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Onderwerp: Beantwoording aanvullende vragen tijdelijke omgevingsvergunning hoogspanningsstation Meeden  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door de heer Ploeger zijn namens de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen aanvullende 

vragen gesteld over de aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning voor het realiseren en 

instandhouden van een noodlijn op een hoogspanningsstation Meeden. 

 

Deze vragen kunnen wij als volgt beantwoorden. 

 

1. Waaruit blijkt dat er sprake is van overmacht c.q. de noodzakelijke transport van 

elektriciteit in het geding is? Heeft u na de melding hiervan een eigen onderzoek ingesteld 

of heeft u klakkeloos aangenomen dat de argumentatie van Tennet juist was? Indien u een 

eigen onderzoek heeft ingesteld kunt u een afschrift geven van de opdracht en resultaten 

van het onderzoek? Waaruit blijkt dan de noodzaak. 

Antwoord: 

Tennet heeft ons voldoende duidelijk gemaakt dat dit het geval is. Er was geen noodzaak een 

eigen onderzoek in te stellen. 

 

2. Blijft het feit dat op deze wijze, niet tijdig een formele aanvraag is ingediend, waartegen 

burgers een bezwaar kunnen indienen. Het is zinloos een bezwaar in te dienen tegen iets 

wat er al staat. Wij krijgen meerdere signalen dat burgers juist aan allerlei regels moeten 

voldoen ook als er sprake is van overmacht bijvoorbeeld door blikseminslag in een boom 

waarbij er schade dreigt voor de woning. In een dergelijk geval moet eerst een 

kapvergunning worden aangevraagd. 

Antwoord:  

Wij hebben ingestemd met de plaatsing van de masten onder voorwaarde dat een aanvraag zou 

worden ingediend. Tennet heeft een aanvraag ingediend. De mogelijkheid bezwaar in te dienen 

blijft bestaan.  

 

3. Wij vinden dit naïef (antwoord college relatie met windpark en stikstoffabriek). Als het 

transformatorstation onvoldoende capaciteit heeft zal het de benodigde stroom voor de 
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stikstoffabriek niet kunnen leveren en geen stroom kunnen afnemen van de windmolens. 

Het transformatorstation wordt juist gerenoveerd en uitgebreid om dit mogelijk te maken. 

Laten we het wat helder formuleren: Zonder druk bereikt uw College niets. Een 

gebiedsfonds van, schrik niet, € 153.000, een handreiking van de investeerders, verder is er 

niets bereikt. 

Gemeente heeft miljoenen aan bouwleges ontvangen en zal waarschijnlijk navenante 

bedragen ontvangen voor de OZB. Geen enkele bijdrage aan een gebiedsfonds. De provincie 

doet niets, het Rijk doet niets en ons College is in overleg. Vraag: denkt u echt dat u iets 

loskrijgt van andere partijen? Zo, ja, tot welke bedrag en op welke termijn? 

Antwoord:  

De storing heeft betrekking op de landelijke distributie van elektriciteit, de z.g. snelweg, niet 

op de ontvangst en levering. Voor de Stikstoffabriek en het Windpark heeft dit geen 

consequenties.  Beide zijn aangesloten op het 110 KV deel, terwijl de storing in het 380 KV deel 

is opgetreden. 

Wij zijn in gesprek met derden om nog extra middelen toe te kunnen voegen aan het 

gebiedsfonds. Verdere informatie hierover kunnen we op dit moment niet geven.  

 

4. Wat is de reden dat Uw College op 28 februari 2020 een omgevingsvergunning afgeeft en 

pas op 24 augustus 2020 overgaat tot publicatie? 

Antwoord:  

De vergunning is abusievelijk te laat gepubliceerd. 

 

5. Zijn de werkzaamheden inmiddels uitgevoerd c.q. worden deze werkzaamheden thans 

uitgevoerd? 

Antwoord: 

De werkzaamheden zijn gereed. 

 

6. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord wat zijn dan de gevolgen als 

belanghebbenden bezwaar indienen?  

Antwoord: 

Of de werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd, maakt niet uit voor het in behandeling nemen 

van het bezwaar. De datum van publicatie is het startmoment voor de bezwaartermijn. 

Eventuele bezwaren worden behandeld overeenkomstig het gemeentelijke beleid terzake.  

De bezwaartermijn tellende vanaf de publicatiedatum is inmiddels verlopen.  

Overigens zijn er geen bezwaren tegen de vergunning ingediend.  

 

Wij betreuren het dat de vergunning niet tijdig is gepubliceerd. Indien bezwaren waren 

ingediend, zouden deze op de normale wijze zijn afgewogen. Dit houdt in dat bij bezwaar en 

later eventueel ingesteld beroep de rechter mogelijkerwijs de uitspraak had kunnen doen het 

besluit niet in stand te laten (vernietigen).  

 

 

7. Inmiddels heeft Uw College ook een vergunning afgegeven voor het aanleggen van een 

middenspanningskabel (gepubliceerd 7 september 2020) ter hoogte van het A.G. 

Wildervanckkanaal/N33 etc. Wij constateren dat deze werkzaamheden al nagenoeg 

afgerond zijn. Kortom, controleert uw College wel of werkzaamheden al zijn begonnen 

voor er überhaupt een aanvraag ligt? Interne informatie leert ons dat de betrokken 

afdelingen beoordelen op ingekomen aanvragen vanachter een bureau en dat ze geen enkel 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 6 oktober 2020 

 Zaak: 2020-034460 

 

 

idee hebben of iets al in werking is of niet. Ergo, ze niet eens de buitendienst in mogen om 

dergelijke zaken te beoordelen. 

Antwoord: 

Het aanleggen van de middenspanningskabel is conform de benodigde vergunningen uitgevoerd. 

Vergunningaanvragen voor het uitvoeren van werkzaamheden in de grond (zoals aanleggen van 

kabels en leidingen) worden door de gemeente Midden-Groningen behandeld en verleend binnen de 

daarvoor geldende termijn. Voor de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag vindt een opname 

buiten plaats en/of wordt de benodigde informatie op een andere wijze verkregen (zoals 

raadplegen informatie vanuit digitale systemen). 

De werkzaamheden zijn in nauw overleg en in afstemming met IBOR uitgevoerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

  

 


