
 

 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum:  5 mei 2021 

 

 

Onderwerp: Windmolenpark plannen  

 

 

Toelichting: Ons bereiken concrete geluiden over Pure Energie en hun plannen om aan de Siepweg 
(Hellum-Schildwolde) en aan de Oostwoltjerweg (Siddeburen) een rij windmolens te plaatsen. Dit 
geeft een enorme onrust bij de buurtbewoners. 

 

Gezien er meerdere en concrete aanwijzingen zijn over inmiddels gesloten en nog te sluiten 
pachtovereenkomsten met grondeigenaren in de bovengenoemde gebieden en de eerdere 
beantwoording van vragen, zouden we graag zien dat het college nader onderzoek doet naar specifiek 
de genoemde locaties. 
 
De ChristenUnie verzoekt het college om concreet antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
➢ Is het college bekend met initiatieven van deze energieleverancier om te komen tot realisatie 
van rijen windmolens dan wel solitaire windmolens aan de Siepweg en de Oostwoldjerweg? 
 
➢ Zijn initiatieven op deze locaties binnen de huidige wettelijke en planologische kaders en de 
afspraken in de voorlopige RES mogelijk? 
 
➢ Welke planologische en juridische mogelijkheden ziet het college om dit soort grondspeculatie 
en initiatieven tegen te gaan? 
 
➢ Is het college met ons van mening dat de nu ontstane onrust bij omwonenden onwenselijk is? 
 
➢ Op welke manieren gaat het college om met de onrust die door genoemde initiatieven wordt 
veroorzaakt? 
 
➢ Is het college bereid met Pure Energie en andere partijen in gesprek te gaan om duidelijkheid 
te geven over het gemeentelijke beleid inzake windenergie en te wijzen op de grote negatieve 
impact die initiatieven hebben op de samenleving? 
 
 
 

Klaas Boer 
Raadslid ChristenUnie 
 

 
 



 

 

 
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

