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Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 33 RvO, hoorzitting geluidshinder Windpark N33

Geachte leden van de raad,

Op 25 januari 2022 hebben wij schriftelijke vragen (art. 33 RvO) van de fractie van 
GemeenteBelangen ontvangen over de vermelding van het aantal klachten over het geluid van 
Windpark N33 tijdens een zitting van de bezwarencommissie. Hieronder vindt u de beantwoording 
van de vragen.
 
Vraag 1:
 Klopt het dat Uw College in een bestuurlijk overleg de afspraak heeft gemaakt met de DRC Meeden 
dat de door haar ontvangen klachten periodiek worden doorgestuurd naar de gemeente en dat deze 
zorgt voor doorsturing naar Omgevingsdienst en initiatiefnemers? Zo nee, waar blijven de 
ingediende klachten dan en welke status hebben deze dan voor uw College?
 
Er is inderdaad afgesproken dat de DRC Meeden de klachten deelt met de gemeente. De klachten 
worden door gemeente ook ter hand gesteld van de Omgevingsdienst en de exploitanten. De 
klachten hebben zeker een status en zijn onlangs in een bespreking over de geluidsproblematiek 
met de exploitanten en geluidsdeskundigen ook uitgebreid aan de orde geweest. 
 
Vraag 2:
Zo ja, dan is U bekend dat er inmiddels meer dan 400 klachten zijn binnengekomen bij de DRC die 
met U zijn gedeeld. Waarom zijn deze klachten dan niet ingebracht door de gemeente 
(Omgevingsdienst) bij de behandeling van de inleiding genoemde hoorzitting, waarin respectievelijk 
gesproken wordt van slechts 33 en 49 (totaal 82) klachten?
 
In de zitting zijn ingebracht de rechtstreeks bij de gemeente/omgevingsdienst ingediende klachten.
Daarnaast worden ook bij de DRC Meeden klachten ingediend. Op het moment van de zitting van de 
commissie waren door ongeveer 110 bewoners vanuit het gebied van het windpark, waarvoor wij 
bevoegd gezag zijn, klachten bij de DRC ingediend. Doordat sommige bewoners meerdere klachten 
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hebben ingediend, bedraagt het aantal bij de DRC ingediende klachten meer dan 400. In dit laatste 
aantal zijn ook begrepen de klachten die betrekking hebben op het deel van het windpark,  
waarvoor de gemeente Veendam bevoegd gezag is.

Wij erkennen dat het voor de duidelijkheid beter was geweest om ook de bij de DRC ingediende 
klachten te benoemen. 
 
Vraag 3:
 Onderkent u dat u als gedaagde partij (de gemeente als handhaver) selectief het aantal klachten 
gebruikt die uw verweer ondersteunen? Dient uw College als openbaar bestuur en mede behartiger 
van de belangen van de burgers in dit kader juist niet de Commissie van Bezwaar en Beroep te 
voorzien van alle relevante informatie om een juiste belangenafweging hunnerzijds te kunnen 
maken.
 
In uw vraag veronderstelt u dat het college selectief het aantal klachten gebruikt. Dat is niet juist. 
Het college heeft vanzelfsprekend tot taak de Commissie bezwaarschriften te voorzien van de 
juiste stukken. Overigens betekent het aantal klachten van meer dan 400 niet dat er ook meer dan 
400 personen hebben geklaagd. Een aantal klagers heeft meerdere klachten ingediend. (zie 
antwoord op vraag 2) Het aantal klachten zegt wel iets over de aard van de hinder, maar het 
aantal gehinderden (dus adressen) is meer bepalend. Ook in relatie tot het percentage van 
gehinderden wat aanvaardbaar wordt geacht.
 
Vraag 4:
 Ook indien u van mening bent dat u (formeel) slechts een beperkt aantal meldingen van overlast 
heeft ontvangen, waardoor de tolerantiegrens van 10% niet wordt overschreden, behoort het toch 
tot uw taak een juiste voorstelling van zaken te geven en expliciet ook aan te geven dat er via een 
andere weg (DRC) meer dan 400 klachten zijn binnengekomen? Onderkent u dit en zo ja bent u 
voornemens dit middels een addendum alsnog in te brengen bij de Commissie Bezwaar en Beroep in 
voornoemde zaak?  
Deze klachtenlijn meerdere malen op bestuurlijk niveau is besproken met vertegenwoordigers van 
de DRC?
 
Bij de beantwoording van vraag 2 hebben wij al vermeld dat het voor de duidelijkheid beter was 
geweest om ook de bij de DRC ingediende klachten te benoemen. Wij willen absoluut geen 
informatie achterhouden. Daarom hebben wij de commissie inmiddels ook het klachtenoverzicht 
van de DRC gezonden, zodat de commissie dit nog kan betrekken in het opstellen van het advies. 
 
Vraag 5:
Onderkent u dat een adequate klachtenregistratie essentieel is om een goed beeld te kunnen 
krijgen van de overlast van het windpark? Onderkent u dat de klachtenregistratie op dit moment erg 
versnipperd is bij de exploitanten, de omgevingsdienst, de provincie en de DRC Meeden? Zo ja, 
welke stappen gaat u nemen om tot een goede en laagdrempelige klachtenregistratie te komen?
 
Wij onderkennen de noodzaak hiervan. Klachten kunnen via de officiële weg worden ingediend bij 
de gemeente, dan wel de milieuklachtenlijn. Hiervan wordt gebruik gemaakt. Het klachtenloket bij 
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de DRC werkt goed en is laagdrempelig. Vanwege de privacyregels ontvangt de gemeente de 
klachten geanonimiseerd. De exploitanten houden vast aan hun eigen systeem, RWE heeft hiervoor 
een app. 
Er is sprake van versnippering. Feitelijk is de milieuklachtenlijn bedoeld voor dergelijke klachten, 
zie ook  https://od-groningen.nl/voor-inwoners/windmolenoverlast-melden/. Het klachtenloket 
van de DRC is een aanvulling daarop. De gehinderden weten goed hun weg te vinden om hun klacht 
te melden. Het probleem is daardoor genoegzaam bekend. We zien dan ook geen aanleiding om nu 
een nieuw meldpunt/registratie op te zetten.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris
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