Verslag van de secretaris 2016
Door de Vereniging Groen Noordenveld zijn in de periode van april 2016 tot april 2017 brieven gestuurd aan college van B&W en de gemeenteraadsleden van Noordenveld en aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Drenthe. Wij hebben onder meer enkele verzoeken gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB-verzoeken) over
onder andere de financiële verantwoording van de exploitatie van het Oosterveld. De verzoeken waren ons inziens onvolledig en te laat beantwoord en er was nagelaten deze ter
kennisneming aan de commissie vóór behandeling toe te sturen. Op 20 juli 2016 is naar aanleiding van onze bezwaarschriften een hoorzitting gehouden.
In maart 2017 hebben wij samen met Natuurlijk Norg 2000 een bezwaarschrift ingediend tegen de aangekondigde kapwerkzaamheden t.b.v. de ontwikkeling van het Oosterveld. Dit bezwaarschrift is ingediend zowel bij de gemeente Noordenveld als bij de provincie Drenthe.
Wij hebben een verzoek neergelegd bij de Rechtbank Noord-Nederland om voorzieningen te
treffen om de kapwerkzaamheden te doen stoppen. Op maandag 10 maart was er zitting bij
de Rechtbank Noord-Nederland. Ons verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen op
grond van het feit dat er geen sprake is van een besluit. Op dit moment loopt nog een klachtenprocedure bij de Ombudscommissie Noordenveld en bij Gedeputeerde Staten Drenthe,
betreffende onzorgvuldige behandeling van de kapmelding Oosterveld. Wordt vervolgd.
Het afgelopen jaar zijn door de Vereniging Groen Noordenveld zienswijzen ingediend over
Wijziging welstandscriteria Oosterveld en over de Omgevingsvisie.
Op dit moment zijn er een aantal zaken die onze belangstelling hebben:
- Onderzoek naar effecten gasopslag NAM
- Archeologisch onderzoek Oosterveld Norg
- Activiteiten m.b.t. 10-jarig jubileum Vereniging Groen Noordenveld
In 2016 zijn 2 Nieuwsbrieven verschenen: in april nummer 1 met daarin de onder andere de
convocatie voor de ALV en in oktober nummer 2 over de Omgevingsvisie en het indienen
van zienswijzen. In 2017 zijn tot nu toe twee Nieuwsbrieven verschenen. In het afgelopen
jaar zijn er acht bestuursvergaderingen geweest.
De website van Groen Noordenveld wordt voorzien van berichten en actualiteiten door
Willem Ponsteen (www.groennoordenveld.nl). Regelmatig wordt getracht nieuwe foto’s en
artikelen te plaatsen.
De Vereniging Groen Noordenveld telt in januari 2017 330 leden en donateurs. Het afgelopen jaar is een aantal leden overleden en zijn leden verhuisd of hebben om andere redenen
hun lidmaatschap beëindigd. Er is in 2016 één nieuw lid bijgekomen.
Van de Rabobank hebben wij in 2016 wederom subsidie mogen ontvangen voor onze vereniging. Daarvoor onze hartelijke dank.
In 2016 is geen najaarsledenvergadering gehouden.
We zijn ervan overtuigd dat we als Vereniging Groen Noordenveld naast de politieke partij
Lijst Groen Noordenveld een belangrijke rol kunnen blijven spelen om de kwaliteiten van
onze gemeente (rust, ruimte en natuur) te bewaken en te bevorderen. Wij zullen ons blijven
inzetten voor de inwoners van de gemeente Noordenveld.
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