
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 
 

 

Datum: 8 december 2020 

 

 

Onderwerp : Leges Windpark N33 

 

 

Toelichting:  

De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen heeft uit berichtgeving van RTV Drenthe op 03-
12-2020 vernomen dat de gemeentes Borger-Odoorn en Aa en Hunze, geen aanspraak kunnen maken 
op gelden voor de handhaving en toezicht door de Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG) op de 
windparken Oostermoer en Drentse Monden. 

 

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

1. Hoe is de actuele stand van toezicht en handhaving rondom het windpark N33? 

2. Hoeveel klachten zijn er momenteel binnengekomen bij de gemeente, ODG of anderszins, 
bijvoorbeeld bij dorpsraden? 

3. Heeft het College op dit moment een claim bij het Rijk uitstaan voor compensatie van de 
toezicht en handhaving op het windpark N33? 

4. Zoja, wat is de huidige stand?  

5. Zo nee, wil het College een claim bij het Rijk danwel de Provincie Groningen indienen 
hiervoor, omdat zij de feitelijke veroorzakers zijn van deze extra kosten? 

6. Is het College de opvatting toegedaan dat de inwoners van Midden-Groningen niet financieel 
mogen bloeden voor deze extra inzet van de ODG? 

7. Wil het College eventueel maatregelen treffen om eventueel gemaakte kosten op andere 
manieren op de eigenaren van de turbines te verhalen? 

8. Worden er op dit moment kosten gemaakt, zoals onderzoek naar geluidshinder (laagfrequent 
geluid), die extra kosten opleveren voor de gemeente, en niet tot het takenpakket van de 
ODG behoren? 

9. Wie bepaalt wat en hoe er wordt onderzocht? De ODG of de gemeente? 

 

 

Namens de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen, 
 
Hendrik Loots 

 
 

 
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

