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beantwoording schriftelijke vragen.

Geacht raadslid,
U heeft ons college op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
schriftelijke vragen gesteld. In deze brief geven wij u antwoord op de door u
gestelde vragen.
Vraag 1: Gaat het college medewerking verlenen aan een mogelijk verzoek
van de RDW?
Antwoord: Deze vraag kunnen wij op voorhand niet beantwoorden.
Vraag 2; Heeft het college reeds een verzoek van RDW ontvangen om
onderdelen van windmolens door onze gemeente te vervoeren?
Antwoord: Nee.
Vraag 3: Is het college het met ons eens dat deze transporten door onze
gemeente ongewenst zijn?
Antwoord: Als er een verzoek komt, zullen wij het verzoek op de reguliere wijze
beoordelen en alle relevante aspecten zorgvuldig wegen.
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal.

Voor de realisatie van windpark Drentse Monden en Oostermoer bestaat de kans dat het vervoer van
onderdelen van de windturbines over onze gemeentelijke wegen zal gaan plaatsvinden. Het betreft
hier ‘exceptioneel vervoer’. Hiertoe zal de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW) een verzoek moeten
indienen bij de gemeente.
Toestemmingsverzoeken van de RDW voor exceptioneel transport van windturbineonderdelen
bestemd voor windpark de Drentse Monden zijn door de gemeenten Oldambt en Veendam al eerder
afgewezen.
Onze fractie is bang dat de transporten door onze gemeente voor veel overlast zullen gaan zorgen,
dat het mogelijk schade toebrengt aan de fysieke infrastructuur, maar wellicht ook aan gebouwen en
aan flora en fauna. Dit lijkt ons ongewenst.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1. Gaat het college medewerking verlenen aan een mogelijk verzoek van de RDW?
2. Heeft het college reeds een verzoek van de RDW ontvangen om onderdelen van windmolens
door onze gemeente te vervoeren?
3. Is het college met ons eens dat deze transporten door onze gemeente ongewenst zijn?

Ingediend op 2 mei 2019 door:
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