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Aan de raad.
Inleiding
Sinds 1 januari 2005 is de Regeling Burgerinitiatief van kracht. Een burgerinitiatief houdt in dat een
initiatiefgerechtigde een voorstel doet om een onderwerp te plaatsen op de agenda van de vergadering
van de raad.
Op 25 juni jl. is er bij de gemeenteraad schriftelijk een burgerinitiatiefvoorstel ingediend. Het
onderwerp betreft het windmolenpark in de gemeente Kollumerland in de buurt van Zoutkamp.
Om voor agendering in aanmerking te komen, moet het burgerinitiatief op grond van de Regeling
Burgerinitiatief aan een aantal voorwaarden voldoen. Een verzoek is geldig als de indiener
initiatiefgerechtigde is, het verzoek voldoende wordt ondersteund en niet uitgesloten is van het recht
van initiatief. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor de
eerstvolgende raadsvergadering.
In deze eerstvolgende raadsvergadering beslist de raad of ze het verzoek afwijzen wegens strijd met
artikel 4, lid 1 (een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in een onderwerp dat niet behoort tot de
bevoegdheid van de raad) en doorzenden aan burgemeester en wethouders of toewijzen en het
burgerinitiatiefvoorstel agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de raad.
In het burgerinitiatief wordt de raad verzocht;
1. het standpunt in te nemen geen voorstander te zijn van de ontwikkeling van zowel het
windturbinepark WCK als het windmolenpark Kollumerland Provinciedijk nabij het Nationaal
Park Lauwersmeer en Natura 2000 gebied Lauwersmeer op grond van de zeven genoemde
argumenten;
2. De provincie Groningen, de provincie Fryslân, de gemeente Kollumerland c.a. , de gemeente
Zuidhorn en de Stuurgroep Lauwersmeer hieromtrent te informeren.
Op grond van artikel 147 gemeentewet heeft de gemeenteraad de bevoegdheid tot regeling en bestuur
inzake de huishouding van de gemeente. Hoewel het windmolenpark op het grondgebied van de
buurgemeente is gepland, heeft het windmolenpark vanwege de locatie dichtbij onze gemeente terdege
effecten op (grote uitstraling naar) de gemeente De Marne.
Het proces om te komen tot het windmolenpark Fryslân foar de Wyn is in vijf stappen verdeeld. Het
proces bevindt zich momenteel bij Stap 4 (van 5). Dit houdt in dat een Commissie van advies de
diverse projectvoorstellen beoordeelt en op basis daarvan voorstellen doet hoe (de provincie) Fryslân
in 2020 kan beschikken over 530,5 MW aan opgesteld vermogen windenergie. Op basis van de
informatie van de website is de De Commissie van advies momenteel bezig met het opstellen van haar
eindrapport. Stap 5 houdt in dat de Provincie Fryslân de diverse rapporten zal beoordelen

beslissingen zal nemen over de verdere procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en
vergunningverlening. Wanneer wordt besloten tot bestemmingsplanwijzigingen dan worden
buurgemeenten daarover geïnformeerd en vervolgens is er de gelegenheid hierop te reageren.
Het college van burgemeester en wethouders van De Marne heeft door middel van een brief d.d. 8 juli
2014 reeds schriftelijk aan o.a. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân een signaal afgegeven
betreffende het proces en de inhoudelijke afweging. Een afschrift van deze brief is als bijlage bij dit
voorstel gevoegd.
Voorstel
Op grond van de effecten van een eventueel windmolenpark in de gemeente Kollumerland op de
gemeente De Marne kan de raad daarover een uitspraak doen. Zodoende wordt voorgesteld het
burgerinitiatiefvoorstel voor agendering toe te wijzen en te agenderen voor de raadsvergadering
van 21 oktober 2014.

Communicatie
Op grond van de Regeling burgerinitiatief nodigt de burgemeester de verzoeker schriftelijk uit voor de
raadsvergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn
plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel
mondeling nader toe te lichten.
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