Nieuwsbrief
Jaargang 6, nummer 1, februari 2012

Beste leden en donateurs,
Het jaar 2012 is al bijna 2 maanden oud. Dit jaar vieren wij ons eerste lustrum: in juni 2007 is de
Vereniging Groen Noordenveld opgericht en we bestaan dit jaar dus 5 jaar. Een heuglijk feit
waar we deze zomer zeker aandacht aan zullen besteden

Samenvatting Internet Dialoog
Vereniging Groen Noordenveld
Op de najaarsledenvergadering in december
2011 hebben we laten zien dat we door middel
van een internet dialoog over een aantal zaken,
zoals bijvoorbeeld de toekomst van de vereniging onze meningen kunnen uitwisselen. Er is
een toezegging gedaan dat de resultaten daarvan voor alle leden beschikbaar zouden zijn.
Hieronder volgt een eerste samenvatting.
Doel: Argumenten verzamelen voor een strategie, waarbij en waarin de Vereniging als instrument van (betrokken) inwoners van Noordenveld, effectief tegenspel kan blijven voeren tegen de voortgaande IGS/Regiovisie plannen.
Deze plannen staan haaks op de visie van de
Vereniging voor een levendige dorpen structuur
in een kwalitatief hoogwaardige omgeving.
Er is een dialoog gevoerd over dit onderwerp op
basis van een drietal Aspecten:
1) Beoordeling kwaliteit Nieuwsbrief
2) Doelstelling van de Vereniging Groen
Noordenveld
3) Heeft de Vereniging nog bestaansrecht?
Per Aspect zijn één of meerdere uitspraken geformuleerd waarop, door Leden, Adviseurs en
Bestuursleden in drie afzonderlijke panels, is
gereageerd. De reacties zijn gegroepeerd volgens schalen van 0 (zeer slecht of geheel mee
oneens) tot 8 (uitstekend of geheel mee eens).
Beoordeling kwaliteit Nieuwsbrief
Samenvatting argumentatie: Als bindmiddel is
de nieuwsbrief effectief; de lay-out kan beter. Als
de nieuwsbrief vaker moet verschijnen i.v.m. de
actualiteit, dan is een elektronische nieuwsbrief
gewenst.

Doelstelling van de Vereniging Groen
Noordenveld:
Geen vage doelstellingen. Tekstuele aanpassing
nodig die “het ergens tegen zijn” in andere of
positieve zin duidelijk maken. IGS/Regiovisie
wordt gezien als een slapende vulkaan: behoeft
dus waakzaamheid, zeker gezien de rol van het
gemeentebestuur van Noordenveld. De Vereniging moet een afweging maken waarbij enerzijds de scheidslijn met de politiek duidelijk is
(onafhankelijk) en anderzijds de behoefte van
leden zaken aan te kaarten te honoreren, als die
een aantoonbare relatie hebben met een leefbare en kwalitatief hoogwaardige woon/werk omgeving.
Heeft de Vereniging nog bestaansrecht?
De conclusie kan worden getrokken dat de Vereniging haar bestaansrecht op een drietal elementen baseert: een onafhankelijke visie, een
onderbouwde kennisbasis en de noodzaak de
politiek met name op het gebied van ruimtelijke
ordening en leefbaarheid kritisch tegemoet te
treden. De Vereniging heeft veel mensen bereikt
die anders “op de achtergrond” waren gebleven.
Dat is een rechtvaardiging voor haar bestaansrecht.
Binnenkort zal er een tweetal stellingen bijkomen. Wij roepen hierbij leden op om mee te
doen met onze internetdialoog. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat (e-mail:
groennoordenveld@home.nl).
De contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging
Groen Noordenveld bedraagt ook voor 2012 slechts
€ 5,00 per jaar. U kunt uw contributie overmaken op rekeningnummer 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld.
Wanneer u heeft betaald ontvangt u een groene lidmaatschapskaart met daarop het jaar, de datum en het bedrag van betaling. Indien u ons heeft gemachtigd dan zal
automatische incasso in maart of april van uw rekening
worden afgeschreven.

Bestuurders Regiovisie en IGS
Leek-Roden moeten nu met de billen bloot
In opdracht van bestuurders en beleidsmakers in de
regio Groningen-Assen heeft ABF Research jarenlang voor de regio Groningen-Assen en daarbinnen
voor de gemeente Noordenveld een enorme huishoudengroei voorspeld. In de groeiprognoses van
ABF Research werden de voorgenomen woningcontingenten als extra huishoudens meegeteld. Dat is
gebeurd met medeweten van bestuurders en beleidsmakers in de gemeenten van de regiovisie. In
2006 noemt een woordvoerder van de regiovisie
Groningen-Assen dat in een openbare bijeenkomst
een ‘self fulfilling prophecy’. Als je maar voldoende
woningen bouwt en je gelooft met z’n allen in deze
ambitie, dan wordt het vanzelf bewaarheid. Voor dit
‘groei denken’ in de regio Groningen-Assen moest de
rest van de provincies Groningen en Drenthe ‘bloeden’. Anders gezegd de overige (vooral plattelands)
gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe
moesten daarvoor inwoners inleveren, want je moet
de toekomstige bewoners voor al die nieuwbouwprojecten toch ergens vandaan halen.
Op basis van deze regiovisie Groningen-Assen en
daarbinnen het IGS Leek-Roden zijn in het achterliggende decennium door de regiovisie gemeenten
enorme hoeveelheden grond aangekocht voor toekomstige woningbouw om deze huishoudengroei tot
2030 op te vangen. De regiovisie gemeenten – waaronder Noordenveld - hebben zich fors in de schulden
gestoken met deze grondaankopen in de veronderstelling dat die gronden in de toekomst lucratief verkocht konden worden voor woningbouw.
Sinds 2006 hebben veel deskundigen op het gebied
van bevolkingsontwikkeling, gerenommeerde marktpartijen (vertegenwoordigers van bank- en verzekeringswezen en de bouw) en diverse regionale en
lokale belangenverenigingen – waaronder de Vereniging Groen Noordenveld – de stuurgroepen van de
regiovisie en van het IGS Leek-Roden regelmatig
gewaarschuwd voor de foutieve aannames in de
berekeningen van de huishoudenprognoses voor dit
gebied. Al in 2005 meldt het CBS dat de huishoudengroei voor Noordenveld niet verder gaat dan 900
huishoudens extra in 2025. Terwijl alle gemeentelijke
bouwplannen opgeteld er meer dan 3000 woningen
gebouwd zullen worden in dezelfde periode.
Niet de huidige crisis is de belangrijkste oorzaak van
deze problemen, maar het overaanbod aan geplande
woningen in het afgelopen decennium. Nederlandse
gemeenten hadden tezamen bouwplannen voor een
bevolkingsomvang van ongeveer 30 miljoen inwoners
en dat is bijna 50 % teveel plancapaciteit. In
Noordenveld had men zelfs drie keer teveel plancapaciteit (i.p.v. 900-1000 woningen maar liefst meer
dan 3000 woningen). De ongebreidelde en speculatieve grondaankoop van gemeenten zal de crisis nog
verder versterken als gevolg van miljoenen bezuinigingen die deze gemeenten nu moeten doorvoeren.
Jarenlang is door bestuurders en beleidsmakers in
Noord-Nederland en in Noordenveld ontkent dat de
omvang van de woningbouwplannen veel te groot

was en dat dit in de toekomst problemen op zou leveren. Voor de coalitiefracties in Noordenveld – met de
PVDA en Gemeentebelangen voorop – waren de
grootschalige uitleggebieden voor woningbouw zelfs
nog inzet van de coalitie onderhandelingen bij de
laatste verkiezingen. De voorstanders van grootschalige uitleggebieden hebben de discussie steeds ‘gesmoord’ met de opmerking ‘maar we bouwen toch
niet voor leegstand, dus waar maken jullie je zorgen
over’.
Inmiddels weet nu iedereen waar we ons – terecht al jaren zorgen over maken. Niet over het ‘bouwen
voor leegstand’, maar over het feit dat alle gemeenten in het regiovisiegebied – inclusief Noordenveld –
zich fors in de schulden hebben gestoken met onnodig veel dure grondaankopen. Dat levert nu al forse
rentelasten op en op termijn zullen die gronden met
groot verlies – tegen agrarische waarde – verkocht
moeten worden. In Noordenveld is met deze ‘terug
verkoop’ van deze gronden al een aanvang gemaakt.
Het verlies dat daarbij genomen moet worden, moet
de komende jaren door de burgers van Noordenveld
betaald worden en de burgers zullen geconfronteerd
worden met forse extra bezuinigingen op allerlei
voorzieningen en diensten.
Het wordt tijd dat de gemeente Noordenveld na jaren
van ontkenning haar inwoners eindelijk duidelijk
maakt welke verkeerde keuzes er in het verleden
gemaakt zijn in de regiovisie en bij het IGS LeekRoden, welke financiële consequenties dat heeft en
wie daar verantwoordelijk voor zijn.
Onlangs werd in een bijeenkomst medegedeeld dat
het verlies voor Leek en Noordenveld samen 30 miljoen euro bedraagt. Dat gaat u betalen! Wie neemt
hier de verantwoordelijkheid voor? De crisis wordt nu
gebruikt als dekmiddel voor onjuiste besluitvorming.
De crisis lijkt daarmee een zegen te zijn voor falend
bestuur.
Onze vereniging zal zich blijven inzetten voor een
aanpassing van de IGS Leek – Roden en een lagere
afdracht aan de kosten van het voortbestaan van een
duur projectbureau van de Regiovisie. Sociale voorzieningen worden gekort, maar meer dan 350.000
euro betalen aan de Regiovisie lijkt geen enkel probleem.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze vernieuwde website:
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