
Verzoek tot korte bespreking ingekomen stuk op raadsvergadering 
- Verzoek tot korte bespreking Ingekomen stuk in raad: onderwerp moet maandag voor 

12.00 uur worden aangegeven. Dinsdag voor 12.00 uur: doorgeven van specifieke vragen en 

gesprekspunten met dit format. 

- Verzoek tot agendering van een Ingekomen stuk in één van de eerstvolgende 

raadscommissies: kan ter plekke in de raad.  
 

 

Datum: 17 februari 2023 

 

Naam indiener(s):        Niels Joostens                                

lid van de fractie          ChristenUnie 

 

 

Agenderingsverzoek voor raadsvergadering d.d. eerstvolgende mogelijkheid. 

 

Onderwerp:  Raadsbrief 55 inclusief bijlage 55.1 uit lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering 
van 2 februari 2023 

 

Motivering verzoek 

 

Reden van agendering: 

Inwoners van Meeden en omgeving ervaren al langere tijd (geluids)hinder van in een windpark 
geplaatste turbines. 

Op het ingediende bezwaar van Stichting Platform Tegenwind N33 is ontvankelijk verklaart. In haar 
reactie lat de bezwarencommissie reageert de commissie op een aantal onderzoeken en doet deze af 
als onvoldoende bewijs. 

Het college geeft in de raadsbrief aan dat uit onderzoek van Van Muijlwijk blijkt dat het Windpark N33 
'zeer waarschijnlijk wel' binnen de gestelde geluidsnormen blijft.  

Aangeven van de aanleiding 

Welke vragen worden aan de orde gesteld? 

De ChristenUnie wil graag in debat over de stellingname in de raadsbrief om duidelijkheid te krijgen 
over de vraag hoe we omgaan met de onzekerheden in relatie het binnen de normen blijven van het 
laagfrequente geluid. Recente onderzoeken voor windpark De Monden tonen aan dat er toename is van 
laagfrequent geluid. Daarnaast wil zij weten hoe de gemeente in deze situatie actief bondgenoot is van 
inwoners.  

Doel: 

Waartoe zou de bespreking kunnen of moeten leiden?  

Duidelijkheid over de wenselijkheid van nieuw aanvullend onderzoek zodat gezocht kan worden naar 
verbeteringen van de leefbaarheid die nu onder druk staat. Afweging van de onderbouwingen van de 
commissie en het college over de ervaren mate van hinder en de impact daarvan om zo te komen tot 
beantwoording van de vraag wanneer er wel zal worden opgetreden. 

 


