
Bespreking initiatieven Tussenklappenpolder met de bewoners van Duurkenakker. 

Datum 6 februari 2019 

Plaats: Dorpshuis Menterne, Muntendam 

 

Aanwezig: 

Bewoners:xxxxxxxxxx  

Gasunie: G. Renkema en G.J. Klapwijk, 

Yard: M. van der Puijl 

Sunvest: C. van der Werken en B. Schulte 

Gemeente: J. Borg (voorzitter), B. Luinge en H. Flap 

 

De heer Borg heet de aanwezigen welkom. 

Door de ontwikkelaars van de drie projecten, Gasunie (stikstoffabriek), Yard (windturbines) en 

Sunvest (zonnepark), worden hun plannen gepresenteerd, waarbij ook wordt aangegeven met 

welke extra verkeersbelasting de aanwonenden rekening moeten houden tijdens de 

bouwwerkzaamheden. Daarnaast geeft de gemeente een presentatie van de verkeersontwikkeling 

op de weg Duurkenakker. De presentaties zijn bij het verslag gevoegd. 

 

De presentaties geven aanleiding tot een aantal vragen opmerkingen. 

Fijnstofmeting en geluid: de heer Klapwijk geeft aan dat een meting over een langere periode 

moet plaatsvinden, waarbij eerst een nulmeting zal worden verricht. Verder geeft hij aan dat 

volgens de geluidsberekeningen door de transporten van de Gasunie de geluidsbelasting op de gevel 

van Duurkenakker 4a ( de zwaarst belaste woning) gaat van 55 naar 55,3 dB(A).  

 

Brug: Bezien wordt of er afspraken kunnen worden gemaakt om de brug, tijdens de perioden van 

intensief bouwverkeer, gedurende bepaalde tijden niet te openen.  

Mevrouw xxxxx zegt dat indien de brug wordt voorzien van een hydraulische klem, de overlast zou 

kunnen worden beperkt. Zij heeft echter van de provincie vernomen dat de provincie hiervoor geen 

geld over heeft. Verder vindt zij dat de provincie de bewoners niet goed over de remmingwerken 

heeft geïnformeerd. In Zuidbroek wordt wel een inloopavond georganiseerd, De heer Borg zegt het 

punt van de klem bestuurlijk aan de orde te willen stellen.  

 

Heien windturbines: Gevraagd wordt wat voor trilling het heien van de turbines geeft. Mevrouw van 

der Puijl vraagt dit na bij de aannemer en koppelt dit aan de bewoners terug. 

 

In het algemeen vinden de bewoners dat zij een opeenstapeling van voor hun nadelige 

ontwikkelingen over zich heen krijgen, genoemd worden de drie ontwikkelingen in de 

Tussenklappenpolder, het verkeer richting Railport, de het verkeer op de weg, de brug en 

remmingwerken, aardbevingen en het spoor.  

 

Zonnepark: De heer xxxxxxx geeft aan dat dat hij graag een steil talud van de sloot wil, bij de 

huidige inrichting verwacht hij overlast van vliegen. Daarnaast wil hij ook graag dat de punt, 

waarop geen zonnepanelen komen, wordt beheerd, om onkruid te voorkomen. Met zijn mail is door 

Sunvest niet goed omgegaan. De afspraak wordt gemaakt dat de Schulte, samen de de heer Grol en 

eventueel een ecoloog zal bezien welke mogelijkheden tot aanpassing er zijn.  

Er wordt aan gedacht schapen te laten grazen onder de panelen, b.v. twee keer per jaar een 

kudde. 



De omheining wordt 2 m hoog, met aansluitend 2,5 m aanplant. Aanplant is te bespreken. De 

panelen zijn 2.20 m hoog. 

Er zal een onderhoudsverplichting zijn, onkruid en maaien. De strook langs het A.G. 

Wildervanckkanaal, die vrij moet worden gehouden, wordt tijdelijk beheerd. 

 

 

Verkeersveiligheid: 

De heer xxxxxxxx dringt er op aan om verkeersregelaars in te schakelen. Hij wijst op de dode hoek 

van vrachtauto’s. De heer Klapwijk zegt dat Gasunie verkeersregelaars zal inschakelen 

Uit de presentatie van de heer Luinge blijkt dat er nagenoeg geen groei van het verkeer is geweest 

Gevraagd wordt naar een tijdelijke snelheidsbeperking. Geantwoord wordt dat hiernaar serieus 

wordt gekeken. 

Meerdere aanwezigen geven aan niet veilig op en van hun erf te kunnen komen door de de 

hoeveelheid en snelheid van het verkeer. 

 

Verder wordt opgemerkt: 

- De vergunning wordt in de Regiokrant vermeld. De bezorging van de Regiokrant is niet 

goed. Wordt doorgegeven.  

- Gerard Becker, omgevingsmanager van de Gasunie wordt vervangen door Bertus Brands. 

- De heer Klapwijk geeft hij aan dat het de bedoeling is om de rototnde een weekend af te 

sluiten, om de aansluiting met de nieuwe toegangsweg te kunnen maken. 

 

De heer Borg bedankt een ieder voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst. 

 

 


