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Onderwerp: Vragen Gemeentebelangen Midden-Groningen leges en handhaving Windpark N33. 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door de heer Loots van de fractie Gemeentebelangen Midden-Groningen zijn vragen gesteld over de 

leges en handhaving van Windpark N33. 

 

Inleiding. 

De heer Loots zegt dat de fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen uit berichtgeving van 

RTV Drenthe op 03-12-2020 heeft 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. 

Wij kunnen hierover opmerken dat de situatie in de beide genoemde gemeenten anders is dan in 

onze gemeente. Borger-Odoorn en Aa en Hunze hebben geweigerd over te gaan tot 

vergunningverlening voor het windpark in hun gemeenten. Hierdoor hebben deze gemeenten ook 

geen leges voor het windpark ontvangen. Omdat deze gemeenten wel bevoegd gezag zijn voor 

toezicht en handhaving, is tevergeefs een beroep op het rijk gedaan om de kosten hiervan voor  

rekening van het rijk te nemen. De voormalige gemeente Menterwolde heeft wel de 

vergunningverlening op zich genomen en heeft hiervoor leges ontvangen. Deze leges zijn bedoeld 

om hiervan de kosten van vergunningverlening, toezicht en handhaving te dekken. 

 

Hieronder de beantwoording van de gestelde vragen: 

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

Wij hebben toezicht en handhaving bij de Omgevingsdienst belegd. Het windpark bevindt 
zich in een afrondende fase. Van de Omgevingsdienst hebben wij begrepen dat zich geen 
noemenswaardige zaken hebben voorgedaan 
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2. Hoeveel klachten zijn er momenteel binnengekomen bij de gemeente, ODG of anderszins, 
bijvoorbeeld bij dorpsraden? 

Er zijn ons een aantal klachten bekend. Bij ons zijn vijf klachten ingediend. Door de 
dorpsraadcoöperatie is een meldpunt voor klachten ingericht. Door de 
dorpsraadcoöperatie zijn 20 klachten doorgestuurd. De vijf door ons ontvangen klachten 
staan ook op deze lijst. In totaal dus 20. De klachten gaan alle over geluid. 

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

Neen. Is ook niet nodig en logisch. Wij hebben leges ontvangen, welke kunnen dienen om 
de kosten te dekken. 

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? 

Neen. Zie beantwoording vraag 3. 

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

In principe is dit niet het geval, omdat we voldoende middelen hebben ontvangen. 

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

Niet voor toezicht en handhaving. De kosten van eventueel nodige herstel van wegen 
worden wel bij de ontwikkelaars neergelegd. 

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? 

Wij hebben samen met de gemeente Oldambt opdracht gegeven om de geluidssituatie vast 
te leggen voor aanleg van het windpark (nulmeting) en nadat het park is gerealiseerd. 
Hierbij wordt ook het laagfrequente geluid vastgelegd. Deze kosten komen voor rekening 
van de beide gemeenten. Dit hoort niet tot het takenpakket van de ODG en gebeurt 
vrijwillig door de gemeenten om inzicht te hebben in de geluidsbelasting en -frequenties. 

De ODG bepaalt of het park voldoet aan de geluidseisen. Dit gebeurt op basis van het 
Reken- en meetvoorschrift Windturbines. 

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

De gemeente heeft de Wabo-taken uitbesteed aan de Omgevingsdienst. Deze voert haar 
taken uit op basis van wet- en regelgeving. De gemeente wordt wel actief bij dergelijke 
dossiers betrokken. Omdat het bij de beantwoording van vraag 8 genoemde 
geluidsonderzoek hier niet onder valt, heeft de gemeente dit in afstemming met de 
Omgevingsdienst zelf opgepakt.  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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