
 

 

UPDATE WINDPARK DELFZIJL ZUID UITBREIDING – NOV 2020 

Via deze nieuwsbrief geven wij - initiatiefnemers van Windpark Delfzijl Zuid 
Uitbreiding -  u graag een update over de ontwikkelingen rondom het windpark. In deze nieuwsbrief kunt 
u meer lezen over de beroepsprocedure bij de Raad van State en hoe de komende fase eruit gaat zien. 

Behandeling Raad van State 
Zoals we u in de vorige nieuwsbrief hebben laten weten zijn we een belangrijke stap verder in de 
ontwikkeling van het windpark. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad Delfzijl stemde op 25 juni 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan van het windpark. Bovendien is op 30 juni de 
omgevingsvergunning voor het Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding verleend door Gedupeerde Staten van 
Groningen. 

De vastgestelde besluiten hebben tot begin september 2020 ter inzage gelegen.  Er zijn enkele 
beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De behandeling bij de Raad van State vindt naar 
verwachting in de eerste helft van 2021 plaats. We houden u daarvan op de hoogte via de nieuwsbrief en 
website. 

Volgende fase 
Intussen zijn we voorzichtig begonnen met het verder concretiseren en uitwerken van het Windpark. Zo 
worden op dit moment de aanbestedingstrajecten voor de windturbines en infrastructuur voorbereid. In 
deze contracteringsfase maken we de overeenkomsten voor de levering en bouw van windturbines 
gereed. Opvolgend op de uitspraak van de Raad van State zal deze fase worden afgerond en beginnen de 
uitvoeringswerkzaamheden. Het zal vanaf dat moment ongeveer een jaar duren voordat het windpark in 
gebruik wordt genomen. 

Bijdrage doelstelling duurzame energie  
Het plangebied van Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding is onderdeel van een groter gebied dat door de 
Provincie Groningen is aangewezen voor windenergie. De windturbines van Windpark Delfzijl Zuid 
Uitbreiding leveren straks een belangrijke bijdrage aan de duurzame energievoorziening van de provincie. 
En met de 64 megawatt (MW) die het windpark oplevert, dragen de turbines bij aan de provinciale 
taakstelling om straks 885,5 MW aan windenergie op land op te wekken. De turbines zullen jaarlijks zo’n 
175.000 MWh schone energie opwekken. Dit zorgt voor een jaarlijkse besparing van 99.000 ton CO2.  

Vragen en contact 
We blijven komende periode graag met u in gesprek. U kunt contact met ons opnemen via 
info@delfzijlzuiduitbreiding.nl. Meer (achtergrond)informatie staat ook op onze website 
www.delfzijlzuiduitbreiding.nl. Stuurt u deze nieuwsbrief overigens gerust door naar mensen waarvan u 
denkt dat zij geïnteresseerd kunnen zijn in Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Aanmelden voor deze 
nieuwsbrief kan via onze website.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de initiatiefnemers ZuidZes B.V., Eneco Wind B.V., Kloosterlaan B.V. en HiNerg B.V, 
 
Rob Dommerholt 

Contactgegevens 
• www.delfzijlzuiduitbreiding.nl 
• 0527-616167  
• info@delfzijlzuiduitbreiding.nl 


