
                                                                                                                                                   

 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 24-03-2021 

 

 

Onderwerp: Dreiging zonnepark Meerstad en Windpark 

 

 

Toelichting:  

Geacht college, 

In verschillende artikelen die in 2019 en 2020 in de verschillende dagbladen verschenen stelde het 
college van B&W van de gemeente Groningen “In Groningen vinden we dat inwoners vroegtijdig 
moeten kunnen meedenken en meebeslissen of en onder welke voorwaarden windenergie mogelijk is.” 
(Haren de Krant 19-11-2019 “Komen er zes windmolens nabij Haren?”) en in de Verkenning 
Windenergie Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n van mei 2020 zegt Steven Folkers, directeur van 
Grunneger Power die in opdracht van het college de verkenning maakte: “Welke zorgen heeft u? Dan 
ontdek je snel dat er verschillende belangen spelen. Wonen, werken, natuur, en dat we samen de 
balans moeten vinden. Windmolens zijn enorm zichtbaar. De reactie is dan misschien ‘laten we dat 
maar niet doen’. Dat kan een uitkomst zijn, maar pas aan het eind van een zorgvuldig proces.” 

 

De houding van het college van Groningen is inmiddels drastisch gedraaid. Nu zegt men: “Al vinden 
omwonenden het niet leuk: er móet wel een groot zonnepark komen tussen Meerstad, Harkstede en 
Ten Boer” en in hetzelfde artikel: “Datzelfde geldt voor de windturbines die het college wil plaatsen op 
bedrijventerrein Roodehaan, ten oosten van de stad aan de A7.” (DvhN 20-3-2021)  

 

Eveneens in verschillende verschenen artikelen geven de omwonenden van Roodehaan, Meerstad nu 
aan dat ze het gevoel hebben in een fuik van onmacht te zijn terechtgekomen. Waar men eerst het 
gevoel kreeg een serieuze stem te hebben, niet alleen in het hoe, maar ook in het “of”, dus of een wind- 
of zonnepark überhaupt doorgaat, heeft men door de houding van het college nu de overtuiging dat hun 
mening er niet meer toe doet.  

 

Met een dergelijke houding heeft de gemeente Midden-Groningen helaas de nodige ervaring. Hier was 
het de provincie die verantwoordelijk was voor de locatiekeuze van het windpark N-33 zonder ook maar 
in het minste rekening te houden met de mening van de omwonenden. Draagvlak stond niet op de 
agenda. Onze inwoners zien zich nu geconfronteerd met de verwoestende effecten van dit windpark. 
Zo ook de onaanvaardbare geluidsoverlast, zowel hoorbaar als onhoorbaar, zoals bleek uit de 
rapportage van Jan van Muijlwijk die hiernaar in opdracht van de gemeenten Veendam, Midden-
Groningen en Oldambt onderzoek heeft gedaan. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 
 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

➢ Vraag 1) Is het college op de hoogte van de publicaties t.a.v. windpark Roodehaan/Stainkoel’n 
en het bijbehorende zonnepark tussen Meerstad, Harkstede en Ten Boer, en de artikelen met 
reacties van omwonenden zoals hierboven genoemd? En zo ja: is het college het met ons eens 
dat de benadering van de omwonenden verschoven is van “of en onder welke voorwaarden u 
het wenst” naar “ook al wilt u het niet, het gaat door”?  
 

Met het RES bod (Regionale Energie Strategie) van 5,7 Tw dat de meeste gemeenten en de provincie 
voornemens zijn vast te stellen, ontkomt de regio er niet aan te zorgen voor voldoende draagvlak onder 
de bevolking.  

➢ Vraag 2) Is het college met ons van mening, dat met de aanpak van de provincie t.a.v. windpark 
N33 en nu de soortgelijke aanpak van de gemeente Groningen t.a.v. bovengenoemde parken, 
het draagvlak voor de energietransitie zeer nadelig wordt beïnvloed en dat dit tij alleen te keren 
is door de burger serieus te gaan nemen? 

➢ Vraag 3) Onderschrijft het college onze waarneming dat de plannen van de Gemeente 
Groningen op in ieder geval een substantieel deel van onze (Midden-Groningen) bevolking 
dezelfde, of in ieder geval relevante, negatieve invloed heeft als op de direct omwonenden in 
de gemeente Groningen? 
 

De inwoners van Meerstad en Harkstede worden zoals het nu lijkt over niet al te lange tijd 
geconfronteerd met overlast als gevolg van de aanleg en de exploitatie van het testtraject Hyperloop 
dat in hun nabijheid wordt aangelegd. Nu komt daar dus de reële dreiging van de bovengenoemde 
“parken” bij. Wij nemen bij de inwoners van Midden-Groningen die dit betreffen hetzelfde gevoel van de 
“fuik van onmacht” waar als die leeft bij de omwonenden uit de gemeente Groningen. Toch spreekt de 
gemeente Groningen enkel en alleen over compensatie voor inwoners uit die gemeente. Wethouder 
Roeland van der Schaaf in DvhN van 20-3-2021: “Hoe dan ook wordt de winst van het park ‘100 
procent van Groningen’, benadrukt Broeksma. ,,Dit park komt op onze grond, dus is het rendement voor 
ons.’’ 

➢ Vraag 4) Is het college met ons van mening dat schade, aan burgers toegebracht door 
initiatieven van een overheid, altijd vergoed dienen te worden, ongeacht aan welke kant van 
een gemeentegrens deze schade ontstaat? En zo ja, is het college voornemens hierover 
contact op te nemen met het college van B&W van de gemeente Groningen?  

➢ Vraag 5) Gezien de negatieve effecten van Windpark N33 voor onze inwoners vindt de VVD 
nog een windpark waar onze inwoners hinder van gaan ondervinden onacceptabel. Is het 
college dat met ons eens en is het college bereid dit aan de gemeente Groningen kenbaar te 
maken? Wat gaat het college verder doen om dit onheil dat op de inwoners van Midden-
Groningen afkomt te voorkomen? 

In de tweede verkenning van Grunneger Power van 25-2-2021, in opdracht van de gemeente 
Groningen, staat het volgende: 
De omgeving moet daarnaast gecompenseerd worden door middel van: 
1) een waardedalingsregeling,  
2) een profijtregeling en  
3) als laatste een projectenregeling. 

➢ Vraag 5a) Hoe kijkt het college aan tegen de rechtsongelijkheid met de omwonenden van 
windpark N33 die hiermee overduidelijk wordt aangetoond? Zij krijgen namelijk geen individuele 
(op adres) compensatie maar moeten genoegen nemen met een gebiedsfonds dat onder drie 
gemeenten verdeeld moet worden. 
 
Vraag 5b) Deze compensaties bij andere parken scheppen een zeer naar beeld van ongelijke 
behandeling bij de omwonenden van windpark N33.  Is het college bereid alsnog dit onrecht 
van ongelijke behandeling bij de provincie en desnoods het Rijk onder de aandacht te brengen 
en aan te dringen op reparatie? 



                                                                                                                                                   

 
 

Namens de fractie van VVD Midden-Groningen 
   
Chris Ubels 

 
 

 
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

