UPDATE WINDPARK DELFZIJL ZUID UITBREIDING
Via deze nieuwsbrief geven wij – initiatiefnemers van Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding - een update over
de ontwikkelingen rondom het windpark. Zo kunt u in deze nieuwsbrief lezen wat de status is van het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Ook laten wij u weten hoe komende periode eruit zal zien.
Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
We zijn een belangrijke stap verder in de ontwikkeling van het windpark. Een ruime meerderheid van de
gemeenteraad Delfzijl stemde namelijk 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 de Gedupeerde Staten van Groningen. Daarmee geven de gemeente en provincie inhoud
aan hun eerder vastgestelde duurzame energiedoelstellingen en verlenen ze, met de genomen besluiten,
de bestuurlijke basis om het bestaande Windpark Delfzijl Zuid uit te breiden met 16 windturbines.
Natuurvergunning onherroepelijk
Eerder dit jaar oordeelde de Raad van State dat de beroepen tegen de natuurvergunning voor de uitbreiding
van het windpark bij Delfzijl ongegrond waren. Dit betekent dat er geen extra natuuronderzoek nodig is
waarmee de natuurvergunning onherroepelijk is geworden.

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
Groningen. De turbines zullen namelijk jaarlijks zo’n 175.000 MWh schone energie opwekken, goed voor
±51.000 huishoudens. Dit zorgt voor een jaarlijkse besparing van 99.000 ton CO2.
Terugblik inspraakmogelijkheden
De omgeving is op verschillende manieren betrokken bij het windplan. Zo vonden er met meerdere
belanghebbenden gesprekken plaats. Ook werden geïnteresseerden via onze website op de hoogte
gehouden van het windplan. Bovendien organiseerden de gemeente en provincie, in het kader van de ter
inzage legging van de ontwerpbesluiten, op 3 maart 2020 een goed bezochte inloopavond in De Ontmoeting
in Wagenborgen. Gedurende deze avond konden geïnteresseerden het ontwerpbestemmingsplan inzien

door middel van diverse visuele uitingen. Ook gingen bezoekers in gesprek met de provincie, gemeente en
de initiatiefnemers. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning lagen vervolgens,
voorafgaand aan de besluitvorming bij de gemeente en provincie, zes weken ter inzage. In deze periode is
een aantal zienswijzen ontvangen dat is verwerkt in de antwoordnota ter voorbereiding op de
besluitvorming.
Start ter inzage legging en volgende fase
De vastgestelde besluiten liggen vanaf eind juli ter inzage voor een periode van 6 weken. In deze periode
kunnen mensen een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Intussen kijken wij vooruit naar de volgende fase in de ontwikkeling van het windpark, waarin we het
windplan verder concretiseren en uitwerken. Dit betekent dat we ons gaan voorbereiden op de
aanbesteding van de windturbines en de infrastructuur. Bovendien zal door de provincie en gemeente het
proces rondom het vormgeven van het gebiedsfonds worden uitgewerkt. Daarover is tijdens de
besluitvorming een motie ingediend. In dit fonds wordt ieder jaar een bedrag beschikbaar gesteld voor
duurzame en/of maatschappelijke projecten die ten goede komen aan de leefomgeving. Wij verwijzen u
graag naar de gemeente Delfzijl mocht u willen weten hoe u bij (de vormgeving van) dit gebiedsfonds
betrokken kunt worden.
Vragen en contact
We blijven ook 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 onze
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
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