Bespreking bewoners Duurkenakker met wethouder J.J. Boersma
Datum 15 mei 2019
Plaats: Dorpshuis Menterne, Muntendam
Aanwezig:
Bewoners: xxxxxxxxxx
Gemeente: J.J. Boersma en H. Flap
De heer Boersma stelt het verslag van de bespreking van 25 maart 2018 aan de orde. Hierop zijn
geen opmerkingen.
Hij deelt mede dat het voorstel over de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen op 4 juli
2019 in de raad aan de orde komt. Op 25 juni komt het stuk in de commissie. Hij stelt voor om
voordat het college besluit over het raadsvoorstel een bespreking te hebben.
Na de vorige bespreking heeft de wethouder diverse gesprekken gevoerd met andere partijen, hij
geeft hiervan een opsomming.
- Gemeente Veendam.
De problematiek is met wethouder Schmaal van de gemeente uitgewisseld. Bij de gemeente
Veendam bestaan geen plannen m.b.t. het gebied van Railport.
Mw.de Wit meldt dat achter haar woningen rotzooi wordt gestort. Terrein ligt in MiddenGroningen en is eigendom van de gemeente Veendam.
Mevr. Remmers constateert dat ook verkeer wat naar het zuidelijk deel van Railport gaat,
gebruik maakt van Duurkenakker.
- Provincie
De bestuurlijke afspraak met de provincie is de komende week. Ambtelijk is er wel overleg met
de provincie geweest. Hierover valt te melden dat de er aanpassingen zijn gepleegd, dat de
brug voorlopig niet op de planning staat om vervangen te worden (Indicatief 2039) en dat er
van verbreding van het kanaal geen sprake is.
Mevr. xxxxxxx meent dat de verbreding wel in een beleidsnota wordt genoemd.
De bewoners zeggen dat de aanpassing van de brug niet geholpen heeft. Verder staat de brug
te lang open, waardoor er filevorming, zelfs op de N33, plaatsvindt.
- Waterschap
Met het waterschap is gesproken over de dijkverzwaring. Deze moet gereed zijn bij
ingebruikname van de stikstoffabriek. Uit de hoogtekaart blijkt dat op basis van nu aanwezige
kennis, nabij de brug geen maatregelen behoeven te worden genomen. De hoogtekaart wordt
bij het verslag gevoegd.
- Gasunie
Alhoewel de Gasunie het niet direct tot haar verantwoordelijkheid erkent, is zij bereid enkele
tienduizenden euro’s als compensatie beschikbaar te stellen.
- Sunvest
Sunvest wil een planschadeanalyse maken en de panden daarvoor taxeren. Om een goede
taxatie te kunnen verkrijgen wil de taxateur ook graag in de panden. Hiermee stemmen de
bewoners in.

Daarnaast is Sunvest bereid om een behoorlijk bedrag (enkele tonnen) beschikbaar te stellen
als compensatie van de omwonenden van het zonnepark. Over de wijze van besteding, bijv.
jaarlijks of ineens, wil men graag in overleg met de bewoners. De heer Boersma stelt voor om
hiervoor een gesprek te arrangeren tussen Sunvest en de bewoners, waarbij ook de gemeente
aaanwezig is. Een dergelijk gesprek zou ook met de Gasunie plaats kunnen vinden. De bewoners
zijn positief over den dergelijk gesprek.
- Windpark
Voor het windpark geldt dat er een gebiedsfonds wordt gecreëerd voor het totale gebied. De
Raad van State moet nog uitspraak doen.
Als tijdstip voor het overleg met Sunvest en mogelijk ook Gasunie wordt dinsdagavond 4 juni
bepaald.
Zodra de tellingen bekend zijn, worden deze gemaild aan de bewoners.
Gevraagd wordt naar een mogelijk station Duurkenakker. In de pers werd vermeld dat hier in de
toekomst een station zou komen. Geantwoord wordt dat hiernaar onderzoek is en wordt
uitgevoerd. Naar de status hiervan wordt geïnformeerd.
Mevr. xxxxxxxx vraagt om in het bestuurlijk overleg met de provincie de stapeling van de
problematiek onder aandacht te brengen.
Mevrouw xxxxx vermeld dat de opnames om mogelijke schade vanwege het aanbrengen van de
remmingwerken te bepalen, slecht zijn gebeurd. De foto’s die zijn ontvangen van voor en na de
werkzaamheden komen niet met elkaar overeen. Daarnaast is het vreemd dat de bewoners de
foto’s zelf moeten vergelijken om te bepalen of er sprake is van schade.
Mevr. xxxxxx meldt dat de roekenkolonie die huisvest in de overgebleven bomen aan de N33 veel
overlast geeft.
De heer Boersma sluit vervolgens de bijeenkomst.

