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Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) Dreiging zonnepark Meerstad en 

Geachte leden van de raad,

De VVD heeft op 24 maart 2021 schriftelijke vragen gesteld vanwege een aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen (windverkenning Roodehaan, zonnepark en hyperloop bij Meerstad-Noord, Skaeve 
Huse in Harkstede) in de gemeente Groningen. In deze raadsbrief zijn deze vragen opgenomen en 
door ons voorzien van een antwoord. Voorafgaand aan deze beantwoording is de inleiding van de 
schriftelijke vragen weergegeven. 

De beantwoording heeft helaas enige tijd op zich laten wachten. Wij vonden het belangrijk om 
voorafgaand aan de  beantwoording bestuurlijk overleg te voeren met Groningen. Dit hebben wij 
ook aangegeven in het tussenbericht via de griffie. Op 21 juni jongstleden heeft dit overleg 
plaatsgevonden. De uitkomsten van dit overleg zijn waar mogelijk meegenomen in deze brief.

Inleiding vragen
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
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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 
windof 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, MiddenGroningen en Oldambt 
onderzoek heeft gedaan.
 
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.
 
Het college is op de hoogte van de duurzaamheidsplannen van de gemeente Groningen, waaronder 
het zonnepark in Meerstad-Noord en de windverkenning met een zoekgebied Roodehaan.
Voor de windverkenning is een klankbordgroep met omwonenden ingesteld. De meerderheid van de 
klankbordgroep is tegenstander van de plaatsing van windturbines.
Het zonnepark nabij Meerstad is onderdeel van de gebiedsvisie Meerstad-Noord. De gebiedsvisie is 
opgesteld met inbreng van omwonenden, het waterschap en de provincie. Hoewel de gebiedsvisie is 
gemaakt in overleg met een participatiegroep met daarin circa 20 bewoners, heerst nog steeds de 
mening dat de ontwikkelingen niet passen in het landschap.
 
 
Wij hebben in een bestuurlijk overleg met de betrokken wethouders van de gemeente Groningen 
aangegeven dat naar onze mening een transparant besluitvormingsproces, een gelijkwaardige rol 
van de klankbordgroepen en een evenwichtige verdeling van de lasten en de lusten van groot belang 
zijn. Deze onderdelen kunnen bijdragen aan het draagvlak in de omgeving. 
Wij hebben de toezegging gekregen vann de gemeente Groningen dat zij in het vervolgproces van 
beide ontwikkelingen hier nadrukkelijk aandacht aan geven. Wij zullen beide projecten nadrukkelijk 
blijven volgen en aangeven wanneer naar onze mening geen sprake is van een zorgvuldig proces.
 
Vraag 2)
Is het college met ons van mening, dat met de aanpak van de provincie t.a.v. windpark
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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?
 
Het traject van de windverkenning van de gemeente Groningen is volgens ons niet vergelijkbaar met 
de voorbereiding van het windpark N33. Bij het windpark N33 heeft het rijk zonder voldoende 
betrokkenheid van de bewoners en de lokale overheden een besluit genomen over de aanleg. De 
gemeente Groningen is op basis van een windvisie een verkenning gestart met meerdere 
zoekgebieden. Zonder dat daarbij al duidelijk was of en in welke vorm er windturbines komen zijn 
partijen, zoals bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uitgenodigd mee te denken. 
Door informatiebijeenkomsten, klankbord- en werkgroepen heeft iedereen de gelegenheid gekregen 
input te leveren. De gemeenteraad van de gemeente Groningen heeft op 28 april 2021 de 
uitkomsten van de windverkenning ‘Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n’ vastgesteld en besloten 
verder te gaan met de ontwikkeling voor het gebied Roodehaan. 
De eerst volgende stap is een verzoek van de gemeente Groningen aan de klankbordgroep of zij een 
energiecooperatie wil oprichten.  

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.’’
 
Het is duidelijk dat de genoemde ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Groningen doordat 
deze gepland zijn aan de randen van deze gemeente impact hebben op de bewoners die in Midden-
Groningen nabij de gemeentegrens wonen (met name Lageland, Harkstede, Waterhuizen en delen 
van Scharmer en Westerbroek). Bij de windverkenning is niet de gemeentegrens maar het 
invloedsgebied bepalend in welke mate bewoners en bedrijven worden betrokken. Hierdoor zijn er 
ook inwoners van Midden-Groningen die zitting hebben in klankbord- en werkgroepen. Het is van 
groot belang dat deze groep in het invloedsgebied in Midden-Groningen ook moet kunnen profiteren 
van het windpark en het zonnepark. Dit is in het bestuurlijk overleg met de gemeente Groningen 
ook toegezegd.
 
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
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contact op te nemen met het college van B&W van de gemeente Groningen?
Wij hebben in het bestuurlijk overleg aangegeven dat mensen in het invloedsgebied in Midden-
Groningen niet alleen de lasten moeten dragen maar ook van de lusten moeten profiteren. De 
gemeentegrens moet hiervoor niet bepalend of beperkend zijn. 
 
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.
Het is in de eerste plaats aan de gemeente Groningen om een besluit te nemen over het al dan niet 
verder uitwerken van plannen voor een windpark. Wij hebben in het bestuurlijk overleg echter ons 
standpunt ten aanzien van hoge windturbines duidelijk gemaakt. Een (extra) windpark dat alleen 
maar hinder en overlast veroorzaakt bij een deel van onze inwoners is niet acceptabel. Dit hebben 
wij in het bestuurlijk overleg toegelicht. Alleen als de lasten zo beperkt mogelijk zijn en de lusten 
worden gedeeld met alle bewoners en andere betrokkenen in het invloedsgebied kunnen wij een 
verdere voorbereiding ondersteunen. Een goede compensatieregeling maakt hier ook deel van uit.
 
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.
Ten aanzien van windpark N33 hebben Rijk en provincie eigenstandig en buiten ons om besloten. 
Voor compensatie middels het gebiedsfonds verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 5b. 
 
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?
De ontwikkelaars van Windpark N33 hebben zich destijds geconformeerd aan het door de provincie 
Groningen vastgestelde bedrag van 1050 euro per MW opgesteld vermogen. Dit bedrag kan nog 
worden verhoogd door bijdragen van de landeigenaren. Deze bijdrage is naar onze mening, gezien 
de huidige uitgangspunten van verdeling van lusten en lasten, minimaal. Wij zijn daarom van 
mening dat de veroorzakers van dit park, rijk en provincie, ook moeten bijdragen aan het 
gebiedsfonds. Wij hebben dit uitdrukkelijk bij beide partijen bepleit, echter tot nu toe zonder 
bevredigend resultaat. Wij zullen de aandacht hiervoor blijven vragen.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


