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Geachte Raadsleden en Raadscommissieleden, 

Zoals u hebt vernomen zijn er plannen voor een te ontwikkelen zonnepark in de Eekerpolder. Dit 
gebied ligt ten Noorden van de spoorlijn deels op grondgebied van Midden Groningen en deels op 
grondgebied van Oldambt, grenzend aan Scheemda. 
 
Als omwonenden van dit gebied willen u informeren, onze lasten en zorgen uiten en ons advies 
uitbrengen rondom het plan voor dit zonnepark. 
 
Windpark N33- Eekerpolder 
Zoals u weet wordt in onder andere het gebied Eekerpolder het windpark N33 gerealiseerd. Dit 
windpark N33 is momenteel in aanbouw en zal veel overlast met zich meebrengen op verschillende 
fronten. Voor enkelen van ons die slechts op 900 meter afstand wonen aan de ongunstige 
(west/zuid-west) kant van het park en met de weilanden gelegen tegen het windpark, betekent dit 
veel geluidsoverlast en slagschaduw op het erf. Tevens is er gevaar voor het vee, omdat dode vogels 
die door de wieken neerslaan aan de lijzijde op de landerijen van gedupeerden vallen en in het voer 
terecht komen. De bacterie Botulisme die dan ontstaat in het veevoer, is dodelijk voor ons vee. 
Kortom de komst van het windpark heeft grote impact op de omgeving. 
Een aantal ondertekenaars van deze brief hebben een melkveebedrijf die zij in de toekomst willen 
doorgeven aan hun kinderen. Dit komt met de komst van het windpark onder druk te staan. En voor 
ons allen betekent de komst van het windpark ook waardevermindering van onze woningen en 
bedrijven. 
 
Wat betreft de lasten van het windpark is er voor de gedupeerden niets geregeld. Wat wel uit 
gesprekken blijkt met gemeente Midden Groningen, Provincie en het Ministerie van EZ, is dat het 
proces zoals het windpark er door gedrukt is zonder oog voor omwonenden en zonder draagvlak niet 
meer mag gebeuren. Echter het leed is geschied. 
 
Grensgebied Midden Groningen/ Oldambt 
Aangezien ons leefgebied op de gemeentegrens ligt van Midden Groningen en Oldambt, lijkt voor 
beide gemeentes de last van zon- en windparken beperkt als hier projecten worden gerealiseerd. 
Echter voor de inwoners van dit gebied is het een opeenstapeling van lasten.  
Het zonnepark in de Eekerpolder ligt deels op grondgebied van Midden Groningen. Als dit plan 
doorgaat, staan andere ontwikkelaars en RWE klaar om ook ten zuiden van de spoorlijn zonneparken 
aan te vragen van ca. 600 hectare. Daarmee zal het hele gebied veranderen van landbouwgebied met 
wind, naar een volledig industriële vlakte. 
Een zonnepark van RWE is dan ook niet tegen te houden aangezien het plan in de Eekerpolder een 
voorbeeld plan is. Hier omheen ligt een ruim zoekgebied voor zonneparken in gemeente Midden 
Groningen. Zo kan het vervolg ook worden afgedwongen. En we hebben begrepen dat het begrip 
‘draagvlak’ voor een park een heel rekbaar begrip is. 
 
 
 
 



 
 
Landbouwgrond 
Verder liggen in onze polder de beste gronden van de regio, het is geen goede ontwikkeling als juist 
deze gronden onder de zonnepanelen komen te liggen. De komende jaren zal de ruimte voor 
voedselvoorziening in Nederland onder druk komen te staan, aangezien door woningbouw, 
duurzame energie, natuur, aanleg van wegen en industrie ca. 13.000 ha. grond per jaar wordt 
onttrokken aan de landbouw. Met de groeiende bevolking is Nederland daardoor afhankelijk van 
voedsel uit het buitenland. Dit vraagt om weloverwogen beslissingen hoe we met onze ruimte in 
Nederland omgaan. 
 
Financiële draagkracht, c.q. -last 
Een ander aspect zijn de kapitaalsimpulsen die in ons gebied bij enkele mensen worden gecreëerd als 
gevolg van zon- en windparken. Een kleine groep initiatiefnemers van het windpark, zijnde agrariërs, 
ontvangen de lusten van het windpark en zullen deze extra gelden (die soms wel een paar ton euro’s 
per jaar betreffen), naar alle verwachting gaan investeren in grond. 
Met de komst van het zonnepark Eekerpolder, worden wederom twee initiatiefnemers van het 
windpark bevoordeeld, waarmee de lusten van duurzame energie oplopen van €700.000,- tot € 
1.000.000,- per jaar (naast de gewone inkomsten van de bedrijfsvoering). U zult begrijpen dat dit een 
enorm opdrijvend effect heeft op de grondprijs in onze regio. 
Wij verkrijgen slechts inkomsten uit onze bedrijfsvoering en kunnen dan in financiële zin niet meer 
meedoen met aankoop van grond. Dit wordt al bemoeilijkt door de revenuen van het windpark, waar 
kapitaalsimpulsen bij enkele mensen worden gecreëerd. Echter met de komst van dit zonnepark is 
het hek van de dam. Tevens wordt het effect van de slechte verdeling van lusten en lasten, als gevolg 
van projecten van duurzame energie, zo nog meer versterkt.  
 
Inmiddels weten de melkveehouders ook dat de landelijke overheid over 10 jaar toe wil naar een 
grondgebonden melkveehouderij. Dit betekent voor agrarische ondertekenaars en andere 
melkveehouders in onze regio, dat we in grond zullen moeten investeren om ons bedrijf in de 
toekomst draaiende te kunnen houden. Zoals gezegd met de komst van het windpark wordt dit een 
hele lastige opgave. Echter met de komst van het zonnepark Eekerpolder, zal dit een onmogelijke 
opgave worden. 
 
Energiecoöperatie Eekerpolder 
Bij het zonnepark in de Eekerpolder is Energiecoöperatie Eekerpolder betrokken. Deze 
energiecoöperatie bestaat uit enkele mensen uit het dorp Meeden, die ook gedupeerd zijn door het 
windpark N33. Zij willen nu graag meedelen met de inkomsten van een zonnepark.  
Dit is in principe een goed initiatief. Echter er is in Meeden weinig bekend over dit plan onder de 
inwoners. En vanwege de beperkingen van Corona, kunnen er nauwelijks informatieavonden 
georganiseerd en bezocht worden. Van een breed gedragen plan is dan ook geen sprake. 
 
Enkele ondertekenaars van deze brief hebben inmiddels een paar goede gesprekken gevoerd met 
leden van deze energiecoöperatie. Hierin hebben wij aangegeven dat wij tegen de komst van het 
zonnepark Eekerpolder zijn, vanwege bovengenoemde argumenten. De energiecoöperatie zag veel 
voordelen van deze locatie voor zonenergie, maar hebben dorpsinwoners en ons als omwonenden 
niet vroegtijdig betrokken bij het proces voor dit zonnepark. Daardoor was de energiecoöperatie ook 
niet op de hoogte van alle effecten van een zonnepark in de Eekerpolder. Met de gesprekken die wij 
hebben gevoerd komt de energiecoöperatie nu tot het besef dat aan dit plan ook veel grote, voor 
ons onoverkomelijke, nadelen kleven en er geen sprake is van draagvlak als dit plan onverkort wordt 
doorgezet. 
 
 



 
 
 
 
Tevens willen wij nog een kanttekening maken bij de revenuen van de energiecoöperatie 
Eekerpolder. De energiecoöperatie steekt in op 50% deelname in het park. Daarvoor zullen ze zelf ca. 
1,2 miljoen euro aan kapitaal moeten inleggen. Dit geld moet nog verworven worden. Dat er wordt 
geschermd met hoge inkomsten uit het zonnepark voor de energiecoöperatie en de dorpen is nog 
heel onzeker. Als de energiecoöperatie niet op korte termijn het geld bij elkaar heeft gekregen, zal de 
projectontwikkelaar Solarfields gewoon hun deel overnemen zodat het park wel gerealiseerd wordt. 
Dit betekent dat uiteindelijke deelname van de energiecoöperatie Eekerpolder aan dit zonnepark 
helemaal nog niet zeker is. Echter deze partij wordt wel vol ingezet voor de lobby van dit plan. 
 
Ook staan de initiatiefnemers met naam en toenaam in de krant zijnde dat zij nu samen met de 
energiecoöperatie met dit plan goeds gaan doen voor de dorpen. Dat valt dus nog maar te bezien. 
Hiervoor is het ook goed te weten, dat de initiatiefnemers gewoon de geldende pachtprijs per 
hectare ontvangen ongeacht welke partij in het plan mee participeert. Er is dus geen sprake van 
enige vorm van tegemoetkoming van de initiatiefnemers, zoals lichtelijk wordt gesuggereerd. 
 
Wij hebben in contact met de energiecoöperatie Eekerpolder aangegeven het idee van een 
energiecoöperatie sympathiek te vinden. Ook hebben we voorgesteld mee te willen denken over het 
zoeken naar een passender locatie voor hun initiatief,  waarin ook recht wordt gedaan aan de 
nadelen die wij hierboven schetsen. Op deze wijze kunnen we toewerken naar een plan waarbij er 
daadwerkelijk sprake wordt van draagvlak. We hebben binnenkort weer overleg met de 
energiecoöperatie Eekerpolder om hier verder over te spreken. 
 
Onze adviezen 
Richting u willen wij vragen voor deze en toekomstige initiatieven van zon- en windparken, allereerst 
het begrip ‘draagvlak’ goed te definiëren. Met de ervaringen die wij in deze regio hebben, is 
‘draagvlak’ nu een breed begrip waarvan de inhoud vaag blijft en alsnog tot het realiseren van niet 
gedragen plannen kan leiden. Ook de beperkte contact mogelijkheden door Corona draagt hier 
negatief aan bij. Met het gebrek aan draagvlak voor het windpark, is er op sociaal maatschappelijk 
vlak al heel veel ontwricht. 
 
Bij draagvlak hoort in onze ogen ook financiële draagkracht. De locatie van zonne- en windparken 
zou niet dusdanig gekozen moeten worden, dat omwonenden die niet meedingen in het park en wel 
de lasten hebben ook hun draagkracht naar de toekomst toe verliezen. In ons gebied is dat wel het 
geval met stapeling van zon- en windparken op één locatie. Een evenwichtiger verdeling is hierin 
nodig. 
 
Wat betreft onze regio zijn de lasten voor de omwonenden vanwege het windpark enorm. Daar 
hebben wij mee te dealen, aangezien wij hiervoor nergens gehoor vinden. Tevens zijn er veel 
agrariërs in onze omgeving die een opvolger hebben en die werken aan een toekomstbestendig 
bedrijf en ook bijdragen aan de leefbaarheid van ons gebied. Wij vragen dan ook met klem hier oog 
voor te hebben. 
  



 
Tot slot verzoeken wij u dan ook dringend (een) andere locatie(s) aan te wijzen voor aanleg van 
zonenergie, zodat de lasten voor ons niet onoverkomelijk groot worden en wij ook nog toekomst 
hebben en houden in dit gebied. Een toekomst voor alle inwoners en een leefbaar gebied in Oldambt 
en Midden Groningen, vraagt om inpassing van diverse functies naar redelijkheid en billijkheid en 
draagvlak van de omwonenden! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens alle ondertekenaars 
 
J. Romme 
P. Romme 
B. Lubberts 
P. Beers 
B. Meijerhof 
A. Lubberts 
J. Steentjes 
A. Steentjes 
Y. Stienstra 
P. ten Hoff 
T. Oenema 
I.R.J. Bulthuis 
N. Cazemier 
G. Sprenger 
G. Postema 
S.J. Visser 
R.J. Dijkhuis 
M. Nijboer 
A. Miedema 
M. Warring 
M. Schreuder 
H. Hoving  
P. Engelage 
 
 
Bijlagen: 2 lijsten met handtekeningen ondertekenaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


