
 
 

                                                                              Midden-Groningen 
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 
 

Datum: dinsdag 26 januari 2021 

 
Onderwerp : Laagfrequent geluid windparken. 

 
Toelichting: In een artikel van het DvhN van woensdag 20 januari 2021 getiteld: 
‘Slapeloosheid, vermoeidheid en depressies: windmolens maken inwoners van Meeden ziek.’ 
wordt verwezen naar recente buitenlandse studies waarin een verband tussen laagfrequent 
geluid en windmolens significant is. Binnen onze gemeente en direct tegen onze 
gemeentegrenzen zijn er inmiddels grootschalige windparken gerealiseerd of in ontwikkeling. 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

Ø Is het College bekend met deze onderzoeken en de resultaten rondom laagfrequent 
geluid van windmolens? 

Ø Is er op dit moment in beeld gebracht hoe dit effect heeft op het windpark bij Meeden 
maar ook voor delen van onze gemeente die hinder zullen ondervinden van de 
windparken rond Delfzijl? 

Ø Ziet het college mogelijkheden om op basis van nieuwe gegevens te komen tot 
technische aanpassingen van de bestaande windmolens zodat geluidsdruk en 
geluidsfrequentie voldoen aan de als acceptabel gestelde norm van 35 dbA? 

Ø Zijn er op dit moment aanvragen voor de realisatie van windmolens in de gemeente 
Midden-Groningen. Zo ja, dan verzoeken we u om, in afwachting van onderzoeken, 
vergunningsverleningstrajecten niet in gang te zetten?  

 

 
Klaas Boer 
Roel Folkersma 
 
 

 

 
 
 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) 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 gevraagde 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 mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
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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  

 


