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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom. Agenda wordt conform vastgesteld.
2.

Verslag van de gecombineerde vergadering van 3 mei 2017 (ter kennisneming)
P.6, in bijdrage Vd Kolk "en dat de omliggende gemeenten zo dicht mogelijk bij de stad
moeten bouwen." wijzigen in "en zo dicht mogelijk bij de stad moet worden gebouwd." P.8
e.v. “Hoogeland” wijzigen in “Hogeland”. Verslag wordt nu vka en 8 juni ’17 vastgesteld.

Tekstueel
/ n.a.v.

3.

Presentatie: Aanwijzing karakteristieke panden in gemeente Bedum
Geven presentatie over dit onderwerp. ((antwoord) kan een van hen of beiden betreffen.)
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Gaat inventarisatie terug tot een bepaald jaar?
De inventarisatie betreft panden van net na 2e WO tot jaren 60, dus uit de wederopbouw.
Winsum heeft gekozen voor een erfgoednota en -verordening. CU en PvdA Bedum hebben
dat voor Bedum ook bepleit. Waarom is nu specifiek voor een bestemmingsplan gekozen?
Vanwege een provinciale verordening moet Bedum het vertalen in een bestemmingsplan.
Maar na voltooiing van dit project kan doorgegaan worden naar een erfgoednota, erfgoedverordening en de stappen die daarbij horen. In Winsum wordt het ook nog in een bestemmingsplan vastgelegd. Maar het begint steeds met een inventarisatie, in latere instantie kun
je kijken wat je voor bepaalde panden kunt doen.
Memoreert aanleiding hiertoe: dat was een dringend verzoek vanuit de raad om zo’n lijst
op te stellen. Bepleit om daar bij de presentatie hiervan naar inwoners toe wel op te wijzen.
Is er een automatische koppeling tussen aanwijzing van een pand en een financiële tegemoetkoming die een eigenaar van zo’n pand kan krijgen, of zijn dat twee aparte zaken?
De NCG ontwikkelt momenteel een erfgoedprogramma. De intentie van het oorspronkelijke meerjarenprogramma was wel dat karakteristieke panden een iets hogere tegemoetkoming kunnen krijgen in het traject. Het is even afwachten hoe dit onder de NCG uitpakt.
Neemt aan dat de gegevens van de 650 panden die in Odd al zijn geïnventariseerd ihkv een
pilot inzake een plan van aanpak “cultuurhistorische waardestellingen en Erfgoedmeting”
bruikbaar zijn c.q. overgenomen worden in het kader van dit project met de lijst in Bedum.
Dat betreft meer bouwkundige gegevens. Die gegevens worden wel gedeeld, maar het zijn
wel twee los van elkaar staande trajecten.
Neemt aan dat de aanpak via een bestemmingsplan meer tijd vergt dan via een erfgoednota
en -verordening. Vraagt zich af of dat snel genoeg zal zijn, afgezet tegen de tijdsdruk waar
de NCG mee te maken heeft c.q. voor zorgt. De ervaring leert dat processen op andere
vlakken ineens sneller kunnen gaan. De vraag is dus: is het zo tijdig klaar?
De planning is om het product dit najaar zo goed als gereed voor te leggen aan de raad. Wat
is tijdig? Elke aanvraag gaat langs de monumentencommissie. Eemsmond kwam met het
besluit tot een noodverordening om niets meer te slopen totdat er zo’n lijst is opgesteld. Dat
heeft de provincie vervolgens voor alle aardbevingsgemeenten verplicht gesteld. Dat geeft
tijdelijke zekerheid; nu valt elk pand eronder, dat beeld wordt adhv de lijst bijgesteld.
Monumentenwet uit ’88 is ingetrokken, nieuwe erfgoedwet is ingesteld per 1-1-16. De verordening is nog op de wet uit ’88 gebaseerd. Moet die verordening niet aangepast worden?
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Gemeenten kunnen obv de nieuwe wet eigenaren aanschrijven die panden laten verloederen. Het kan inderdaad handig zijn de verordening daar op aan te passen.
Is het dan misschien handig de verordening met ingang van de herindeling aan te passen?
Er komt ook nog een nieuwe Omgevingswet waarin de Erfgoedwet deels wordt overgenomen. Het kan verstandig zijn die overgang even af te wachten.
College besloot 28-3 jl. over de inventarisatie. Waar blijft de daarover beloofde memo?
Deze presentatie was een eerste aanzet. De memo wordt aanvullend daarop gemaakt en zal
de vervolgstappen en (on-)mogelijkheden daarvan belichten.

4.

Dorpsvisie Zuidwolde
Spreekt op persoonlijke titel in op de dorpsvisie.
De Vries
Gemeente heeft wettelijke onderhoudsplicht voor voetpad, groen en beschoeiing. Tot nu
pfh
toe was er te weinig capaciteit om dit aan te pakken, maar daar is nu in voorzien, het project wordt 2e helft van dit jaar uitgevoerd, inspraak van bewoners wordt erin meegenomen.
Schutte
Heeft geen inspraak maar vragen over Dorpsvisie Zuidwolde, deels over communicatie,
sommige zaken die gaan komen zijn niet duidelijk. 1. Hoe verhouden rollen gemeente en
W&B zich? Tweede helft Schoolstraat is nooit aangepakt na vernieuwing van eerste helft.
Gemeente is niet primair verantwoordelijk. Het zou om starterswoningen gaan, kleine woningen en niet meer geheel bij de tijd. Ziet aldaar liever levensloopbestendige woningen.
Biedt Woonvisie daarvoor handvat? Verzoekt pfh dit aan de orde te stellen in contact met
W&B. PBZ stelt zich dat zelf overigens ook tot taak. 2. Toekomst van locatie De Akker
waar nu een basisschool zit met noodlokalen is volstrekt onduidelijk. Deze centrale plek in
het dorp is geschikt voor o.a. woningbouw. Gaat ervan uit dat het gebouw verdwijnt en de
plek herbestemd wordt. Verzoekt college om PBZ daar in vroeg stadium bij te betrekken.
3. Nieuwbouw Groenland zou eind deze zomer beginnen. Planvorming lijkt echter nog niet
zo ver. Notitie spreekt van eind 2017, wat al weer een half jaar later is. Bewoners horen er
niks over, willen graag betrokken worden. Waardeert halfjaarlijks bezoek van wethouder.
4. Voor Beijumerweg bestonden plannen om er een fietsstraat van te maken. Uit tellingen
zou blijken dat dit toch niet opportuun is. Zou graag zien dat politiek ervoor kiest die weg
veilig te maken voor fietsers. Nu wordt de weg door auto’s gedomineerd. Werkgroep verkeer wordt graag in de plannen gekend. 5. Het Groenplan loopt en wordt zeer gewaardeerd.
Onderhoudsstaat van gemeentegroen wordt iets minder gewaardeerd, er is ongenoegen over
de geklepelde groenstroken. Begrijpt dat klepelen niet meer de bedoeling is. Het wringt wat
dat het groen in het dorp, waar de bewoners tegenaan kijken, slecht onderhouden wordt
terwijl er veel geld uitgaat naar het groen in het buitengebied. 6. Werkgroep energie bestaat
niet meer. Corporatie is bezig leden te werven en zoekt naar plek om zonnepanelen aan te
leggen. Diverse plekken zijn afgewezen, er wordt naar andere daken gezocht. Wil – zonder
ruggespraak – neerleggen of een zonneweide geen optie is. Hoe staat gemeente daar tegenover? Dit vergt wel een bestemmingswijziging van agrarisch naar iets anders. 7. Een initiatief inzake het Speeltuintje bij De Akker raakte op een dood spoor toen de initiatiefnemer
doorkreeg dat hij ook voor het beheer zou opdraaien. Zou graag initiatieven tav. dit terrein
omarmd zien zonder dat het beheer naar de initiatiefnemer verlegd wordt.
Vd Kolk
College is inz. woningbouwplannen in Zuidwolde in gesprek met W&B. College staat geen
uitbreiding voor in Zuidwolde, wel inbreiding. College onderkent de vraag naar levensloopbestendig bouwen en neemt dit mee maar het is prima als PBZ dat in haar eigen contacten met W&B ook oppakt. W&B is verplicht met gem. te overleggen ihkv de Woningwet. Vrijblijvend is het overleg niet. Er worden prestatieafspraken gemaakt. College neemt
mogelijke ontwikkelingen Schoolstraat ter hand en mee in de gesprekken. Staat buitengewoon positief t.o. kansrijke plannen met zonnepanelen in Zuidwolde. Bespreekt vraag naar
zonneweide in BMWE-verband. Er zijn vragen naar hele grote maar ook kleine zonneweides in de provincie. Heeft dat genoteerd, college komt daar op terug.
Van Dijk
Deelt belang van communiceren maar dat PBZ niks hoort en niet op waarde wordt geschat
is pertinent onjuist en dat weet dhr. Schutte ook want er is veel overleg geweest ook nog
recentelijk inz. school, dorpshuis en activiteiten daaromheen. Dat ligt dus genuanceerder. Is
Bruinink
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momenteel druk bezig ontwerp voor school De Akker uit te werken, start van de bouw verschuift inderdaad naar eind ’17 maar dat komt o.a. door het wachten op een aanpak van de
Mauritshal die daar aan vastzit. Kan echter verzekeren dat die school er komt en als die
klaar is zul je je afvragen wat die paar weken of maanden meer hadden uitgemaakt. Vindt
het een groot voordeel dat Bedum in staat is in Zuidwolde een nieuwe school met een geïntegreerd kindcentrum neer te zetten met een aangepaste Mauritshal en niet te vergeten ook
een huiskamerfunctie voor het dorp waar velen bij betrokken zijn geweest. Maar dit vraagt
tijd en inspanning. Hoe eerder het klaar is hoe beter, maar de financiering was al door de
raad geregeld en het komt er, maar zoals bekend is het spitsuur rond de planvoorbereiding
dan wel uitvoering bij alle scholen in Bedum. Bij De Akker zit tijdelijke huisvesting voor
Het Groenland. Hoe het verdergaat is niet onduidelijk maar er zijn verschillende opties van
verkopen en er iets anders in vestigen t/m sloop en iets anders ervoor terugbouwen, en alles
daar tussenin; vandaar dat dat nog open is. Maar zolang die scholen nodig zijn is het ook
niet urgent om er nu al een (andere) bestemming voor te bepalen omdat niet precies bekend
is wanneer die school vrijkomt. Als er een verandering plaatsvindt, is het goed gebruik om
met PBZ daarover te overleggen en met de raad. Uiteindelijke besluitvorming daarover is
aan college c.q. raad maar daar zullen de adviezen van PBZ bij betrokken worden.
Plannen voor Zuidwolde dreven vaak op achterstallig onderhoud van rioleringen waar
schot in moest komen. Anderzijds waren er veel klachten uit het dorp over te hoge snelheid
e.d. Dat heeft geleid tot regelmatig en constructief overleg met PBZ 2x per jaar. Daarin
passeert een aantal zaken regelmatig de revue. Plannen voor grootschalige projecten in
Zuidwolde zijn bekend en worden aangestuurd door externe projectleiding om er vaart in te
houden. Een eerste plan staat op de rit, maar voor de nieuwe gemeente zullen er ook plannen overblijven. Speeltuin aan De Akker speelt al vrij lang. De ondergrond is daar te nat
door gebrekkige drainage. In het begin kwam een actieve groep met een plan. Durft raad
gerust om cofinanciering te vragen als het dorp met een goed project komt zoals de caroussel. Cofinanciering is wel altijd voorwaarde. De speeltuin is een wens uit het dorp, er zijn
allerlei fondsen zoals leefbaarheidsgelden, je kunt het groot of klein maken. Genoemd plan
bleek te groot van opzet. Dorpencoördinator Dijkhuis overlegt met gemeente over afschaling naar kleinere opzet. Moet zelf ook even weer in stand van zaken duiken maar voorwaarde is wel dat het een plan van het dorp is. Gemeente wil wel meewerken en faciliteren,
er zijn goede voorbeelden van wat dat kan opleveren. Die uitnodiging staat nog steeds. De
Beijumerweg is speerpunt in dorpsvisie, wordt gezien als onveilige weg. Er is wel 30 mei
jl. overleg over geweest met werkgroep Verkeer uit Zuidwolde. Er een fietsstraat van maken ligt lastig vanwege richtlijnen daarvoor, maar er zijn werkbare afspraken gemaakt die
recht doen aan gebruik en veiligheid van die weg. Wb. onderhoud van groen is er het wapenfeit van een prachtige nieuwe rotonde met mooi groen. Bij reconstructieprojecten wordt
groen veelal meegenomen en daarom tot die tijd niet onderhouden. Na de zomer wordt het
huidige groenonderhoud geëvalueerd, aangekondigd is al dat het zomers onder druk staat
door tekort aan handen. Dit komt met ambtelijk advies erbij terug in de raad na de zomer.
Dankt college en ambtenaren voor raadsvoorstel en realisatie van participatie, en bewoners
van dorp voor hun bijdragen. Stipt nog 2 thema’s aan. 1. Ziet geen reactie op thema Verkeer terwijl dorpsvisie 5 actiepunten inz. Verkeer benoemt. Wat is stand van zaken hierbij?
Is overigens geen voorstander van verkeerdrempels op Boterdiep W-zijde. Inmiddels is aan
Noordzijde een verkeerssluis aangelegd. 2. Wat is stand van zaken mbt De Kern en krijgt
ook Groenland beperkte dorpshuisfunctie? Wanneer krijgt raad notitie inz. zonneweide?
Juicht (pro-)actieve opstelling door en voor het dorp middels opgestarte werkgroepen, toe.
Vindt initiatief Repair Café Zuidwolde mooi nieuw voorbeeld van Hulp Voor Elkaar. Een
langjarige Dorpsvisie is noodzakelijk om processen te bewaken. Betrokkenheid bij eigen
dorp en leefomgeving is van belang voor realisatie van ideeën uit dorpen. Prijst thematische bespreking van sterke- en minder sterke (actie)punten in de visie: zo kan er tijdig op
worden gestuurd en bijgestuurd. Stipt nog enkele items eruit aan: 1. Inwoners Zuidwolde
geven op een mooie wijze invulling aan het “noaberschap” en hechten mede daarom aan
het hebben van een goede ontmoetingsplek. Vraagt of al gekozen is voor De Kern dan wel
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de school als locatie voor dorpshuis. 2. Dankt pfh Vd Kolk voor toezegging om wens van
Zuidwolde inz. levensbestendige sociale huurwoningen in periodiek overleg met W&B onder de aandacht te brengen; economische crisis stond uitvoering van die wens in de weg.
Dorpsvisie vraagt er terecht weer aandacht voor, locaties voor realisatie ervan zijn in beeld.
Complimenteert inwoners Zuidwolde voor meewerken aan dorpsvisie, dit vergroot de leefbaarheid in het dorp en helpt mee om eigen ideeën van inwoners over het dorp te realiseren.
Was het niet leuker geweest als de inwoners deze visie ook zelf aan de raad hadden gepresenteerd, en waarom wordt visie nu pas geagendeerd terwijl die juni ’16 al klaar was?
Neemt visie vka, het is een stuk van de inwoners zelf. Hoe staat het met onderzoek naar een
MFA? Ziet aanvragen cofinanciering ter realisatie van initiatieven met belangstelling tegemoet. Wenst bewoners Zuidwolde veel succes met verdere uitwerking van deze visie.
Raad is uitgenodigd in De Kern om kennis te nemen van dorpsvisie. PvdA heeft gevraagd
dorpsvisies in dit huis aan de orde te stellen.
Dorpsvisie is doortimmerd stuk dat goed weergeeft hoe wensen voor het dorp te
verwezenlijken zijn. Realisatie is al gaande, stemt van harte in met voorstel en benoemd
vervolg op ingezette acties. Dankt insprekers voor ingebrachte punten ook al betreffen die
meer de uitvoering dan de grote lijn. Wijst er op dat ontbrekende huisvesting het vertrek
van jongeren uit het dorp in de hand zou kunnen werken. Is dit onderzocht? Welk deel van
de jongeren betreft dit? Gaat los daarvan echter akkoord met de visie.
Dankt namens college PBZ en alle Zuidwoldenaren die meegewerkt hebben aan totstandkoming van de dorpsvisie. College nam deze op 4-7-16 in ontvangst in het bijzijn van een
aantal raadsleden. Sindsdien is oppakken ervan gefaciliteerd en op een aantal wensen na
aardig gelukt. Dus wat voorligt is een tussenstand van realisatie. Terecht vraagt PvdA hoe
college verdere realisatie ziet, daarvoor ligt deze notitie voor. Er is geen drempel aangelegd
op Boterdiep W-zijde maar een wegversmalling in overleg met de werkgroep Verkeer en
iemand van VVN die aangaf dat drempels niet werken om snelheid te helpen beperken
maar wegversmallingen - dus visuele versmallingen - heel goed werken. Vond dat zelf ook.
Effect van wegversmalling Boterdiep W-zijde is 30-5 jl. nog besproken maar blijkt nog niet
helemaal wat ervan verwacht werd. Kleine aanvullende maatregelen aldaar moeten daar
alsnog voor zorgen. Dit is afgestemd met de werkgroep Verkeer.
Bij overleg over een multifunctionele accommodatie stond voor de gemeente voorop dat
nieuwbouw van de school geen vertraging mag ondervinden. De prioriteit van de school is
hoog maar waar men elkaar kan vinden, zal de gemeente dat niet nalaten. Bestuur dorpshuis heeft van zijn kant gekeken hoe het dorpshuis vernieuwd kan worden, welke functies
daarin ondergebracht kunnen worden. Gelukkig heeft de huisarts nu een intentieverklaring
ondertekend om daaraan deel te nemen. Maar ook de gemeente moet bijdragen aan aanpassing/vernieuwing van het dorpshuis net als indertijd voor Odd, bovendien eisen subsidieverstrekkers dat zowel het dorpshuis als de gemeente bijdragen. Het is de vraag of het kleine potje leefbaarheidsmiddelen van de gemeente daarvoor voldoende is, het plan dat er ligt
vergt aanzienlijk meer investering. In voornoemd overleg met PBZ is besproken hoe dit
vorm zou moeten krijgen. Alles bij elkaar in één nieuw gebouw lijkt mooi maar dan blijft
er een pand over. In overleg is het volgende gekozen: de school gaat verder met het schoolgebouw maar daar komt een soort huiskamerfunctie bij a la Verzoamelstee of als wachtruimte voor ouders die kinderen naar sport brengen. De architect is daarmee aan de slag.
Daarnaast kost het natuurlijk veel onderhoud om te zorgen dat het dorpshuis weer voldoet.
Bestuur van de Kern heeft daar een prachtig plan voor ontwikkeld dat echt een verrijking
voor dat gedeelte van de straat en de activiteiten in het dorp zal zijn als het realiseerbaar is.
De toezegging van de huisarts brengt e.e.a. een stap verder. Gemeente moet een intentieverklaring tekenen op basis waarvan De Kern subsidies moet gaan binnenhalen. De gemeente draagt bij, maar wel naar proportie tot overige te behartigen leefbaarheidszaken. De
school ligt dus vol op stoom, los van nog op te lossen hobbels; de dorpskamer zal daar gerealiseerd kunnen worden; en ondertussen worden er fondsen aangeschreven om de vernieuwing van de Kern binnen te kunnen halen, wat qua exploitatie mogelijk moet zijn. Het
Kernbestuur blijft verantwoordelijk maar het college is bereid de raad een financierings4
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voorstel voor te leggen. Zuidwolde is daarmee het beste gediend: krijgt een vernieuwde
school met zelfs meerdere functies erin en behoudt daarnaast zijn dorpshuis om activiteiten
te accommoderen, met een stek voor de huisarts en een vernieuwd en verbeterd concept,.
Niet te vergeten zijn ook andere activiteiten in het Anker, waar al twee clubs oefenen. Voor
het dorp zelf is het de beste oplossing dat niet alles op één hoop wordt gegooid – hoe mooi
dat ook lijkt – maar dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande ruimtes.
Voorstel vermeldt opstelling van een notitie over zonneweides in BMWE-verband. Zal op
overleg daarover op 22-6 a.s. vragen naar voortgang en wanneer die notitie verwacht kan
worden. Stelt voor dit gewoon op de LTA te zetten en daar als college een datum achter te
gaan zetten. Hoopt dat die na de zomer klaar kan zijn maar kan dat niet helemaal overzien.
Heeft dorpsvisie nageslagen op het item jongerenhuisvesting. PBZ refereert daarin aan een
enquête uit het verleden waarin de behoefte aan jongerenhuisvesting die destijds gevoeld
werd niet bevestigd werd. Hoopt de actuele vraag van jongeren in de gem. Bedum aan
woonruimte te kunnen destilleren uit de accurate en adequate wachtlijst die er moet komen.
Danken college voor uitleg en insprekers voor hun inbreng.
Plannen voor multifunctioneel centrum spreekt zeer aan, hoopt dat dat uitkomt.

.

5.

Dorpsvisie Onderdendam
Waardering van PvdA richting initiatiefnemers en college geldt evenzeer bij dit agendapunt
als het vorige. Actieplan biedt goed beeld van stand van zaken. Uit opvallend groot aantal
sub initiatieven blijkt maar weer de grote creativiteit en betrokkenheid van inwoners van
Odd. Vraagt naar stand van zaken inz. dorpsondersteuner, kan huidige dorpencoördinator
dit gaan doen? Vindt ontwikkeling van nieuwe recreatieve route Menkeweer-Molen De
Zilvermeeuw-dorp zeer aantrekkelijk maar betwijfelt of er steun zal zijn voor een tweede
Hoogholtje. PvdA heeft daarvoor overigens bij heropening van de molen aandacht gevraagd en financiering bij aangegeven. NCG heeft in zijn meerjarenbeleidsplan Odd. opgenomen als proeftuin. College stelde 30-5 jl. € 15.000,- beschikbaar voor procesbegeleiding
van die proeftuin. Wat houdt de proeftuin concreet in, is er al e.e.a. tot stand gebracht?
De Jong
Visie is vooral voor en door Odd. Knap om te zien hoeveel partijen geactiveerd kunnen
worden om mee te denken en mee te werken en wat Odd telkens weer voor elkaar krijgt.
Wat reacties. Inz. buitengebied en natuur is mooi om te zien hoe de verbinding is gezocht
met partijen waaronder agrariërs. Recreatieve wandelroutes brengen landschap en natuur
dichter bij de mensen. Afwegingen inz. 2e Hoogholtje moeten nog volgen maar feit dat er
over een nieuwe en andere route wordt nagedacht is te prijzen, zeker icm. meer infoverschaffing. Langdurig braak liggen van locatie aan Stadsweg is niet goed voor het dorp,
goed dat er actief over passende invulling wordt meegedacht, hoopt dat W&B binnen redelijke termijn met plan komt en daar ook het dorp bij betrekt. CU vroeg al vaker aandacht
voor erfgoed en aanwijzing van karakteristieke panden. Inwoners Odd zijn zeer begaan met
uitstraling en karakter van hun dorp. Vertrouwt erop dat er passende invulling wordt gevonden ook icm. proeftuin-planontwikkeling. Dorp weet juiste routes te bewandelen om dit
voor elkaar te krijgen. Neemt dorpsvisie vka, gaat ervan uit dat dit niet in la verdwijnt maar
dat er door verschillende partijen met GO voorop gewerkt blijft worden aan dit mooie dorp.
De Vries
Ook inwoners Odd hebben mooie visie opgesteld. Sommige thema’s zijn verder uitgewerkt
en van budgetraming GO Odd voorzien. Benoemd is o.a. lege plek aan Stadsweg. In de
pers kwam ook naar voren dat inwoners Odd graag in gesprek willen met W&B over invulling van deze plek en dat gem. Bedum druk bezig is subsidies binnen te halen. Als deze berichten kloppen is dat heel mooi. Hoopt met inwoners Odd op invulling van deze plek.
Wenst hen veel succes met verdere uitwerking en realisatie van plannen. CDA wil binnen
de mogelijkheden trachten projecten financieel ondersteund te krijgen vanuit de gemeente.
Blomsma
Spreekt waardering uit voor werk van werkgroep HO-ZO-GO. Voorliggende visies mbt
Zuidwolde en Odd zijn zoals VVD die graag ziet: van onderaf opborrelend, vol fantasie
maar gepaard aan realisme, met oog voor kansen en mogelijkheden. Neemt de visie graag
vka en wenst initiatiefnemers veel succes bij het vervolg hierop.
De Vries
Uit gang van HO naar ZO naar GO blijkt ontwikkeling. Dorpsvisie Odd is ook ca. 1 jaar
pfh
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geleden gepresenteerd maar is sindsdien al wat doorontwikkeld zonder dat dat hier ter tafel
is geweest. Sommige dingen gaan goed, maar bijv. om iedereen mee te blijven krijgen bij
het niet helemaal concrete project Proeftuin Odd blijkt lastig. Het lijkt de goede kant op te
gaan, NCG heeft vandaag nog verklaard proeftuin Odd belangrijk te vinden binnen het
MJP. Maar daar is nog veel voor nodig. Trekt samen met pfh Vd Kolk gebiedsontwikkeling, ihb de invulling van lege plekken. Daar is ambitie in gelegd, het moet architectonisch
een plusje hebben, liefst streekgebonden architectuur worden, maar dat maakt het ook wat
duurder. College en dorp proberen in overleg extra subsidies aan te boren. Andere partijen
trekken andere sporen, provincie trekt het energiespoor. Wb. het Ommetje heeft Odd een
plan ingediend bij het leefbaarheidstraject dat door het Groninger Landschap wordt getrokken. Gem. heeft daarbij geen verzoek ontvangen om te cofinancieren.
Odd wil graag ondersteuning bij verdere vormgeving van de vele activiteiten van projectgroepen, die soms wat blijven hangen in praten. Die concretisering tot hapklare, technisch
klare brokken is nodig om het uitgevoerd te krijgen maar de dorpencoördinator is daar niet
voor aangesteld, die heeft een veel bredere taak, die faciliteert, zit er als luisterend oor bij.
Voert voor wb. de lege plekken gesprekken met W&B, pfh De Vries praat meer met de
gemeenschap, het is dus onderling schakelen maar wordt collegiaal opgepakt. Uitgangspunt
is realisatie van iets dat toepasbaar is in het gehele verzorgingsgebied van W&B om zo de
hogere aanvangskosten terug te verdienen; en dat het treintje gaat lopen in Odd, dat dit gebruikt wordt om de herstructurering van Odd verder in te vullen, dat het niet hier bij blijft
maar bijv. wordt weggezet als wisselwoning en er vervolgens een andere rits woningen
aangepakt kan worden. Heel veel zaken scharen dus in elkaar. Heeft echter vorige keer ook
al duidelijk gemaakt dat het eens tijd wordt dat er besloten wordt, want het ligt inderdaad al
heel lang braak. Dat punt wordt ook in de gesprekken betrokken.

Van Dijk

Vd Kolk

6.
Alle fracties
Van
Bruggen

Ontwerpbegroting 2018 van ARCG
Akkoord met voorstel.

Hoekzema
Vd Kolk

Voorzitter

Is er al een beeld van toekomst van deelname aan deze GR waaraan Bedum nu als enige
binnen de toekomstige Hogelandgemeente deelneemt.
Sluit gem. Hogeland zich voor afvalbeheer bij Groningen aan of zoekt zij een andere weg?
Begrijpt vragen goed ook al zijn ze wat buiten de orde. Constateert tevreden dat afvalinzameling en -verwerking nog steeds goed op orde is, ook al stijgt het tarief licht. Voor verwerking van gft-afval is een nieuw contract nodig voor ’18-’21. Daarmee loopt dat contract
parallel aan het, overigens voor Bedum ongunstige, restafvalcontract af in ’21; Hogeland
heeft nog met die contracten te maken. Inz. ARCG wordt in de loop van ’18 nagedacht
over contracten na ’21. Dat is van belang voor het ARCG maar heeft ook een link met de
herindeling. Dat geldt voor de gemeenten binnen Westerkwartier maar ook nadrukkelijk
voor Bedum. Dat gesprek zal worden ingericht samen met de andere 3 gemeenten binnen
Hogeland, die een andere partner hebben. College staat daar vrij blanco in, men zal tot een
vergelijk moeten komen. Bedum neemt de nu geboden service en oriëntatie op de stad mee
in die gesprekken. Hoe het per de herindeling en na ’21 wordt, krijgt dan vorm en inhoud.
Constateert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan.

7.

Begroting 2018 Omgevingsdienst Groningen
Akkoord met voorstel.
De Jong
Is blij met destijds gemaakte keuze om veel van de werkzaamheden in eigen huis te houden. Akkoord met voorstel.
Van
Akkoord met voorstel.
Bruggen
Blomsma
VVD sprak eerder al afschuw uit over organisatorische chaos bij OGD die alleen maar erger lijkt te zijn geworden. Naast eerdere miscommunicatie tussen leiding en werkvloer lijkt
er ook intern op de werkvloer nu van alles mis te zijn. Men werkt op eilandjes en langs elkaar heen. Het blik extra managers dat e.e.a. moet verhelpen a raison van € 925.000,- in ’18
plus nog verdere kostenstijgingen lijkt een bodemloze put te worden. VVD ziet geen betere
of minder slechte weg dan wat wordt voorgesteld, stemt daarom in, maar hoofdschuddend.
Heres
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Vd Kolk

Voorzitter

OGD is duidelijk een organisatie die niet in control is. Daarom is er veel geld vrijgemaakt
voor een verbeterplan, OGD heeft t/m ’18 de tijd om tot betere bedrijfsvoering, uniformering en standaardisering van producten en processen te komen. Hoopt dat de OGD de rust
en het vertrouwen wordt gegund om uit dit diepe dal omhoog te klauteren. Puur begrotingsmatig, is de tariefstijging heel normaal en de meerjarenraming sluitend. Dat is heel
wezenlijk. De verbeterplannen en extra middelen worden uit bestaande reserves bekostigd.
Vindt het dus te vroeg om te concluderen en naar de OGD uit te stralen dat het allemaal
hopeloos is, hoopt ook niet dat het daarop uitdraait. Vindt dat directie, medewerkers en db
de gelegenheid moeten krijgen de OGD weer op de rail te krijgen. Deelt overigens tevredenheid dat Bedum alleen de wettelijke taken in dezen bij de OGD heeft weggezet; dat Bedum de kleinste afnemer van de OGD in de provincie is, is in dit verband niet vervelend.
Constateert dat dit punt ook als hamerstuk naar de raad kan.

8.

Lange Termijn Agenda (LTA)
Wat is de reden dat VROM pt. 77b, studie naar verbetering fietsstructuur Bedum, die in op
30-6-16 vastgestelde LTA geagendeerd stond voor 4e kwartaal ’16, 1 jaar is opgeschoven?
De Vries
Beaamt constatering PvdA. Bij de fietsstrategie ligt er een koppeling met grote projecten.
pfh
Zo wordt de fietsstructuur rond de oostelijke ontsluiting en het zuivelpark sterk verbeterd
en had de raad al besloten de Waldadrift een vrij liggend fietspad te geven. Veel dingen die
je eerst in een fietsstrategie zou kunnen vastleggen zijn zodoende al samen met andere infrastructuur uitgevoerd. Dat het zo gelopen is had ook met capaciteit te maken. Wat het college nu met fietsstrategie vooral beoogt betreft gedrag, stimulering van gebruik van de fiets
en nog een paar wensen. Maar college wil verder voor w.b. die strategie de tijd nemen en
de raad een goede notitie doen toekomen. Vandaar dat het toch al met al 1 jaar is vertraagd.
De Jong
Denkt bij een strategie aan eerst een plan bedenken en daar op aansluiten terwijl het nu op
een puzzel lijkt die al doende op zijn plek is gevallen. Wat voor fietsstrategie /memo mag
de raad in december van het college verwachten?
De Vries
Het wordt geen memo maar een beleidsstuk. Genoemde projecten stonden al in het GVVP
pfh
uit 2011, waarvan een belangrijk onderdeel aan de fiets gewijd is met diverse plannen, zelfs
de wens voor een vrij liggend fietspad langs de Waldadrift stond daar al in. Dus langs die
weg zijn de plannen en de strategie al deels tot wording gekomen. Maar verder is de strategie gericht op gedrag, op stimulering van fietsgebruik. Te zien is ook de kanteling van de
gewone fiets naar de E-bike, Speed Pedelec e.d. die nieuwe trends geven in het woonwerkverkeer. College wil daar ook aandacht aan geven in de fietsstrategie.
Voorzitter Vaststelling LTA is morgen in cie. ABZ.
Heres

9.

Rondvraag
Hoeveel aanvragen zijn er voor gebruik van snippergroen? Worden er aanvragen afgewezen en waarom? Kent 3 gevallen van mensen die langer dan een jaar geleden een verzoek
indienden en nog geen antwoord hebben. Vraagt memo daarover in volgende cie. VROM.
De Vries
Cie. heeft memo gehad over groenbeheer /snippergroen. Raad heeft bij begroting kanteling
pfh
van beleid bepleit. Intentie is om oude verzoeken af te wikkelen. College pakt het op als er
capaciteit is. Plaatselijk komt het ook voor dat bewoners gemeentelijk groen onderhouden,
dat is prima wat hem betreft. Sommige verzoeken zijn 4, 5 jaar oud. Zal aan cie. terugkoppelen of er voor dan wel na de zomer een overzicht te leveren is van de stand van zaken.
Van
Bruggen

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur.
Vastgesteld in de gecombineerde VROM/ABZ vergadering van 7 september 2017,
De griffier,
Pfh
De Vries

Agendapunt
9. Rondvraag

De voorzitter,
Toezeggingen 7 juni 2017

Pfh bericht nog wanneer stand van zaken snippergroen naar cie. komt.
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