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Geachte heer, mevrouw , 
 
Op 4 mei 2017 hebben wij per mail van u de gelegenheid gekregen tot het indienen van een reactie op 
een voorontwerp van een vergunning voor het Windpark Geefsweer. Graag maken wij hier gebruik van.  
 
Wij willen graag een aantal punten onder uw aandacht brengen. 
 
1. In onze reactie van 19 januari 2017 op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau hebben wij een aantal 

punten voorgedragen: 
- onze zorgen over het grote aantal windmolens wat in ontwikkeling is ten zuiden van Delfzijl. Wij 

hebben dit gekoppeld aan een vraagstelling of er voldoende draagvlak is voor deze 
ontwikkelingen; 

- hoe de verhouding is met punten als demografische ontwikkelingen, ontwikkeling in Nieuwolda 
tot energiezuinig dorp, aardbevingen en toerisme en recreatie; 

- de visuele aspecten in relatie tot het landschap en dan in relatie met de andere windparken; 
- beperking van obstakelverlichting en alternatieven hiervoor; 
- beperking van het maximaal vermogen tot 50 MW. 

 
Geen van deze punten zien wij terugkeren in de stukken. Graag zien wij dit alsnog gebeuren. 
 
2. Onze gemeente kenmerkt zich door het grootschalige open landschap en de hiermee ontstane 

eindeloze horizon. Deze kenmerken doen zich specifiek voor in het noordelijke gedeelte van de 
gemeente. Juist hier wordt er steeds meer afbreuk aan gedaan door de plaatsing van windmolens: 
aan noordzijde en oostzijde op Duits grondgebied en aan de noordwest zijde aan de kant van 
Delfzijl. Nu al zijn de lagere windmolens aan de kant van Delfzijl van veraf te zien. De plaatsing van 
meer en hogere windmolens betekenen een steeds verdere afbreuk van de specifieke kenmerken 
van het Oldambt. 
Daarom vragen wij u het plan te heroverwegen. Ook omdat steeds meer duidelijk is dat Windparken 
op zee reële alternatieven worden, ook op kostenniveau. 

 
3. Tot slot hebben wij nog enkel opmerkingen over de teksten van de ruimtelijke onderbouwing. 

- Blz. 5.  
Bij het gedeelte ‘Geschiktheid locatie’ staat een zinsnede van het niet meer aan de orde zijn van 
de locatiekeuze. Wij vinden deze zinsnede niet juist. Alleen met de procedure waarvoor de 
stukken van het voorontwerp van de vergunning zijn opgesteld, wordt een recht verkregen 
windmolens te realiseren op deze locatie. De beoordeling of dit een juiste locatie is, hoort daarbij. 

  



  

- Blz. 12. Tabel 1.  
Er worden gesproken over ashoogtes en rotordiameters met een gelijk bereik (elk minimaal 120 
en maximaal 145). Hoe verhoudt zich dit het voorschrift in de Provinciale Omgevingsverordening 
(wieklengte maximaal twee derde van de ashoogte). 

- Blz. 17.  
Er staat een tekst uit het provinciaal beleidskader over de gebiedsgebonden bijdrage met een 
mogelijke aanvulling door de provincie. 
Nergens lezen wij hoe de uitwerking van dit gebiedsfonds plaats vindt, waaronder de 
vraagstelling wie of welke dorpen ervoor in aanmerkingen komen. Ook keert niet terug of de 
provincie een aanvulling verleent. 
Wij zijn van mening dat de dorpen Nieuwolda, ’t Waar en Nieuw-Scheemda in aanmerking 
moeten komen. De motivering hiervoor is de geringe afstand hemelsbreed en de directe 
zichtrelatie. 

- Onder 1 hebben wij al aangeduid dat de visuele aspecten in relatie met andere windparken moet 
worden bekeken. Wij vinden het dan ook niet juist dat elk windpark als autonome ontwikkeling 
wordt gezien in de beoordeling (zie blz. 45). Graag zien wij alsnog een bredere beoordeling 
plaats vinden. 

- In de bijlage Visualisaties is het punt 3 volgens ons de rotonde bij Wagenborgen. De getoonde 
windmolens staan dan geprojecteerd aan de oostzijde van de N362. Volgens ons is dit niet juist. 

- Overigens, zonder afbreuk te doen van eerdere opmerkingen, waarderen wij de lijnopstelling. 
 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Jan Samberg 
via (0597) 48 20 00. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt 
 
  
 
 
Herman Groothuis Pieter Smit 
Secretaris                                                              Burgemeester 


