
 

 

 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: Berthoo Lammers 

Onderwerp: Geluidoverlast windmolenpark 

Datum indiening vragen: 30 maart 2015 

 

Vragen: 

Inleiding/aanleiding: 

Naar aanleiding van een brief van de heer Piek heb ik namens de ONS fractie inmiddels 

uitgebreid met de heer Piek gesproken en de citaten doorgenomen zoals hij deze gesteld 

heeft in zijn brief.  Dat heeft voor mij –helaas- op geen enkel punt m.b.t. het beeld over 

de Portefeuillehouder een genuanceerder beeld gegeven.  In de opvolging van afspraken 

gemaakt door de portefeuillehouder richting de heer Piek in onvoldoende invulling 

gegeven. De heer Piek neemt niets terug van hetgeen hij heeft geschreven!.  

ONS vraagt zich werkelijk af hoe dit communicatieproces tussen een burger en de 

portefeuillehouder zich zo kan voltrekken en leidt tot een brief zoals verwoord door Piek. 

Wij vinden dat onbegrijpelijk!  

Het vertrouwen in de lokale politiek wordt door dit soort brieven van burgers er niet 

beter op. Raadsleden aanschrijven is immers al een hele drempel. Maar dat het college 

deze drempel van wanhoop zo ver heeft laten komen stelt ons zeer teleur.  

Zou de portefeuillehouder op onderstaande aantijgingen, daar waar het gaat om zijn 

portefeuille, spoedig een reactie willen geven. Zie geheel onderstaand de Brief van Piek. 

 

 

Met name over de volgende passages (zwart/gele) tekst uit de brief van Piek: 

Hierdoor is de communicatie verder gegaan met wethouder Poppe. De wethouder 

heeft kennis genomen van het probleem door de noordermeerweg te bezoeken. Naar 

aanleiding hiervan heeft de wethouder een aantal gesprekken gevoerd met NOP 

agrowind. Een afspraak met de wethouder was dat ik hem op de hoogte zou houden 

van de actuele gebeurtenissen. Dit heb ik gedaan het hetgeen tot irritatie bij de 

wethouder veroorzaakte. 

1. Waarom denkt u dat hij de indruk heeft dat er irritatie ontstaat bij de 

wethouder, althans heeft de steller dat gevoel.  

Antwoord: 

Het is bij de wethouder niet bekend dat de heer Piek hem op de hoogte zou 

houden. Dat is ook niet noodzakelijk als de heer Piek een bevredigende 

oplossing bewerkstelligt met partijen.  

 

Waar de heer Piek naar refereert, is een afspraak die niet wordt herkend en ook 

niet wederkerig is. Namelijk de wethouder heeft ook niet de afspraak gemaakt 

om verslag te doen van zijn eigen activiteiten.  Van irritatie is geen sprake. Wel 

is duidelijk dat de heer Piek er kennelijk nog niet in is geslaagd binnen de 

gestelde kaders een bevredigende oplossing te bewerkstelligen. 

 

 

De wethouder staat op het standpunt dat hij er niets aan kan doen anders dan dat hij 

het besproken heeft en het onder de aandacht van de betrokken gebracht heeft.  

2. Waarom kan de Portefeuillehouder niets doen…. dan het onder de aandacht 

brengen van betrokkenen? Heeft het college geen verdere verantwoordelijkheid 

in deze casus?  

Antwoord: 

Tot op heden zijn er, buiten de heer Piek om, (nagenoeg) geen klachten 

binnengekomen van aanwonenden langs de transportroutes voor dit deel van 



het transport. Dat is een belangrijke constatering voor het college. Dat betekent 

dat de keuzes die zijn gemaakt met de initiatiefnemers in februari 2014 de 

juiste zijn geweest. Toen zijn de transportroutes voor het fundatiewerk en de 

torendelen in overleg met de initiatiefnemers vastgelegd. Daarbij is rekening 

gehouden met de geschiktheid van de aan- en afvoerwegen. De volle 

transporten voor de torendelen gaan via de route Neushoornweg, 

Zwartemeerweg, Oude Kamperweg (provinciale weg), N50/A6 en vervolgens 

vanaf afslag Bant via de N715 richting Creil en vervolgens via het Creilerpad 

naar de Noordermeerdijk danwel Westermeerdijk. De lege transporten gaan via 

andere afgesproken routes.  

 

Het betreft deels uitzonderlijk transport dat in de avond- en nachtelijke uren 

moet plaatsvinden. Doordat het deels uitzonderlijk transport is, kunnen de 

vrachtauto’s de kruising Creilerpad-Noordermeerweg niet anders dan met lage 

snelheid passeren. De ontstane geluidsproductie bij het passeren van de 

kruising ligt beneden de toegestane maximale waarde voor de nachtelijke uren. 

Dit is op basis van een (indicatieve) berekening bepaald. In overleg met de heer 

Piek en Enercon zijn er extra borden geplaatst om de vrachtauto’s er op te 

attenderen dat de kruising met lage snelheid moet worden gepasseerd. 

 

In dit individuele geval heeft de wethouder een bemiddelende rol gespeeld 

tussen de heer Piek en NOP Agrowind en Enercon. Dat is de evenwichtige 

insteek die van het college verwacht mag worden. 

 

 

Nadat een vrachtwagen in de nachtelijke uren met een te hoge snelheid de bocht nam 

en in de berm zich vastreed heb ik contact gezocht met de wethouder. Deze was/is 

erg slecht bereikbaar en het terug bellen heeft bij hem geen grote prioriteit.  

Waarom wordt er blijkbaar lang gewacht met terugbellen? 

Heb de wethouder gevraagd het probleem op te lossen. De wethouder had gesproken 

met mvr. Wijnia. De wethouder was van mening dat hij voldoende gedaan had. Alle 

betrokken partijen geïnformeerd en wenst zelf geen partij te worden. 

3. Waaruit bleek het dat het college  voldoende gedaan had en geen partij 

wenst te worden? Graag reactie college. Uw Doel / resultaat graag inzichtelijk 

Antwoord: 

Vooropgesteld staat dat er geen klachten binnen komen dan alleen die van de 

heer Piek. Het college heeft in deze individuele casus aangedrongen bij de 

partijen daarover met elkaar in overleg te gaan. Bij die gesprekken is de 

gemeente niet aanwezig want het betreft een verantwoordelijkheid van partijen 

die zich aan de verleende vergunning moeten houden. Dit individuele gevoelde 

knelpunt moet worden besproken en zo mogelijk opgelost. Daarin heeft de 

gemeente een aantal malen een faciliterende rol gespeeld door contact te 

hebben met alle partijen.  

 

 

Alle betrokken partijen geïnformeerd en wenst zelf geen partij te worden. Wel 

proberen anderen voor het karretje te spannen. Na veel aandringen ging de 

wethouder weer praten met NOP agrowind, maar wil geen terugmelding te geven. De 

wethouder was van mening dat hij voldoende gedaan had met de 

inspanningsverplichting.  

 

4. Wat was het doel van het college, welk communicatiemiddel is succesvol 

geweest. Welk resultaat had u voor ogen? Waaruit bleek het dat het college 

voldoende gedaan had met de inspanningsverplichting? 

Antwoord: 

Uit bovenstaande antwoorden blijkt dat er veel contact is geweest met de heer 

Piek. Het doel om te faciliteren waarbij er gesproken wordt met partijen om het 



knelpunt op te lossen is bereikt. Of partijen er daadwerkelijk uitkomen, ligt niet 

alleen aan Agrowind of Enercon maar daar heeft de heer Piek ook positie in. De 

wethouder heeft onlangs in een mail naar Agrowind opnieuw verzocht in 

gesprek te gaan met de heer Piek. Mocht het knelpunt niet kunnen worden 

opgelost dan kan de gemeente opnieuw in haar rol komen. Maar niet eerder dan 

dat moment. Immers anders treedt de gemeente in een positie die nu nog niet 

aan de orde is. 

 

 

Na weer overlast te hebben ondervonden heb ik de Politie gevraagd om de snelheid te 

gaan controleren op de kruising. Echter de politie was niet op de hoogte van de 

snelheidsbeperking op de kruising. Dus rijst bij mij de vraag heeft de wethouder de 

politie wel ingelicht over de snelheidsbeperking? Hij heeft dit wel toegezegd.  

 

5. Is hier actie door het college op ondernomen? Zo ja hoe? Zo nee, waarom 

niet? De heer Piek heeft enige tijd later de woordvoerder van de Politie 

gesproken maar deze wist nergens van, aldus de heer Piek)  

Antwoord: 

In de mail van 18 februari 2015 is aan de heer Piek medegedeeld dat er 

snelheidscontroles worden gehouden. Er is navraag gedaan. De politie heeft 

bevestigd dat er in die periode een aantal snelheidscontroles op het traject 

Noordermeerweg-Westermeerweg zijn gehouden. 

De snelheidsbeperking op de kruising is door Enercon aangebracht om de 

vrachtauto’s er extra op te attenderen dat de kruising met lage snelheid moet 

worden gepasseerd. Zoals hiervoor al is aangegeven: het betreft deels 

uitzonderlijk transport dat in de avond- en nachtelijke uren moet plaatsvinden. 

Daardoor kunnen de vrachtauto’s de kruising Creilerpad-Noordermeerweg niet 

anders dan met lage snelheid passeren.   

 

Heb om telefonische uitleg gevraagd. De wethouder reageert niet ondanks de 

toezegging van zijn secretaresse. 

6. Is dit juist? Wat is er gedaan met het verzoek? resultaat graag inzichtelijk 

Antwoord: 

De wethouder was van mening dat er een goede afspraak was gemaakt rond 

deze kwestie met de heer Piek. Hij heeft daarbij kennelijk andere 

verwachtingen en achtergronden bij die overigens ook in zijn brief nu duidelijk 

zijn verwoord. De wethouder zal na de reactie van Agrowind en Enercon 

partijen zo nodig opnieuw aan tafel brengen.  

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 8 april 2015 

Contactpersoon: Jan Kragt 

E-mail adres:  j.kragt@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633461 

 


