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Onderwerp: Schriftelijke vragen transport onderdelen windturbines Drentse Monden. 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door de heer Loots zijn namens de fractie van Gemeentebelangen  vragen gesteld over het transport 

van onderdelen van in het Drentse Mondengebied te plaatsen windturbines . 

 

Onderstaand beantwoorden wij de door u gestelde vragen. 

 

1: Is er bij het college van B&W van Midden-Groningen een aanvraag gedaan voor een dergelijk 

transport of heeft u signalen dat er een dergelijke aanvraag gaat komen? 

Voor het transport van onderdelen van de in het Drentse Mondengebied te plaatsen windturbines 

hebben wij geen aanvraag ontvangen. 

 

2: Bent u van mening dat dergelijke transporten over wegen van Midden-Groningen niet 

toelaatbaar zijn op basis van dezelfde criteria zoals het college van Oldambt ze aangeeft, mocht 

er een dergelijke aanvraag komen? 

Een verzoek om transport van turbineonderdelen voor het Drentse Mondengebied over onze wegen 

ligt niet voor de hand. Mocht een dergelijk verzoek wel worden ontvangen, dan zullen wij een 

zorgvuldige afweging maken.  

 

 3: Is er contact met de buurgemeentes inzake deze transporten? En bent u het met de fractie van 

GemeenteBelangen Midden-Groningen eens, dat de gemeentes hierin gezamenlijk zouden moeten 

optrekken? Uit beantwoording op onze eerdere vragen(31-10-2018) inzake deze problematiek, gaf 

u aan alleen contact te hebben met de gemeente Oldambt en niet met de gemeente Veendam. 

Wat is de huidige status van deze contacten?  

Omdat wij voor de transporten voor de turbines in Drenthe niet in beeld zijn, hebben wij hierover 

beperkt contact met beide gemeenten. Voor de transporten voor Windpark N33, hebben wij nauw 
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overleg met de gemeente Oldambt en afstemmend overleg met de gemeente Veendam. De 

vervoersbewegingen van de  in de gemeente Veendam te plaatsen turbines blijven buiten onze 

gemeente. De aanvoerroutes vanaf de A7/N33 naar de bouwplaatsen zijn vastgelegd. Nu wordt 

onderzocht langs welke routes de onderdelen naar de aansluitpunten kunnen worden vervoerd. 

De aansluitpunten in onze gemeente zijn een nieuw aan te leggen tijdelijke aansluiting op de N33 

(tussen afslag Meeden en A7) en een tijdelijke aansluiting op de verbindingslus in het klaverblad 

A7-N33. De aanvoer blijft in onze gemeente buiten de dorpskernen. 

 

4: Uit beantwoording op eerdere vragen (31-10-2018) van onze fractie, heeft het College 

aangegeven dat er nog geen onderzoek is gedaan naar de huidige staat van onze wegen. Wat is de 

huidige status? 

Dit is nog niet veranderd. Voordat transporten over onze wegen gaan plaatsvinden, wordt de staat 

van deze wegen vastgelegd. Dit gebeurt ook na de transporten. 

 

5: De weerstand tegen de windturbines in zowel Mondengebied/Oostermoer als tegen windpark 

N33 verhardt zich. Onderstreept het college de signaalfunctie die aan de bevolking gegeven wordt 

als u de transporten niet toestaat? 

Wij begrijpen de signaalfunctie. Voor alle duidelijkheid, ons college is ook tegen de plannen voor  

Windpark N33. Verzoeken om medewerking voor transporten zullen wij kritisch toetsen aan de 

(juridische) kaders, waarbij uitgangspunt is dat de wegen door onze dorpen zoveel mogelijk worden 

ontzien.  

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


