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Onderwerp: Aanvullende vragen ontheffing werktijden Windpark N33. 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

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

vragen gesteld over de verleende ontheffing van de werktijden voor de realisatie van Windpark 

N33. 

 

Deze vragen kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

1. Wij constateren dat er inmiddels 7 windmolens klaar zijn waarvan sinds vrijdag 1 in werking 

is en de rest nog stil staat. De omgeving, wiens belangen u zegt te behartigen en die u in 

uw overweging dient mee te nemen, zien de door u gesignaleerde voordelen niet. De kloof 

overheid-burger wordt alleen maar groter. Wij geven u in overweging om niet alleen naar 

de argumenten van investeerders en andere grootgebruikers van energie-subsidies mee te 

nemen in uw overwegingen maar ook daadwerkelijk de belangen van de bevolking. Niet 

alleen in woord maar ook in daad. Kortom, er was feitelijk geen weigeringsgrond, dus gaan 

we mooi weer spelen en zeggen we dat het in het belang van de omwonenden doen. Die, 

zoals eerder aangegeven, dit niet zo ervaren. 

Antwoord 

Wij begrijpen en onderkennen de emoties die in de omgeving leven. Echter, los van de emoties 

moeten we de verzoeken objectief beoordelen. Daarbij komen wij tot de conclusie dat er geen 

redenen zijn om de ontheffing te weigeren. De omgeving ondervindt geen hinder van de 

werkzaamheden. Wij zien, zoals in de beantwoording vermeld, het eerder afronden van de 

werkzaamheden wel als een voordeel voor de omgeving. 

 

2. Volgens ons heeft de gemeente een actieve informatie- c.q. voorlichtingsplicht in de meest 

brede zin naar de bevolking toe, ook als het bestuurlijk niet zo goed uitkomt. In dit geval is 
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uw College ook verplicht erop toe te zien dat ook daadwerkelijk invulling wordt/is gegeven 

aan de verplichting de omgeving te informeren. Eerst een besluit nemen en vervolgens via 

een persbericht en een telefoontje de zaak afdoen, is volgens ons volstrekt onvoldoende en 

schaadt de belangen van onze burgers. 

Antwoord:  

De ontheffing is op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Daarnaast is, zoals u ook constateert, een 

persbericht uitgebracht. Wij zijn van mening dat dit voldoende is. De houder van de ontheffing 

heeft middels een brief de bewoners, die direct zicht hebben op de werkzaamheden, 

geïnformeerd. 

 

3. Hoe betrekt u de omgeving bij de aanvraag van Yard? Op dezelfde wijze? U kent toch het 

gezegde: ” Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen”? 

Vanmorgen, dinsdag 15 augustus 2020, lezen we dat u bovenstaande vragen al heeft 

ingevuld door aan Vermeer een vergunning te verstrekken en ja zonder de aanwonenden 

daarbij actief te betrekken. Over ivoren torens gesproken. 

Antwoord: 

De aanvraag van Yard ligt in het verlengde van die van Innogy. Beide partijen ontwikkelen 

gezamenlijk één windpark. We hebben geen redenen gezien om dit proces anders te doen.  

 

4. Flinterdunne argumentatie en gewoon gezocht (adressen publicatie). Aan de Galgeweg 

bijvoorbeeld staan meer woningen die binnen de directe invloedssfeer vallen. Inwoners in 

Meeden, Muntendam, Zuidbroek moeten dus op grond van een officiële publicatie waarin 

alleen de Buitenweg wordt genoemd opmaken dat er voor een directe leefomgeving 

ingrijpende besluiten zijn genomen. 

Ons advies: ga eens serieus om met de belangen van de inwoners en praat niet recht wat 

krom is.  

Antwoord: 

In de publicatie worden Zevenwoldsterweg en Buitenweg genoemd. Het park van Innogy betreft het 

oostelijk deel van het park, dit deel ligt nabij de Buitenweg. Het westelijk deel van het windpark, 

wat door Yard wordt ontwikkeld, heeft is dichter gelegen bij Muntendam en Zuidbroek.  

 

5. Innogy heeft het windpark Eekerpolder overgedragen (lees: goed verkocht) aan RWE. 

Hiervoor is een zgn. melding voor nodig op grond waarvan de gemeente een 

integriteitsonderzoek kan doen. Uit verkregen informatie blijkt dat een dergelijke melding 

niet is gedaan. Klopt dit? Zo ja waarom is dit niet gebeurd en gaat u alsnog verzoeken om 

een dergelijke melding in te dienen met daarna gekoppeld een integriteitsonderzoek? 

Betekent het nalaten van de melding ook dat men feitelijk zonder vergunning werkt? 

Antwoord: 

Omdat er alleen sprake is van naamswijziging en niet van een nieuwe onderneming/inrichting, is er 

geen sprake van een vergunningsoverdracht. De aandeelhouder is niet gewijzigd.  

De vergunning is aangevraagd door RWE Innogy Windpower Netherlands BV, later gewijzigd in 

Innogy Windpower Netherlands BV.  De naam van laatstgenoemde BV  is nu gewijzigd in RWE 

Windpower Netherlands BV. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


