
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: 21-12-2021 

 

Naam indiener: Markus Ploeger                                  

lid van de fractie: GBMG  

 

 

Agenderingsverzoek voor raadsvergadering d.d. 23-12-2021  

 

 

Onderwerp: 
 
Ingekomen stuk 04 Brief burger geen windmolenpark in Duurswold.  
 

 

Motivering verzoek 

Reden van agendering: 

Uit bijgaande stukken blijkt dat de gemeente Groningen aan Provinciale Staten vraagt mee te werken 
om de plaatsing van windmolens mogelijk te maken door een zoekgebied op de nemen voor 
windmolens in het gebied Roodehaan/Stainkoel'n. 
 
Wij zijn van mening dat de gemeente Midden Groningen zich hier tegen dient te  verzetten. Wij waren in 
de veronderstelling dat de provincie Groningen in eerste instantie geen rol heeft in het aanwijzen van 
gebieden voor windmolens. Nu blijkt dat een gemeente de provincie kan verzoeken medewerking te 
verlenen door aanpassing van de Omgevingsverordening. Om duidelijkheid te geven over de nog 
steeds circulerende plannen, zoals verwoord in de brief van de Werkgroep Nee tegen Windmolens in 
het Duurswold en nu daadwerkelijk ten noorden van onze gemeente de volgende vragen. 
 

Doel: 

1. Gaat het College zich verzetten tegen de voorgenomen aanwijzing van het gebied de 
Roodehaan/Stainkoel'n gelet op gevolgen voor met name Harkstede en omgeving, zo ja op 
welke wijze?  
 

2. Bent u bereid burgers dan wel bewonersorganisaties bij te staan indien zij een beroep doen op 
de gemeente om zich op legale wijze te verzetten tegen deze plannen? 
 

3. Is uw College geconsulteerd door de provincie om ook een zoekgebied aan te wijzen voor 
windmolens in Duurswold?  
 
 



4. Indien de gemeente niet wenst mee te werken aan meerdere windmolens in Midden Groningen 
en hoeverre kan de provincie dit dan overrulen? In hoeverre kan het Rijk middels bijvoorbeeld 
de Crisis en Herstelwet of andere wetgeving gemeenten dwingen mee te werken aan de 
plaatsing van windmolens in bijvoorbeeld Duurswold? Deze vraag is mede ingegeven door de 
"geruchten" dat initiatiefnemers deze mogelijkheid suggereren en dus door gaan met de 
voorbereidingen. 

 
5. Wellicht  komen wij  met een motie om de gevoelens van de  Raad te peilen over deze materie. 

Deze zullen wij vroegtijdig voor leggen aan de andere fracties. 
 

 

 

 
 


