
Gemeente Midden-Groningen
t.a.v. Het College van B&W
per e-mail: info@midden-groningen.nl; griffie@midden-groningen.nl; 
adriaan.hoogendoorn@midden-groningen.nl; 

Meeden, 4 augustus 2020
20BZ040820-01-bezwaar inzake ontheffing bouwbesluit 2012 windpark Eekerpolder.

Geacht college,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de door u verleende ontheffing Z2020-00005358 met uw
archiefnummer 2020-019560. 
Voor die verlening wordt de noodzaak betwist!

Opgave redenen:
1) Inzake dossier 2019-038282, waarnaar ik verder wel gevoeglijk mag verwijzen, is aan

uw college deugdelijk gemotiveerd verzocht de vergunningen voor het windpark N33
op te schorten. Dit werd geweigerd, want 'niet bevoegd gezag'. In onderhavig besluit,
blijkt thans wel bevoegd gezag, die bovendien de volle medewerking verleent aan
bespoediging van de totstandkoming en in werking treden van het park!  Derhalve is
verlening prematuur en onverantwoord.

2) Inzake  dossier  2019-038282  blijkt,  dat  u  aan  de  bewoners  geen waarborgen  kunt
verstrekken  aangaande  diens  welzijn,  veilgheid  en  gezondheid,  waarop  formele
klacht is ingediend bij u bekend onder zaak 2020-025825 en welks nog in behandeling
is. Derhalve is verlening prematuur en onverantwoord.

3) Mogelijke  vertragingen  tijdens  de  bouw  t.g.v.  weersinvloeden,  behoren  tot  de
zakelijke risico's van bouwers en mogen niet leiden tot extra belasting van burgers.

4) Ondergetekende  is  gehecht  aan  zijn  nachtrust,  die  met  deze  extra  activiteiten
onnodig wordt verstoord. Voor de verlening wordt de noodzaak betwist!

5) Nu  bespoediging  van  het  operationeel  maken  geenszins  in  het  belang  van  de
inwoners van Meeden kan worden beschouwd, zijn de woorden van de burgemeester
dhr. Hoogendoorn tijdens bijeenkomst in het dorpshuis “de gemeente is begaan met
het welzijn van de inwoners van Meeden” in tegenspraak met de handelswijze door
de gemeente; een illustoir voorbeeld van bedreven demagogie!

6) Tot  en  met  het  verschijnen  van  afdoende  waarborgen  voor  welzijn,  veiligheid  en
gezondheid, verzoek ik hierbij andermaal tot het opschorten van alle vergunningen
voor de bouwactiviteiten m.b.t. het windpark N33! Het uitblijven daarvan beschouw
ik als onverantwoord.

Voor de volledigheid wijs ik nogmaals op de door u ontvangen
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motivatie 'Stikstof 19FS231203-addendum-6', waaruit wel gevoeglijk de risico's voor welzijn,
veiligheid en gezondheid moge blijken.

In afwachting van zowel uw ontangstbevestiging alsmede uw spoedigste reactie, 

met vriendelijke groet,

T.S.IJsselstein.
9651 BG 15 Meeden.

  


