
Geachte Burgermeester, wethouders en Raadsleden. 

Al vanaf het moment dat de Gemeente Menterwolde een vergunning heeft afgegeven op 

basis van een blik op Google Maps en de tussenklappenpolder  werd aangewezen als de 

locatie van toekomstige Zonnepark Duurkenakker hebben wij, de bewoners van de 

duurkenakker, wel degelijk onze bedenkingen. 

De komende tijd hebben we op de Duurkenakker veel overlast van de bouw van de 

stikstoffabriek, de mogelijke aanleg van de windmolens in onze achtertuin en de komst van 

een tankstation. Niet te vergeten wat er in het verleden al gespeeld heeft, waarover Ritha u 

geïnformeerd heeft.  

Even terug naar het zonnepark. De bewoners ontvangen een schrijven van de Sunbrouck dat 

we zonnepanelen krijgen ter compensatie voor de overlast van het zonnepark op de oude 

crossbaan in Zuidbroek. De panelen zouden bekostigd worden door Sunvest. Wie zijn dit? 

Geen van de bewoners gaat op het aanbod in.  Waarom zouden we ook, de crossbaan ligt 

ver achter onze huizen.  

Echter kort daarop komt de aap uit de mouw, wanneer we op een zaterdagmiddag in de 

zomer van 2017 bezoek krijgen van 2 colporteurs. Althans dat dachten we. Echter dit waren 

de ambassadeurs van zonnepark Sunbrouck, Dhr de Wekker en Muthert. Zij waren het die 

ons op de hoogte brachten van de komst van een zonnepark in onze achtertuin. Wat 

voelden wij ons belazerd door de gemeente dat zij waren vergeten om de aanwonende te 

informeren. Voor ons gevoel werden we al omgekocht met zonnepanelen. 

Op ons initiatief is er een afspraak gemaakt met de wethouder. Wij hebben toen aangekaart 

dat het toekomstig zonnepark zichtbaar zou zijn vanuit onze woningen en tuinen. Dhr Borg 

werd uitgenodigd om achter zijn Bureau vandaan te komen en ter plaatse het terrein te 

bekijken. Terstond vertrokken de omwonende met Dhr Borg naar de Duurkenakker, waar hij 

tot zijn schrik toch moest bekennen dat het wel degelijk impact zou hebben ons woongenot 

en uitzicht! Dat had hij op google maps niet gezien.  

In een volgend gesprek werden de plannen verder toegelicht en werden we geïnformeerd 

over het vervallen van de punt van het zonnepark. Een mooi gebaar, zij het niet dat al om 

bekent is dat een zonnepark uit rechte lijnen dient te bestaan en dat er onder 

hoogspanningsmasten niet gebouwd mag worden. Deze aanpassing zou dus zo wie zo 

gedaan worden. 

Denkende dat hiermee de weerstand zou zijn gebroken gingen de dames en heren weer 

vrolijk verder met de uitwerking van de plannen. Verslagen werden gemaakt van de 

bijeenkomsten,  echter die kwamen niet overeen met wat wij als bewoners naar voren 

brachten en tevens ontbrak telkens het feit dat er geen draagvlak is onder de bewoners en 

wij zeker niet akkoord zijn met de komst van het zonnepark. Gelukkig hebben wij 

geluidsopnames gemaakt tijdens de bijeenkomsten. Aan het verzoek of de Burgermeester 

aanwezig kon zijn bij een van de bijeenkomsten werd geen gehoor gegeven 

Onze visie en bezwaren werden door Gemeente en Sunvest stuk voor stuk van tafel 

geveegd. Er is geen enkel draagvlak voor de komst van het zonnepark.  



Een rechter kan weinig met de term Draagvlak. Wat verbaasd het ons dat in het vervolg bij 

alle besluitvorming door gemeentes wordt gekeken of er draagvlak is onder hun burgers, 

maar dat bij dit zonnepark op een of andere manier geprobeerd wordt het ons door de strot 

te duwen.  Zijn wij geen burgers van Midden Groningen??? 

Kortom wij als bewoners van Buurtschap Duurkenakker begrijpen dat er een einde komt aan 

fossiele brandstof en dat er gezocht moet worden naar een alternatief, maar de oplossing 

om goede landbouwgrond op te offeren aan een zonnepark van 50 Hectare groot gaat ons te 

ver. Zeker omdat dit gebeurt op basis van het toekennen van een tijdelijk toevoeging aan 

landbouwgrond met aangepaste bestemming. Definitie van Tijdelijk is wat ons betreft niet 

30 jaar. Een paar schapen onder een zonnepaneel laten lopen dat heeft niets meer te doen 

met landbouw, dat kan gezien worden als een maas in de wet. Laten we als bewoners 

allereerst duidelijk voorop zetten dat het ons niet gaat om compensatie in de vorm van 

kraaltjes en spiegeltjes, maar om ons woongenot. 

Het mag toch niet zo zijn dat de Gemeente vanwege de te vangen leges, de boeren door  

verpachten van hun land en Sunvest de grote winnaar worden over de ruggen van ons 

bewoners?  

Dhr Borg heeft gesteld dat Groningen het Kuwait van het noorden wordt door de vestiging 

van Sunvest, daar staat hij Borg voor. Het is alleen jammer dat de bewoners van de 

duurkenakker niet de sjeik    maar de sjaak worden. 

Wij willen dan ook de raad verzoeken,  om het gehele plan nog eens onder de loep te nemen 

en in acht te nemen dat de leefbaarheid op duurkenakker ver te zoeken is. Wij hopen dat er 

op basis van menselijkheid en gevoel een beslissing genomen zal worden en dat de 

financiële belangen van de gemeente hier niet voorop zullen staan. Hopende dat de stelling: 

GENOEG IS GENOEG  (maar dan in een andere context ) voor de duurkenakker de boventoon 

zal voeren. 

Mocht de besluitvorming toch ongunstig voor ons uitpakken zorg dan op zijn minst dat de 

omwonende van de duurkenakker  op een nette manier uitgekocht worden.  

Dank voor uw aandacht. 

 

 

 

 

  


