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Schriftelijke vragen aan het college (art 33 Rv0) 

Datum: 24 juni 2019 

derwerp : Stikstofbesluit Raad van State t.o.v. Windpark N33 

~e fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen heeft de afgelopen dagen kennis 
enomen van de berichtgeving rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De RvS heeft 
ierin een uitsprak gedaan, dat bedrijven in Nederland pas mogen bouwen als ze een 
ogenaamd stikstofplan hebben. Deze uitspraak kan, zo lezen wij, grote gevolgen hebben 
oor diverse projecten in ons land, waaronder ook de aanleg van windparken. 

De fractie van GemeenteBelan~en Midden-Groningen heeft hierdoor de volgende vragen: 

1: is het College op de hoogte van deze uitspraak van de RvS? 

2: Gaat het College van BTW van Midden-Groningen met deze uitspraak kijken of er 
mogelijkheden zijn om het windpark N33 een halt toe te roepen danwel te vertragen? Zo ja, 
zijn er al eerste bevindingen? Zo nee, waarom bent u hier nog niet mee begonnen? U laat 
zich er op voor staan tegenstander te zijn van dit windpark en dit kan wellicht handvaten 
geven? 

Er wordt een extra ontsluitingsweg aangelegd aan de N33 om transporten van onderdelen 
windturbines te ondersteunen. De Provincie Groningen heeft op 3 mei jongstleden een 

~ntgrondingsvergunnin~ afgegeven voor de extra ontsluitingswe~. Voorwaarde hiervoor was 
~m deze pas te starten na juli, als het broedseizoen voorbij is, zo lezen we in het Dagblad 

het Noorden van 7 juni jongstleden. De provincie heeft echter een ontheffing gegeven 
~m eerder te beginnen met het aanleggen. De burgers in het gebied zijn hierin wederom 
;epasseerd. 

vraag: 

Wil het College van B~tW van Midden-Groningen met de uitspraak van de RvS inzake het 
stikstofbeleid in de hand, richting de Provincie haan om de werkzaamheden hiervan stil te 
laten leggen voor zover dit juridisch mogelijk is? En wilt u kijken of het mogelijk is om ook 
voor dit afzonderlijke project te kijken of er een beleidsplan rondom het stikstofbeleid 
opgesteld moet worden? 

endrik Loots, Gemeentebelangen Midden-Groningen 
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Algemene informatie: Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 Rv0) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college wordt gevraagd. De bevraagde informatie is in het belang van het 
functioneren als raadslid. 

Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat. 

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig modelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, 
waarbij tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt 
schriftelijk plaats via een niet ondertekende brief. 

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare raadsvergadering, na het 
verstrijken van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

Informatie over de procedure voor de organisatie: De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33 



Raadsbrief 

Datum: 8 juli 2019 Verzenddatum: 18 juli 2019 

Behandeld door: Harry Flap Mailadres: harry.flapC~midden-groningen.nl 

Zaak: 2019-023484 Portefeuillehouder: Jaap Borg 

Onderwerp: Raadsbrief schriftelijke vragen stikstofbesluit Windpark N33 

Geachte leden van de raad, 

Door de heer Loots van de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen zijn vragen gesteld 

over de gevolgen van de uitspraak van de raad over het stikstofbesluit voor aan aanleg van 

Windpark N33. 

Hieronder beantwoorden wij deze vragen. 

1: is het College op de hoogte van deze uitspraak van de Rv5? 

Wij hebben kennis genomen van de uitsproak van de Raad van State. 

2: Gaat het College van BTW van Midden-Groningen met deze uitspraak kijken of er mogelijkheden 

zijn om het windpark N33 een halt toe te roepen dan wel te vertragen? Zo ja, zijn er al eerste 

bevindingen? Zo nee, waarom bent u hier nog niet mee begonnen? U laat zich er op voor staan 

tegenstander te zijn van dit windpark en dit kan wellicht handvaten geven? 

De uitspraak van de Road von State heeft geen gevolgen voor de vergunningen voor Windpark N33. 

De stikstofeffecten zijn bij de vergunningaanvragen betrokken. 

De omvang van de tijdelijke additionele depositie is berekend. Buiten de directe omgeving van het 

plangebied bedraagt de additionele depositie van stikstof minder dan 0,05 mol N/ha/jr. Dit is een 

hoeveelheid waarvan geen effecten worden verwacht. 

3: Er wordt een extra ontsluitingsweg aangelegd aan de N33 om transporten van onderdelen van 

windturbines te ondersteunen. De Provincie Groningen heeft op 3 mei jongstleden een 

ontgrondingsvergunning afgegeven voor de extra ontsluitingsweg. Voorwaarde hiervoor was om 

deze pas te starten na juli, als het broedseizoen voorbij is, zo lezen we in het Dagblad van het 
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Datum: 8 juli 2019 

Zaak: 2019-023484 

Noorden van 7 juni jongstleden. De provincie heeft echter een ontheffing gegeven om eerder te 

beginnen met het aanleggen. De burgers in het gebied zijn hierin wederom gepasseerd. 

Vraag: Wil het College van BTW van Midden-Groningen met de uitspraak van de RvS inzake het 

stikstofbeleid in de hand, richting de Provincie gaan om de werkzaamheden hiervan stil te laten 

leggen voor zover dit juridisch mogelijk is? En wilt u kijken of het mogelijk is om ook voor dit 

afzonderlijke project te kijken of er een beleidsplan rondom het stikstofbeleid opgesteld moet 

worden? 

Wij zien geen mogelijkheden om de provincie te verzoeken de werkzaamheden stil te loten (eggen. 

De effecten van de uitspraak van de Raad van State worden ~e'inventariseerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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