
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 27 januari 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Onderwerp
Uitkomsten Windverkenning (raadsvoorstel 19 april 2021)

Uitkomsten-Windverkenning

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Franzisca Beeken (beleidsmedewerker) , 050 367 6717, franzisca.beeken@groningen.nl 

Sanne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Deze maand staat de Windverdieping op de agenda. Het gaat dan over de haalbaarheid van 

windenergie binnen de stadsgrenzen van Groningen, specifiek de onderzoeken in de zoekgebieden 

Westpoort aan de A7 en Roodehaan/Stainkoel’n bij de A7. De conclusie is dat –onder voorwaarden –

de plaatsing van windturbines op Roodehaan haalbaar is. Zonder de grenzen van het haalbare op te 

willen zoeken, lijkt het op Westpoort met name vanwege ecologische knelpunten lastiger te worden. 

Dat betekent dat het college de raad nu voorstelt voor Roodehaan de planontwikkeling via een MER-

procedure te starten, maar om onder de huidige omstandigheden niet verder te gaan met de 

ontwikkeling van locatie Westpoort. Om in 2035 CO2-neutraal te zijn en de duurzame ambities, 

vastgelegd in de Routekaart 2035 te behalen, gaat het college bekijken wat het betekent voor de 

opgave dat we geen windturbines op deze locatie in Westpoort kunnen realiseren. 

Net als bij de Windverkenning vorig jaar wil het college deze politieke bespreking graag voorbereiden 

door middel van een technische sessie en een sessie met bewoners. Deze sessies worden achter 

elkaar gehouden, eerst een uur technische toelichting op het raadsvoorstel, dan anderhalf uur de 

mogelijkheid tot inspraak. 

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr 2020-138

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Voorgeschiedenis
Zie dossier: Energiebeleid-wind , met daarin o.a. een link naar de vergadering van 10 juni 2020 over 

de Windverkenning; aan deze vergadering zijn ook de presentaties van de daaraan voorafgaande 

digitale beeldvormende sessies gehangen.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

mailto:sanne.ros@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Energiebeleid-wind
mailto:franzisca.beeken@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Uitkomsten-Windverkenning


De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen. 

Programma informerende sessie Uitkomsten Windverkenning (20.00 – 21.00)

 opening wethouder Broeksma
 uitleg Alfred Hamstra (gemeente Groningen) Beleidskader en Verkenning
 uitleg Marjolijn Tijdens (Natuur en Milieufederatie) Verdieping 
 uitleg Annemarie Hofman (Grunneger Power) Proces en Participatie 
 Technische vragen raadsleden

Nadere informatie
https://www.windplatformgroningen.nl/ 

https://www.windplatformgroningen.nl/
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