Geachte aanwezigen, ik ben Marianne de Wit, ik sta hier namens de bewoners van
Duurkenakker.
We hebben de laatste jaren veel voor onze kiezen gehad zoals u net gehoord heeft, de
spanningen nemen toe omdat we voor de zoveelste keer het gevoel krijgen niet serieus te
worden genomen. Wij ondervinden dat het weer is misgegaan, omdat de gemeente als
beslisser bij de besluitvorming, van te voren geen contact heeft opgenomen met ons als
aanwonenden, te weinig kennis heeft genomen van het gebied, en volgens ons... in het
besluit niet heeft meegenomen wat er nog plaats gaat vinden in dit gebied en pas achteraf
vraagt of er draagvlak is bij de aanwonenden. Het gevoel van een betrouwbare overheid is
voor ons ver te zoeken. Er is op geen enkele manier rekening gehouden met de belangen
van ons als aanwonenden. We vragen ons af of de gemeente Midden-Groningen enig idee
heeft waar wij als bewoners van Duurkenakker de komende 6 jaar mee geconfronteerd
worden. En we vragen ons in deze verkiezingstijd af, wie van hen ons ondersteunt en
vertegenwoordigd.
Wij snappen dat er klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald. Links van de N33 is in de
afgelopen 25 jaar een industrieterrein verrezen die aan de zuidkant begint bij de De Dalweg
in Wildervank, en als het zonnepark in de Tussenklappenpolder komt eindigt bij de A7 in
Zuidbroek. Nergens wonen nog burgers, alleen wij wonen er nog en komen ten gevolge van
dit plan, klem te zitten tussen industrieterreinen. Als het bestemmingsplan niet hoeft te
worden gewijzigd van agrarisch naar industrie, dan mag het dan wel niet de naam
industriebestemming krijgen, maar u bent het toch wel met mij eens dat het eruit ziet als
een industriepark. Daarnaast worden wij door de versnippering van het Windpark N33
ingesloten tussen mega hoge windturbines die op veel te korte afstand aan zowel de noordoost- en zuidzijde van onze huizen worden geplaatst. Wij vinden dat de belasting voor ons
als aanwonenden te groot wordt. Niemand zit te wachten om midden op een windpark te
wonen, maar als daar dan ook nog een stikstoffabriek en zonnepark aan toegevoegd
moeten worden, kunt u wel nagaan dat deze landschaps- en horizonvervuiling grote invloed
heeft op ons woongenot, en waarde en verkoopbaarheid van onze woningen.
We krijgen als aanwonenden teveel op ons bord. De komende 6 jaar belanden we in een
enorme bouwput, de Gasunie heeft gemeld dat er tot 700 werkkrachten per dag bij de
bouw van de stikstoffabriek aanwezig zullen zijn daarboven op komt nog de enorme
aanvoer van bouwmaterialen. Op 1 bijeenkomst worden wij bijgepraat over 5 verschillende
projecten: (We zien door de bomen het bos niet meer) de stikstoffabriek Gasunie,
Zonnepark Sunvest, Windpark N33 Yard, Remmingswerken in kanaal RWS. Terloops wordt
er eind 2018 nog gemeld dat, nadat de bouw van de Stikstoffabriek eind 2022 is afgerond,
we op Duurkenakker verder gaan met de volgende projecten: een dijkverzwaring, een
kanaalverbreding en bouw van een nieuwe brug over het AG Wildervankkanaal. Dan val je
bijna van de stoel, de overlast gaat nog veel langer duren en bezorgt je slapeloze nachten ....
De gemeente Midden-Groningen meldt de bouw van een tankstation in onze directe

omgeving en de gemeente Midden-Groningen meldt dat zij hebben verboden dat het
verkeer voor de aanleg van al deze projecten door de plaatsen Veendam, Muntendam en
Zuidbroek gaat plaatsvinden omdat die bewoners daar dan teveel overlast van gaan
ondervinden, maar dat al het verkeer zal worden omgeleid via Duurkenakker. We vinden
dat de bewoners van Duurkenakker onevenredig veel worden belast. Duurkenakker is een
drukke weg van maar 250 meter lang met nu al veel files, een bottleneck met een
klapperende verouderde brug, een minirotonde en een spoorwegovergang. Het is de
toegangsweg vanaf de N33 naar Veendam-Noord, Muntendam en het Rail Service Centrum
met zijn vele vrachtverkeer. We houden ons hart vast voor de verkeersveiligheid van de
fietsers.
Er is geen begrip, ondersteuning of compensatie voor ons als aanwonenden. We hebben
het gevoel dat we af en toe niet juist worden voorgelicht en gesteund door de gemeente...
en dat we door hen in een bepaalde richting worden geduwd. Het probleem is dat hier
zoveel speelt maar elk plannetje apart wordt beoordeeld, maar voor ons is het een
opeenstapeling, voor ons is het zonnepark teveel, de druppel die de emmer doet
overstromen, het is niet meer leefbaar.
Zoals bekend lopen de emoties in Meeden en Duurkenakker de laatste jaren hoog op. We
doen als dorp al genoeg voor de energietransistie in Nederland. Aan de oostkant van ons
kleine dorp bevindt zich onderhand bijna het grootste verdeelstation van Tennet in
Nederland, gepaard gaande met de verschillende hoogspanningslijnen die over en langs ons
dorp lopen. Aan de westkant van het dorp staat de stikstoffabriek van de Gasunie om het
Noorse en Russische gas geschikt te maken voor de Nederlandse markt zodat straks de
gaskraan in Groningen dicht kan. Daartussen is een gigantisch Windpark gepland met
megaturbines 2x zo hoog als de Martinitoren. Maar moeten we dan ook nog een zonnepark
voor onze rekening nemen?? Ik vind dat Meeden en Duurkenakker zijn best hebben
gedaan, dat de maat vol is, en dat de vraag of er draagvlak is voor ook nog een zonnepark
haast een onfatsoenlijke vraag is geworden.
Het meest steekt mij dat de bewoners van Meeden en Duurkenakker, grotendeels
hardwerkende mensen met goede gemeenschapszin, in de media weggezet worden als
vervelend. De mensen zijn niet vervelend maar maken zich ernstig zorgen over hun
toekomst. Huizen worden minder waard, de leefomgeving verandert desastreus en men is
bang voor de gezondheidsrisico’s die aan laagfrequent geluid kleven. Hoe erg zal het gezoem
van de wieken zijn? Zadel ons daarom niet op met nog meer. En stel ons op niet de vraag, is
er draagvlak voor een zonnepark.
Als laatste sluit ik af met de vraag: Er wonen vanaf Wildervank tot de A7 geen burgers meer
op de industrieterreinen en aan de invalswegen naar Veendam. Als het zo is dat er door u
wordt besloten dat er zonnepark moet komen in de Tussenklappenpolder is mijn vraag...is
het dan terrecht dat wij als bewoners van Duurkenakker hier nog moeten blijven wonen?

