
Verslag gesprek tussen Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Midden-Groningen. 

Datum: 6 mei 2019 

Plaats: gemeente Midden-Groningen (de Poort) 

Aanwezig: 

Namens het waterschap: Tjipke Douwstra en xxxxx 

Namens de gemeente: 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.  

In de voorbereiding werd bekend dat er mogelijk ook sprake is van een dijkverzwaring. Met name 

de bewoners nabij de brug vrezen dat zij door de dijkverzwaring hier niet meer kunnen wonen. Hij 

wil hierover graag met het waterschap van gedachten wisselen. 

 

De heer Douwstra stelt dat de dijk moet worden verzwaard naar de norm 1:1000. De dijk voldoet 

hier nu niet aan. Met het projectmatig oppakken van het ontwerp van de dijk is nog niet begonnen. 

De dijk moet gereed zijn bij de oplevering van de stikstoffabriek. 

Hij kan wel al aangeven dat het zwaartepunt niet ligt nabij de brug. De dijk ligt hier voldoende op 

hoogte. Dit blijkt ook uit de hoogtekaarten. Op basis van de wat nu bekend is, is niet te 

verwachten dat hier iets gaat gebeuren. Afhankelijk van het ontwerp kan het wel mogelijk zijn dat 

er een strook grond van de heer Grol moet worden aangekocht. 

De afspraak wordt gemaakt dat zodra er meer bekend is, het waterschap eerst in overleg gaat met 

de gemeente en daarna de bewoners informeert. 

 

   

  


