Verslag gesprek tussen de Gasunie en de gemeente Midden-Groningen.
Datum: 28 maart 2019
Plaats: gemeente Midden-Groningen (de Poort)
Aanwezig:
Namens de Gasunie: xxxxxx en xxxxxx
Namens de gemeente: Jaap Borg, Jan Jakob Boersma en xxxxxx
De heer Boersma vertelt de achtergrond van het gesprek. De bewoners van Duurkenakker te
Muntendam worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen in hun leefomgeving. Met name
spelen die in de Tussenklappenpolder, waar een stikstoffabriek, windturbines en een zonnepark
zijn gepland. Deze plannen gaan gepaard met veel transportbewegingen tijdens de bouw.
De stapeling van projecten wordt de bewoners te veel. Het zonnepark wordt gezien als een druppel
die de emmer bij hen doet overlopen. Tijdens de commissievergadering, waarin de afgifte van een
verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark aan de orde is geweest, is door een aantal
bewoners ingesproken. De heer Boersma heeft in deze vergadering de commissie toegezegd met
alle partijen in overleg te zullen gaan en onder meer te onderzoeken welke compenserende
maatregelen mogelijk zijn. De ontwikkelaar van het zonnepark heeft aangegeven bereid te zijn om
een bedrag beschikbaar te stellen om de bewoners te compenseren. Vanwege het windpark worden
geleden in een gebiedsfonds gestort. Vraag is of ook de Gasunie bereid is tot een vorm van
compensatie.
De heer xxxxx stelt dat de Gasunie in eerste instantie eventuele schade vergoed. Daarnaast stelt de
Gasunie zich positief op als het gaat om sponsoring van lokale projecten en initiatieven. Gasunie
heeft een goed overleg met de omwonenden van Duurkenakker. Periodiek vindt het overleg met de
bewoners plaats. De bewoners begrijpen dat de installatie nodig is als oplossing voor de
aardbevingen. Ook tracht Gasunie, met name op verzoek van de gemeente Midden-Groningen en de
provincie, de installatie zo landschappelijk in te passen dat het als icoon wordt gezien. Hiervoor is
een bekende kunstenaar benaderd en over de keuze van het ontwerp zal de gemeente worden
benaderd. De stapeling activiteiten zoals geschetst door de wethouders wordt door Gasunie
herkend, maar Gasunie kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het draagvlakprobleem van de
andere initiatiefnemers. Desondanks heeft de Gasunie een positieve grondhouding om de omgeving
en met name de Duurkenakker tegemoet te komen om het overlast gedurende bouw te verzachten.
Gasunie heeft hiervoor een richting gegeven in de orde van tienduizenden euro’s. Het moet dan
gaan om concrete initiatieven, waarover Gasunie zich ook goed kan verantwoorden richting de
ACM (toezichthouder).
De heer Boersma sluit af met de mededeling dat hij met alle betrokken partijen in overleg zal gaan
en vervolgens aan de raad een totaal overzicht zal verstrekken, zodat de raad een goed
beargumenteerd besluit kan nemen op de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het
zonnepark.

