Nieuwsbrief
Jaargang 11, nummer 2, april 2017

Geachte leden en donateurs,
Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief van jaargang 11, 2017, met daarin de convocatie en
de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. In de vorige Nieuwsbrief hebben wij
aangekondigd dat deze op 3 mei zou plaatsvinden. In verband met de beschikbaarheid
van de spreekster is dit gewijzigd naar woensdag 10 mei a.s. aanvang 19.30 uur. Wij
hopen dat u in de gelegenheid bent deze vergadering te bezoeken.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor onze
openbare Algemene Ledenvergadering op

10 mei 2017
Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, 9301 AC RODEN
aanvang 19.30 uur, ontvangst vanaf 19.15 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
 algemeen deel: mevrouw Annemarie Heite, bekend van het dossier aardbevingen, is bereid als
ervaringsdeskundige een presentatie te geven voor onze vereniging. De presentatie zal voor
iedereen toegankelijk zijn en aanvangen om 20.30 uur. Mevrouw Heite is bekend van diverse
radio en tv programma’s en is ook bij RTV Noord geen onbekende. Onze burgemeester de heer
K. Smid zal ingaan op de specifieke situatie van de gemeente Noordenveld.

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 2016
Mededelingen
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
a. Verslag van de kascommissie
b. Benoeming kascommissie 2018
Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement is aan de beurt van aftreden de voorzitter van onze vereniging, de
heer Johan Kasper. Hij heeft aangegeven herkiesbaar te zijn.
Kandidaat-bestuursleden en tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot aanvang van de vergadering.
Tienjarig jubileum
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.

Presentatie Annemarie Heite

Toelichting burgemeester K. Smid

Haar documentaire “De Stille Beving” heeft voor
de tv veel indruk gemaakt, evenals haar optreden samen met Freek de Jonge bij o.a. Pauw
onder het motto “Laat Groningen niet zakken”.

Noordenveld kent haar eigen aardgasproblematiek. In Langelo ligt de gasopslag Norg. De NAM
heeft hier recent een uitbreiding van de gasopslag gerealiseerd. Rond deze opslag zijn inmiddels ongeveer 100 schademeldingen door bewoners ingediend.

Via http://www.destillebeving.com kunt u met
haar kennismaken.
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De raad van de gemeente Noordenveld heeft
mede daarom in de vastgestelde omgevingsvisie opgenomen dat in 2030 de activiteiten van
de NAM alleen nog gericht zijn op de leveringszekerheid in relatie tot het Groningerveld en dat
eventuele schade aan gebouwen vanwege de
gasopslag dan wel vanwege gaswinning naar
behoren zal worden gecompenseerd.
Dit zijn dus ambities van de gemeente dat dit in
2030 geregeld is. Het verplicht de NAM echter
tot niets.
Op grond van de Mijnbouwwet geschiedt het
opslaan van gas overeenkomstig een door de
minister goedgekeurd winningsplan. Het oorspronkelijke winningsplan dateert van juni 2004.
De gemeenten Noordenveld en Leek hebben
bezwaar gemaakt tegen de verruiming van de
gasopslag.
Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van
22 maart 2017 blijkt dat het de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) (nog) niet vrijstaat
de ondergrondse gasopslag in Norg te verruimen. De minister heeft onvoldoende onderzoek
gedaan naar de gevolgen van de verruiming, en
zijn besluit niet voldoende gemotiveerd.
Daarmee is echter de verruiming niet van tafel.
De minister zal het besluit opnieuw moeten nemen, deze keer deugdelijk gemotiveerd. Daarbij
lijkt de Raad van State het zekere voor het onzekere te nemen waar aardbevingsrisico’s niet
zijn uitgesloten. Ondertussen is de verruiming
reeds geruime tijd gerealiseerd en in gebruik
genomen. Als burger is dit moeilijk te begrijpen.

Omgevingsvisie
Terugkomend op onze reacties op de omgevingsvisie: kritische kanttekeningen hebben we
gemaakt bij de groeiprognoses die nog steeds
uitgingen van nieuwe grote woningbouwlocaties.
Op dit punt is de omgevingsvisie sterk aangepast.
 De driehoek Maatlanden–De Zulthe is
vervallen evenals Roden Zuid.
 Gebleven is Peize Zuid, waar nu een
studie naar wordt gedaan.
 Gebleven is ook het Oosterveld in Norg.

Oosterveld
Over het Oosterveld hebben wij bezwaar gemaakt
tegen de kap van bomen, vooruitlopend op de vaststelling van het definitieve plan. Hierin zijn we gezamenlijk opgetreden met Natuurlijk Norg 2000. Natuurlijk Norg 2000 was partij in de procedures die uitein-

delijk in 2007 geleid hebben tot een gedeeltelijk bestemmingsplan voor maximaal 20 woningen. Ons
bezwaar gold de voorbereidingen voor de ontsluitingsweg.
De raad heeft op 20 april 2016 besloten het Oosterveld organisch te willen ontwikkelen, fasegewijs en
naar aangetoonde behoefte. Dit is essentieel bij de
besluiten rond de aanleg van een ontsluitingsweg ten
behoeve van de ontwikkeling van een vigerend deel
bestemmingsplan in relatie tot het geheel van het
Oosterveld. Wij vonden de kap, volgens de gemeente
spoedeisend vanwege het aanstaande broedseizoen,
voorbarig. De door ons bij de rechtbank gevraagde
voorlopige voorziening tot uitstel, is echter door de
rechtbank afgewezen, omdat er geen sprake was van
een besluit waartegen bezwaar gemaakt kon worden.
Bovendien was niet de gemeente bevoegd, maar de
provincie, omdat het om een groter deel gaat buiten
de bebouwde kom. De kap heeft inmiddels voor een
deel, namelijk het deel Peesterstraat, plaatsgevonden. Het deel Donderseweg zal na de zomervakantie
gedaan worden. Zowel bij de gemeente als bij de
provincie hebben wij naar aanleiding daarvan een
klacht ingediend, wegens onzorgvuldig handelen.
Omdat het Oosterveld als een unieke es beschermd
is, is op grond van de Compensatieverordening gemeente Noordenveld, specifieke compensatie vereist.
Natuurlijk Norg 2000 had hierover een rechtszaak
aangespannen en de rechtbank Assen heeft op 28
augustus 2012 in verzet over dit bezwaar geoordeeld.
Als voorbeeld waarop rechtsmiddelen van toepassing
zijn noemt de rechter in genoemde uitspraak specifiek kap- en aanlegwerkzaamheden.
De voorgenomen bomenkap aan beide zijden van het
Oosterveld vormt het begin van het bouwrijp maken
van het bestemmingsgebied, ook ten oosten van het
vigerend plan. De eerste fase van het Compensatieplan dat is afgesproken, bestaat uit aanleg van een
houtwal, het herstel van de zandpaden en de verwijdering van een sparrenbosje aan de Peesterstraat.
Hiermee is echter nog geen enkel begin gemaakt.
Dit is één van de hoofdbezwaren van onze klacht. De
stukken hierover kunt u via onze website inzien:

www.groennoordenveld.nl
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