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V O O R J A A R S V E R G A D E R I N G  2018 

 
maandag 26 maart 2018  

AGENDA: 

1. Opening.  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Afmeldingen voor de vergadering; Wietske vd Meulen (RWZI), Freek vd Ploeg (gemeente), Wies vd M., Hetty 
B., Joke de J., Simone J. en Wim V. 
De gasten worden voorgesteld: Egbert Bakker van het Huis voor de Sport zal na de pauze de uitkomsten van 
de vragenlijst presenteren, Tjitske Mollema en Kees van de Ven van het Waterschap Noorderzijlvest komen 
aan het eind van de vergadering met een ingelast agendapunt over de plannen voor een zonnepark. Mario 
Post en Wienanda Woltmaker van het waterbedrijf zijn aanwezig en zullen in de pauze beschikbaar zijn voor 
vragen uit de zaal. 

2. Ingekomen stukken & mededelingen; 
- 27 maart is er een informatieavond in het Dorpshuis over de drainagewerkzaamheden in de L. vd 

Veenstraat in verband met het wateroverlast. Alle betrokkenen hebben hierover een brief gehad. 
- RWZI; Wietske vd Meulen heeft zich afgemeld voor de vergadering, maar liet schriftelijk weten dat er een 

conceptplan voor de inrichting van de dijk ligt. Dit plan wordt nu doorgerekend en hierna binnen het 
Waterschap besproken. De uitkomst zal vervolgens besproken worden in de werkgroep die zich bezig 
houdt met de inrichting van de dijk. Het is de bedoeling dat er nog voor de zomer een inloopavond wordt 
georganiseerd. Het plan is om in het najaar te gaan starten. Elmer Schraa is door Dorpsbelangen 
gevraagd om dit te coördineren, de werkgroep te begeleiden en verbindingen te maken met andere 
plannen uit de dorpsvisie. 

- Vanuit de gemeente: de gemeente Ten Boer houdt op te bestaan. Er zijn meerdere ideeën geopperd om dit 
symbolisch af te sluiten. In elk geval is er het voornemen een herinneringsboom te planten in elk dorp 
van de gemeente Ten Boer. In Garmerwolde is hiervoor als locatie de Garmerhof aangewezen. De boom 
zal in samenwerking met de school worden geplant, de datum wordt nog bepaald. 

- Werkgroep windenergie; vanuit gemeente is er een werkgroep opgericht om een beleidskader windenergie 
tot stand te doen komen. Willard Wigboldus zal namens Garmerwolde in deze werkgroep plaatsnemen. 

- Asfalteren Grasdijkweg; er is al een informatieavond geweest voor de aanwonenden. Staat gepland om snel 
te gebeuren, is echter vertraagd door het slechte weer. 

- Renovatieplannen Lageweg; De gemeente is van plan om nog in 2018 de Lageweg tussen Garmerwolde en 
Thesinge te renoveren. De gemeente komt hier nog op terug. Aanwonenden en anderen zullen tijdig 
geïnformeerd worden. 

- Begroeiing stadsweg; Dorpsbelangen heeft bij de gemeente aangegeven te verwachten dat de berm langs 
de Stadsweg opgeknapt zal worden. In een eerder stadium had Dorpsbelangen al bij de Provincie aan de 
bel getrokken, maar dit leverde niet veel op. Het beheer is nu overgedaan aan de gemeente. De 
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ondergrond is niet geschikt voor een mooie grasmat o.i.d., er wordt nu onderzocht hoe dit toch zo mooi 
en groen mogelijk aan te leggen. 

- Klusdag; de klusdag van afgelopen 10 maart is goed bezocht. Namens Simone J. bedankt Nynke de 
vrijwilligers. Tijdens de klusdagen wordt ook altijd zwerfvuil opgehaald. Het zou fijn zijn als de jongeren 
uit het dorp hier een grotere rol in krijgen. Op zaterdag 27 oktober is de volgende klusdag. 

- Jeu des boulesbaan; deze ligt er momenteel verwaarloosd bij. De baan wordt niet veel gebruikt en is 
hierdoor overwoekerd en wordt hierdoor ook weer minder gebruikt. De staat van de baan is nu dusdanig 
verslechterd dat er eenmalig in geïnvesteerd zal moeten worden. 
Vraag aan het dorp of de jeu des boulesbaan nog wel leeft, is er genoeg animo voor? Er wordt opgemerkt 
dat er al een half jaar een container op het veld staat; deze is van GEO en staat daar tijdelijk. De 
container zal binnenkort weer worden verplaatst naar de plek waar hij eerst ook stond. 1 bankje is 
vernieuwd. Als de baan nu zal worden opgeknapt, moet hij ook worden onderhouden. Er wordt 
aangegeven dat de Vrouwen van Nu er geen gebruik meer van maken, de belangstelling liep terug. Het 
idee wordt geopperd om de Garmerstee te vragen wie er belangstelling heeft. De Garmerstee komt na 
Pasen weer bij elkaar en zal het dan bespreken.  

3. Notulen Najaarsvergadering 2017 zijn vastgesteld. U vindt de notulen op:  
www.dorpsbelangengarmerwolde.nl  

In het menu onder vereniging gaat u naar ledenvergadering.  
4. Jaarverslag 2017 is vastgesteld en vindt u op:  www.dorpsbelangengarmerwolde.nl 

  In het menu onder vereniging gaat u naar ledenvergadering. 
Jos M. vraagt naar de voortgang van de werkgroep die zich bezig houdt met de herinrichting van het veldje 
aan de Oude Rijksweg. Er ligt nu net een tekening waar de werkgroep achter staat. De plannen worden nu 
doorgerekend en dan moet er overleg plaatsvinden met de aanwonenden, de jongeren, jongerenwerker, de 
gemeente en het bestuur van Dorpsbelangen. Jos verzoekt om de groep aanwonenden die geïnformeerd 
worden groter te maken dan de alleen de direct aanwonenden. 

5. Financiële verantwoording 2017 en begroting 2018, verslag kascommissie en oproep en vaststellen nieuwe 
kascommissieleden voor twee jaar.  
Jan Willem de L. en dhr T. hebben het jaarverslag goedgekeurd. Ze geven een compliment voor hoe goed de 
financiële adminstatie op orde is. 
Vraag uit de zaal over verschil inkomsten en uitgaven. Er zijn per ongeluk dubbele afschrijvingen gedaan, dit 
is weer rechtgezet. Er zijn mensen die zelf een automatische overschrijving hebben ingesteld. Het verzoek is 
om dit stop te zetten, om zo dubbele betalingen te voorkomen.  
Jan- Willem de L. heeft nu drie keer de kascontrole gedaan. Oproep wie dit van hem over wil nemen. Huub B. 
meld zich aan voor de kascommissie. Annemiek van B. meldt zich als reserve.  

6. Bestuursverkiezing 
   Kees Zoethout treedt af als algemeen bestuurslid en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 

Aafke Kooi treedt af als algemeen bestuurslid en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 
Ineke Schelhaas treedt af als penningmeester en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.   
Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor Sacha la Bastide en Rob Braspenning. De zaal 

ontvangt dit met applaus. Er is voor de leden die afscheid nemen nog een afscheidswoord, bloemen en een 
aardigheid. 
 
PAUZE 
 

7. Presentatie van de vragenlijst over samenwerking in het dorp.  
Dit naar aanleiding van de pilot die in 2016 is begonnen; het werken met themagroepen. Omdat het bestuur 
onderdeel is van de pilot, heeft het bestuur Egbert Bakker gevraagd om deze evaluatie te begeleiden. 
Egbert werkt voor ‘sterk vrijwilligerswerk’ dit is een samenwerking van vereniging Groninger dorpen, CMO 
stamm en het huis van de sport.  
De enquête is 33 keer ingevuld. De enquête is aan alle bewoners (250 adressen) geadresseerd.  
De conclusie is dat de themagroepen werken, maar er is ook nog ruimte voor verbetering is. 
Enkele verbeterpunten vanuit de enquête: vergaderdata kunnen beter gecommuniceerd worden, het is nog 
niet voor iedereen duidelijk dat iedereen bij de themagroepen mag aansluiten, jeugd en nieuwe bewoners 
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mogen meer betrokken worden, de themagroepen mogen meer zichtbaar worden in het dorp, de website 
van Dorpsbelangen kan beter en de communicatie mag transparanter. 
 

8. Kijken naar de toekomst en met elkaar van gedachten wisselen over hoe we de samenwerking en samenhang 
in het dorp nog verder kunnen verbeteren; onder begeleiding van Egbert Bakker van Sterk Vrijwilligerswerk. 
De zaal gaat uiteen in vijf groepen om het per subgroep over een vraagstuk te hebben. Elke subgroep 
formuleert een aantal verbeterpunten. Terugkoppeling per vraagstuk: 
 
1: Draagvlak 
Meer/andere sportvoorzieningen in het dorp, meer dan alleen voetbal. Oprichten van een themagroep jeugd 
(na de basisschool). Deze themagroep betrekken bij Dorpbelangen? De jongerenwerker Kim Aerts uitnodigen 
bij Dorpsbelangen. 
Buurtborrels organiseren. De jongerenclub is wel actief, maar mogelijk vinden ze het ook leuk om in het 
Dorpshuis bijeen te komen? 
 
2: Functioneren en verwachtingen themagroepen 
Klusdag; hoe zorg je voor inbreng (wat er gedaan moet worden) als je er zelf niet bij kan zijn? Doorgeven aan  
Simone. 
Dubbelingen in activiteiten; niet alles wordt (op tijd) op de kalender gezet. Iedereen die iets plant moet er 
alert op zijn dat dit bekend wordt gemaakt in het dorp. Tijdig dingen doorgeven aan Dorpsbelangen. 
 
3. Communicatie en draagvlak  
Initiatieven uit het dorp moeten bekend zijn bij Dorpsbelangen en eerder in het dorp gedeeld worden. Hoe 
dit te doen? 
 
4. Samenwerking 
Agenda: dingen op kalender zetten en dit met elkaar communiceren. Belangrijk dat er 1 agenda is die alles 
samenvat (G&T, website). School betrekken, dan zijn meteen veel mensen betrokken (jeugd en ouders). 
 
5. Tips 
Bewaak de dorpsvisie en de gemaakte afspraken. 
Zorg voor vaste contactpersonen tussen dorp en gemeente. 
Houd de subsidie voor dorpsactiviteiten in stand. 
Neem contact op met de gemeente voor de herindeling; hoe ga je om met alle gemaakte afspraken. 
De jeu des boulesbaan moet blijven. 
 

Conclusie: het principe van de themagroepen is een goed idee, belangrijk om te blijven werken aan de 

communicatie! 

 

9. Ingelast agendapunt: 

Waterschap Noorderzijlvest. De gemeente ten Boer heeft in sept 2017 het beleidskader zonneparken 

vastgesteld. Er zijn 2 voorkeurslocaties aangegeven voor grootschalige zonneparken: NAM-locatie Ten 

Post en het huidige slibdepot van Waterschap Noorderzijlvest (zie voor het kaartje van dit gebied de  

website van de gemeente Ten Boer). 

Een ontwikkelaar heeft al een groot stuk grond in bezit, direct grenzend aan het slibdepot. De 

ontwikkelaar wil zo snel mogelijk een zonnepark bouwen op de door hen verworven gronden. Ook het 

waterschap ziet deze kans die de gemeente biedt als goede optie om een zonnepark te bouwen op 

eigen gronden. Het slibdepot is tot 2022 in gebruik, dus erg grote haast is er niet. Op aangrenzende 

percelen van het Waterschap zou het eerder kunnen. De gemeente Ten Boer en de Provincie 

Groningen stellen als randvoorwaarde dat de twee delen, dus van de projectontwikkelaar en van het 

waterschap, er uit komen te zien als één groot zonnepark. Ook eist de provincie een zogenaamd 
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‘participatieplan’. In dit plan moet worden aangegeven hoe en wanneer de omgeving kan meepraten 

over hoe het park er uit komt te zien, maar waarin ook is aangegeven op welke wijze de omgeving 

financieel kan participeren.  

Het Waterschap zal gaan onderzoeken hoe ze samen met de omgeving vorm kunnen geven aan het 

participatieplan: eerlijke verdeling van de lasten en lusten. Eerste gesprekken hebben inmiddels 

plaatsgevonden met ECTB en Groninger Energiekoepel. Het waterschap nodigt de inwoners van 

Garmerwolde uit om ook mee te praten.  

Vragen vanuit de zaal: 

- Wat heb ik als dorpsbewoner aan een zonnepark?  

Een eerlijke verdeling lasten en lusten. Bijvoorbeeld groene stroom afnemen tegen een gunstig tarief, of 

een bepaald gedeelte van de opbrengst gaat naar het dorp. Dit moet met de gemeente en met name met 

de ontwikkelaar nog goed worden doorgesproken. Hoe dit er uit komt te zien is nog niet duidelijk. 

Waterschap heeft energiedoelstellingen. Het zou goed kunnen dat ECTB een deel van het park gaat 

exploiteren.  

- Waarom zo kort van te voren pas Dorpsbelangen en het dorp informeren?  

Waterschap wordt ook per dag ‘overvallen’ door nieuwe berichten. Er is nog steeds weinig duidelijk, maar 

grijpen vandaag (de voorjaarsvergadering) graag aan om toch alvast iets te zeggen over de 

ontwikkelingen. 

- Hoe staat het waterschap in relatie tot de andere initiatiefnemers? 

De opdracht is dat het er uit moet zien als één park. Het kan zijn dat het één groot landschappelijk 

inrichtingsplan wordt, bestaande uit meerdere fasen. 

- Is er ook nagedacht over de energieopslag? 

Volgende week is er binnen het Waterschap een brainstorm waar dit ook besproken wordt (opslag van 

pieken) Dit moet allemaal nog worden onderzocht. 

- Richten jullie je ook op windmolens? 

Op dit moment niet, nu alleen op het zonnepark. 

- Wat is de schaalgrootte? 

Het terrein van het Waterschap bedraagd ongeveer 22 hectare, de buurman ontwikkelaar heeft een 

minstens zo groot terrein er naast liggen. Ook het terrein dat nu niet als depot in gebruik is zou betrokken 

kunnen worden en mogelijk al eerder kunnen worden ontwikkeld. Het gaat is totaal dan om zo’n 55-60 

hectare. 

 

Voor de zomer zal het Waterschap terugkomen met een informatiebijeenkomst. Nynke wijst ze op de 

werkgroep Garmerwolde Energieneutraal. 

 

10. Rondvraag en sluiting.  
Dorpsbelangen bestaat in 2020 75 jaar. Jos M. en Geesje Z. hebben zich aangeboden om mee te helpen met 

de viering van dit jubileum. De zaal ontvangt deze mededeling met applaus. 

 

Subsidies 

Let op! Aanvragen voor subsidies moeten vóór 1 april ingediend zijn. Op de website van Vereniging 

Dorpsbelangen Garmerwolde kunt u het reglement vinden. 

https://www.dorpsbelangengarmerwolde.nl/subsidies

