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Midden-Groningen

Amendement O5. Opbrengsten dwangsommen windpark N33

apunt 5C. Programmabegroting
Inleiding:
exploitanten van het Windpark N33 overtreden de regels door lampen te laten knipperen op hun
rbines. Dit is in strijd met de geldende regels en hiervoor zijn dwangsommen opgelegd.
eerste €100.000 euro is inmiddels, onder protest, binnen bij de gemeente Midden-Groningen.
~n vervolg van deze dwangsom, naar 4 ton, wordt verwacht.
fracties van Gemeente Belangen, GroenLinks en de WD stellen voor om deze gelden alvast te
~rmerken. Op deze manier moet worden voorkomen dat de gelden voor algemene zaken benut
arden, terwijl de inwoners van Meeden, Muntendam en Zuidbroek de (meeste) overlast
~dervinden.
Raad van de gemeente Midden-Groningen bijeen in vergadering van 4 november 2021

•
•

•
•

De gemeente Midden-Groningen dwangsommen heeft opgelegd aan de exploitanten van het
Windpark N33;
Deze dwangsommen gedeeltelijk en onder protest van de exploitanten zijn voldaan of
worden voldaan;

Deze gelden in de Algemene Reserves van de gemeente Midden-Groningen terecht komen;
De overlast vooral in Meeden, Muntendam en Zuidbroek wordt ondervonden;

van mening dat:
•
•

Deze gelden benut moeten worden daar waar de (meeste) overlast wordt ondervonden;
Deze gelden niet in de algemene reserves moeten komen;

•

De geïnde dwangsommen van het Windpark N33 te oormerken om de leefbaarheid van de
dorpen Meeden, Muntendam en Zuidbroek verder te verbeteren c.q. te compenseren;
Deze gelden te parkeren totdat ze een definitief karakter hebben;
Een evenredige verdeling aan te houden zodra ze definitief beschikbaar zijn.

•
•

raadsbesluit komt dan als volgt te luiden:
-

De begroting 2022 vast te stellen;
De kredieten met betrekking tot de investeringen beschikbaar te stellen. Zoals opgenomen
het investeringsplan 2022;
De geïnde dwangsommen gerelateerd aan de exploitanten van de windparken N33 te
reserveren voor de leefbaarheid van de dorpen Meeden, Muntendam en Zuidbroek.
Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025.,
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fracties voor:
fracties tegen:
..... . .... . ................. griffier.
Amendement::
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden
opgenomen.
Subamendement:
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het
amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden
ingediend, tenzij de voorzitter —met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde —oordeelt, dat met een
mondelinge indiening kan worden volstaan.

