
Bespreking bewoners Duurkenakker met wethouder J.J. Boersma 

Datum 25 maart 2019 

Plaats: Dorpshuis Menterne, Muntendam 

 

Aanwezig: 

Bewoners: xxxxxxx 

Gemeente: J.J. Boersma en H. Flap 

 

De heer Boersma heet de aanwezigen welkom. Dit gesprek vindt mede plaats naar aanleiding van 

het behandelde in de commissievergadering. Hij stelt voor om over ongeveer vier week een 

vervolggesprek te houden. Hij is als wethouder ruimtelijke ordening verantwoordelijk voor de 

planologische procedure. 

Hij legt uit dat door de gemeente Menterwolde een tijdelijke vergunning is verleend voor het 

zonnepark om op basis hiervan een subsidie te verkrijgen. Het vervolg is een procedure voor de 

definitieve vergunning. De aanvraag hiervoor is vorig jaar ingediend. In de omgeving spelen ook een 

aantal andere ontwikkelingen. Dit vraagt om een goede belangenafweging, voor de omgeving, de 

aanvrager(s) en het algemeen belang. 

Indien de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen afgeeft, wordt deze samen met de 

ontwerp-vergunning ter visie gelegd, waarbij de mogelijkheid bestaat een zienswijze in te dienen. 

De raad komt hierbij in positie om tot een goede belangenafweging te komen. De afgifte van een 

definitieve verklaring van geen bedenkingen, zal ondanks het verzoek tot machtiging, in de raad 

aan de orde worden gesteld. In het raadsvoorstel zullen alle aspecten worden belicht. 

De heer Boersma constateert dat het begin van het traject niet goed is geweest. 

Hij wil gesprekken aangaan met alle betrokken partijen, zoals Sunvest, Gasunie, Windpark en 

provincie en zal de bevindingen van deze gesprekken over vier weken terug geven. 

 

Mevrouw xxxxx zegt dat er sprake is van een lange geschiedenis. Zij heeft het gevoel dat de de 

gemeente Veendam de lusten heeft en de bewoners van Duurkenakker de lasten. Mw. xxxxxxxxvult 

aan dat de mogelijkheid bestaat dat Railport gaat uitbreiden. 

Mevr.xxxx vindt dat de verslagen niet goed weergeven dat men tegen de plannen is. 

Mevr. xxxxxx vindt dat de verschillende partijen slecht communiceren, men werkt langs elkaar 

heen. Zo werden de bewoners plotseling geconfronteerde met bomenkap langs de N33. 

De hoer Boersma zegt hierop dat hij met de partijen in overleg gaat en dat de pijnpunten aan de 

orde komen.   

 

De heer xxxxxxxx vraagt wat bekend is over de dijkverzwaring.  

Geantwoord wat dat van ambtelijke zijde van het waterschap is medegedeeld dat men dit project 

nog moet engineren en men daardoor nog niet is staat is om aan te geven hoe de versterking zal 

plaatsvinden. 

De heer Boersma verwacht dat het waterschap hierover ook overleg zal plegen met de direct 

betrokken bewoners. Verder zegt hij dat de provincie onderzoekt hoe de overlast van de brug 

gereduceerd kan worden. 

Mevr. xxxxxxx vraagt naar de verkeersbewegingen en doet de suggestie om  ’s avonds verkeers-

/snelheidscontroles te houden. 

De families xxxxxxxxxx vinden de huidige situatie onleefbaar en de woningen onverkoopbaar. Ze 

verwijzen ook naar de brief die destijds door de gemeente Menterwolde is gezonden. 

De heer Boersma zegt dat de brief duidt op een mogelijke uitbreiding van her RSCG in noordelijke 

richting. De heerxxxxxxxx zegt dat het voor het gevoel wel gaat om een industriegebied. 



 

De heer Boersma geeft aan dat de grondhouding van Sunvest en Gasunie positief is als het over 

compensatie gaat. Hij vraagt hoe de bewoners over compensatie denken. De heer xxxx zegt hierop 

dat hij weg wil, mevr. xxxxx  vindt het te druk op Duurkenakker. 

De families xxxxxxxx vinden de huidige situatie onleefbaar en de woningen onverkoopbaar. Ze 

verwijzen ook naar de brief die destijds door de gemeente Menterwolde is gezonden. De heer 

xxxxxx mist een visie op het gebied. 

 

Door de werkzaamheden zijn scheuren ontstaan in de woning van xxxxxx. 

Mevr. xxxxxx zegt dat zonder medeweten op haar terrein trilling meters zijn geplaatst. 

De families xxxxxxxx zeggen het liefst ook te willen verhuizen. 

Mevr. xxxxxxx vindt dat ook het draagvlak in de omgeving meegewogen moet worden. 

 

De heer Boersma zegt dat hij de mogelijkheid van controles zal bespreken. De hele situatie wordt 

verkeerskundig bekeken. Hij wil alle aspecten bezien. Hij zou graag van de bewoners willen weten 

wat hun bandbreedte is en geeft mee dat het misschien ook goed is om als  hetgeen je  wilt 

misschien niet haalbaar is, ook naar het best-next scenario te kijken. 


