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Onderwerp: Beantwoording  schriftelijke vragen MER-onderzoek Windpark N33. 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door de heer Ploeger  zijn op basis van een rapportage van een inwoner namens de fractie van 

Gemeentebelangen vragen gesteld over de MER-onderzoeken Windpark N33. 

 

Inleiding. 

Wij hebben al langere tijd overleg met de inwoner waarvan de documenten door de heer Ploeger 

zijn ontvangen. Betrokkene is onder meer van mening dat de uitgevoerde MER-onderzoeken niet op 

een juiste manier zijn uitgevoerd.  

 

Wij begrijpen goed de zorgen die bij hem en de omgeving leven over de gezondheidseffecten van 

het windpark. Blijkens de op 27 juni 2019 unaniem in de raad aangenomen motie, waarbij wordt 

aangedrongen om via de GGD Groningen aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek naar de 

gezondheidseffecten van laagfrequent geluid, afkomstig van windturbines, leven deze zorgen ook 

bij de raad.  

 

De gemeenten in de windparken N33 en Drentse Monden hebben samen met de GGD’s Groningen en 

Drenthe het Expertisenetwerk windenergie  op land verzocht om een onafhankelijk onderzoek uit 

te voeren naar de gezondheidseffecten van windparken. Dit instituut onderzoekt nu op welke 

manier een dergelijk onderzoek uitgevoerd kan worden. Verder kunnen we vermelden dat de GGD 

in de periodieke gezondheidsonderzoeken ook de gezondheidseffecten van windparken zal 

betrekken.  

 

Wij zijn niet in staat om de juistheid van de in het stuk genoemde veronderstellingen te 

beoordelen. Tevens hebben de door betrokkene gestelde vragen en veronderstellingen 

voornamelijk betrekking op zaken die buiten het kader vallen, waarbinnen de gemeente 
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bevoegdheden heeft.  

 

Windpark N33 valt onder een rijkscoördinatieregeling, hetgeen betekent dat het rijk de regie heeft 

op dit plan en onder meer het rijksinpassingsplan heeft vastgesteld. De gemeente is voor dit 

windpark slechts bevoegd gezag voor wat betreft de door haar verleende omgevingsvergunningen. 

In de onderzoeken die zijn gedaan in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER), is aandacht 

besteed aan de effecten van de turbines op de omgeving. De MER-onderzoeken zijn getoetst door 

de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie komt tot de 

conclusie dat de rapportage een goed beeld geeft van de gevolgen van het voornemen voor de 

leefomgeving, de natuur, het landschap, de veiligheid en de energieopbrengst.  

Ook in het beroep bij de Raad van State zijn de gevreesde effecten aan de orde geweest en zijn de 

uitkomsten van de MER-onderzoeken betwist. In haar uitspraak stelt de Raad van State dat er dat 

er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs bestaat voor directe gezondheidseffecten. 

Ook tekent de Raad van State aan dat ook uit de verspreidingsmodellen volgt dat de windmolens de 

verspreiding van stofdeeltjes niet in ongunstige zin beïnvloeden. De Raad van State baseert zich in 

haar oordeel ook op het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebracht 

deskundigenbericht. Deze stichting heeft ook de juistheid van de onderzoeken onderzocht. 

 

De MER-onderzoeken zijn, zoals genoemd,  in de procedure op een aantal momenten onderzocht en 

aanvaard. In laatste instantie door de Raad van State. Door de uitspraak in beroep door de Raad 

van State zijn het inpassingsplan en alle vergunningen onherroepelijk. 

 

Betrokkene vecht nu de onderzoeken aan. Dit is te laat in de procedure. Tot de Raad van State 

bestond de mogelijkheid hiertoe. Alhoewel wij veel begrip hebben voor de vrees voor aantasting 

van de gezondheid, is de gemeente niet in staat hier wat te doen. Wij kunnen de onherroepelijke 

vergunningen niet opschorten of intrekken. Ook zijn wij niet bevoegd om nieuwe aanvullende 

rapportages te vragen. Wat wij wel kunnen en zullen doen, is aandacht vragen voor de ingebrachte 

veronderstellingen. Wij denken hierbij aan  het ministerie van EZK, RIVM, Expertisenetwerk 

windenergie op land en de GGD. Indien, naar wij hopen, een onderzoek naar de 

gezondheidseffecten wordt uitgevoerd, zullen wij deze vragen en veronderstellingen daar 

inbrengen.   

 

Beantwoording vragen. 

 

1. Op blz. 6 ( en verder op in de documentatie) wordt visueel duidelijk gemaakt middels 

illustraties (B en C) dat door inwerking zijnde molens zogenaamde stortkokers (straalpaden) 

ontstaan waarbij veel meer depositie van allerlei “fijnstoffen” c.q. schadelijke stoffen 

ontstaan (65 ton per windmolen) waarin bij de verplichte MER geen rekening is gehouden. Zie 

ook de verdere onderbouwing in de aangeleverde stukken. Herkent u dit en zo ja welke acties 

denkt u te nemen in dezen? 

 

Zoals in de inleiding  genoemd zijn wij niet in staat om te beoordelen in hoeverre de aangereikte 

veronderstellingen juist zijn. In de behandeling bij de Raad van State is de verspreiding van 

verschillende stoffen aan de orde geweest en heeft hiernaar onderzoek plaatsgevonden. Naast het 

kenbaar maken van de verontrusting die leeft op basis van de aangeleverde informatie, kunnen wij 

niets doen.   
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2. Op blz 7, en op meerdere plaatsen in de documenten, wordt het gevaar van ammoniak 

beschreven en aangegeven dat bepaalde verbindingen ofwel buiten beschouwing zijn gelaten 

of zijn jaargemiddelden aangehouden. Zijn deze veronderstellingen/interpretaties juist en 

wat heeft dit voor gevolgen voor de lopende trajecten?  

 

Wij kunnen niet beoordelen of deze veronderstellingen/interpretaties juist zijn. Doordat de 

vergunningen onherroepelijk zijn, zijn er geen gevolgen voor de lopende trajecten.  

 

3. Op blz. 10 en verder, draagt steller een aantal zaken aan inzake de MER die “nader 

onderzocht, beschouwd, onderbouwd en opnieuw ter beoordeling voor toepassing en 

handhaving diensten te worden gebracht”. Onderschrijft u hetgeen steller hier aangeeft en 

zo ja is er dan een noodzaak tot heroverweging? Zo, nee kunt u hiervoor de argumentatie 

aangeven 

 

Zie beantwoording vraag 1. 

 

4. Vanaf blz. 20 worden door steller vragen gesteld c.q. conclusies getrokken om een MERsuppletie 

te rechtvaardigen. Heeft u inmiddels geantwoord op deze vragen en conclusies? Zo 

ja, wat zijn de antwoorden, zo nee kunt u deze alsnog geven en welke conclusies trekt u ten 

aanzien van het verzoek om een aanvullend MER onderzoek. 

 

Wij hebben betrokkene eerder geschreven dat de bevoegdheden van de gemeente in dit geval 

uiterst beperkt zijn. Onze rol beperkt zich nu tot het toezicht op uitvoering van de door de 

gemeente vergunde werken. Verder hebben wij hem gewezen op de uitgevoerde onderzoeken en 

de onherroepelijkheid van het inpassingsplan en de vergunningen. Wij zijn niet in staat om een 

aanvullend MER-onderzoek te eisen. 

 

5. Zijn er mogelijkheden om een aanvullend MER onderzoek te doen c.q. alsnog nader onderzoek 

te doen naar allerlei giftige (fijn)stoffen die volgens steller vrijkomen en die niet zijn 

meegenomen in de diverse onderzoeken die aan de vergunningverlening ten grondslag liggen 

dit gelet op de meerdere omissies die zijn vastgesteld. 

 

Aangezien de procedure is afgerond, is er geen mogelijkheid om aanvullend MER-onderzoek te 

vragen. Zoals genoemd in de inleiding zijn wij bereid om aandacht te vragen voor de ingebrachte 

veronderstellingen bij het ministerie van EZK, het RIVM en dit in te brengen in het gevraagde 

onderzoek naar de gezondheidseffecten van windparken. 

  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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