
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO)  
 
Datum: 18 augustus 2020 
Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning bouw 2 tijdelijke masten 
 
 
Geacht college,  
 
Op 7 augustus 2020 heeft de gemeente het volgende gepubliceerd: 
 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, op de daarbij vermelde datum hebben ontvangen: 
Beneden Veensloot 71, Perceel H597, 9651 CJ Meeden, voor het realiseren en instandhouding van een 
noodlijn op het hoogspanningstation Meeden 380 KV voor een periode van 12 maanden, 28-7-2020.  
 
Uit de opgevraagde stukken blijkt dat het om de bouw van 2 tijdelijke masten met een hoogte van 
41,50 m. Deze zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan.  
 
Er wordt door Tennet een tijdelijke vergunning aangevraagd voor twee masten. Uit bijgaande foto’s 
concludeer ik dat deze twee masten er al staan, sedert juli 2020. 
 
1. Is deze conclusie juist? En zo ja,  is/was uw College hiervan op de hoogte?   
2. Heeft u of gaat  u actie ondernemen? Zo ja, waar bestaat deze uit en zo nee, waarom niet?      
3. Windpark N33 en de Stikstoffabriek zijn in belangrijke mate afhankelijk van het goed functioneren 
van het hoogspanningsstation Meeden. Zonder noodlijn is dit niet gegarandeerd. Er is geen vergunning  
verleend en de masten zijn dus illegaal geplaatst. De gemeente dringt steeds aan op compensatie 
voor o.a. de inwoners van Meeden. Is dit geen juist moment, bestuurlijk gezien, om met betrokken 
partijen om tafel te gaan zitten?  
 
Namens de fractie van GBMG. 
 
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://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ


 

 

 

 



 

 


