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Onderwerp : Vervolgproces Windpark Eemshaven-West 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over het vervolgproces van windpark Eemshaven West.  
 
Bij brief van 11 oktober 2022 zijn uw Staten geïnformeerd over de besluiten van ons college om de voordracht 
over het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor fase 1 van windpark Eemshaven West en de twee voordrachten 
voor het afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor fase 2 in te trekken. Tijdens een 
technische informatiesessie op de stateninformatiedag van 12 oktober jl. is de brief toegelicht. De 
intrekkingsbesluiten hadden tot gevolg dat de voordrachten van de betreffende commissieagenda's zijn 
gehaald.  
 
De ruimtelijke, technische en economische samenhang en de samenhang in de effecten van windturbines op 
het leefmilieu, natuur en landschap noodzaakt het gebied als één ontwikkelgebied te benaderen. Wij informeren 
u hierbij over de te nemen stappen en daarmee samenhangende planning.  
 
Eerdere behandeling in PS 
De ontwikkeling van windgebied Eemshaven West is een langjarig en zeer complex proces, dat door de loop 
der jaren heen regelmatig in uw Staten aan de orde is geweest. In 2014 hebben uw Staten het gebied 
aangewezen alsonderdeel van het concentratiegebied Eemshaven. Dit is (her-)bevestigd in het Koersdocument 
dat op 28 september 2022 door uw Staten is vastgesteld. 
  
De meest recente behandelingen in PS zijn geweest op: 

 28 september 2022, toen de voordracht voor het PIP Eemshaven West fase 1 tijdens de regeling van 
werkzaamheden van de agenda is gehaald; 

 15 juni 2022, toen de voordracht voor de vvgb Wintermolen is behandeld in uw Statencommissie. De 
dag voorafgaand aan deze vergadering diende Vattenfall een aanvraag in voor hetzelfde gebied. Uw 
Staten hebben toen besloten de beide vvgb's tegelijkertijd te agenderen. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
In deze brief informeren wij u over de vervolgstappen die binnen de bevoegdheid van GS vallen.  
   
 

  
 
Vervolg 
Wij zullen te zijner tijd een nieuwe voordracht voor het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan aan uw 
Staten doen toekomen. Indien een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet, wordt het plan gevat in een projectbestluit, waarvoor GS bevoegd gezag is. Wij blijven u actief 
informeren over het vervolg. 
 
Extern betrokkenen  
Extern betrokkenen zijn de gemeente Het Hogeland, Waterschap Noorderzijlvest, initiatiefnemers Vattenfall en 
Wintermolen, de stichting van verenigde grondeigenaren Drei Meulen Wind, Energiecoöperatie Oudeschip en 
Omstreken (ECOO), ministerie van EZK en omwonenden. 
 
Nadere toelichting 
 
Hoofdlijn van de aanpak 
De voorgestelde aanpak is er op gericht dat één inpassingsplan voor het gehele gebied wordt gemaakt, waarbij 
het provinciaal belang en eerder gehanteerde provinciale uitgangspunten voor Eemshaven West leidend zijn. 
De effecten van het plan (de windturbines) op de leefomgeving, het landschap en de natuur moeten voor het 
gehele gebied in één milieueffectrapport (MER) worden onderzocht. De resultaten van het MER zijn van belang 
voor het voorkeursalternatief. Om invulling aan de provinciale belangen en uitgangspunten te geven is het 
noodzakelijk dat de provincie bevoegd gezag is voor het inpassingsplan. Vanwege de omvang van het windpark 
(meer dan 100MW), ingevolge de Rijkscoördinatieregeling, in beginsel is het Rijk bevoegd gezag. Wij zullen het 
Rijk vragen de bevoegdheid te delegeren aan de provincie. Daarom zullen we na afstemming met de gemeente 
Het Hogeland een verzoek indienen bij het Rijk om de Rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te verklaren 
en de provincie als bevoegd gezag te laten optreden. 
 
We streven er naar dat het inrichtingsplan een gezamenlijk plan van de initiatiefnemers, te weten Wintermolen 
en Vattenfall, zal zijn en waarbij tot een optimale inrichting van het gebied wordt gekomen. Onze aanpak is erop 
gericht te bewerkstelligen dat initiatiefnemers in overleg zullen komen tot één gezamenlijk plan, dat kan dienen 
als basis voor een (aangepast) voorkeursalternatief voor het inpassingsplan. Wij zijn voornemens het gesprek 
tussen de initiatiefnemers te faciliteren door het aanstellen van een onafhankelijke, ervaren gespreksleider. De 
provincie is geen partij in deze gesprekken, maar zal als bevoegd gezag bepalen waaraan een gezamenlijk plan 
moet voldoen, overeenkomstig de uitgangspunten van het voorkeursalternatief van 14 september 2021. Tevens 
stellen wij de planning vast. Eind januari 2023 moet duidelijk zijn of het mogelijk is voor initiatiefnemers tot een 
gezamenlijk plan te komen.  
Wanneer de initiatiefnemers gezamenlijk tot één plan komen is duidelijk wat in het milieueffectrapport (MER) 
moet worden onderzocht. Een gezamenlijk plan dient tevens langdurige juridische procedures te voorkomen. 
 
In het geval het gezamenlijke plan niet tot stand komt, stellen wij zelf een provinciaal voorkeursalternatief voor 
het gehele gebied Eemshaven-West op. Het voorkeursalternatief kan - binnen de ruimtelijke uitgangspunten - 
op onderdelen afwijken van het in 2021 vastgestelde voorkeursalternatief, omdat we nu uitgaan van de 
ontwikkeling van één inpassingsplan voor het gehele gebied Eemshaven West. Hierbij zullen wij op basis van 
milieuwetgeving een analyse maken in hoeverre de alternatieven in het eerder opgestelde MER voor 



 

 

Eemshaven West reeds invulling geven aan het provinciale belang en actuele plannen van het gebied. Deze 
analyse kan inzichten opleveren die kunnen leiden tot aanpassing binnen de ruimtelijke uitgangspunten van het 
voorkeursalternatief van Eemshaven West.  
 
Ruimtelijke uitgangspunten voorkeursalternatief  
Op 14 september 2021 is door GS het voorkeursalternatief voor het Windpark Eemshaven-West Fase 1 
vastgesteld op basis van een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen op basis van 
een zorgvuldig proces waarvoor een MER is opgesteld en na afstemming met de gemeente Het Hogeland, 
initiatiefnemers en omwonenden. Het uitgangspunt van GS is om binnen dit kader het inpassingsplan op te 
stellen. Deze uitgangspunten zijn: 
 uitgaan van vier lijnen; 
 ten minste 1 km afstand tot woonbebouwing Valom; 
 turbines van in principe gelijke vorm en afmetingen; 
 onderlinge afstanden tussen de turbines in principe volgens een vast stramien (afstanden en lijnen).  
 
Deze uitgangspunten blijven leidend bij het ontwikkelen van een voorkeursalternatief voor geheel Eemshaven 
West. De uitkomst van dit proces bepaalt tevens welke aanpassingen aan het reeds opgestelde MER nodig zijn.  
 
Planning  
De benodigde doorlooptijd voor het gehele proces is afhankelijk van de uitkomsten van de aanpak. Gezien de 
stappen die nog worden gezet streven wij naar het vaststellen van het (gewijzigde) voorkeursalternatief nog 
voor maart 2023 en het vaststellen van ontwerp-inpassingplan in juni 2023, vanwege de benodigde 
voorbereidingen en bijbehorende procedure. 
 
Bestaande aanvragen 
Zoals bij u bekend hebben wij eerder van beide initiatiefnemers aanvragen omgevingsvergunningen ontvangen. 
Op grond van het ontbreken van een MER waarin de ontwikkelingen in samenhang moet worden beschouwd, 
hebben we de aanvraag van Wintermolen buiten behandeling gelaten en bieden wij Vattenfall de mogelijkheid 
om het MER aan te vullen. De aanvragen van Vattenfall worden daarmee voorlopig aangehouden. 
 
Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 

   , voorzitter.

  , secretaris. 
 
 
 


