
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum:  

25 januari 2022 

 

Onderwerp : hoorzitting geluidshinder 

 

 

Wij hebben begrepen dat er bezwaar is gemaakt tegen het feit dat uw College niet handhavend 

optreedt tegen de geconstateerde geluidshinder van het Windpark N33. De verzoekers tot handhaving 

werden tijdens de hoorzitting van de Commissie Bezwaar en Beroep geconfronteerd met het feit dat 

de gemeente, bij monde van de Omgevingsdienst, in haar verweer de getallen van het aantal 

klachten hanteerde die door de initiatiefnemers (exploitanten) zijn aangereikt. De klachten die uw 

College ontving van de Dorpsraad coöperatie Meeden U.A (DRC) zijn niet in het geding naar voren 

gebracht. Uit onze informatie blijkt juist dat uw College een afspraak heeft met de Dorpsraad 

coöperatie Meeden U.A. (DRC) waarin de door de DRC ontvangen klachten worden doorgegeven aan 

de Omgevingsdienst en initiatiefnemers/exploitanten. 
Zoals u bekend hanteert men strenge geluidsnormen voor windmolens met een arbitraire grens van 
minder dan 10% die omwonenden binnenshuis mogen ervaren van het geluid van een windmolen. Het 
aantal klachten is daarom relevant. 

 



 

 

Vraag 1: 

Klopt het dat Uw College in een bestuurlijk overleg de afspraak heeft gemaakt met de DRC Meeden 

dat de door haar ontvangen klachten periodiek worden doorgestuurd naar de gemeente en dat deze 

zorgt voor doorsturing naar Omgevingsdienst en initiatiefnemers? Zo nee, waar blijven de ingediende 

klachten dan en welke status hebben deze dan voor uw College? 

 

Vraag 2: 

Zo ja, dan is U bekend dat er inmiddels meer dan 400 klachten zijn binnengekomen bij de DRC die 

met U zijn gedeeld. Waarom zijn deze klachten dan niet ingebracht door de gemeente 

(Omgevingsdienst) bij de behandeling van de inleiding genoemde hoorzitting, waarin respectievelijk 

gesproken wordt van slechts 33 en 49 (totaal 82) klachten?  

 

Vraag 3: 

Onderkent u dat u als gedaagde partij (de gemeente als handhaver) selectief het aantal klachten 

gebruikt die uw verweer ondersteunen? Dient uw College als openbaar bestuur en mede behartiger 

van de belangen van de burgers in dit kader juist niet de Commissie van Bezwaar en Beroep te 

voorzien van alle relevante informatie om een juiste belangenafweging hunnerzijds te kunnen maken.  

 

Vraag 4: 

Ook indien u van mening bent dat u (formeel) slechts een beperkt aantal meldingen van overlast 

heeft ontvangen, waardoor de tolerantiegrens van 10% niet wordt overschreden, behoort het toch tot 

uw taak een juiste voorstelling van zaken te geven en expliciet ook aan te geven dat er via een 

andere weg (DRC) meer dan 400 klachten zijn binnengekomen? Onderkent u dit en zo ja bent u 

voornemens dit middels een addendum alsnog in te brengen bij de Commissie Bezwaar en Beroep in 

voornoemde zaak?   

Deze klachtenlijn meerdere malen op bestuurlijk niveau is besproken met vertegenwoordigers van de 

DRC? 

 

Vraag 5: 

Onderkent u dat een adequate klachtenregistratie essentieel is om een goed beeld te kunnen krijgen 

van de overlast van het windpark? Onderkent u dat de klachtenregistratie op dit moment erg 

versnipperd is bij de exploitanten, de omgevingsdienst, de provincie en de DRC Meeden? Zo ja, welke 

stappen gaat u nemen om tot een goede en laagdrempelige klachtenregistratie te komen? 

 

 

 

Markus Ploeger, namens de fractie van GBMG 
 

 
 

 



 

Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

