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Geacht College,

Ondergetekenden geven hiermee aan ernstige bedenkingen te koesteren tegen het op 
9 juli 2012 door de gemeenteraad van Eemsmond vastgestelde en op 20 september 2012 
gepubliceerde Bestemmingsplan glastuinbouwgebied Eemsmond. 

Een hoge muur van (inmiddels) acht meter hoog, met een oppervlak van 162 hectare 
betekent het einde van de buffer tussen de zware industrie van de Eemshaven, het einde 
van de leefbaarheid van Oudeschip, het einde van nu nog florerende akkerbouwbedrijven. 
Dat een acht meter hoge, 1.620.000 vierkante meter grote zee van glas de doodsteek 
betekent voor de laatste resten van het Waddenpolderlandschap van de Oostpolder 
behoeft nauwelijks betoog. Een blik over de Middendijk bij Oudeschip volstaat. 

Wij zijn er bovendien niet gerust op dat dit plan haalbaar is.
Nooit is duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan de gronden die na inwerkingtreding van 
dit bestemmingsplan uitgeefbaar zouden moeten zijn voor de glastuinbouw. De Gemeente 
Eemsmond heeft gemeld dat ze in gesprek is met een algenondernemer die 50 hectare 
zou willen afnemen en met een champignonkweker die 40 hectare wil kopen. Wat dit te 
maken heeft met grootschalige glastuinbouw met industriële uitstraling is volstrekt 
onduidelijk. Wel is met deze mededeling impliciet duidelijk gemaakt dat van grootschalige 
geclusterde glastuinbouw op 116 hectare resterende uitgeefbare grond geen sprake kan 
zijn. Alleen beweert de inleiding van het Bestemmingsplan iets geheel anders.

Bovendien wordt in het plangebied nu akkerbouw bedreven. Door boeren en boerinnen die 
te kennen hebben gegeven nog nooit één vertegenwoordiger van de initiatiefnemers aan 
de keukentafel hebben gehad. Die nooit één vierkante meter zullen opgeven / verkopen 
ten faveure van glastuinbouw op hùn grond. En niet zomaar akkerbouw. 
Pootaardappelteelt die gebruik maakt van de nieuwste veredelingstechnieken, het Goud 
van Groningen wordt hier geteeld naast  de andere akkerbouwgewassen. Grond verkopen 
betekent  in deze tijden waarin de markt schaalvergroting dicteert, bedrijfsbeëindiging. Het 
is dus niet de aanschaf van hectares voor glastuinbouw, nee, doorgaan met de plannen 
betekent de uitkoop, de schadeloosstelling van hele bedrijven, B.V.'s en maatschappen. 
Ook daarmee dient gerekend te worden als de haalbaarheid van de plannen wordt 
bekeken. 

Wij zullen ons in deze brief beperken tot die punten in dit bestemmingsplan die nieuw zijn 
ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp en punten waarover wij in het ongewisse zijn 
gelaten.



In volgorde:                                                                                                                        
1. de inleiding bij de toelichting
2. de hoogte van de kassen
3. Het punt van de restwarmte
4. de algenkweek en de champignonteelt
5. economische haalbaarheid
6. lichtuitstoot
7.werkgelegenheid
8. geluidshinder

1. Op http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1651.BP01glas-
0401/t_NL.IMRO.1651.BP01glas-0401.pdf  , p. 9/109 van de online versie van het 
bestemmingsplan staat in de inleiding: 
“Naast deze verplaatsingsbehoefte is een nieuwe trend, de ontwikkeling van 
grootschalige industriële clusters voor de glastuinbouw. Door schaalvergroting, 
innovatie en efficiëntiemaatregelen ontstaan steeds grotere bedrijven die zelf actief 
op de markt zoeken naar veel ruimte. Deze bedrijven zijn door hun individuele 
omvang aangewezen op nieuwe terreinen buiten het Westland. Sommige onlangs 
aangelegde glastuinbouwgebieden zijn daardoor in relatief korte tijd volgebouwd en  
toe aan een volgende uitbreidingsfase (bijvoorbeeld Wieringermeer). “ 
Dat de initiatiefnemers hiermee komen is niet alleen nieuw, maar ook volslagen 
onbegrijpelijk. Hier wordt namelijk verwoord wat bij de onderhavige plannen nìet het 
geval is: is er  niet één tuinder, laat staan een groep van tuinders, toeleveranciers, 
veredelingsbedrijven, logistieke bedrijven die naar de gemeente Eemsmond en/of 
de provincie Groningen is gekomen met het serieuze plan voor een groot 
glastuinbouwcluster. Want een tuinder bepaalt zelf waar hij zich gaat vestigen. Het 
zijn bij uitstek de ontwikkelingen van Agriport in de Wieringermeer dit dit illustreren. 
De tuinders kwamen met het plan en hebben de overheden gevraagd faciliterend 
op te treden. Om de omgekeerde gang van zaken te gebruiken als een soort 
legitimatie van of een verklaring  voor het bestemmen van de Oostpolder bij 
Oudeschip voor glastuinbouw is op zijn zachtst gezegd onlogisch. 

2. De hoogte van de kassen was in het oorspronkelijke ontwerp zeven meter, nu is 
dat acht meter. Wij begrijpen dit wel. Moderne kassen zijn al elf of twaalf meter 
hoog. Dat neemt niet weg dat wij goedkeuring van het bestemmingsplan waarin 
sprake is van kassen van acht meter hoog en hoger met kracht afwijzen.

3. Het gebruik van restwarmte van de energiecentrales in de Eemshaven was een 
heel belangrijk punt. Dat nu heeft men definitief moeten laten varen wegens de 
onhaalbaarheid van het idee. De temperatuur van die restwarmte ligt te laag. 
Onderzocht wordt nu of datacentra kunnen worden gebruikt voor energie-
uitwisseling met het geplande glastuinbouwgebied. Op grond van het feit dat niet 
zeker is of van dit laatste sprake kan zijn, is niet zeker of van een duurzame 
warmtehuishouding sprake kan zijn. Zolang dit niet duidelijk is, kan onzes inziens 
het plan niet worden goedgekeurd.

4. Ineens is sprake van een glastuinbouwgebied gecombineerd met algen en 
champignonteelt. Nergens wordt duidelijk gemaakt waarom dit per se in de 
Oostpolder bij Oudeschip moet plaatshebben. Nergens wordt duidelijk gemaakt
waarom elders in de provincie Groningen voor algenteelt en champignonkwekerij 
geen geschikte locatie te vinden is en nergens wordt duidelijk gemaakt wat 



algenteelt en champignonkwekerijen uitstaande hebben met grootschalige 
glastuinbouw met industriële uitstraling. Omdat dit verband zoek is, moet voor 
champignons en algen elders een locatie worden gezocht. Het bestemmingsplan 
glastuinbouwgebied Eemsmond is niet het kader om deze teeltvormen gestalte te 
geven in de provincie Groningen.

5. Dit brengt ons op de economische haalbaarheid. Iemand die daarvoor de 
onderbouwing zoekt, komt bedrogen uit. Hoofdstuk 7 blijft gesloten voor de 
rechtzoekenden. Wij vinden dit de transparantie van het geheel fors geweld 
aandoen. Wij moeten dus zonder ons geschoord te weten door feiten die door de 
initiatiefnemers worden aangeleverd, onze bedenkingen uiten over de economische 
haalbaarheid van glastuinbouw bij Oudeschip -al dan niet gecombineerd met algen- 
en champignonteelt. En al met al komen we tot de slotsom dat het plan economisch 
niet haalbaar is. En wel hierom:
5A: mèt champignonteelt en algenkweek:
Het totale exploitatiegebied is 359 hectare, het bruto uitgeefbare kassengebied is 
206 hectare. Met het in dit bestemmingsplan glastuinbouwgebied Eemsmond voor 
ons plotseling opduiken en omarmen van de algen- en champignonkwekerijen 
overschreeuwen de initiatiefnemers zich. 
In de inleiding  wordt namelijk op p. 9/109 van de online versie 
http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1651.BP01glas-
0401/t_NL.IMRO.1651.BP01glas-0401.pdf 
gewag gemaakt van 'grootschalige industriële clusters voor de glastuinbouw'. 
Gesprekken zijn volgens de gemeente Eemsmond gaande over in het totaal 90 
hectare voor champignon- en algenteelt. Wat resteert is 116 hectare bruto 
uitgeefbare grond. Ter verduidelijking: het bedrijf CombiVliet heeft in Agriport 
( Greenport Noord-Holland Noord) 123 hectare gekocht. Dat is dus één bedrijf. Een 
grootschalige industriële cluster is wat anders.
5B zonder de champignons en de algen: ook al doet dit hier niet ter zake: ook 
zonder de 90 hectares algen en champignons is het een gebied dat volgens de 
vigerende economische maatstaven niet levensvatbaar is. Wij wijzen hierbij op de 
notitie “Opmerkingen bij het PPO-rapport ‘Glastuinbouw in de gemeente 
Eemsmond” van Dr. D. Strijker van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de 
RUG uit oktober 2004. Daarin wordt gesteld:  “De glastuinbouw in Nederland heeft 
van oudsher voordeel gehad van agglomeratievoordelen. Hoewel nooit bewezen, 
zijn er aanwijzingen dat een complex van zo’n 500 ha als een zelfstandige eenheid 
te beschouwen is.” Van een toekomstgerichte ontwikkeling van het enkele 
glastuinbouwbedrijf dat zich hier per ongeluk zou vestigen, kan geen sprake zijn.  . 
Toeleveranciers, handel, logistiek zijn ver te zoeken. Van een cluster is ook zonder 
paddenstoelen en algen in het geheel geen sprake.
5C: doorgaan met de plannen betekent de uitkoop van de akkerbouwers, de 
schadeloosstelling van hele bedrijven, B.V.'s en maatschappen.  De akkerbouwers/ 
grondeigenaars van het plangebied kunnen zich geen schaalverkleining 
permitteren. Ook daarmee dient gerekend te worden als de haalbaarheid van de 
plannen wordt bekeken. Niets daarvan is te vinden in het ter visie liggende 
bestemmingsplan.
5D: alle neuzen staan dezelfde kant op: de boeren van de Oostpolder verkopen 
hun land niet. Gesprekken met de huidige landeigenaars van de Oostpolder 
hebben het duidelijk gemaakt: willen de initiatiefnemers een grondpositie verwerven 
voor dit bestemmingsplan dan zal een onteigeningsprocedure de enige weg zijn. 
Aangezien het hier niet gaat om een zaak van zwaarwegend algemeen belang, ligt 
een onteigeningsprocedure niet in de rede.



6. De lichtemissie. Slechts in het begeleidende schrijven van de gemeente Eemsmond 
wordt  gezegd dat tuinders die belichten 's nachts een doek moeten gebruiken dat 
de uitstoot  100% terugdringt. In het bestemmingsplan zelf staat echter geen enkele 
bepaling hierover opgenomen. Omdat het bestemmingsplan sturend is, 
beschouwen wij het opnemen van sturende lichtregels in het bestemmingsplan als 
een onontkoombare eis. Het gaat niet aan geen enkele regel op te nemen die de 
lichtuitstoot door tuinders vaststelt. De opmerking in de begeleidingsbrief bij het 
vastgestelde Bestemmingsplan glastuinbouwgebied Eemsmond van de gemeente 
Eemsmond beschouwen wij als een soort van zwakke aanbeveling. Iets wat bij het 
Werelderfgoed Waddenzee als een tekortkoming van dit Bestemmingsplan moet 
worden gezien.

7. Werkgelegenheid in de champignonteelt:
Naar aanleiding van de introductie van champignonteelt in het glastuinbouwgebied 
Eemsmond het volgende:  niet alleen in de glastuinbouw nemen inleen- en 
uitzendarbeid en robotisering een almaar grotere plaats in. De toekomst van de 
champignonteelt in Nederland ligt blijkens een uitspraak van een grote 
champignonteler in robotisering. Zie  http://c4c.sitespirit.nl/images/44/772.pdf p.7 
Dit om de concurrentieslag met de Poolse champignonteelt op de Europese markt 
het hoofd te bieden. Het werkgelegenheidsargument in de champignonteelt moet 
dus als niet bijzonder valide worden beschouwd. Dit temeer daar wij inzien dat 
tegelijkertijd werkgelegenheid in de akkerbouw op dat oppervlak teloor zal gaan.

8. Het bevreemdt ons dat ook in het nieuwe bestemmingsplan plus gewijzigd MER 
niets staat vermeld over geluidshinder ten gevolge van kletterende regen, laat 
staan hagel op glas. Voor de inwoners van Oudeschip komt dat bij alle overlast die 
zij nu al ondervinden van de geluiden in de Eemshaven .

Al met al zijn wij van mening dat het door de gemeenteraad van Eemsmond vastgestelde 
Bestemmingsplan Eemsmond door uw College afgekeurd dient te worden. Niets 
rechtvaardigt de komst van een Glastuinbouwgebied met kassen van nu acht meter hoog, 
die gecombineerd met de geïntroduceerde champignon- en algenteelt de buffer tussen de 
Eemshaven en het dorp Oudeschip vernietigt, de akkerbouw daar een forse klap 
toebrengt, weinig toevoegt aan de werkgelegenheid dat ook niet elders is te realiseren, 
waar het gebruik van restwarmte niet mogelijk is en warmte-uitwisseling met nog niet 
aanwezige datacenters afgewacht moet worden en waarvan de economische 
onhaalbaarheid voor ons vaststaat.

In afwachting van uw besluit,

hoogachtend,

http://c4c.sitespirit.nl/images/44/772.pdf

