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Geachte leden en donateurs,
Alweer een nieuwe jaargang! In december was het helaas niet mogelijk nog een
Nieuwsbrief uit te geven. Het secretariaat is verhuisd; u vindt het nieuwe adres onderaan deze Nieuwsbrief. 2012 was het jaar van ons eerste lustrum. Dat hebben we begin
november gevierd in Het Wapen van Drenthe. In 2013 hebben we al weer een aantal
acties ondernomen, waarover u kunt lezen in deze eerste Nieuwsbrief van 2013.

Succesvolle Lustrumbijeenkomst Vereniging Groen
Noordenveld
De Vereniging Groen Noordenveld heeft op 10
november haar Lustrumbijeenkomst gehouden in
het Wapen van Drenthe. De bijeenkomst werd
bezocht door zo’n 60 personen. Voorzitter Oebele Bruinsma, die in het buitenland was voor werk,
blikte terug op vijf jaar Vereniging Groen
Noordenveld en gaf tegelijkertijd aan dat de vereniging nog steeds springlevend is en nog een
schone taak te vervullen heeft met betrekking tot
de woningbouw- en infrastructurele plannen in
Noordenveld.
Na Oebele Bruinsma kwam de inleidster Angelique van Wingerden – coördinator van het Kennisnetwerk Krimp in Noord-Nederland - aan het
woord. Angelique van Wingerden, werkzaam bij
de RUG en de Hanzehogeschool – is goed bekend met de regiovisie en het IGS Leek-Roden.
In haar presentatie gaf ze aan dat het ‘groei
denken’ altijd de plannen van de regiovisie en
het IGS Leek-Roden heeft beheerst en dat provincies en gemeenten nog steeds veel moeite
hebben om dat los te laten. Voor Noordenveld is
van belang dat er sinds 2008 sprake is van een
negatieve natuurlijke aanwas (aantal geboorten
neemt af, sterftecijfers neemt toe en sterftecijfer
is sinds 2008 groter dan geboortecijfer) en dat
die trend zich de komende decennia versterkt zal
voortzetten. Als belangrijkste invloeden voor de
woningmarkt noemt van Wingerden de verande-

rende samenstelling van de bevolking, de ontwikkeling van (eenpersoons)huishoudens, de
veranderingen in woonvoorkeuren en financieel/economische ontwikkelingen.
De belangrijkste les voor Noordenveld is ervoor
te zorgen de demografische shift (van groei naar
krimp) bij de bestuurders op het netvlies moet
komen. Tot nu toe heeft men het alleen maar
over aanpassing van de woningbouwplannen
vanwege de economische malaise. Er wordt met
geen woord gerept over verkeerde prognoses en
demografische veranderingen. Ook geeft van
Wingerden aan dat de bestuurders in Noordenveld weinig realiteitszin vertonen bij hun visie op
het aantal scholen en klaslokalen. Ingrijpen is
nodig omdat het aantal kinderen fors gaat afnemen. Onderzoek wijst uit dat dat niet altijd ten
koste van de leefbaarheid behoeft te gaan. Tenslotte brengt van Wingerden naar voren dat
krimp en groei in gemeenten naast elkaar voorkomen en dat een gezamenlijke, sector overstijgende aanpak nodig is om uit de problemen te
komen.
Naar aanleiding van deze presentatie ontstond
er een zeer levendige discussie. Na sluiting van
de officiële bijeenkomst konden de leden en
belangstellenden zich op de hoogte stellen van
vijf jaar Vereniging Groen Noordenveld weergegeven in en lange reeks van krantenkoppen en
artikelen gewijd aan de regiovisie en het IGS
Leek-Roden en de reacties en activiteiten van de
vereniging in deze.
Al met al een zeer geslaagde lustrumbijeenkomst.
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Ontwikkeling aantal geboren kinderen per vrouw
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Erkenning als ANBI
Onze vereniging is erkend als algemeen nut
beogende instelling. Wij zijn daar heel blij mee
omdat dat een waardering van de overheid betekent voor onze activiteiten. De voordelen voor
u als lid van de vereniging zijn dat giften of donaties aan de vereniging binnen de daarvoor
geldende regels aftrekbaar zijn van het inkomen.
Omdat we de erkenning met terugwerkende
kracht hebben ontvangen geldt dit dus ook al
voor 2012. Voor de komende aangifte over 2012
kan dat dus nog een fiscaal voordeeltje voor u
opleveren voor giften die gedaan zijn boven de
contributie van 5 euro.

Bezwaar tegen de uitbetaling van
de reserve volkshuisvesting aan
Actium
De gemeente Noordenveld heeft in 2011 grote
verliezen geleden op de samenwerking in de
Regio Groningen Assen en de structuurvisie
Leek – Roden. Dat betekent een grote druk op
de financiën van de gemeente. Die verliezen
bedragen in totaal € 8,7 miljoen. Op de IGS
gronden werd € 10,2 miljoen verloren waaraan
de regio en de provincie € 5,5 bijdroegen. Op
het industrieterrein Haarveld was het verlies € 1
miljoen, op de gronden in Peize was het verlies
€ 1,4 miljoen en de gemeente stelde nog € 1,6
miljoen beschikbaar voor de regio voor de komende vijf jaar. Totaal dus € 8,7 miljoen, alleen
al in 2011.
Wij waren dan ook zeer verbaasd dat bij de behandeling van de begroting 2013 besloten zou
worden dat het saldo van de reserve volkshuisvesting van bijna € 1,4 miljoen aan Actium uitbetaald zou worden. Wij hebben daar op 2 november bezwaar tegen gemaakt. Met deze extra
toedeling zou de reserve van € 2,8 miljoen besteed worden voor projecten van Actium, voornamelijk in Norg.
In een tijd dat er veel gekort wordt op sociaal en
cultureel werk en de belastingen extra omhoog
gaan vinden wij een zo grote toedeling aan Actium niet verantwoord, zeker niet nu uit een eerste reactie van het college blijkt dat er helemaal
geen concrete plannen aanwezig zijn voor de
Brinkhofweide en het Oosterveld.
Wij blijven zeer kritisch over nieuwe woningbouwplannen en vinden dit strijdig met de vorig
jaar aangekondigde vermindering van de plannen tot maximaal 1.000 woningen tot 2030.

Nadat Actium op 17 december bekend heeft
gemaakt een groot aantal plannen, waaronder
de Brinkhofweide voorlopig niet te ontwikkelen,
maakte de burgemeester bekend dat er feitelijk
niets betaald gaat worden aan Actium. Dat is
slechts ten dele waar want er is volgens een
schrijven van het college al
€ 300.000 uitbetaald voor toekomstige herstructureringen in Norg. Actium zou jaarlijks achteraf
rapporteren over de besteding van dat geld.
Wij zijn van mening dat hiermee de controle van
de raad een wassen neus wordt. Als je achteraf
verslaggeving krijgt over de besteding van het
geld, kun je niet meer corrigeren. De rol van het
uitzetten van beleid in zaken van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening door de raad is
daarmee uitgeschakeld. We vinden dit gelijk
staan aan het afgeven van een blanco cheque.
Om die reden hebben wij de besluiten over de
besteding van de reserve volkshuisvesting, een
reserve waarin zoveel geld omgaat, voorgelegd
aan de ombudscommissie en wachten de behandeling daarvan af. Tijdens de raadsvergadering van 30 januari heeft het college inmiddels
erkend dat er veel onduidelijk is in dit dossier en
dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de
besluitvorming. Wordt vervolgd.
Zie ook: www.groennoordenveld.nl

Contributie 2013
De contributie voor 2013 bedraagt wederom
€ 5,00 per lid. Helaas is er een aantal leden dat
de contributie voor 2012 nog niet heeft voldaan.
Wanneer dat het geval is vindt u een aangehechte brief aan deze Nieuwsbrief.
Leden die de contributie voldoen ontvangen een
bewijs van lidmaatschap in de vorm van een
groene kaart.
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