7'

~s

~~
(GEMEENTE
~~~ ~ BELANGEN

LPMG

~~

Midden-Groningen

Motie 016
De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021

Onderwerp: Windpark Roodehaan
Overwegende:
Dat de gemeente Groningen voornemens is een windpark bij Roodehaan te realiseren, tegen onze
gemeentegrens aan.
Dat dit onder andere voor de inwoners van Midden-Groningen na windpark N-33 wederom grote
overlast zou gaan opleveren
Dat momenteel veel te doen is over de gezondheidseffecten van windparken op omwonenden, met
name vanwege de nabijheid tot bebouwing waarbinnen volgens Nederlandse wetgeving windmolens
geplaatst kunnen worden.
Dat volgens een uitspraak van de Raad van State van afgelopen week het kabinet eerst met nieuwe
normen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast moet komen, voordat er nieuwe parken mogen worden
aangelegd of bestaande parken mogen worden uitgebreid en dat dit dus ook voor de gemeente
Groningen geldt.
Dat de fractie van de WD reeds op 24 maart schriftelijke vragen over dit onderwerp heeft gesteld en
dat deze vragen tot onze spijt nog steeds niet zijn beantwoord en we dat eigenlijk niet acceptabel
vinden.
Dat het in het belang van onze inwoners is dat het college van Midden-Groningen nog voor het
omerreces stelling neemt in deze kwestie
Roept het college op:
Uit te spreken dat het college van Midden-Groningen de komst van windpark Roodehaan met alle haar
beschikbare middelen zal trachten te voorkomen.
Over de voortgang van deze inzet de Raad met ingang van september 2021 en daarna regelmatig in te
lichten.
En gaat over tot de orde van de dag.

Slochteren, 8 juli 2027
Namens de fracties van WD, LPMG en GBMG
Chris Ubels
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021
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Motie:
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.

