
 

Vragen voor het vragenuur  
 

 

Datum: 03-02-2022 

 

Onderwerp: Ontwikkelingen met grens met de stad Groningen  

 

Inleiding: 
 
In gesprekken met inwoners van onze gemeente in Harkstede, blijkt dat er met wantrouwen gekeken 
wordt naar onze grote buur de Stad Groningen. Naast de manier waarop de Stad Harkstede opzadelde 
met de Skaeve Huse (november 2021) speelt ook de uitbreiding van Meerstad, direct tegen Harkstede 
aan, een groot zonnepark in Meerstad Noord en ook de dreiging van een Windpark bij Roode 
Haan.  Vorig jaar hebben meerdere fracties daar ook hun zorgen over geuit en de fractie van de VVD 
heeft hier toen in maart 2021 ook schriftelijke vragen over gesteld die door het college op 9 juli 2021 zijn 
beantwoord. In deze beantwoording geeft het college aan deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen 
en er bij de raad op terug te komen als zich in deze dossiers nieuwe ontwikkelingen voordoen.  

Deze week op 1 februari lazen we in het dagblad vh Noorden dat de Stad Groningen zelf de 
zonneparken en het windpark bij Rodehaan wil gaan exploiteren en de opbrengsten storten in een 
energietransitiefonds. Dit is op 2 februari besproken tijdens de politieke markt in de Stad. 

 

 

Dat brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 
 
1) Was het college bekend met deze ontwikkeling in de Stad Groningen? 

 

2) Is het college bekend met de dit fonds en de voorwaarden die eraan worden verbonden? 
 

3)  Wat betekent dit fonds voor onze inwoners die dicht bij deze Groningse ontwikkelingen wonen aan 
de randen van onze gemeente? Gaan ze wel de lasten maar niet de lusten ervaren die Groningen 
volgens de tekst voor eigen inwoners reserveert? 
 

4) Hoe verhoudt zich dit met de beantwoording van onze eerdere vragen afgelopen jaar waarin het 
college het volgende aan de raad schreef: “…dat een evenwichtige verdeling van de lasten en de lusten 
van groot belang zijn…” En “Wij hebben de toezegging gekregen van de gemeente Groningen dat zij in 
het vervolgproces van beide ontwikkelingen hier nadrukkelijk aandacht aan geven. Wij zullen beide 
projecten nadrukkelijk blijven volgen en aangeven wanneer naar onze mening geen sprake is van een 
zorgvuldig proces”. 
 

5) Is het college al met de gemeente Groningen in gesprek over de consequenties die de inrichting van 
dit fonds heeft voor de inwoners van Midden-Groningen die door de energieprojecten in hun woongenot 
worden geraakt? 

 
 

Namens de fractie van de VVD, 
 
Chris Ubels  
 



 
 
 
 
 

 
Algemene informatie: Vragen voor het vragenuur  kenmerken zich als  informerende vragen over actualiteiten. Raadsleden 
kunnen tijdens de vergadering niet-technische vragen stellen. Er is geen debat mogelijk waardoor verantwoordingsvragen buiten 
de orde zijn 
 
Informatie voor de raad:  Vragen moeten worden ingediend uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering om 
12:00 uur. Deze vragen zullen in de raadsvergadering mondeling  worden beantwoord. 
Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen, na het onder punt 1 genoemde tijdstip, over dat onderwerp informatieve vragen 
worden gesteld. De vragenstellers moeten er rekening mee houden dat er niet onmiddellijk een adequaat antwoord gegeven zal 
kunnen worden. Daarvoor geldt als afspraak dat de antwoorden op deze actuele vragen binnen 7 dagen in de vorm van een door 
het college(lid) opgestelde schriftelijke memo, na tussenkomst van de griffier in de dagmail toegezonden krijgen.  
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: 
De griffie mailt (outlook) de vraag naar de professionals in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder, directeur en 
voorzitter van de raad. De professional informeert de portefeuillehouder over de beantwoording van de vraag. Afhankelijk van de 
vraag neemt de professional de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
portefeuillehouder beantwoordt de vragen mondeling tijdens het vragenuur. Mocht dit niet lukken is het aan de professional om de 
portefeuillehouder te informeren dat beantwoording van de vragen op zo’n korte termijn niet mogelijk is en ook om aan te geven 
waarom dan niet en een nieuwe termijn aan te geven zodat de wethouder dit kan aangeven in het vragenuur. 
 
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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