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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen tijdelijke omgevingsvergunning transformatorstation Meeden 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

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

gesteld over de aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning voor het realiseren en 

instandhouden van een noodlijn op een hoogspanningsstation Meeden. 

 

 

Beantwoording vragen: 

1. Is de conclusie dat er sedert juli 2020 twee masten staan juist? En zo ja, is/was uw College hiervan 

op de hoogte? 

Uw conclusie dat de masten er in juli stonden is juist. Wij waren hiervan op de hoogte. Door een 

storing binnen het 380 Kv deel van het transformatorstation, kwam de continuïteit van het 380 

Kv elektriciteitstransport in het geding. Hierdoor was het treffen van directe maatregelen 

(tijdelijke omlegging) noodzakelijk.  Omdat er sprake was van overmacht en het noodzakelijke 

transport van elektriciteit is het geding was, bestond er voor ons aanleiding om in te stemmen 

met de plaatsing, onder voorwaarde dat deze wordt gelegaliseerd. Hiervoor is de aanvraag om 

een tijdelijke omgevingsvergunning ingediend. 

 

2. Heeft u of gaat u actie ondernemen? Zo ja, waar bestaat deze uit en zo nee, waarom niet? 

Omdat plaatsing in overleg met de gemeente is gebeurd, zullen wij geen actie ondernemen. De 

aangebrachte voorzieningen kunnen middels een tijdelijke omgevingsvergunning worden 

vergund.  

 

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 



   

 Pagina: 2 van 2 

 Datum: 24 augustus 2020 

 Zaak: 2020-031250 

 

 

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? 

Deze situatie heeft geen invloed op het windpark en de stikstoffabriek. Over compensatie voor de 

omgeving zijn wij met de verschillende partijen in overleg. Deze calamiteit staat hier los van.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


