Motie
De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 02-07-2020

Onderwerp: Leges planschade

Context:

-

Realisatie van Windpark N33 zal gevolgen hebben voor de leefbaarheid voor de omringende
dorpen;
Het realistisch is dat hierdoor de woningen in waarde zullen dalen t.o.v. vergelijkbare
woningen waar dergelijke rigoureuze ingrepen in het landschap niet plaatsvinden;
(Para) commerciële partijen een rol willen vervullen in het verkrijgen van planschade op basis
van no cure no pay;
De leges van € 300 per aanvraag voor de inwoners een belemmering kunnen vormen om
(zelfstandig) planschade te claimen;
Deze leges zijn ingevoerd om een drempel te vormen en daarmee het aantal aanvragen te
beperken;
Dit aantoonbaar niet opgaat bij de realisatie van Windpark N33, gelet op de omvang.

Constaterende dat:

-

Iedere inwoner het recht moet hebben om planschade te claimen inzake het Windpark N33;
Leges geen belemmering mogen zijn voor het indienen van een aanvraag.

Verzoek het College:

-

Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de leges te verlagen tot € 50 per aanvraag, met
daarbij aan te geven wat de voor- en nadelen zijn van een dergelijke optie.
De raad vroegtijdig te voorzien van deze informatie zodat deze betrokken kunnen worden bij
de vaststelling van de leges voor het jaar 2021.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie:
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

