
                                    

Motie Windverkenning: Kader voor Participatie  

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 april 2021, besprekende de 

Uitkomsten Windverkenning 

Constaterende dat 

- de energietransitie alleen succesvol verloopt als er draagvlak is onder omwonenden; 

- In de windverkenning een groot aantal mogelijke maatregelen worden genoemd die het draagvlak 

kunnen vergroten, maar omdat er nu nog geen keuzes zijn gemaakt, omwonenden geen zekerheid 

hebben over deze maatregelen; 

- deze onzekerheid deels de oorzaak is van het ontbreken van draagvlak op dit moment; 

- draagvlak vergroot kan worden door participatie van omwonenden; 

- participatie verschillende kanten kent, namelijk procesparticipatie en financiële participatie, en dat 

hiervoor verschillende modellen gebruikt kunnen worden; 

Verzoekt het College om, 

in de concretisering van de plannen voor het windmolenpark bij Roodehaan  

- samen met de omwonenden een model van procesparticipatie uit te werken, met: 

o Een definitie van wie bij dit windmolenpark valt onder de omwonenden,1 waarbij ook 

omwonenden over de gemeentegrens meegenomen worden; 

o Een vorm van gelijkwaardigheid en borging van de inbreng van omwonenden; 

o Afspraken over in ieder geval de inpassing en gebruikte techniek/model van de molens, 

mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld m.b.t. geluid; landschap; ecologie), de compensatie 

voor omwonenden, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen direct omwonenden en 

zij die verder weg wonen, en tenslotte de betrokkenheid van omwonenden in het verdere 

besluitvormingsproces en de exploitatiefase; 

o Waarbij omwonenden zo veel mogelijk zouden moeten kunnen meebeslissen; 

- financiële participatie voor de inwoners van de gemeente Groningen mogelijk te maken als vorm 

van financiering van het windpark; 

- de afspraken met betrekking tot deze twee vormen van participatie op te schrijven in een 

participatieplan,2 dat bij het volgende raadsbesluit in dit dossier ter kennisgeving aan de Raad wordt 

voorgelegd; 

- voor toekomstige grootschalige ruimtelijke ingrepen, waaronder wind- of zonneparken, te voren 

een participatieplan op te stellen (of te laten stellen door de initiatiefnemer) en dit voor te leggen 

aan de raad en daarbij te eisen dat omwonenden al bij het opstellen van het particpatiekader zijn 

betrokken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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1 Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij het belanghebbendebegrip in de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 1:2). Zie 
bijvoorbeeld ook de NWEA Gedragscode Acceptatie & participatie Windenergie Op Land, p. 5. 
2 NWEA Gedragscode, p. 9. 


