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Geachte mevrouw Beckeringh,
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 18 mei 2016 die u per mail aan alle fracties van de
gemeenteraad van Bedum heeft verstuurd en waar u over 4 onderwerpen in totaal 18 vragen stelt.
Verderop in deze brief leest u over de standaardafhandeling van brieven aan de gemeenteraad.
In dit geval wil ik namens de fractievoorzitters u nog de volgende reactie geven.
Voor 31 mei 2016 dient een advies van onder andere gemeenten, Sodm, TNO en TCBB ingediend te
worden bij de minister van EZ. Dat zal het college van Bedum –op 24.05.2016- ook doen. Hierbij
maakt het gebruik van het concept dat een ambtelijke voorbereidingsgroep voor alle gemeenten en
provincie heeft opgesteld –gedateerd 18.05.2016- en in twee rondes en in kleinere kring bestuurlijk is
beoordeeld.
De raadsleden van Bedum hebben kennis genomen van alle op dit dossier betrekking hebbende
stukken. Besloten is om dit dossier te bespreken in de raad van 30 juni 2016. Hieraan liggen de
volgende redenen ten grondslag.
a. het advies wordt gezien als een opmaat naar de zienswijze die tussen 30 juni en 15 augustus
moet en ook door Bedum zal worden ingediend; u kunt daarop desgewenst ook zelf reageren;
b. ook SodM, TNO en TCBB, steeds een belangrijk kompas voor beoordeling in Bedum
geweest, zijn nu bezig met hun advies; de inhoud daarvan is niet bekend, maar kan wel
betrokken worden bij de raadsbehandeling op 30.06.2016.
Hiermee zijn uw vragen over onderwerp I beantwoord.
Het voorbereidingsbesluit, zoals Loppersum dat heeft genomen, is uiteraard met de zgn gaswinningsgemeenten gedeeld. Met dit besluit wordt de sturing op de eventuele sloop van panden in het kader
van het versterkingsprogramma vergroot. Dat behoeft geen navolging op korte termijn in andere
gemeenten, omdat:
- Loppersum wordt gezien als episch centrum van het gaswinningsgebied;
- daar de versterkingsopgave als het meest ingrijpend wordt gezien en waarmee ook daar het
eerst zal worden begonnen;
- de versnellingswaarden, contouren en opgaven voor het gebied eromheen nu als van een
andere orde moet worden gezien, zowel in tijd als in omvang; daarom kan vooralsnog worden
volstaan met het bestaand instrumentarium van o.a (rijks)monumenten en beschermde

Bezoekadres: Schoolstraat 1, Bedum. Of kom langs op www.bedum.nl

dorpsgezichten. Voor Bedum kunt u dat vinden via de website:
https://www.bedum.nl/in_en_over_bedum/vrije_tijd/monumenten/monumenten (links), daar
wordt u ook verwezen naar het landelijk register:
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=search&cOffset=1&cLi
mit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sProvincie=Groningen&sGemeente=Bedum&sPlaats=&
sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sOmschrijving=&sCompMonNr=&sCompMonName
=&sStatus=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sFunctie=
Om dezelfde reden is de organisatiestructuur hier nog anders, eenvoudiger dan in Loppersum. In
Onderdendam wordt overigens, samen met bewoners, hiermee ervaring opgedaan, zowel in opzet als
qua inhoud.
Het gaat dan, op welke schaal ook, om uitvoering. De raad stelt de kaders vast, bepaalt het speelveld
voor de uitvoering en controleert. Het is niet juist die verantwoordelijkheden te vermengen.
Hiermee zijn ook uw andere vragen van een reactie voorzien. Een afschrift van dit bericht is ook ter
kennis van de raadsleden gebracht.

Zoals aangegeven zal ik u In deze brief nog informeren over de procedure ten aanzien van brieven aan
de gemeenteraad.
Op 2 juni 2016 zal uw brief geagendeerd worden voor de vergadering van de gemeenteraad bij het
punt “Ingekomen stukken” (agendapunt 4) en zal aan de raad worden voorgesteld om uw brief voor
kennisgeving aan te nemen en ter afdoening in handen van het college te stellen. Normaliter houdt dat
in dat alle raadsleden via de leesmap op de hoogte zijn van de inhoud van de brief en geen aanleiding
zien om het onderwerp te agenderen voor een volgende commissie-, c.q. raadsvergadering. Indien de
raad overeenkomstig besluit zult u geen reactie meer ontvangen en beschouw ik uw brief als
beantwoord. Alleen indien de raad anders beslist zult u door de griffie daar over worden geïnformeerd.
Uw brief en dit antwoord is dan wel onder de aandacht gebracht van de raadsleden en deze kunnen dat
meenemen in het debat over dit onderwerp in de raadsvergadering van 30 juni 2016.
De besluitvorming hierover in de raad is te volgen via internet: http://besluitvorming.bedum.nl/.
Ik zal een kopie van uw brief en deze ontvangstbevestiging doen toekomen aan het college van b&w.
Tevens attendeer ik u erop dat alle brieven aan de raad openbaar zijn en dat de pers op verzoek
toegang tot uw brief heeft. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit aan ons kenbaar te maken.
Mocht u vragen hebben over de procedure kunt u met de raadsgriffie contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
(ook namens de fractievoorzitters)

De heer H.P. Reijsoo
griffier

kopie: college van burgemeester & wethouders
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