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NIEUWSBRIEF OVER DE GEPLANDE KASSEN BIJ OUDESCHIP / EEMSHAVEN*
Nr 2, 18 september 2004.
De 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 Hoogeland 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 was er gebeurd?
25 februari De gemeente en provincie informeren de bewoners van Oudeschip over de
kassenplannen.
maart
De startnotitie voor de milieueffectrapportage (de mer) ligt ter inzage.
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).
25 maart Handtekeningenactie door de inwoners van Oudeschip
16 april
Oprichting vereniging Op Goede Grond.
22 april
De Waddenvereniging en de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. houden een
informatieavond over lichthinder in samenwerking met Op Goede Grond.
29 april
Het rapport ‘Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport glastuinbouwgebied
Eemsmond’ komt uit.
10 juni
De provincie informeert alsnog de aangrenzende Duitse gemeenten.
14 juni
De richtlijnen voor de mer worden door de gemeenteraad van Eemsmond besproken.
Hoe ging het verder?
Informatieavond over de werkgelegenheidsaspecten.
Op 21 juni organiseerden de provincie en gemeente een informatieavond in een volle Ekamper over
de werkgelegenheidsaspecten. Gedeputeerde Bleker had in februari toegezegd dat er een
voorlichtingsavond en een rapport zou komen waarin het wenkend perspectief van 1500-2000
arbeidsplaatsen in de Hoogelandster kassen nader zou worden onderbouwd.
De onderbouwing van het werkgelegenheidsverhaal werd toegelicht door de heer Vermeulen van
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). De slotsom luidde dat de kassen meer dan 1300 extra
banen zullen brengen, vooral voor laagopgeleiden. Eén van de brandende vragen was, of we de
garantie krijgen dat het werk niet door bijvoorbeeld werkzoekende Oost-Europeanen gedaan zal
worden. Dhr. Bleker antwoordde dat tussen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), ondernemers
en provincie Groningen / Gemeente Eemsmond afgesproken zou worden dat de banen door mensen
uit de regio vervuld zullen worden, ook tijdens de voorbereidende fase. De werkelijkheid is
weerbarstiger, want hoe kan een werkgever verplicht worden de factor arbeid sterker te laten drukken
op de begroting door géén goedkope EU-onderdanen in dienst te nemen? De PPO stelde dat OostEuropeanen juist duurder zijn dan Nederlandse arbeidskrachten.
Ook werden er twijfels geuit door de zaal over de ontwikkeling van deze banen in de toekomst. De
glastuinbouw zal immers verregaand gaan automatiseren. Het antwoord van de heer Vermeulen was,
dat dit nooit volledig zal kunnen.

De heer Van der Veen van het CWI hield een inleiding op de werkeloosheid in de regio Eemsmond.
Zijn conclusie was, dat er voldoende laagopgeleide werkelozen zijn om aan het werk te gaan in de
kassen. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor vrouwen die een flexibele deeltijdbaan zoeken.
Pikant detail was nog het gegeven dat het percentage werkzoekenden in onze provincie in mei 2004
het hoogst lag in Hoogezand-Sappemeer waar al wel kassen staan.
Opnieuw werden kritische vragen gesteld over de noodzaak van het ontwikkelen van een nieuw
complex. In Noord-Nederland is er nog ruimte voor kassen in Zuidoost-Drenthe en in Sappemeer.
Daarnaast wordt een vergelijkbaar complex in Friesland ontwikkeld. De belangrijkste reden hiervoor
was volgens dhr Bleker de werkgelegenheid. Daarnaast wees hij er op dat dit complex de Duitse en
Scandinavische markt zou kunnen bedienen. De vraag is of dit argument opgaat. Sappemeer ligt
hiervoor namelijk gunstiger. Het antwoord was daarom maar weinig bevredigend. Het blijft ernstig de
vraag of er wel behoefte is aan nog een kassenlocatie.
Hoewel de avond vooral over werkgelegenheid ging, kwam toch ook weer de lichthinder naar voren.
Dhr Bleker onderkent het probleem van de lichthinder. Op de vraag waarom hij dan niet vooruitlopend
op ontwikkelingen in de markt, in een te maken bestemmingsplan naar Zeeuws model totale
verduistering verplicht stelt, wilde dhr Bleker niet ingaan. Het zou het milieueffectrapport een stuk
goedkoper maken en stelt een heleboel mensen in Nederland en Duitsland gerust. (De provincie heeft
400.000 euro voorbereidingskosten uitgetrokken).
De openstaande vragen waren voor dhr. Bleker reden om een vervolg op deze avond toe te zeggen.
Contra-expertise
De Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging en de Stichting Natuur en Landschap
Eemsmond hebben aan de Economiewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd een
onderzoek in te stellen naar de te verwachten banengroei als gevolg van de geplande kassenbouw.
Deelvragen die in het onderzoek aan de orde zullen komen zijn o.a.
 Hoe groot is de te verwachten extra werkgelegenheid (werkgelegenheid glastuinbouw minus
werkgelegenheid huidige landbouw).
 Klopt het uitgangspunt in de Startnotitie m.e.r. dat er sprake is van 4-5 arbeidskrachten (ha) (In
totaal 1500-2000 arbeidskrachten).
 Is er sprake van permanente werkgelegenheid?
 Is er sprake van een passend arbeidsaanbod?
 Als het gaat om bevordering van de werkgelegenheid in Noord-Groningen, kan het kassenproject
dan als effectief worden beoordeeld?
Het onderzoek zal vanaf eind september worden uitgevoerd.
Onze oosterburen
Steeds meer Duitse burgers, organisaties en overheidsinstellingen spraken hun verontrusting uit over
de gevolgen aan hun kant van de grens van een 435 ha groot glastuinbouwgebied in de Groningse
Oostpolder. De e-mailwisseling tussen de provincie Groningen en Weser-Ems werd, zo vertelden
welingelichte kringen ons, nog maar eens goed bestudeerd. De startnotitie werd alsnog vertaald en in
Emden ter inzage gelegd van 5 juli tot en met 11 augustus. Vanaf dat moment is sprake van een
parallelle schakeling in procedurele zin aan beide kanten van de landsgrens. Alleen niet in tijd. En
daar zit hem de narigheid. Het advies richtlijnen Glastuinbouw Eemsmond van de Commissie
m.e.r.(Cmer) is gepubliceerd op 29 april 2004. Alleen de reactie van het bestuur van Borkum is
meegenomen, want die was binnen de Nederlandse termijn van tervisielegging ingediend.
Er kwamen minstens tien zienswijzen binnen van Duitse overheden en milieuorganisaties.
Alle Duitse zienswijzen op de startnotitie zijn meteen doorgestuurd naar de Cmer in Utrecht en overal
netjes geregistreerd als ingekomen post, waarna er niets meer mee gebeurde. Even leek het of de
Duitsers voor niets hun zienswijzen hadden ingediend….. Hiervan op de hoogte gesteld, hebben de
Duitse Groenen op 11 augustus een delegatie naar Uithuizen gestuurd om hun zienswijze officieel
aan te bieden aan burgemeester Renkema. De Duitse televisieomroep NDR heeft hiervan opnames
gemaakt.
Of de gemeenteraad van Eemsmond toch nog iets gaat doen met de ingekomen Duitse reacties, zal
nog moeten blijken, maar er is hoop: de vaststelling van de richtlijnen stond oorspronkelijk voor 2
september 2004 op de agenda van de raadsvergadering van de gemeente Eemsmond. Uit oogpunt
van zorgvuldigheid is dat punt vooralsnog uitgesteld.
Persberichten
 Serieuze problemen met tuinbouw in Sappemeer: de ontwikkeling van het tuinbouwgebied
stagneert doordat men er nog niet in is geslaagd om nieuwe tuinders uit een ander deel van het
land naar Sappemeer te krijgen. In Luttelgeest (bij Emmeloord) is de ontwikkeling van een
dergelijk tuinbouwgebied inmiddels gestopt.
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Er is een plan in de maak met als doel de lichthinder uit tuinbouwkassen aanzienlijk te beperken.
De vakgroep LTO Glastuinbouw en de Stichting Natuur en Milieu voeren hierover al enkele
maanden overleg. Beide partijen hebben afgesproken dat het plan begin oktober op tafel ligt.
Vers van de pers: Er hebben zich nog geen gegadigden gemeld voor het glastuinbouwgebied dat
in de gemeente Eemsmond moet komen.Volgens de provincie heeft een aantal tuinders wel
belangstelling getoond, maar heeft dat niet geleid tot concrete afspraken.
Mogelijk veinzen de tuinders belangstelling om hun onderhandelingspositie elders te versterken
en laten gemeente en provincie zich door hen in de maling nemen.

Doe mee aan de fakkelactie
Op vrijdagavond 22 oktober wordt op alle dijken rond de Waddenzee actie gevoerd. Om 20 uur
worden rond de hele Waddenzee fakkels ontstoken om de betrokkenheid bij dit gebied te
tonen. De Waddenvereniging, Stichting Natuur en Landschap Eemsmond, Op Goede Grond en
de Milieufederatie doen mee aan deze actie. Het doel van deze actie is om de Tweede Kamer te
laten zien, dat het wad beter beschermd moet worden. Ook tegen lichthinder! Er zijn in totaal
ongeveer 2500 mensen nodig. We kunnen uw aanwezigheid daarom goed gebruiken! Wilt u
meedoen met deze actie, kijk dan op www.fakkelactie.nl of meldt u bij één van onze
organisaties.
Meer lezen
Op verschillende websites kunt u diverse achtergrondstukken, verslagen en inspraakreacties vinden. Kijk bijvoorbeeld op
www.waddenvereniging.nl , www.mfgroningen.nl en www.opgoedegrond.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.
De eerste nieuwsbrief over de geplande kassen bij Oudeschip/eemsmond verscheen op 17 juni. Wie deze nieuwsbrief alsnog
wil ontvangen kan dit eveneens doorgeven aan bovenstaand adres.
Colofon
Tekst: Emmy Wolthuis, Nettie Klompsma, Joke Stoop, Marien Bügel. Deze nieuwsbrief 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.

3

