2e termijn algemene beschouwingen
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Voorzitter,
Richting CDA heb ik geen beter nieuws over openbare WIFI punten. Het onderwerp is voor onze
gemeente nieuw, en er is geen ambtelijke capaciteit om het onderwerp op dit moment te onderzoeken,
behalve dan bij het eerder genoemde project Stationsgebied. Prioriteit ligt volgend jaar bij het project
snel internet in het buitengebied.
Voor wat betreft is het door de raad vastgestelde groenbeheersplan (2013) van kracht. Daarin is het
onderhoudsniveau afgesproken. Extra geld (73 dzd) gaat grofweg naar: 1) extra branden of borstelen
a.g.v. het verbod op chemische onkruidbestrijding 2) zomerpiek schoffelen 3) areaal uitbreiding
Het behoud van ons erfgoed vind het college net zo belangrijk als de verschillende fracties. De
provincie en de NCG onderstrepen dat belang ook. Vanwege de aarbevingsproblematiek is dit ook extra
hard nodig. De eerste stap in dat gezamenlijk belang is het tot stand brengen van een gemeentelijke lijst
van karakteristieke panden en gebieden. Dat doen alle gemeenten in het aardbevingsgebied. De ene
gemeente is verder in dat proces dan de andere. Bedum zit in de middenmoot. Het voordeel daarvoor is
wel dat wij in onze aanpak hebben geleerd van de eerste ervaringen van andere gemeenten. Eind deze
maand zijn de eerder benoemde inloopavonden. Nadat de inloopbijeenkomsten zijn geweest en het
bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen, wordt het bestemmingsplan
opnieuw aan het college aangeboden. Hierbij worden dan eventuele reacties meegenomen. Eventuele
wijzigingen naar aanleiding van de reacties zullen dan verwerkt worden in het bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan zal dan als ontwerp nogmaals zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze
periode kan een ieder een zienswijze indienen. Na deze termijn wordt het bestemmingsplan door het
college aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Dit zal naar verwachting zijn in maart/april
volgend jaar. Gemeente Eemsmond heeft inmiddels het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.
Gemeente Winsum en De Marne starten binnenkort met de inventarisatie van de panden. De eventuele
stap naar gemeentelijke monumenten zal door de nieuwe gemeente Het Hogeland worden gezet.
Boterdiep WZ wordt, zoals eerder afgesproken, aangepakt na de realisatie van de woningen op “Kop
van Noord”. Een extra fasering is niet logisch omdat dit tweemaal overlast voor verkeer geeft en
kostenverhogend gaat werken. Bovendien is het voordeel in tijd tussen beide fasen gering. Momenteel
hebben wij alle interne en de extern ingehuurde civiel technische medewerkers heel hard nodig in de
voorbereiding van de 3 grote reconstructies in Bedum en nog een aantal projecten in Zuidwolde. U wilt
dat we die projecten volgend jaar uitvoeren, en ik wil dat ook heel graag. Openingshandelingen zijn
tenslotte ook een favoriet onderdeel van mijn werk. In de loop van volgend jaar komt er capaciteit vrij,
omdat deze projecten dan in de uitvoeringsfase komen. De voorbereidingscapaciteit die dan vrijkomt
zullen we mede gaan inzetten voor het project Boterdiep WZ. Het is dus de bedoeling het werk zoveel
mogelijk besteks- en aanbestedingsgereed te laten maken door onze gemeente. Uitvoering zal dan
geschieden door de nieuwe gemeente Het Hogeland.
Tot slot voorzitter iets over de infrastructuur in relatie tot aardbevingen. Uw college heeft twee
wethouders met een civieltechnische achtergrond. Collega Van Dijk heeft veel bruggen en wegen
ontworpen en in de bouw begeleid vanuit opdrachtgeverskant en ik heb veel bruggen en wegen mogen
bouwen vanuit de opdrachtnemerskant. Beide zijn we het erover eens dat we die infrastructuur robuust
hebben aangelegd. Kunstwerken zijn het, zoals we dat in vaktaal zeggen. Ontwerpen die gebouwd zijn
op statische maar vooral ook op dynamische krachten. Denk aan de trillingen van zware vrachtauto’s op

bruggen en viaducten en zware belastingen op kademuren en wegen. Dat de monumentale brug “De
Gele Klap” al tientallen jaren de zware trillingen van de vrachtauto’s van FrieslandCampina doorstaat, is
daar een bewijs van. Aantonen van schade als gevolg van trillingen zal dan ook lastig zijn. Wat wel
aandacht verdient zijn waterpeil- en/of grondwaterstandverlagingen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld
houten palen of planken boven water komen, met verrotting tot gevolg. Nader zeer duur onderzoek
doen, met onzekere afloop, heeft daarom geen zin voor een kleine gemeente Bedum. We doen dat met
alle aardbevingsgemeenten in het eerder benoemde PAI en trekken samen op in BMWE verband.
Daarna nog wat geping pong die ik niet meer paraat heb …….

