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Onderwerp: Schriftelijke vragen artikel 33 RvO inzake plannen windmolenpark 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Door de heer Boer van de fractie van de ChristenUnie zijn vragen gesteld over plannen van 

ontwikkelaars om binnen de gemeente Midden-Groningen windmolenparken te ontwikkelen. 

Hiervoor worden grondeigenaren door deze ontwikkelaars benaderd om hieraan mee te werken en 

grond hiervoor ter beschikking te stellen. 

 

Alvorens wij over gaan tot de beantwoording willen wij stellen dat nieuwe windmolenparken binnen 

onze gemeente niet mogelijk zijn en het ook niet voor de hand ligt dat dit mogelijk wordt gemaakt. 

Wij zullen dit kenbaar maken bij de ons bekende ontwikkelaars en verwoorden in een persbericht. 

 

Hieronder geven wij onze beantwoording.  

 

• 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? 

Antwoord: 

Wij zijn ervan op de hoogte dat meerdere ontwikkelaars proberen posities te verkrijgen voor onder andere de 

plaatsing van windturbines in onze gemeente. De concrete plannen van de ontwikkelaars kennen wij niet. Wel 

ontvangen wij geluiden dat grondeigenaren worden benaderd door ontwikkelaars. Dit gaat overigens verder 

dan de genoemde locaties.  Het betreft initiatieven in het  gebied ten noorden van de A7. 

  

• Zijn initiatieven op deze locaties binnen de huidige wettelijke en planologische kaders en de 

afspraken in de voorlopige RES mogelijk? 

Antwoord: 
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Deze initiatieven zijn binnen de huidige kaders niet mogelijk. Binnen onze gemeente zijn zowel in de 

bestemmingsplannen, het provinciaal omgevingsplan en de nota Wind op Land geen gebieden aangewezen 

voor windenergie. Ook de RES 1.0 biedt geen ruimte voor deze plannen. In de RES is alleen rekening gehouden 

met duurzaamheidsplannen die reeds vergund zijn, die met een grote mate van zekerheid worden gerealiseerd 

en nog te behalen ambities die zijn opgenomen in het vastgesteld beleid. Midden-Groningen heeft geen 

windenergie ambities, in andere woorden, geeft geen extra ruimte voor wind, en deze zijn dan ook niet 

opgenomen in het RES-bod van de regio Groningen. Voor kleine windmolens, tot 15 meter hoogte, is in onze 

gemeente wel ruimte. Hiervoor is beleid vastgesteld. 

  

• Welke planologische en juridische mogelijkheden ziet het college om dit soort grondspeculatie 

en initiatieven tegen te gaan? 

Antwoord: 

Plannen voor windparken kunnen niet worden gehonoreerd. Het staat ontwikkelaars en grondeigenaren 

natuurlijk vrij om contracten aan te gaan. Wij zullen niet nalaten om partijen er op te wijzen dat dit geen zin 

heeft, omdat plannen voor windmolenparken niet kunnen en zullen worden gehonoreerd. 

  

• Is het college met ons van mening dat de nu ontstane onrust bij omwonenden onwenselijk is? 

Antwoord: 

Deze is inderdaad niet wenselijk, maar op dit moment ook niet nodig. 

  

• Op welke manieren gaat het college om met de onrust die door genoemde initiatieven wordt 

veroorzaakt? 

Antwoord: 

Wij zullen, mede naar aanleiding van deze vragen en om onrust weg te nemen,  publiceren dat er geen sprake 

kan zijn van de ontwikkeling van nieuwe windparken in de gemeente Midden-Groningen. 

  

• 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? 

Antwoord: 

Wij  zullen de partijen, waarvan bekend is dat zij grondeigenaren benaderen, informeren dat nieuwe 

windmolenparken binnen onze gemeente niet mogelijk zijn en er ook geen voornemen is om dit mogelijk te 

maken. 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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