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Betreft: Raadbesluit ‘Uitkomsten Windverkenning’
Groningen, 21 april 2021
Geachte raadsleden,
Met belangstelling volgen wij uw streven naar C02-neutraliteit in 2035. Helaas heeft de transitie van
fossiele energie naar herwinbare energie gevolgen voor natuur, landschap en leefbaarheid. Zeker
daar waar het plaatsing van zonneparken, windmolens en hieraan verbonden infrastructurele
ondersteuning betreft. Het besluitvormingsproces vraagt mede daarom om grote zorgvuldigheid, een
transparant beleids- of afwegingskader en draagvlak.
Kijkend naar het proces dat gevolgd is bij de ‘Windverkenning’ komen er vragen bij ons naar boven.
In hoeverre is er gekeken naar de samenhang tussen de ambities die de stad heeft en die van de
regio. Is deze samenhang wel meegewogen en zo ja, hoe? En als dat het geval is, waarom zijn dan
juist deze locaties gekozen?
Speelt het feit dat de gemeente grondposities op deze locaties (Westpoort en Roodehaan) heeft een
dominante rol?
Als dat zo is, komen dan andere beleidsfactoren, zoals natuur- en landschapswaarden, niet in het
gedrang?
Dat brengt ons bij de volgende vragen en overwegingen die wij uw Raad zouden willen meegeven:
Hoe is er gewogen, kijkend vanuit de impact van een eventuele plaatsing op de natuur, het landschap
en leefbaarheid?
Welke criteria zijn er gehanteerd bij deze afwegingen?
Beide voorkeurlocaties grenzen aan belangrijke natuurgebieden met een Natura2000-status waar
zich gedurende het gehele jaar grote concentraties vogels bevinden.
Is er voor uw afweging voldoende en gedegen informatie -naar de laatste inzichten- beschikbaar?
De gebieden maken deel uit van de laagveengordel die zich uitstrekt van Leekstermeer tot
Schildmeer. Deze laagveengordel heeft zich de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot natuurgebied van
internationale betekenis.
Welke waarde vertegenwoordigt dit in relatie tot overige beleidsdoelen?
Plaatsing van windmolens zo dicht bij deze natuurgebieden brengt mogelijk grote risico’s met zich
mee voor vogels en vleermuizen en heeft impact op de natuurbeleving in deze gebieden.
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Is het onderzoek dat is uitgevoerd naar de mogelijke effecten op vogels en vleermuizen, voldoende
toereikend om mee te kunnen wegen?
Is er ander onderzoek als “second opinion” uitgevoerd?
Met het oog op de opstelling van de Regionale Energie Strategieën heeft Sovon in opdracht van
Ministerie LNV onderzoek uitgevoerd naar de gevoeligheid van gebieden voor plaatsing van
windmolens (Sovon rapport 2021/09). Hierbij is zowel landelijk gekeken, als ingezoomd op de RES
Groningen. Uit dit onderzoek blijkt dat locatie Roodehaan juist meer impact op vogels kan hebben
dan locatie Westpoort.
Dit onderzoek lijkt niet meegenomen in de totstandkoming van het voorgestelde raadsbesluit.
Wat is daarvan de reden?
Weet u dat de locatie Roodehaan binnen het leefgebied van een paartje zeearenden ligt?
Welke waarde vertegenwoordigt dit?
Weet u welk effect een windmolen op hun aanwezigheid heeft?
Deze vraag is ook van toepassing op het effect op de duizenden ganzen die in dit en omliggende
gebieden foerageren.
Bent u zich ervan bewust dat beide locaties mogelijk op gespannen voet staan met de (wettelijke)
bescherming van vogels?
Op basis van het voorzorgsprincipe zou hier wellicht afgezien moeten worden van het plaatsen van
windmolens op deze locaties.
Wij dringen er bij de gemeenteraad daarom op aan om op dit moment nog geen principebesluit te
nemen over plaatsing van windmolens op locatie Roodehaan. Eerst moet vast staan dat de effecten
op vogels (en vleermuizen) marginaal zijn óf volledig gemitigeerd kunnen worden, bijvoorbeeld door
toepassing van stilstandsvoorzieningen waarvan de effectiviteit door gedegen empirisch onderzoek is
vastgesteld.
Wij denken dat een kritische analyse van alle beschikbare gegevens mogelijk tot andere conclusies
zal leiden dan hetgeen nu als raadsbesluit is geformuleerd.
We vragen u dan ook dringend om uw keuze nog eens te overwegen. Zo lang er geen definitieve
plannen zijn, is er nog geen aanzet die kan leiden tot onherstelbare schade.
We pleiten er daarom voor een algehele(nieuwe) brede oriëntatie op windmolenlocaties in de
gemeente Groningen op basis van een beleidskader dat recht doet aan risico’s voor natuurwaarden
binnen het grondgebied van de gemeente.
Graag zien wij uw reactie tegemoet en wensen wij u wijsheid toe bij het nemen van de besluiten
rond plaatsing van de windmolens en het bereiken van uw streven naar CO2-neutraliteit.
Met vriendelijke groet,

Paul Kusters
Voorzitter IVN Groningen Haren
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