2e termijn algemene beschouwingen

d.d. 10 november 2016

wethouder De Vries

Voorzitter,
Het college ondersteunt de extra inzet van personeel op de diverse beleidsterreinen. Dit zal gelden voor
het herindelingsdossier, aardbevingsdossier, sociale domein, scholenprogramma en enkele grote civiele
projecten. Extra inzet wordt momenteel al op projectbasis ingezet bij het opstellen van het beheerplan
kademuren en beschoeiingen en in de civieltechnische voorbereiding van de centrumplannen. Sommige
opdrachten zullen worden uitbesteed aan marktpartijen, hierbij valt te denken aan onderdelen van de
herijking van bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Zodra budgetten buiten de financiële kaders van de
begroting vallen zullen wij u om het benodigd krediet vragen.
Wij hebben op dit moment nog onvoldoende inzicht in de gerealiseerde energie besparing van de
nieuwe led Openbare Verlichting die dit jaar geplaatst is in voornamelijk Bedum-West. Dat komt omdat
de nieuwe verlichting pas vanaf dit voorjaar is geplaatst en na de bouwvak is afgerond. Middels de
jaarrekening 2016 en voorjaarsnota 2017 zullen wij u nader informeren.
Richting de PvdA zeg ik toe een overleg te plannen met de werkgroep verkeer in Onderdendam. In 2015
hebben we constructief overleg gehad met deze werkgroep bij de plannen voor de reconstructie van de
2e fase Wilhelminalaan in Bedum. Wij hebben recent positieve ervaringen opgedaan samen met de
werkgroep Verkeer in Zuidwolde. Deze werkgroep is ingesteld vanuit de dorpsvisie Zuidwolde.
Het uitloopgebied van Noord- Zuidwolde mag zich verheugen met een brede belangstelling. Vanuit de in
juli van dit jaar gepresenteerde dorpsvisie Zuidwolde is ook een werkgroep Groen & Aanzien actief bezig
met het ontwikkelen van plannen in dit gebied. Landschapsbeheer Groningen heeft hier volgens de
werkgroep inmiddels leefbaarheidsgelden voor dit project beschikbaar gesteld. Binnenkort verwachten
wij de plannen te ontvangen. In dit project zitten overigens ook bomen en we zullen uw raad hierin
betrekken.
De verslagen van het LTO overleg zullen in het vervolg in de leesmap worden gelegd.
M.b.t. het 380 kV dossier heeft u en ik inmiddels ook de reactie van de gezamenlijke gebied organisaties
gezien naar het ministerie van Economische Zaken, middels de brief van 7 november jl. Ik heb op dit
moment geen verslagen die u niet heeft ontvangen. Gemeente Bedum pleit ondertussen samen met
Winsum en Zuidhorn voor één verkabeld geluid vanuit Groningen naar Den Haag. U mag van mij
maximale inzet hierin verwachten. Begin december zal ik u weer op de hoogte brengen van de
bestuurlijke stand van zaken.
M.b.t. de reconstructie van het resterende deel Boterdiep WZ zullen er in ieder geval financiële
middelen benut worden vanuit beheerplan wegen, beheerplan rioleringen en waarschijnlijk ook uit het
nog op stellen beheerplan kademuren en beschoeiingen. Wellicht is extra financiering nog nodig. Qua
fasering speelt de woningbouw op “Kop van Noord” nog een rol. Bouwverkeer moet bij voorkeur zoveel
nog gebruiken gaan maken van dit gedeelte. Daardoor is het verstandig de reconstructie na de
woningbouw te gaan doen. Zoals eerder gemeld willen wij u vragen het bestemmingsplan vast te
stellen eind november. Verkoop kan vlot daarna starten en er hebben zich relatief veel
belangstellenden gemeld. Reconstructie zou dan mogelijk kunnen starten tweede helft 2018.
Met betrekking tot het instandhouden van erfgoed delen wij met u onze zorgen zoals in eerste termijn
besproken. Sloop kan niet zomaar meer gedaan worden, zelfs niet voor het slopen van bijvoorbeeld

alleen de schoorsteen. Wij komen zoals aangekondigd met een notitie over dit onderwerp naar uw raad.
Hierin zullen we de ervaringen van andere aardbevingsgemeenten betrekken. Tevens vragen wij u dan
de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen voor de inventarisatie van beeldbepalende
panden die sowieso moet gebeuren.
Tot slot voorzitter dank ik alle fracties voor de steunbetuiging aan de brief met betrekking tot het groen
onderhoud en ik zeg u een evaluatie toe na de zomer van 2017.

