NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 18 februari 2016 om 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:
1.

H.P. Bakker
H.P. Reijsoo
CDA: Wijnstra,Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes
PvdA: Heres, Rus, Kuiper
ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong
VVD: Hoekzema
Van Dijk, Van de Kolk, De Vries

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom. Op verzoek van CU
wordt als agendapunt 14 toegevoegd "HHB-HBB". De agenda wordt aldus vastgesteld.

Voorzitter

2.
Vragenuur voor raadsleden
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.
3.

Notulen raadsvergadering van 21 januari 2016
Constateert dat het verslag ongewijzigd kan worden vastgesteld.

Voorzitter

4.

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Constateert dat de stukken en verslagen conform voorstel kunnen worden afgehandeld.

Voorzitter

Hamerstukken:
5. Vervangen dekplanken steiger Uiterdijk en herstel rollaag kademuur te Onderdendam (rv nr 006)
6. Opheffing openbare basisschool R.A. Venhuisschool (rv nr 007)
7. Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland (rv nr 008)
8. Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016 Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum
en Eemsmond (rv nr 009)
9. Kadernota Schuldhulpverlening BMWE 2016-2019 (rv nr 010)
Rutgers
Heeft bij behandeling van dit punt in cie. verzuimd aandacht te vragen voor de ouderen,
van wie naar verluidt 80% in financiële zorgen verkeert wegens een enorm koopkrachtverlies, niet geïndexeerde pensioenen en hoge eigen bijdragen in de zorg. Mensen zonder eigen vermogen of met eigen vermogen in stenen hebben het zwaar. Vraagt college deze
opmerking mee te nemen in nieuw beleidsplan schuldhulpverlening.
Van Dijk
Neemt oproep CDA mee bij opstelling van beleidsplan schuldhulpverlening, maar zou
problematiek van ouderen iets genuanceerder willen benaderen dan het CDA nu zegt.
Voorzitter
Constateert dat unaniem conform raadsvoorstel nr. 006 t.e.m. 010 wordt besloten.
Bespreekstukken
10.

(Her)benoeming van leden in diverse gremia (rv nr 011).
Meldt dat tot voorz. resp. leden van stemopnemingcie. zijn benoemd de heren Van Bruggen, Heres en De Jong. Heropent vergadering na schorsing voor werkzaamheden van cie.
Van Bruggen
Meldt dat er 11 stemmen zijn uitgebracht, alle kandidaten hebben een voorstem gekregen.
Voorzitter
Concludeert dat raad het voorstel 1-op-1 volgt, feliciteert de nieuwe voorzitters en leden
van de raadscommissies met hun benoeming en wenst hen succes bij het volbrengen van
hun werkzaamheden. Dankt cie. van stemopneming voor het door haar verrichte werk.
Voorzitter

11.

Bespreken hoogspanningsverbinding / voorontwerp inpassingsplan Noord-West 380 kV
hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip en transformatiestation Vierverlaten (EOS-VVL); mogelijkheid indienen reactie (rv nr 012)
Wijnstra
Zal nog motiveren waarom CDA niet instemt met voorstel om af te zien van een reactie.
Eemshaven is een van de belangrijkste locaties en doorvoerpunten voor elektriciteitspro1

Hoekzema

Heres

ductie in Nederland en naar de rest van Europa. Tracé ligt al sinds jaar en dag langs gem.
Bedum. Sinds 2008 onderzoekt Tennet samen met min. van EZ of er een nieuw tracé kan
worden aangelegd. In 2008, inmiddels ruim 7 jaar geleden, ontving de raad de startnotitie
MER en nam de raad een in samenspraak met de buurtvereniging Westerdijkshorn opgestelde motie aan omdat de raad het met een aantal zaken in de MER oneens was. Op 22
sept. is het raadsbrede, ook samen met genoemde vereniging opgestelde, voorstel aangenomen om 2 zaken te onderzoeken: 1. om de hoogspanningsverbinding ondergronds aan te
leggen en 2. om niet met twee aparte lijnen te gaan werken maar deze te bundelen tot een
combinatie van de oude met de nieuwe verbinding aan de nieuwe bipole masten. Nu constateerbaar is dat de gemeente op haar wenken is bediend met niet 2 maar 1 verbinding en
onderzoek naar de hoogspanningsverbindingen zou het CDA feitelijk niets meer in de weg
staan om in te stemmen met wat voorligt. Het CDA is na te zijn bijgepraat door Tennet, EZ
en de wethouder op een aantal terreinen ook heel tevreden. De nieuwe masten brengen
aanzienlijk minder stralingsoverlast met zich mee. Er worden aanzienlijk minder woningen
geraakt binnen een straal van 50-200 m., slechts 2 woningen op een afstand van 200 m.
Denkt dat alle mensen die onder de huidige verbinding wonen liever vandaag nog dan
morgen de nieuwe verbinding gerealiseerd zien. Dus wat houdt het CDA tegen om zo snel
mogelijk verder te gaan, juist ook voor deze mensen?: de overweging dat er maar één kans
is om het goed te doen. De door Tennet verrichte quickscan naar de mogelijkheid om de
verbinding ondergronds aan te leggen is wat het CDA betreft te summier uitgevoerd. Er
liggen kansen. De quickscan dateert ook al weer van een aantal jaren geleden terwijl er intussen nieuwe technische mogelijkheden zijn ontstaan. Daarom roept het CDA het college
dringend op om als reactie kenbaar te maken om toch een uitgebreid onderzoek te doen
naar een ondergrondse verbinding in het kwetsbare gebied van Westerdijkshorn, des te
meer nu ook andere gemeenten die daar mogelijk ook voor in aanmerking komen, hebben
aangegeven daar geen gebruik van te willen maken. Het CDA neemt in haar afweging ook
de discussie mee die in de cie. VROM is gevoerd over het tracé. Het aantal woningen dat
in de invloedssfeer van de nieuwe masten komt is aanzienlijk gereduceerd doordat het tracé hier en daar afbuigt. Dit stemt het CDA tevreden, zeker afgezet tegen de mogelijkheid
van een tracé langs de Eemshavenweg dat langs meerdere woningen en ook dwars door
Noordwolde zou lopen, wat eerder een verslechtering zou zijn en ook nog eens een verplaatsing van het probleem van de ene gemeentegrens naar de andere; terwijl de dan aanwonenden ook geen gelegenheid hebben gehad zich hiertegen te verzetten - maar dat speelt
nu ook niet. Alles overwegend is het CDA blij met wat er nu ligt, ziet het CDA heel graag
dat de verbinding in het buitengebied bij Westerdijkshorn ondergronds wordt aangelegd
maar roept het CDA het college ook op tot het geven van de genoemde reactie. Is in dat
verband eerst ook even benieuwd naar de reactie van de overige fracties hier aan tafel.
Vindt het onbegrijpelijk dat er zo weinig is gecommuniceerd met raad en omgeving van
het tracé na 2009. Bij het college was het intussen niet stil en waren er diverse overlegfases. Het nav. de startnotitie MER door de raad en de buurtschap Westerdijkshorn bepleite
onderzoek naar ondergronds transport ter plekke, bleek achteraf niet haalbaar om allerlei
redenen in dit open en dunbevolkt gebied. De VVD kan daar mee leven. Het uitzicht naar
het noorden wordt er zeker niet beter op maar als de nieuwe verbinding is gerealiseerd zal
het nieuwe open landschap aan de zuidkant van het gebied een nieuwe parel in het gebied
zijn. Voor de VVD heeft meegewogen de reductie van het aantal woningen dat last had
van het oude tracé van 23 nu naar straks 3 met een afstand van meer dan 100 m.: een
enorme verbetering. Maar ook de VVD vindt dat er heel goed gekeken moet worden of het
nu wel of niet ondergronds kan, wat dat betreft sluit de VVD zich bij het CDA aan.
Voorliggend voorstel heeft de PvdA de laatste weken veel werk verschaft. De PvdA bedankt Tennet en Buurtvereniging Westerdijkshorn voor hun presentaties en beantwoording
van haar aanvullende vragen na de cie. VROM, vragen inzake het zoekgebied langs de
Eemshavenweg, de mogelijkheden voor ondergrondse aanleg van de verbinding, nieuwe
technische mogelijkheden, verkeersoverlast, de scopewijziging in 2014 en de schade aan
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De Jong

weidevogels. Helaas zijn niet alle vragen naar tevredenheid of zelfs niet beantwoord. De
vraag inzake het zoekgebied is weliswaar beantwoord, maar tot een echte vergelijking is
het niet gekomen, omdat in het voortraject al allerlei obstakels werden benoemd en gesignaleerd, waardoor een echt onderzoek/vergelijk niet tot stand is gekomen. Uit de presentatie van Tennet bleek dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om het traject door het Middag
Humsterland ondergronds aan te leggen en dat dit zelfs positieve effecten heeft op het aantal aan te leggen kilometers. Voorts had de PvdA begrepen dat Tennet haar beleid heeft
aangepast en er weldegelijk langere ondergrondse trajecten mogelijk zouden zijn. Inzake
nieuwe technische mogelijkheden werd alleen verwezen naar de ontwikkeling van de Wintrackmast en niet ingegaan op de vraag naar de afschrijvingstermijn. De vraag inzake de
verkeersoverlast is uitvoerig beantwoord met een korte inhoudsopgave van het verkeerscirculatieplan. Mocht het tot realisatie komen van de thans voorliggende plannen, dan wil de
PvdA de definitieve versie van het verkeerscirculatieplan en de daarin genoemde communicatieplan kunnen beoordelen. De PvdA is tevreden over het antwoord inzake de scopewijziging maar niet met het antwoord inzake schade aan weidevogels, want helaas ontbrak
het gevraagde landschapsplan bij de stukken; ook die bijlage vindt de PvdA onontbeerlijk
voor definitieve besluitvorming. De vraag naar de compensaties is onvoldoende beantwoord. Er wordt nogmaals gewezen op het aanbrengen van varkenskrullen in de bliksemdraad, maar dat vindt de PvdA geen compensatie. De fractie heeft zich ter plekke een beeld
gevormd en geconcludeerd dat de enorme Wintrackmasten een grotere impact zullen hebben op het weidse Groninger weidevogellandschap rond Westerdijkshorn dan de huidige
masten. Dat geldt ook voor het gebied van het Reitdiepdal en het Middag Humsterland
omdat 1. de nieuwe Wintrackmast op het grondgebied van de gemeente Bedum zal bestaan
uit 24 palen van ca. 60 m. hoog (hoogte huidige mast ca. 40 m.); 2. de masten met 2 ipv. 1
lijnen een veel robuustere uitstraling zullen hebben dan de huidige; 3. de MER flink negatieve effecten opsomt voor het open landschap en de weidevogels; 4. er mogelijkheden zijn
om ernstige aantasting van het landschap te voorkomen;5. uit (inter)nationaal onderzoek
blijkt dat er mogelijkheden zijn/komen voor ondergrondse aanleg van 380 kV-verbindingen; 6. dergelijke verbindingen elders in Nederland al ondergronds zijn aangelegd;
7. de techniek op dit terrein zich zo snel ontwikkelt, dat al weer veel meer mogelijk is dan
en tijde van de ontwikkeling van het voorontwerp en 8. horizontaal gestuurd boren een
sleuf van 50 meter onnodig maakt. Voorts vindt de PvdA dat het landelijk budget niet leidend mag zijn in dezen. De inwoners van deze regio hebben al zoveel offers gebracht voor
de (inter)nationale energievoorziening dat er best extra financiële middelen beschikbaar
mogen worden gesteld voor de aanleg van een ondergrondse verbinding. De PvdA vindt
kortom dat bij de definitieve besluitvorming de recentste technische mogelijkheden moeten
worden betrokken en enkel een ondergrondse verbinding wenselijk is uit een oogpunt van
landschappelijke ~, milieu- en leefbaarheidsaspecten, met name in genoemde kwetsbare
gedeelten. Verzoekt college om namens raad zienswijze in te dienen o.g.v. voorgaande.
Resumeert informatieronden die voorafgingen aan voorliggend besluit. Heeft op nadere
vragen aan Tennet over m.n. het tracé antwoorden met wat schetsen ontvangen. Al met al
is er met de nodige informatie vanuit Tennet, het ministerie en ambtelijk vanuit het college
een compleet beeld. In 2009 heeft de raad van Bedum een zienswijze ingediend, echter nadien had de informatie richting de raad op dit onderwerp naar de mening van de CU beter
moeten zijn. Buurtvereniging Westerdijkshorn had eerder bij dit voorontwerp moeten worden betrokken. Dat is allemaal helaas niet gebeurd. Bedenkingen vanuit college en raad
zijn grotendeels verwerkt in het inpassingsplan. Belangrijkste bedenking was dat er geen
sprake is van de mogelijkheid om twee verbindingen naast elkaar te realiseren. De infrastructuur moet goed voorbereid zijn op de toekomst, de gedachte energyport functie van de
Eemshaven vergt gewoon extra transportcapaciteit, evenals de geplande windparken op
zee. Juicht vergroening van de energievoorziening toe en is overtuigd van nut en noodzaak
van de nieuwe verbinding. Over het ontwerp van de bipole ofwel Wintrackmast kan getwist worden maar het feit dar er een kleiner magneetveld rond deze palen aanwezig is, is
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De Vries wh.

Voorzitter

Wijnstra

Hoekzema

Heres

positief. Daarnaast komen er door verlegging van de route aanzienlijk minder woningen in
de directe nabijheid ervan te liggen: nog maar 2 tegen nu nog 23. Dit is een grote en belangrijke stap vooruit. Uit antwoorden op een vraag van de CU daarover blijkt dat alternatieve routes voor de 380 kV-tracé niet mogelijk zijn. Ziet voorliggend tracé als meest reële
optie. Vond de verrichte quickscan erg quick door de bocht gaan: in hoofdstuk 3.3.3 is
slechts 1 voordeel en 1 nadeel genoemd voor de omschreven situatie voor de gem. Bedum,
dat is wel erg mager, deugdelijke onderbouwing op dit essentiële punt ontbreekt. CU vindt
dit erg belangrijk gelet op technische mogelijkheden die sindsdien zijn ontstaan en vanuit
bredere afwegingskaders, kan obv deze summiere informatie geen weloverwogen besluit
nemen en zou daarom graag een aanvullend rapport van Tennet willen ontvangen waarin
de plussen en minnen van ondergrondse verkabeling beter afgewogen zijn; sluit zich in die
zin aan bij de wens van CDA en PvdA om toch een reactie of zienswijze hierop te geven.
Constateert dat het goed is dat het ministerie Bedum meer tijd heeft gegund zodat men zich
beter heeft kunnen verdiepen in dit dikke dossier en het ook goed is dat er een technische
toelichting op de technische vragen is gekomen, goeddeels naar tevredenheid; PvdA noemt
punten waarop zij niet geheel tevreden is. Oppert mogelijkheid om Tennet te verzoeken
resterende vragen alsnog te beantwoorden. Heeft analyse van procedure al in cie. VROM
toegelicht. In 2009 dreigde er een zeer onwenselijke situatie. Daarop zijn zienswijzen ingediend door zowel Westerdijkshorn als de gemeente. Die zijn ook vervat in de kaders die
de raad het college heeft meegegeven. Begin 2010 is er uitgebreid onafhankelijk onderzoek
gedaan naar ondergrondse realisatie en duidelijk geconcludeerd dat dat niet mogelijk was.
Daarom is er een gecombineerde bipole lijn uitgewerkt. De bipole lijn werd ook al genoemd in de zienswijzen in 2009. Veel fracties benadrukken dat er ook veel positieve aspecten zitten aan voorliggend tracé: het aantal belaste woningen gaat van 23 naar nul, wat
een enorme verbetering is voor alle mensen die nu dicht bij of onder de hoogspanningslijn
wonen; ook de reductie van de magnetische straling met een factor 250 is een enorme verbetering; de oude lijn verdwijnt waardoor het landschap waar die doorheen liep verbetert;
sommigen noemden ook dat uitstel c.q. afstel onwenselijk is omdat dan de oude lijn niet
verdwijnt. Proeft al met al raadsbreed het verzoek aan het college om richting het ministerie toch een reactie in te dienen, toegespitst op het onderwerp of er nu niet meer onderzoek
gedaan kan worden naar een ondergronds tracé in met name dit gebied bij Bedum. Zegt toe
om de gevoelens van alle partijen te verwoorden in een gezamenlijke brief vanuit college
en raad en die als reactie te sturen naar het ministerie van EZ.
Kan al aangeven dat gezamenlijke brieven van college en raad staatsrechtelijk gezien onmogelijk zijn, daar zal nog een modus voor bedacht worden. Resumeert dat de fracties het
voorstel op eigenlijk alle onderdelen een grote verbetering vinden ten opzichte van dat in
2009, wat met name ook het tracé geldt na beantwoording van de vragen daarover; maar
dat er onvrede blijft over de communicatie en het te summiere onderzoek naar het ondergronds aanleggen van de verbinding. Geeft gelegenheid voor tweede termijn.
Bedankt college voor het meegaan in de wens vanuit de raad om een reactie te geven richting het ministerie. Er zijn inderdaad positieve ontwikkelingen, breed gedeeld is ook dat
het onderzoek naar het ondergronds tracé veel te summier is geweest. Vindt dat wat de
wethouder nog verwoordde als een vraag aan het ministerie of meer onderzoek mogelijk
zou zijn, mag worden aangescherpt tot een verzoek vanuit de raad van Bedum om meer en
gedegen onderzoek naar een ondergrondse voorziening, gebaseerd op de nu voorhanden
technieken. Laat hoe het (staatsrechtelijk) met de brief moet graag aan de voorzitter over,
neemt aan dat men er welk uit komt wat de tekst van die reactie betreft.
Bedankt het college ook voor het meegaan in de oproep om een reactie af te geven. Is het
met het CDA eens dat de mogelijkheid van een ondergronds tracé eens helemaal goed onderzocht moet worden alvorens de raad tot een besluit kan komen.
Denkt dat dhr. Wijnstra ook het standpunt van de PvdA goed heeft verwoord. Er moet
goed en gedegen onderzoek zijn verricht naar de mogelijkheden van ondergrondse aanleg.
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Voorzitter

Vond het tactisch niet sterk zich al uit te laten over voordelen van wat voorligt. Vindt de
nieuwe Wintrackmasten geen verbetering maar een verslechtering voor in elk geval het
landschap. Daarom dringt de PvdA ook sterk aan op gedegen onderzoek naar een ondergrondse verbinding, en inderdaad komt men er wel uit hoe de tekst moet luiden.
Er zitten ook voordelen aan de Wintrackmasten maar het is het goed recht van de PvdA om
ze minder geslaagd te vinden. Vindt het wat curieus dat Bedum nu een reactie mag geven
op een voorlopig plan dat nog geen formele status kent, anderzijds biedt dat de mogelijkheid om op voorhand duidelijk aan te geven waar de grens ligt wat Bedum betreft en biedt
dat het ministerie en Tennet de mogelijkheid met een goed onderzoek te komen zodat er
straks een goede afweging te maken valt en niet iedereen straks in het geweer hoeft te komen. Hoopt dat de brief richting het ministerie dat effect heeft.
Constateert dat PvdA nader onderzoek naar ondergrondse verbinding om meerdere redenen
dan alleen vanwege hoogte en uiterlijk van de Wintrackmasten bepleit. Concludeert dat als
reactie naar het ministerie moet worden verstuurd het raadsvoorstel met daaraan toegevoegd de opmerking dat de raad voorliggend tracé sinds het tracévoorstel uit 2009 op vele
punten een verbetering vindt maar op één punt tekort vindt schieten. Stelt voor dat college
een brief in die lijn ontwerpt en voorlegt aan de fractievoorzitters. Tempo is geboden, de
minister heeft slechts één week uitstel toegestaan. Westerdijkshorn krijgt een afschrift van
die brief. Constateert dat dit punt hiermee voldoende is behandeld.

Samenstelling rekenkamers (aangekondigde motie – vreemd aan de orde van de dag)
Resumeert dat fracties in raadscie. motie aankondigden vanwege werk van Plasterk dat hen
niet bevalt. Constateert dat de motie al is verspreid en door alle partijen is ondertekend.
CDA, VVD,
Onderschrijven de motie van harte en danken PvdA voor het hieraan verrichte werk.
CU
12.

Voorzitter

Voorzitter

Heres

Concludeert dat de motie unaniem is aangenomen en de raad Den Haag hiermee te kennen
wil geven dat met name de in de motie genoemde verandering geen verbetering is.
Leest voor de volledigheid de volgende naar de minister te versturen motie voor:
Motie als bedoeld in artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
van de raad van de gemeente Bedum
Onderwerp: handhaven mogelijkheid instellen rekenkamercommissie
De Raad van de gemeente Bedum, in vergadering bijeen op 18 februari 2016;
constaterende dat:
- de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 7 juli 2015
(vergaderjaar 2014-2015, 34 000 VII, nr. 54) betreffende het Actieplan lokale rekenkamers aangeeft de mogelijkheid tot het instellen van een Rekenkamer te willen schrappen uit de Gemeentewet;
- dit inhoudt dat raadsleden geen zitting meer kunnen hebben in de rekenkamer.
overwegende dat:
- de minister de kwaliteit van de rekenkameronderzoeken wil verbeteren;
- het belang van een goed functionerende rekenkamer wordt onderkend, gelet op de controle van de toenemende geldstromen van gemeenten vanwege de decentralisatiesin het sociaal domein;
- niet is aangetoond dat de kwaliteit van onderzoeken afhangt van een onderzoek door een rekenkamer of rekenkamercommissie;
- de kwaliteit van een onderzoek ter beoordeling is aan de gemeenteraad;
- de rekenkamer en ook de rekenkamercommissie onafhankelijk van de raad functioneert met een eigen budget
en met een eigen keuze van het onderzoeksonderwerp;
- de opstelling van de gemeenteraad samen met de bestuurscultuur in de gemeente de meerwaarde bepalen en
zodoende de kwaliteit van de onderzoeken;
spreekt uit:
- de bepalingen in de Gemeentewet over de rekenkamerfunctie te handhaven;
draagt de griffier op:
- dit standpunt kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de fracties
in de Tweede Kamer, de VNG en de NVRR;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Ondertekend door Jaap Heres (fractie PvdA), Jan Berghuis (fractie CU) Ate Wijnstra (fractie CDA) en Klaas
Hoekzema (fractie VVD).
Voorzitter

13.

Neemt aan dat voorstanders van dualisme hiermee aan hun trekken komen omdat de rekenkamercommissie vooral iets van de raad is. Constateert dat de raad een opvatting heeft
over hoe een rkc samengesteld dient te zijn en deze kenbaar wil maken aan de minister.
Zegt toe daarvoor samen met de griffier te zullen zorg dragen.

Begrotingswijzigingen (rv nr 013)
Constateert dat unaniem conform het voorstel wordt besloten.

Voorzitter

14.
Berghuis

Bakker

15.

HHB-HBB
Memoreert met een knipoog naar het tv-programma Heel Holland Bakt het feit dat Henk
Bakker is herbenoemd tot - nu waarnemend - burgemeester van Bedum en in de 6 jaar van
zijn burgemeesterschap de nodige bestuurlijke bakkunsten aan de dag heeft gelegd met o.a.
het vlottrekken van het centrumplan, het nieuwe Bederawalda, de oostelijke rondweg in
combinatie met de uitbreiding van Friesland Campina, terwijl er nog e.e.a. in diverse stadia
van voltooiing op het vuur staat zoals de mogelijke gemeentelijke herindeling, het gaswinningsdossier en de spoedeisende versterking van schoolgebouwen. Overhandigt de burgemeester een attentie om hem bij het afbakken van e.e.a. voor ongelukjes te behoeden en
wenst hem namens de raad welgemeende felicitaties en succes met zijn resterende termijn.
Vindt dat hem wel teveel eer gegund wordt. Heeft in 2010 duidelijk aangegeven voor één
termijn beschikbaar te zijn, maar niemand kon toen vermoeden dat met de decentralisaties,
de herindeling en vooral het gaswinningsdossier zoveel over gemeenten inclusief Bedum
zou worden uitgestort. Kan zich dus voorstellen dat de fracties hem vroegen langer te blijven toen men elkaar daarover kwamen te spreken. Uiteindelijk kwam het compromis uit de
bus dat hij tot eind dit jaar aanblijft. Hij wil de raad in elk geval bedanken voor het in hem
gestelde vertrouwen en hoopt op dezelfde voet met raad, college en ambtelijk apparaat dit
jaar af te ronden. Alleen maar op de tent passen is dat niet, er is veel te doen en dat doet op
allerlei mensen in dit huis ambtelijk maar ook bestuurlijk een groot beroep. Probeert aan
de voortgang van die ingewikkelde dossiers een bijdrage te leveren.
Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.35 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2016,
De griffier,

Pfh
Bakker

Bakker

De voorzitter,

Agendapunt
11. Bespreken voorontwerp inpassingsplan
Noord-West 380 kV hoogspanningsverbinding EOS-VVL; mogelijkheid indienen reactie (rv nr 012)
12. Samenstelling rekenkamers (aangekondigde motie – vreemd aan de orde van de
dag)

Toezeggingen 21 januari 2016

Het college gaat een reactie versturen naar het ministerie
zoals besproken en doet buurtvereniging Westerdijkshorn
een afschrift van die brief toekomen.
De griffier zal de opvatting van de raad over hoe een rkc
samengesteld dient te zijn, kenbaar maken aan de minister,
de fracties in de Tweede kamer, de VNG en de NVRR..
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