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Bevoegd gezag provincie Groningen 
Gemeenten eemsmond en Deifzijl. 

rayonarchitect Woltjes groningen 6-09-2017 

Bovengenoemde adviesaanvraag is naar het oordeei van de Welstandscommissie niet strijdig met 
redelijke eisen van welstand. 

De Provincie Groningen is initiatiefnemer en projectleider van de voorgenomen uitbreiding van de 
bestaande windparken in de gemeente Eemsmond (Eemshaven) en Delfzijl. 
De commissie is geïnformeerd over het vooroverleg tussen Provincie en medewerkers van Libau welke 
op 5 april jl. heeft plaats gevonden. De commissie heeft vervolgens op 30 mei jl. 4 separate aanvragen 
behandeld. Drie van deze aanvragen zijn aanleiding geweest om de adviesvraag aan te houden. Deze 
drie plannen hierna te noemen Geefsweer, Oostpolder en Oostpolderdijk. De commissie heeft u in de 
brief van 31 mei daarover geïnformeerd. 

Op 5 september jl. heeft de commissie de drie hierboven genoemde aanvragen opnieuw behandeld. 
Aangezien voor alle drie plannen de ruimtelijke inpassing op een zeer zorgvuldige en uitgebreide wijze 
zijn gedocumenteerd stelt de commissie vast dat zijn over de plaatsing en deze inpassing in het 
landschap niet nader behoeft te adviseren. De voorstellen geven een voldoende geordend beeld en 
sluiten aan op hun omgeving. Het planologische en landschappelijke kader staat vast en de commissie 
kan zich richten op de vraag of de windturbines op zichzelf kunnen voldoen aan de gestelde 
welstandseisen. 

Hoewel de aangevraagde vergunning spreekt over een bandbreedte en er sprake is van een aantal 
mogelijke alternatieven wordt de vraag of de nu getoonde windturbines kunnen voldoen aan redelijke 
eisen van welstand positief beantwoord. 
De commissie is van oordeel dat de getoonde tekeningen voor windturbines voor Geefsweer geen 
correct beeld weergeven maar de gegeven tekst en toelichting de gestelde vragen voldoende 
beantwoord. 
Voor de plannen Oostpolder en Oostpolderdijk zijn de tekeningen wel voldoende duidelijk. 

De commissie stelt vast dat de eerder besproken mogelijke kleur alternatieven niet in de aanvraag zijn 
opgenomen. De commissie is akkoord met de voorgestelde kleurkeuze licht grijs-wit. 

in de aanvraag is eveneens een bandbreedte met verhoudingen tussen ashoogte en rotorgrootte 
opgenomen die de commissie onderschrijft. Ten aanzien van de aantallen rotorbladen, snelheid en 
bewegingsrichting zijn eveneens voorwaarden opgenomen. 

Tenslotte is de commissie van mening dat bij de definitieve afweging van toe te passen turbines de 
slankheid van de toe te passen masten prioriteit mag hebben boven de vormgeving van de rotorkast. 
Dit in aanmerking genomen heeft de commissie op zichzelf veel waardering voor de door de architect 
Foster ontworpen rotorkastzoals deze voor de Oostpolder wordt voorgesteld. 

De commissie verwacht ̂  i geadviseerd. 
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Stichting ter bevordering en instandhouding van de bouwkundige en 
landschappelijke schoonheid in de provincies groningen en drenthe 


