
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 1 september 2020 Verzenddatum:  

Behandeld door: 

Zaak: 

Harry Flap 

2020-030638 

 

Mailadres: 

Portefeuillehouder: 

 

harry.flap@midden-groningen.nl 

Jan Jakob Boersma 

 

    

Onderwerp: Raadsbrief vragen GBMG ontheffing werktijden 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door de heer Ploeger zijn namens de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen schriftelijke 

vragen gesteld over de aan Innogy verleende ontheffing van de werktijden voor het oprichten van 

turbines in Windpark N33. 

 

Wij hebben onderstaand per vraag ons antwoord vermeld. 

 

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? 

 

Ons college is bevoegd op grond van artikel 2.4, lid 1 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), waarin is bepaald dat het college van de gemeente waarin de 

hoofdzaak van een project wordt uitgevoerd bevoegd gezag is voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning. In artikel 2.4, lid 5, eerste volzin, van de Wabo is geregeld dat het 

bevoegd gezag met betrekking tot een geldende omgevingsvergunning beslist op elke 

aanvraag die betrekking heeft op een project dat zal worden of wordt uitgevoerd op de 

plaats ten aanzien waarvan die vergunning is verleend. Omdat wij in dit geval bevoegd 

gezag zijn geldt de ontheffing ook voor de turbines in de gemeente Oldambt. Wel heeft er 

vanzelfsprekend afstemming met deze gemeente plaatsgevonden. Overigens bevinden zich 

er niet zeven, maar vier turbines op het grondgebied van Oldambt. 
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1. 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? 

 

In onze afwegingen hebben wij tevens de impact op de omgeving betrokken. Voor het 

oprichten van de turbines is een grote kraan benodigd. Deze kan alleen werken bij lage 

windsnelheden (tot 8m per seconde). Omdat er in het algemeen in de avonduren minder 

wind is, heeft de ontwikkelaar er belang bij om ook dan hijswerkzaamheden te kunnen 

verrichten.  

De mogelijkheid tot het verlenen van de ontheffing is opgenomen in het deel van het 

Bouwbesluit 2012 dat betrekking heeft op geluidhinder. Belangrijkste toetsingskader is 

daardoor de eventuele geluidhinder die optreedt tijdens de werkzaamheden. Uit het 

uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat er niet of nauwelijks sprake kan zijn van hinder 

door geluid voor de omgeving. Daarnaast zijn voorwaarden gesteld aan het toepassen van 

werkverlichting. 

Naast deze punten, was voor ons een belangrijk en voor de besluitvorming doorslaggevend 

aspect dat, door het verlenen van de ontheffing, de bouwperiode aanmerkelijk wordt 

verkort. Hierdoor wordt de omgeving een kortere tijd geconfronteerd met de 

bouwwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande transporten. Wij zien dit als een 

belangrijk voordeel voor de omgeving. 

Inmiddels heeft ook Yard een verzoek om ontheffing van de werktijden voor het oprichten 

van de turbines in het Windpark Vermeer ingediend. Dit verzoek is in behandeling. 

De turbines zullen wanneer deze opgericht en geïnstalleerd zijn, één voor één in bedrijf 

worden gesteld. Er wordt niet gewacht totdat het gehele park is gerealiseerd.  

 

2. 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.  

Voor het college is het doorslaggevend geweest dat de omgeving (omwonenden) een minder 

lange periode met de bouwwerkzaamheden en bijbehorende transporten worden 

geconfronteerd. Feitelijk was er ook geen weigeringsgrond, maar vooral het voordeel voor 

de omgeving is voor ons reden geweest om medewerking te verlenen. 

 

3. 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? 

Het klopt dat de secretaris van de dorpsraadcoöperatie Meeden telefonisch is medegedeeld 

dat er een verzoek om ontheffing was ingediend. Na onze besluitvorming hebben wij een 

persbericht uitgebracht en is de Dorpsraadcoöperatie Meeden geïnformeerd over het 

verlenen van de ontheffing.   
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In de voorschriften behorende bij de ontheffing, waarnaar u verwijst (pagina 8), is de 

verplichting tot het informeren van de omgeving bij het ’s avonds en/of ’s nachts werken 

bij de vergunninghouder neergelegd.  

4. 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. 

 

Zoals hiervoor vermeld heeft Yard voor haar deel van het windpark in Midden-Groningen 

eveneens een ontheffing aangevraagd. Deze zal op dezelfde wijze worden beoordeeld. 

Vanzelfsprekend hebben de ontwikkelaars belang bij de ontheffing, daarnaast vinden wij 

het doorslaggevend en een belangrijk voordeel voor de omgeving, dat de bouwperiode 

wordt bekort (zie hiervoor onder 3).  

 

5. 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 zijn dan de gevolgen voor de bouw van de 

windmolens? 

 

Wij hebben het bouwtoezicht ter plaatse laten controleren. Het bouwtoezicht heeft 

geconstateerd dat de turbines conform de vergunning worden gebouwd. Dit geldt ook voor 

de fundering. 

6. 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?  

De turbines bevinden zich rondom en in de omgeving van de Zevenwoldsterweg. Deze 

aanduiding is juist. Daarnaast is ten overvloede ook de Buitenweg aangeven. Hier worden 

weliswaar geen turbines gebouwd, maar de Buitenweg ligt wel binnen de directe 

invloedsfeer van het windpark, hier bevindt zich een woning die op korte afstand van het 

windpark is gelegen. Om die reden kan de bewoner daarvan als belanghebbende worden 

aangemerkt. Er is geen aanleiding om de publicatie te herzien. De bedoeling van de 

publicatie is dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van 

het besluit. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

  

 


