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Beste leden en donateurs,
In deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan voor de Algemene Jaarvergadering van de
Vereniging Groen Noordenveld op dinsdag 22 mei in De Zwerfsteen te Roderesch.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor onze
openbare Algemene Ledenvergadering op

dinsdag 22 mei 2012
De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB RODERESCH
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:
 kort huishoudelijk deel van de vergadering
 korte pauze
 algemeen deel: Groen Noordenveld 2007 – 2012 door Johan Kasper

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

Opening en vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering d.d. 13 december 2011
Mededelingen
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
a.
Verslag van de kascommissie
b.
Benoeming kascommissie 2013
Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden de volgende bestuursleden:
Willy Nooren (secretaris en ledenadministratie), Joop Bosch (Financiën) en Jerrit Veenstra (namens vereniging Natuurschoon Nietap, Leek e.o.). Deze aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
Ook aftredend als bestuurslid is Miep Bregman (vice-voorzitter), zij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar
te stellen.
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.

8.

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, Groenestein 23 te Roden, telefoon 0505010342 (na 19.00 uur), e-mail groennoordenveld@home.nl.

Bereikbaarheid vergaderlocatie
Mocht u problemen hebben met het bereiken van de vergaderlocatie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Wij zijn bereid u op te halen en weer thuis te brengen.

Sponsoring Rabobank
De Rabobank Noordenveld
West Groningen heeft
besloten de Vereniging
Groen Noordenveld te sponsoren met een bedrag van
€ 400 voor 2012.
Hiervoor onze hartelijke
dank.

Schetsschuit (of Schertsschuit?)
Terheijl
Op 29 en 30 juni 2011 werd in het dorpshuis van
Nieuw Roden de Schetsschuit gehouden; een bijeenkomst in het kader van IGS Leek-Roden met 30 vertegenwoordigers van de gemeenten Leek en
Noordenveld, beide provincies, het waterschap, de
Dienst Landelijk Gebied, Groen Noordenveld, Natuurschoon, NOT, 5e Verloting, ondernemers en particulieren woonachtig in het gebied.

Gemeente verbreekt het contract
met de accountant
Onze vereniging zet zich in voor het behoud van rust,
ruimte, natuur, mooie woon- en leefomgeving in en
om de dorpen van de gemeente Noordenveld en
probeert de aantasting van de waardevolle kenmerken van het groene karakter van de gemeente
Noordenveld, veroorzaakt door grootschalige woningbouw, wegenaanleg en aanleg van bedrijventerreinen tegen te gaan. De vaststelling van de zeer
omstreden Intergemeentelijke Structuurvisie (IGS) is
naar ons oordeel strijdig met die uitgangspunten en
daardoor heeft de gemeente Noordenveld aanzienlijke risico’s genomen, met name op het gebied van de
grondexploitatie. Voor een deel worden de verliezen
nu door de provincie en het regiovisie bestuur over
genomen.
Het gemeentebestuur van Noordenveld weigert echter zelfs nu na de aanpassing van de aantallen woningen de structuurvisie aan te passen. De financiële
gevolgen daarvan blijven dus voor rekening van de
burgers van Noordenveld.

Zoals gebruikelijk stelden de deelnemers zich constructief en coöperatief op om tot een goede toekomstvisie te komen voor “Landgoed Terheijl” en
even gebruikelijk is het dat door de Dienst Landelijk
Gebied alvast de kaders waren uitgezet; de gedachtenwisseling zou geheel vrijblijvend zijn en het resultaat verscheen in september 2011. Het resultaat zou
moeten bijdragen aan ”de versterking en ontwikkeling
van landschap, natuur en recreatie, in samenhang
met wonen, werken en infrastructuur” en de landgoederenzone Mensinge, Terheijl en Nienoord zou de
groene ruggengraat van het gebied moeten worden.
In het eindverslag zijn de vooraf vastgestelde kaders
duidelijk terug te vinden: o.a. de assenstructuuropdeling van het gebied (Terheijlsterweg-Schapenweg en
Toutenburgsingel met het verlengde over het Baggelveld) waardoor 4 kwadranten worden gecreëerd:
“park” (NW), natuur (NO), landbouw (ZW) en water
en natuur (ZO), met centraal het “Central Park”.

Het ontkennen van die verliezen was één van de
factoren die een rol speelden bij de besluitvorming
over het IGS. Wii hebben steeds gewezen op die
grote risico’s en hebben de accountant daarover
vragen gesteld. Wij verwijten de accountant grote
nalatigheid bij de controle van de grondexploitaties
en de berichtgeving over de verliezen bij Novatec,
inmiddels al meer dan 3 miljoen. Na Novatec heeft nu
ook de gemeente voor de jaarrekening het contract
met de accountant beëindigd. Zowel bij Novatec als
bij de gemeente Noordenveld wordt het nu wel erg
gemakkelijk om de schuld van de tekorten te wijten
aan het niet goed functioneren van de accountant.

Bij een bijeenkomst op 19 maart jl. in het gemeentehuis te Roden over de Landgoederenzone (en de
toeristische mogelijkheden) bleek dat wethouder
Dam zich “niet kon herinneren” dat in het IGS 6 miljoen euro was uitgetrokken voor verdubbeling van het
Landgoed Terheijl en projectleider IGS repte over
“een boterzachte” toezegging en in de bijeenkomst
werd gesproken alsof het gebied van de gemeente is
en dat de eigenaren de kosten mogen ophoesten.
Ondertussen gaan de Vereniging Natuurschoon en
Staatsbosbeheer in goede samenwerking door met
een verantwoord natuurbeheer en pogen het gebied
te versterken wat betreft natuurwaarde; het Central
Park idee maakt daar geen onderdeel vanuit.

Alle achtergrondinformatie kunt u vinden op
onze website: www.groennoordenveld.nl

Wie het verslag van de Schetsschuit zelf wil lezen,
kan dat opvragen bij de Dienst Landelijk Gebied /
mevrouw Schrandt 050-3178500.

Wij vinden dat op deze manier getracht wordt de
fouten uit het verleden in de doofpot te stoppen. De
handelwijze van de accountant was voor ons overigens aanleiding tot het indienen van een klacht. Voor
de details daarvan verwijzen wij u naar onze website.
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