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Motie M006.
raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 29 april 2021

Handhaving windmolens Eekerpolder-N33
Context:
/e hebben kennisgenomen van het feit dat een burger heeft geconstateerd dat de "wit knipperende
bstakelverlichting" in strijd is met het inpassingsplan en verzoekt om handhaving. Het College van B
n W erkent dit en geeft een termijn van zes weken waarna nogmaals gecontroleerd gaat worden. Het
~rzoek tot handhaving werd al in december 2020 gedaan en is met de maximale wettelijke termijn
~rdaagd voordat een besluit werd genomen. Het Ministerie van Economische Zaken is voornemens
et inpassingsplan aan te passen aan de huidige situatie. Een dergelijk traject zal zeker enige
taanden of meer bedragen.
imiddels komen er veel klachten van aanwonenden over laagfrequent geluid. Daarnaast produceren
e windturbines geluiden en trillingen waarvan de oorzaak nog niet is achterhaald met als gevolg
rnstig overlast voor aanwonenden met voor velen forse gezondheidsklachten. We hebben
~nnisgenomen van de klachten die de dorpsraden hebben verzameld. Alleen al op grond hiervan
ouden de windturbines stilgezet moeten worden omdat de lokale overheid primair verantwoordelijk is
por de volksgezondheid en dit niet ondergeschikt dient te zijn aan andere wettelijke
~ergunnings)voorschriften. Kortom, er is een instrument om nu te handhaven en het gemeentebestuur
i een positie te brengen hieraan invulling te geven en maatregelen te nemen die met name gericht zijn
p voldoende nachtrust voor aanwonenden. Dit betekent dat de windmolens in onze optiek van 22.00
ur tot 06.00 uur stil gezet dienen te worden in afwachting van nadere maatregelen om de gevolgen
an geluid en trillingen binnen de wettelijke normen te brengen.
Overwegende dat:

-

Dat windpark N33/Eekerpolder op dit moment niet voldoet aan de gestelde eisen waaronder
de obstakelverlichting;
Dat er als gevolg van een ontwerpfout sprake is van geluids-en trillingenoverlast;

Constaterende dat:

-

Dat veel aanwonenden hierdoor veel hinder ondervinden in hun dagelijks welbevinden
Dat dit zich uit in zeer forse gezondheidsklachten, met name door gebrekkige c.q.
onvoldoende slaap, waardoor hun dagelijks functioneren ernstig wordt beperkt.
Dat de klachten zich met name manifesteren in de nachtelijke uren.
Dat de gemeentelijke overheid een publieke taak heeft waar het de volksgezondheid betreft.

t vast:
-

Dat handhaving door de gemeente, vanwege het volksgezondheidsaspect, meer moet zijn dan
het geven van hersteltermijnen.
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voor c.q. draagt het College op:
-

Handhavend op te treden tegen de knipperende witte obstakelverlichting die in strijd is met de
vergunningsvoorwaarden, lees inpassingsplan, waardoor de windturbines stilgezet moeten
worden omdat deze zonder permanent brandende verlichting niet in bedrijf mogen zijn.
Dat er vanuit een realiteitsgedachte een breed draagvlak is voor het beperken van het
stilzetten van de molens is, i.p.v. volledig stilzetten, en het op grond hiervan reëel is in overleg
te gaan met exploitanten dat van bovenstaande kan worden afgeweken als men de
windmolens stilzet van 's avonds 22.00 uur tot 's morgens 06.00 uur.

gaat over tot de orde van de dag.
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2021
De raad van de gemeente Midden-Groningen

Adriaan Hoogendoorn
Voorzitter

Motie:
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Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

