Nieuwsbrief
Jaargang 10, nummer 1, april 2016

Geachte leden en donateurs,
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van jaargang 10, 2016. In deze Nieuwsbrief vindt u de
convocatie en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Wij hopen dat u in de
gelegenheid bent deze vergadering te bezoeken en zult meegenieten van de bijzondere
fotopresentatie.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor onze
openbare Algemene Ledenvergadering op

12 mei 2016
Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, 9301 AC RODEN
aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur
Deze bijeenkomst van de Vereniging Groen Noordenveld is vrij toegankelijk voor iedere inwoner
van Noordenveld.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:


huishoudelijk deel van de vergadering



korte pauze



algemeen deel:. De verbeelding van Noordenveld
De heer André Brasse zal een fotopresentatie houden over allerlei bijzondere aspecten van natuur en landschap in Noordenveld. André is werkzaam bij IVN en is naast zijn werk een enthousiaste amateurfotograaf.

Agenda voor het huishoudelijk deel van de vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Opening en vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering d.d. 12 mei 2015
Mededelingen
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
a. Verslag van de kascommissie
b. Benoeming kascommissie 2017
Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden de volgende bestuursleden:
Jelke Kuiler (penningmeester), Willem Ponsteen (beheerder website) en Alex van der Kloet.
Jelke Kuiler en Willem Ponsteen hebben aangegeven herkiesbaar te zijn als bestuurslid;
Alex van der Kloet heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. Wij nemen afscheid van hem als bestuurslid van onze vereniging. Op dit moment is er geen nieuw kandidaat-lid voor ons bestuur.
Kandidaat-bestuursleden en tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot aanvang van de vergadering. Ieder lid heeft het recht een of meer leden als kandidaat-bestuurslid voor te dragen, mits het verzoek daartoe
schriftelijk wordt ondersteund door tenminste twee andere stemgerechtigde leden. Bij het verzoek dient
een schriftelijke motivering van de voorgestelde kandidaat te worden overlegd.
Hoe verder met de Vereniging: wat verwachten de leden van het bestuur?
Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering.

Het verslag van de vergadering en overige verslagen worden ter vergadering uitgedeeld en zijn op aanvraag verkrijgbaar via het
secretariaat van de Vereniging Groen Noordenveld.
Redactieadres: De Klencke 32, 9301 SZ RODEN – 050-5016429

Sponsoring Rabobank 2016
De Rabobank Noordenveld
West Groningen heeft wederom besloten de Vereniging
Groen Noordenveld te sponsoren. Voor 2016 is een bedrag
van € 500 toegezegd. Hiervoor
onze hartelijke dank.

De NAM in onze regio
In opdracht van de NAM heeft Arcadis onderzoek gedaan bij ruim 30 woningen in de regio
Langelo-Steenbergen-Roderesch-tot aan NieuwRoden naar gebouwschade die mogelijk ontstaan is door NAM activiteiten.
De onderzoeken zijn inmiddels afgerond en de rapporten daarover zijn onlangs individueel met de bewoners besproken. Er is onder de bewoners veel onvrede over de eenzijdige en beperkte wijze waarop
het onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek is duidelijk gericht op het uitsluiten van enige invloed van
NAM activiteiten. Arcadis voert als argumentatie op
dat alle schades ontstaan zijn door autonome zetting,
constructiefouten, zwakke constructies in gebouwen
etc.
De bewoners voeren aan dat dat geen oorzaken zijn,
maar dat deze aspecten hooguit mede aanleiding
kunnen zijn voor het gemakkelijker ontstaan van
schades als gevolg van NAM activiteiten. Een autonome zetting ontstaat niet bij gebouwen die al tientallen tot soms meer dan honderd jaar op een bepaalde
plaats staan. Als het gebouw zich dan nog een keer
zet, dan is er iets aan de hand in de ondergrond (trilling, verandering van waterpeilen of iets dergelijks).
De bewoners willen dat Arcadis en de NAM volledig
in kaart brengen wanneer en wat de NAM precies
aan uitvoeringsmaatregelen en activiteiten heeft gedaan de laatste tien jaar en vervolgens ook in kaart
brengt wanneer de schades zijn ontstaan. Dan kan
ingeschat worden of er een verband is tussen beide.
Twee bevingen die in 1993 en 1999 plaatsvonden in
Steenbergen waren duidelijk te relateren aan NAM
activiteiten. De bewoners denken dat de recente
schades aan woningen ook te relateren zijn aan NAM
activiteiten van de laatste jaren. In 2014 zijn er veel
werkzaamheden uitgevoerd ter vergroting van de opslagcapaciteit van het gasveld. Daarbij is geboord tot
onder Steenbergen. Jaarlijks wordt nu onder grote
druk meer gas in het veld geperst als (buffer)voorraad voor het winterseizoen. In het winterseizoen
wordt die voorraad er weer uitgetrokken.

Fietssnelweg door de Onlanden?
De provincie Groningen heeft plannen om een snelle
fietsverbinding te realiseren tussen Groningen en
Leek. Een van de 4 alternatieven is een (snel)fietsroute (optie-3). Dit is de route ten zuiden van het
Leekstermeer dwars door een prachtig stiltegebied.
Vele verenigingen, welke voor het behoud van onze

waardevolle natuurgebieden zijn, hebben hier een reactie op gegeven aan de provincie Groningen.
Ook heeft de gemeenteraad van Noordenveld te kennen gegeven tijdens de raadscommissie op 9 maart
2016 geen voorstander van de route-3 te zijn. De gemeenteraad van Noordenveld heeft te kennen gegeven een sterke voorkeur voor optie-2 te hebben
(route langs de A7).
Voor meer informatie zie ook onze site
www.groennoordenveld.nl waar u o.a. het plan van
de provincie Groningen alsook de brief van de gezamenlijke verenigingen kunt inzien.

Oosterveld
Onlangs is door de meerderheid van de gemeenteraad toch ingestemd met verdere ontwikkeling van
het Oosterveld. We zijn absoluut niet tegen woningbouw in Norg, maar de redenen om juist op het Oosterveld te bouwen zijn niet steekhoudend. Het geldige
bestemmingsplan biedt namelijk alleen maar ruimte
voor maximaal ca. 20 vrije sectorkavels op zeer grote
percelen.
Pas als een nieuw bestemmingsplan is opgesteld,
over een aantal jaren, is er misschien goedkopere
woningbouw en huurwoningen mogelijk. Zowel
Actium (sociale verhuurder) als projectontwikkelaar
Heijmans zien op dit ogenblik geen mogelijkheden.
Inmiddels is al wel 1,4 miljoen in het plan gestoken,
waaronder € 450.000 volkshuisvestingsreserve, bedoeld voor goedkopere sociale bouw. Nog meer dure
villa’s verstoort alleen maar de markt waar al vele
dure woningen te koop staan. Het argument dat deze
woningbouw de leefbaarheid en de scholen ten
goede komt is wel erg bezijden de waarheid en biedt
al helemaal weinig voor starters, senioren of sociale
huurders.
Alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma
opgenomen: inbreiden gaat voor uitbreiden en men
omarmt het begrip ‘duurzaamheid’. De vraag is: gaat
men ook duurzaam om met het Oosterveld: zowel archeologisch, cultuur-historisch als landschappelijk?
Bouwen op het Oosterveld is slecht voor Norg en
dient uitsluitend - niet door de markt onderbouwde lokale ambities en politieke ‘onderbuik-gevoelens’.
Beter ware het om de schaarse financiële middelen
in te zetten om een aantal sneller te realiseren locaties in te vullen met betaalbare woningbouw. Denk
aan Vluchtheuvelterrein, Klinkenkampweg e.o., Eikenlaan, Westeind, stukje van Brinkhofweide of locatie Norg West Grootveen.
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