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Nr 1, 17 juni 2004.
De eerste nieuwsbrief
De Waddenvereniging, Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. en de Milieufederatie
Groningen zetten grote vraagtekens bij de noodzaak van een kassencomplex bij de
Eemshaven, waardoor een mooi, open poldergebied verloren gaat. Daarbij zijn de
organisaties faliekant tegen de lichtvervuiling die het 450 ha grote kassencomplex zal
veroorzaken. Het licht zal in een groot deel van het Hogeland en het waddengebied te zien
zijn, van Schiermonnikoog tot Juist.
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond dit glastuinbouwcomplex, geven
wij deze nieuwsbrief uit.
Wat is er tot nu toe gebeurd?
Milieu-effectrapport
De milieu-effectrapportage (de mer) heeft in maart dit jaar ter inzage gelegen. Deze
procedure startte met een informatie-avond in het dorpshuis van Oudeschip. Dit dorpshuis
was te klein voor het grote aantal belangstellenden. Op deze avond zijn een aantal
belangwekkende uitspraken gedaan. Gedeputeerde Bleker stelde dat zelfs als 95% van de
bewoners van Oudeschip tegen zijn, het project toch doorgang zal vinden, vanwege de
werkgelegenheid die dit oplevert. Omdat er veel vraagtekens werden gezet bij de
werkgelegenheid en de locatie, zeiden provincie en gemeenten toe een studie te verrichten
naar de sociaal-economische behoefte en wenselijkheid van een glastuinbouwlocatie op
deze plek. De aanwezigen in de zaal vroegen om voorlichting over de te verwachten
lichthinder. Dit vond de Burgemeester niet haar taak. J. Stoop van de Waddenvereniging
heeft toen aangekondigd een dergelijke avond te zullen organiseren. Over het tegengaan
van lichtvervuiling zeiden de initiatiefnemers dat ze de bedrijven geen strobreed in de weg
willen leggen en dus niet verder gaan dan de landelijke wetgeving voorschrijft. Dit houdt in
dat er alleen tussen acht en twaalf uur ‘s avonds geen assimilatieverlichting mag worden
gebruikt.
Op de startnotitie van de mer zijn 63 reacties bij de gemeente binnengekomen. Niet alleen
van Nederlandse zijde maar ook van de Stadt Borkum (Duitse zijde). De reacties zijn
doorgestuurd naar de Commissie mer. Dit is een onafhankelijke organisatie van deskundigen
die de kwaliteit van het Milieu-effectrapport (het MER) bewaakt. Deze Commissie heeft de
inspraakreacties goed tot zich genomen. Ze stelt de gemeente voor om ‘omgekeerd te
ontwerpen’. Dit houdt in dat er eerst een meest milieuvriendelijk alternatief wordt ontwikkeld.
Vervolgens dient de gemeente dan zoveel mogelijk elementen in te bouwen in het
voorkeursalternatief.

Op 14 juni werden de richtlijnen voor de mer door de opdrachtgevers, de Gemeenteraad van
Eemsmond, besproken. Ook onze organisaties hebben gebruik gemaakt van het
spreekrecht.
We wezen de Gemeenteraad er op dat het voorstel van het College van B&W voor de
Richtlijnen nog zeer onduidelijk is, en maakten van de gelegenheid gebruik om een aantal
wensen helder te formuleren. De Burgemeester erkende dat ‘er nog licht zat’ tussen het
advies van de Commissie mer en de startnotitie, en beloofde met heldere richtlijnen te
komen.
Erik de Graaf van Groen Links pleitte, net als inspreekster Elly Zwaag, om het hele plan in dit
stadium af te blazen. Hiermee zou de overheid veel geld kunnen besparen. Hiervoor bestond
helaas in de Gemeenteraad geen draagvlak. Diverse partijen als CDA, PvdA en Christenunie
geven wel aan tegen het plan te zijn als er geen bovenafscherming van de kassen zal komen
(nuloptie).
Lichthinderavond
Op 22 april hebben de Waddenvereniging en de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond
in samenwerking met de Stichting Op Goede Grond een informatieavond over lichthinder
gehouden. Zo’n 165 mensen luisterden naar de inleidingen van de deskundigen en het
forum.
Enkele belangrijke conclusies: de kassen zullen veel onnodige lichtvervuiling veroorzaken.
Het wordt namelijk economisch rendabel om de kassen geheel te verduisteren. De effecten
van de lichtvervuiling op mens en natuur zijn legio. Desondanks houdt de gemeente voet bij
stuk: zij wil geen verbod op lichtvervuiling. Er is een uitgebreid verslag gemaakt van deze
avond (zie onder het kopje Meer lezen).
Provincie stelt geld beschikbaar en informeert de Duitsers
De provincie Groningen is samen met de Gemeente Eemsmond initiatiefnemer van de
plannen voor de glastuinbouw op deze locatie. Ze heeft in het Provinciaal Ontwikkelings Plan
reeds deze locatie aangewezen. De provincie is ook een belangrijk financier. Ze heeft in haar
Voorjaarsnota 2004 voor de periode 2004-2006 € 400.000 euro beschikbaar gesteld voor de
ontwikkeling van het kassengebied. Volgens Burgemeester Renkema is dit geld niet bedoeld
om grond aan te kopen of planschade te vergoeden, maar is bedoeld voor nader onderzoek
en provinciale manuren.
Een lange lijst van Duitse organisaties hebben protest aangetekend bij de provincie, omdat
zij niet geinformeerd zijn over de plannen. De provincie heeft hen daarom op 10 juni nader
geinformeerd. Er werd hen onder meer verteld dat de provincie en gemeenten streven naar
een convenant met de kassentelers, waarin de kassentelers vrijwillig overgaan op
bovenafscherming. Het is niet zeker of dit gaat lukken.
Handtekeningenactie
Op 25 maart hebben drie verontruste bewoners van Oudeschip 361 handtekeningen van
inwoners van Oudeschip en omliggende dorpen aangeboden aan burgemeester Renkema,
om aan te geven dat ze tegen de aantasting van het Groninger Landschap zijn. Mochten de
kassen toch doorgaan vanwege de werkgelegenheid, dan wordt er volledige afscherming
van het licht geëist. Ook hebben mensen direct hun protest naar de gemeente gestuurd.
Op goede grond
Naar aanleiding van de kassenplannen is de Vereniging Op Goede Grond opgericht. Net als
de Waddenvereniging, de Milieufederatie en de St. Natuur en Landschap Eemsmond is zij
tegen de huidige plannen voor dit kassencomplex. U kunt ze op internet vinden op
www.opgoedegrond.nl. U kunt ook bellen naar 0595-435152 en de voicemail inspreken.
Dit telefoonnummer wordt dagelijks afgeluisterd.
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Agenda (komt allen!)
21 juni 2004: voorlichting van de Gemeente Eemsmond over werkgelegenheid
Op maandagavond 21 juni zal de Gemeente Eemsmond in de Ekamper te Oosteinde een
breed publiek voorlichten over de effecten op de werkgelegenheid. Deze avond is een
vervolg op de voorlichtingsavond die de gemeente op 25 februari in Oudeschip heeft
gehouden.
24 juni 2004: de Gemeenteraad van Eemsmond stelt de richtlijnen voor de milieueffectrapportage vast. Na de zomer zal het milieu-effectrapport samen met een voorstel tot
wijziging van het bestemmingsplan in de Gemeenteraad behandeld worden. Een datum is
niet bekend.
Meer lezen
Op verschillende websites kunt u diverse achtergrondstukken, verslagen en inspraakreacties
vinden. Kijk bijvoorbeeld op www.waddenvereniging.nl en www.mfgroningen.nl. Algemene
informatie over lichthinder valt te lezen op www.platformlichthinder.nl. Indien u niet over een
internetaansluiting beschikt, kunt u voor meer informatie bellen naar de Waddenvereniging
(zie onder).
Een abonnement op deze nieuwsbrief
De meeste mensen die deze nieuwsbrief ontvangen, hebben op de lichthinderavond
aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen. We konden niet alle
handschriften goed lezen, mogelijk zijn daardoor storende fouten ingeslopen. Wilt u de juiste
gegevens aan ons doorgeven? Het kan ook zijn dat u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks
hebt ontvangen, maar via een tussenpersoon of organisatie. Als u deze nieuwsbrief wilt
blijven ontvangen (of juist niet meer), verzoeken wij u dit door te geven aan: Eelkelien de
Graaff, Waddenvereniging. U kunt bellen naar 0517 493611 of mailen:
degraaff@waddenvereniging.nl.
Colofon
Tekst: Joke Stoop. Deze nieuwbrief is een uitgave van de Stichting Natuur en Landschap
Eemsmond e.o. Waddenvereniging en de Milieufederatie Groningen.
*We zoeken nog naar een naam voor de nieuwsbrief. De leukste suggestie krijgt een
eervolle vermelding.
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