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Onderwerp: Advies op brief van de heer IJsselstein. 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door de heer T. IJsselstein uit Meeden is een brief met diverse vragen over Windpark N33  aan u 

gezonden. De heer IJsselstein heeft eerder een stuk aan de gemeente gezonden, waarover door de 

fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningenvragen zijn gesteld. De beantwoording van deze 

vragen is voor de heer IJsselstein aanleiding om aan u een aantal vragen stellen. 

 

In onze raadsbrief van 14 april 2020 schreven wij reeds dat Windpark N33 valt onder een 

rijkscoördinatieregeling, hetgeen betekent dat het rijk de regie heeft op dit plan en onder meer 

het rijksinpassingsplan heeft vastgesteld. De gemeente is voor dit windpark slechts bevoegd gezag 

voor wat betreft de door haar verleende omgevingsvergunningen. 

  

De heer IJsselstein betwist de MER-onderzoeken. Deze onderzoeken zijn tijdens de procedure 

getoetst door de bevoegde gezagen, de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage, 

de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak en uiteindelijk de Raad van State. Al deze instanties 

hebben de rapporten geaccordeerd. De Raad van State stelt in haar uitspraak dat er dat er geen 

algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs bestaat voor directe gezondheidseffecten. Ook tekent 

de Raad van State aan dat ook uit de verspreidingsmodellen volgt dat de windmolens de 

verspreiding van stofdeeltjes niet in ongunstige zin beïnvloeden. Door de uitspraak in beroep door 

de Raad van State zijn het inpassingsplan en alle vergunningen onherroepelijk. 

De heer IJsselstein vecht nu de onderzoeken aan. Dit is te laat in de procedure. Tot de Raad van 

State bestond de mogelijkheid hiertoe. 

 

Wij hebben in de eerdere beantwoording aangegeven dat in onze organisatie niet de deskundigheid 

aanwezig is om te kunnen beoordelen of de vrees van de heer IJsselstein terecht is. Daarom hebben 

wij aangeboden om zijn stellingen voor te leggen aan diverse instanties, waardoor we aandacht 
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vragen voor de veronderstelde gevaren en risico’s en aandringen op, zoals ook de heer IJsselstein 

dat wenst, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. 

Door de heer IJsselstein worden in zijn brief een aantal waarborgen gevraagd van de raad. Deze 

kan de raad naar ons oordeel niet geven. De heer IJsselstein stelt wederom vragen die de gemeente 

niet kan beantwoorden. Hiervoor is specifieke kennis, die in onze organisatie niet aanwezig is,  

benodigd. Wij zijn niet in staat de onderzoeken te ontkrachten. Wat wij wel kunnen doen is de 

bevindingen van de heer IJsselstein voor te leggen aan diverse instanties en aandringen op 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. 

De gemeente kan geen daadwerkelijke maatregelen treffen. Het inpassingsplan en de  

vergunningen zijn onherroepelijk. Het enige wat we kunnen doen is aandacht vragen voor de 

veronderstelde risico’s. 

 

In zijn brief stelt de heer IJsselstein de volgende vragen. Wij hebben bij de vragen onze reactie 

geplaatst. 

 

1. Is uw Raad bereid, in het kader van haar zorgplicht, een onafhankelijk (wetenschappelijk) 

onderzoek te initiëren?  

De gemeenten in Windpark N33 en Windpark De Drentse Monden hebben samen met de 

GGD’s Groningen en Drenthe bij het Expertisenetwerk windenergie gevraagd om een 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windparken. 

2. Is uw Raad bereid het College van B&W opdracht te verstrekken alsnog een Raad gedragen 

oordeel te geven over de eerder door mij ingediende verzoeken?  

Zoals gezegd is het college niet in staat om de bestaande onderzoeken te ontkrachten, dan 

wel het door de heer IJsselstein gestelde inhoudelijk te beoordelen. Mede gezien de 

beantwoording van vraag 3 zien we hier ook geen aanleiding toe. 

3. Pagina 3 van 4 3. Gaat uw Raad, nu die m.i. als daartoe bevoegd gezag kan optreden, zich 

alsnog buigen over de geïndiceerde omissies en manco’s bij de totstandkoming van de MER?  

De raad is geen bevoegd gezag. Voor het inpassingsplan is dit het rijk, voor een aantal 

omgevingsvergunningen het college.  Deze besluiten zijn allen onherroepelijk geworden bij 

de uitspraak d.d. 29 mei 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Dat betekent dat de besluiten formele rechtskracht hebben gekregen. De besluiten  

moeten volgens vaste rechtspraak voor rechtmatig worden gehouden, zowel inhoudelijk als 

voor de wijze van totstandkoming. Dat betekent ook dat het MER rapport dat ten 

grondslag ligt aan het MER besluit, en dat daarvan deel uitmaakt, voor rechtmatig moet 

worden gehouden. Het college (de ODG) toetst bij de beoordeling van de 

vergunningaanvragen aan de voor de aanvragen vereiste toetsingskaders.  

4. Indien het gemotiveerde antwoord daarop opnieuw NEE luidt, gaat uw Raad daartoe dan 

wel, gemotiveerd met adviezen, aandringen bij de desbetreffende (overheids)instanties? 

Het college legt de stellingen van de heer IJsselstein aan diverse instanties voor, met het 

verzoek om, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, te beoordelen of de conclusies 

van de heer IJsselstein juist zijn. 

5. Gaat uw Raad waarborgen, dat de luchtkwaliteit achter de windmolens niet zal afwijken 

van die aan de voorkant, zoals m.i. onterecht in het MER rapport wordt gesteld?           

Deze waarborg kan de raad niet geven. 

6. Gaat de Gemeente Midden Groningen ook een convenant voor schone lucht ondertekenen? 

En wordt dan de WHO streefwaarde van maximaal 10 µg/m3 gehandhaafd? 
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Deze vraag is nu niet aan de orde. Dit vraagt een afweging die later gemaakt moet 

worden.  

7. Gaat uw Raad waarborgen, dat in geval van blad afworp of delen daarvan, die immer en 

altijd binnen de 486 meter beperkt zal blijven, zoals m.i. onterecht in het MER rapport 

wordt gesteld?  

Deze waarborg kan de raad niet geven. 

8. Gaat uw Raad waarborgen, dat alle blad deeltjes (PFAS) plus giftige gassen en stoffen 

binnen 486 meter uitval zullen blijven en dat die niet naar omgeving en oppervlaktewater 

zullen verdwijnen, zoals m.i. onterecht in het MER rapport wordt gesteld?  

Deze waarborg kan de raad niet geven.  

9. Gaat uw Raad waarborgen, dat de omgeving van het windpark geen temperatuurstijging tot 

gevolg zal hebben, zoals m.i. onterecht in het MER rapport wordt gesteld?  

Deze waarborg kan de raad niet geven. 

10. Gaat uw Raad waarborgen, dat ingeval van calamiteiten zoals b.v. gondelval of 

gondelbrand de mogelijke kettingreacties binnen 486 meter beperkt blijven, zoals m.i. 

onterecht in het MER rapport wordt gesteld?  

Deze waarborg kan de raad niet geven.  

11. Gaat uw Raad waarborgen, dat de door haar geïnitieerde verzoeken en onderzoeken op 

onafhankelijke en wetenschappelijke basis zullen worden uitgevoerd?  

Als er onderzoeken plaatsvinden dan zullen deze in principe onafhankelijk moeten zijn, 

wetenschappelijk onderzoek kunnen we niet in alle gevallen waarborgen. Overigens geldt 

dat de onderzoeken door gecertificeerde bureaus zijn/worden gedaan, die voldoen aan 

binnen de branche erkende waarborgen enz. 

12. Is uw Raad bereid mij van alle vervolg documenten en gespreksverslagen op de hoogte te 

houden? 

Stukken van raad en commissie kunt u, evenals de collegebesluiten, vinden op de website 

van de gemeente. Voor zover er sprake is van overige openbare stukken, kunt u deze 

opvragen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


