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Onderwerp: Zonnepark Duurkenakker;  mail aantal bewoners Duurkenakker. 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

U heeft gisteren een mail ontvangen van een drietal bewoners van Duurkenakker. Het lijkt ons goed 

om een aantal feitelijke toelichtingen/reacties te geven op de inhoud van deze mail. 

 

Zonnepark. 

Conform afspraak die is gemaakt in het overleg met de bewoners op 24 juni is afgesproken om één 

taxatie opnieuw te doen, omdat de betreffende woning wegens vakantie tijdens de eerste taxatie 

niet toegankelijk was. Overigens hebben de betrokken bewoners vandaag het nieuwe rapport 

ontvangen. 

In de analyse is rekening gehouden met de ontwikkelingen die in de polder plaatsvinden. In de 

planologische vergelijking is rekening gehouden met het zonnepark, de twee windturbines, de 

stikstoffabriek en de kadeversteviging. Het gaat om een planologische vergelijking, de 

overlastaspecten die met bouwwerkzaamheden samenhangen, worden niet in een dergelijk 

onderzoek meegenomen. 

 

Gasunie. 

Wij hebben op bestuurlijk niveau met de Gasunie gesproken. De Gasunie is wel degelijk bereid om 

de omgeving  tegemoet te komen om de overlast gedurende bouw te verzachten en een 

aanvullende bijdrage in natura te leveren aan de leefbaarheid van Duurkenakker. Dit wil men graag 

doen in goed overleg met de bewoners. Een en ander is schriftelijk bevestigd. 

 

Windpark. 

De ontwikkelaars van Windpark N33 hebben zich verplicht om een jaarlijkse bijdrage in een 

gebiedsfonds voor het windpark af te dragen. Deze afdracht is ongeveer € 150.000,- per jaar (€ 

1.050,- per MW vermogen). Het gebiedsfonds is bedoeld voor het gehele gebied dat valt onder de 
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invloedsfeer van het windpark, dus inclusief Duurkenakker. Het gebiedsfonds moet nog nader 

uitgewerkt worden.  

 

Verkeerstellingen. 

De verkeerstellingen zijn inmiddels uitgevoerd. Wij ontvangen de concept-rapportage uiterlijk 18 

juli. De uitkomsten zullen worden gedeeld en besproken met de bewoners. Dit is ook afgesproken 

tijdens ons laatste overleg met de omwonenden. 

 

Klachten Meedenerbrug. 

In het bestuurlijk overleg met de provincie hebben wij afgesproken dat er met betrekking van de 

overlast van de brug, om deze overlast objectief te bepalen, een onderzoek plaatsvindt. Het 

tijdstip van onderzoek is in overleg met de bewoners bepaald. Ook zonder zandtransporten gaat er 

voldoende zwaar verkeer over de brug om tot goede onderzoeksresultaten te kunnen komen. Na 

het onderzoek kan  worden bepaald of de overlast binnen de normen valt. De onderzoeksresultaten 

zullen ook met ons worden besproken. 

 

Dijkverbreding. 

Het waterschap heeft aangegeven dat dit project nog moet worden uitgewerkt. Dit is gedeeld met 

de omwonenden. Het moment van uitvoering is nog niet bekend. Overigens valt niet te verwachten 

dat in de omgeving nabij de brug werkzaamheden zullen plaatsvinden. Hier is de kering op 

voldoende hoogte. 

 

Moerdijkregeling. 

Een mogelijke regeling zoals in Moerdijk is geen onderdeel van gesprek tussen gemeente en 

bewoners geweest. 

 

Conclusie. 

Sunvest heeft de bewoners een aanbod gedaan. Naar ons oordeel een zeer serieus aanbod. De 

bewoners vinden het teleurstellend dat dit de enige vergoeding is. Wij hebben de positie van de 

overige ontwikkelingen weergegeven.  Zoals vermeld is de  Gasunie bereid om een aanvullende 

bijdrage  te leveren aan de leefbaarheid van Duurkenakker. Voor het gebiedsfonds voor het 

windpark geldt dat Duurkenakker deel uitmaakt van het gebied dat valt onder de invloedsfeer van 

het windpark. Directe vergoedingen vanuit deze overige projecten aan de bewoners zijn niet te 

verwachten. Ten aanzien van de stikstoffabriek en het windpark kunnen wel planschadeclaims 

worden ingediend. 

Vanzelfsprekend blijven we, ook na de besluitvorming in de raad, in overleg met de bewoners van 

Duurkenakker. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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