
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO)  
 
Datum:  12 augustus 2020 
Onderwerp:  Vragen windpark ontheffing 
 
 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. U geeft een ontheffing voor de bouw windturbines Eekerpolder, zijnde 15 windturbines. Uit 

bijgaande afbeelding blijkt dat van het windpark Eekerpolder er zich 8 windmolens bevinden 

op het grondgebied van de gemeente Midden Groningen. De overige 7 windmolens staan op 

het grondgebied van de gemeente Oldambt, althans van dit windpark. Voor de verlening van 

de vergunningen destijds was uw College bevoegd op grond van overeenkomst met de 

gemeente Oldambt.  Het gaat nu om een ontheffing op heel andere gronden. Is uw College 

ook nu bevoegd om namens de gemeente Oldambt in dezen een beslissing te nemen. Zo ja , 

waar blijkt dit dan uit? Zo nee, is er dan wel sprake van een rechtsgeldig besluit? 

2. Uw College geeft breedvoerig aan dat het besluit is genomen in het “belang van de inwoners 

van Meeden”, de overlast zou met 3 maanden bekort worden. Echter windpark Vermeer heeft 

geen verzoek ingediend en daar zullen de werkzaamheden dus gewoon plaatsvinden en 

daarmee de overlast zoals uw College aangeeft. Overigens de grootste zichtbare overlast, 

rode lampen, zullen nu eerder in gebruik worden gesteld. Hoe kun je dan beweren dat de 

overlast voor het dorp Meeden zal verminderen? 

3. Als wij de ter beschikking gestelde stukken goed interpreteren had het College geen enkele 

steekhoudend juridische onderbouwd argument om de vergunning te weigeren. Klopt deze 

veronderstelling? Zo ja, waarom dan voor de publieke tribune verklaren dat men dit vooral 

doet om het dorp Meeden te ontlasten    

4. Met het dorp c.q. de inwoners is niet gecommuniceerd terwijl dit wel als een belangrijke 

voorwaarde wordt gezien zoals aangegeven op pagina 8 van de rapportage. De secretaris van 

de DRC heeft slechts een telefoontje gehad met de mededeling dat er een voornemen is en 

daarna niets meer gehoord. Op welke wijze heeft uw College gecommuniceerd met de 

aanwonenden en belanghebbenden? Kunt u de gevoerde communicatie overleggen? 

5. Er zou een maatschappelijk belang en noodzaak zijn om tot een snelle afronding te komen. 

Zie vraag 2. Nu er sprake is van slechts een beperkt aantal windmolens, en voor de overige 

windmolens geen ontheffing is/wordt verleend c.q. aangevraagd, kunnen wij alleen maar 

concluderen dat de ontheffing puur op commerciële gronden is afgegeven en niet op hetgeen 

uw College aangeeft. Uw publieke campagne om dit recht te praten kan dus niet in stand 

blijven. Graag uw reactie. 

6. Meerdere belangenorganisaties hebben aangegeven dat het “fundament” van de windmolens 

een zichtbare hoogte hebben van 2,5 meter terwijl deze bovengronds mochten zijn. Klopt 

deze informatie, zo ja, wat gaat zijn dan de gevolgen voor de bouw van de windmolens? 

7. In de officiële publicatie van de gemeente Midden Groningen, staat, zoals onderstaand 
aangegeven als locatie van de ontheffing Zuidbroek, Buitenweg.  In de bijlagen wordt 
gesproken over Zevenwoldsterweg en Buitenweg. Aan de Buitenweg in Zuidbroek zijn geen 
windmolens gepland. De Buitenweg ligt ten noorden van de Galgeweg, buiten de locaties voor 
windmolens. Bent u het met ons eens dat mogelijke belanghebbenden (lees potentiele 
bezwaarmakers) hierdoor op het verkeerde been worden gezet? Zo ja, gaat u de publicatie 
herzien met de juiste aanduiding?  
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Datum publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

14-08-2020 overig Gemeente 

Midden-

Groningen 

Zuidbroek, 

Buitenweg 

 

Graag een inhoudelijke bestuurlijke en geen ambtelijke “schurende” taal of toelichting. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de fractie Gemeentebelangen Midden Groningen 

Markus Ploeger 

 

 
 
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 
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  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-208941.html?utm_campaign=20200815&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_midden-groningen&utm_content=over_uw_buurt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-208941.html?utm_campaign=20200815&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_midden-groningen&utm_content=over_uw_buurt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-208941.html?utm_campaign=20200815&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_midden-groningen&utm_content=over_uw_buurt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-208941.html?utm_campaign=20200815&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_midden-groningen&utm_content=over_uw_buurt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-208941.html?utm_campaign=20200815&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_midden-groningen&utm_content=over_uw_buurt
https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

