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AGENDA:
Opening
De voorzitter opent de vergadering en neemt de agenda door. Onze gasten voor vanavond worden welkom
geheten: Michiel Mulder (Bronnen van Ons), Tineke de Vries (Waterschap), Mario Post en Wijanda
Woltmaker (Waterbedrijf), Dirk Jasper Keegstra, Peter Homan en Ronald Rooiakkers (gebiedsteam), Hans de
Vries (Waterschap), René Bolle (gemeenteraadslid CDA Groningen) en Jelte Haan (medewerker CDA).
Vanaf de pauze sluit Inge Jongman (wethouder gemeente Groningen) aan.
Ingekomen stukken & mededelingen
Mededelingen:
- Subsidieaanvragen kunnen nog tot 1 april worden ingediend.
- Er wordt een Dorpenoverleg opgericht. Dit is een overlegorgaan voor alle dorpen in de voormalig gemeente
Ten Boer. De statuten zijn in concept klaar, naar verwachting zal het Dorpenoverleg begin mei formeel
worden opgericht.
- De Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde bestaat in 2020 75 jaar. Op 19 september 2020 zal dit feestelijk
worden gevierd. De commissie die het jubileumfeest organiseert bestaat uit Jos Mocking, Geesje Zanting
en Rob Braspenning.
- Vereniging Dorpsbelangen heeft een nieuwe website. Huub Bouma en vrienden hebben Dorpsbelangen
geholpen deze website te bouwen. Het voornaamste doel was de website aantrekkelijker en
overzichtelijker te maken. Op de nieuwe website zijn onder andere de nieuwsbrief en de jaarkalender te
vinden, er is een link met Facebook en de notulen van de ledenvergaderingen en het jaarverslag staan
erop. Het adres is https://dorpsbelangengarmerwolde.nl
De notulen van de Najaarsvergadering 2018 zijn na een wijziging vastgesteld. In de notulen wordt de
volgende wijziging opgenomen: Bij punt 7 is beschreven dat de kerk wordt omgebouwd tot een expositie, dit
is wat te kort door de bocht. De kerk blijft zoals hij is. De notulen worden gewijzigd in: ‘De kerk krijgt een
museale functie’. Op de website van de stichting en op hun facebookpagina is een presentatie te vinden.
Het jaarverslag 2018 is vastgesteld. De brochure en adressenlijst worden geupdate. Hiervoor worden o.a. de
Kamer van Koophandel gegevens gebruikt. Iedereen die er in wil (of juist niet) kan dit kenbaar maken aan het
bestuur van Dorpsbelangen. De Brochure is te vinden op de website van Vereniging Dorpsbelangen.
Financiële verantwoording 2018 en begroting 2019, verslag kascommissie en oproep en vaststellen nieuwe
kascommissieleden voor twee jaar.
Het bedrag voor Oud en Nieuw roept wat vragen op vanuit de zaal. Er wordt toegelicht dat een deel van het
bedrag naar het kloksmeren is gegaan. Zij declareren de uitgaven. Het overige deel is naar de kroeg gegaan
voor het oud-en-nieuwfeest. Hier wordt aan toegevoegd dat de kroeg heeft aangegeven te stoppen met het
organiseren van een oud en nieuwfeest. Huub B. heeft plannen om iets te organiseren en is hierover in
gesprek met de groep die het kloksmeren organiseert. Herhaalde oproep: doe de aanvraag voor de subsidie,
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dit kan alleen deze week nog.
Er wordt gevraagd waarom de klusdag niet op de begroting van 2019 staat. Deze staat er niet op omdat er
voorgaand jaar niks is gedeclareerd. Dit heeft te maken met de ruime subsidie vanuit NLDoet.
De kascommissie heeft de kas van Dorpsbelangen, de feestcommissie en de Garmerstee gecontroleerd. Bij
alle drie de penningmeesters was de kas goed op orde en zijn de kasstaten goedgekeurd.
Huub B. zal komend jaar weer de kascontrole doen. HD Tammeling heeft het nu twee keer gedaan en zal het
volgend jaar dus niet weer doen. Marjo F. biedt zich aan om volgend jaar samen met Huub de kascontrole te
doen.
6. Bestuursverkiezing
Nynke Kloppenburg treedt af als voorzitter en heeft zich herkiesbaar gesteld. Dit wordt door de zaal met
applaus ontvangen.
Simon Spanninga treedt af als algemeen bestuurslid en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Wel blijft Simon
actief in de themagroep DOR. De voorzitter richt een woord van dank tot Simon.
Sacha la Bastide legt de functie van penningmeester neer en blijft aan als algemeen bestuurslid. Totdat er
een nieuwe penningmeester is blijft Sacha aan als vervangend penningmeester. Het bestuur heeft een
nadrukkelijke vacature voor penningmeester en roept geïnteresseerden op dit kenbaar te maken. Omdat
gebleken is dat de functie van penningmeester niet makkelijk op te vullen is, is het bestuur ook met het
bestuur van het Dorpshuis in overleg om te onderzoeken of dit mogelijk gezamenlijk georganiseerd kan
worden. Suggesties en ideeën over hoe dit te organiseren zijn welkom.
7. Hans de Vries, omgevingsmanager Waterschap Noorderzijlvest, geeft een update over de werkzaamheden bij
de waterzuivering. Op 6 maart is een bijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden waar deze
punten ook zijn besproken.
Intern (op de zuivering) loopt een aantal projecten/verbouwingen. Duurzaamheid is een actueel thema, het
Waterschap wil steeds minder energie gebruiken. Zo worden er persen voor de slibverwerking vervangen, dit
is een investering van 7 miljoen euro. De eerste pers is nu geplaatst en wordt getest.
Ook wordt de blowerinstalatie voor het beluchten van afvalwater vervangen. De nieuwe installatie
produceert veel minder lawaai.
Het Waterschap is bezig met een nieuwe aanbesteding voor het verwerken van het slib. Het ontwateren van
het slib doet het Waterschap zelf, het drogen doet Swisscombi. Hiervoor wordt heel veel aardgas gebruikt,
dit wil het Waterschap anders zien. De nieuwe aanbesteding zal voor vele jaren zijn. Een van de eisen van het
Waterschap is dat er geen aardgas meer wordt gebruikt. Het huidige droogproces van Swisscombi voldoet
dan niet. Swisscombi kan zich wel inschrijven voor de aanbesteding, maar zal dan met een ander systeem
moeten gaan werken. Ook wanneer Swisscombi het niet wordt, kunnen ze verder zonder RWZI.
Na een vraag vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er rekening zal worden gehouden met de
vervoersbeweging. Er wordt gevraagd of er ook gas gewonnen wordt uit de zuivering? Ja, de zuivering
produceert biogas, waar electriciteit mee wordt geproduceerd. Momenteel wordt onderzocht of het niet
duurzamer is om hier groengas mee te produceren. Als dit gebeurt, zal het worden geïnjecteerd in het
aardgasnetwerk. Het gas kan nu niet zo gebruikt worden, hiervoor is het te vervuild. Ook is het bij lange na
niet genoeg om hier het slib mee te drogen.
Tineke de Vries houdt zich bezig met projecten buiten de zuivering. Een van de de projecten die de RWZI wil
helpen mogelijk te maken is het grootschalig zonnepark. Burgerparticipatie is hierbij erg belangrijk, daarom
wordt dit als een van de voorwaarden gesteld. Belangrijk om te vermelden: de vergunningsaanvraag loopt en
wordt waarschijnlijk voor de zomer (mei) gepubliceerd.
Wietske van der Meulen, omgevingsmanager voor keringen, geeft een update over het
dijkversterkingsproject. De kade is nu op hoogte en is aan de waterzijde versterkt met damwanden. De
landszijde tussen Wieringa’s bosje en Woltersum moet nog worden versterkt met de baggerspecie die op het
depot wordt gedroogd. Er wordt op gestuurd om daar dit jaar nog mee te starten. Alleen als het echt nog te
nat is wordt het naar volgend jaar doorgeschoven. Op een paar locaties komen stabiliteitsschermen.
Er ligt een inrichtingsplan voor de dijk die al verbreed is. Op de Najaarsvergadering van Dorpsbelangen is dit
plan toegelicht en deze wordt nu uitgewerkt. De verwachting is dat er vanaf het derde kwartaal van dit jaar
met de de inrichting wordt gestart. Er komen zones waar schapen gaan grazen en er komt een wandelpad
met een bloemrijk grasmengsel.
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Het fietspad is gezamenlijk aangelegd door het Waterschap en de provincie en het regiopark. Er wordt
gevraagd wanneer het fietspad open gaat. Voorlopig nog niet om onveilige situaties te voorkomen, omdat er
nog allerlei werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Er wordt onderzocht of het fietspad wel voor een
bepaalde periode open kan, buiten de werkzaamheden om. Ook moet er nog een klein stuk fietspad
aangelegd worden, hier is men mee bezig.
Vanuit de zaal wordt gevraagd wat er gaat gebeuren met het puin dat op de dijk ligt? Dit is een bekend
probleem, de aannemer heeft toegezegd dit er handmatig uit te halen (wordt niet omgewoeld, alleen wat er
aan de oppervlakte ligt).
Er wordt vanuit de zaal opgemerkt dat er onlangs een fiets in het kanaal is gewaaid. Er zitten drenkeling
trapjes, maar deze blijken erg slecht zichtbaar. Bij Ruischerwaard zijn de trapjes witgespoten, waardoor ze
meer opvallen. Dit zou ook hier wenselijk zijn. Wietske geeft aan deze opmerking te noteren.
Er wordt benoemd dat er ooit een bord bij de Rijksweg heeft gestaan met een foto van een breed fietspad. In
werkelijkheid blijkt het fietspad erg smal en is het moeilijk elkaar te passeren. Wietske geeft aan dat het
bekend is, maar dat er zo geen oplossing voor is. Het is ook een geldkwestie.
8. Mario Post geeft namens het Waterbedrijf een update over de bouw van de industriewaterfabriek op de
locatie van Noorderzijlvest. Het aanbestedingstraject is nagenoeg afgerond en het vergunningentraject loopt.
De beloofde informatieavond in maart 2019 is uitgesteld omdat vergunning nog niet rond is. Streven is om
de informatieavond in juni plaats te laten vinden, men kan dan ook in gesprek gaan met de aannemer.
Over twee weken wordt gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Dit gaat vooral over zandtransport.
Dit transport gaat per schip. Vrachtwagenbewegingen zullen vooral op het terrein van Noorderzijlvest
plaatsvinden. Hier is bij de aanbesteding rekening mee gehouden.
De grondwerkzaamheden zullen duren tot juni 2019. Dit zijn omkeerbare werkzaamheden. Het echte
bouwen begint pas als de vergunning rond is. Er wordt veel aandacht besteedt aan de communicatie met de
omgeving. Zoals nu op ledenvergadering, overleg met de direct aanwonenden en het afstemmingsoverleg.
Dit laatste overleg is ook een gevolg van wat er is aangegeven op de informatieavond. Om de 6 weken vindt
er een overleg plaats met de provincie, de gemeente en het waterbedrijf. Gespreksonderwerp is alles dat te
maken heeft met verkeersbewegingen in de omgeving en heeft als doel: elkaar niet te verrassen en overlast
voor omwonenden zo klein mogelijk houden.
Binnenkort zal er een update per brief verstuurd worden en eind juni vindt er een informatiebijeenkomst
plaats.
9. Michiel Mulder, Bronnen van Ons/ Natuur- en milieufederatie, geeft een presentatie over de rol van Bronnen
van Ons bij het geplande zonnepark achter de RWZI.
Bronnen van Ons (BvO) helpt energiecoörporaties op te starten. Ze zijn door energiecoörporatie Ten Boer
(ECTB) gevraagd om mee te denken over hoe de bewonersparticipatie in dit project vorm te geven.
Vaak worden bij dusdanige initiatieven de bewoners pas laat betrokken in het proces. BvO wil dit anders en
wil dat de omgeving eerder wordt betrokken.
BvO wil een betere procesparticipatie en streeft naar 50% eigenaarschap voor de omgeving (dit staat ook in
het klimaatakkoord). De bewoner heeft nu simpelweg niet altijd de juiste kennis en is niet goed
georganiseerd.
Onlangs is het manifest Zonnepark opgeleverd. Hier staan vuistregels in hoe je bewoners kan laten meedoen,
en hoe dit in te passen. Gemeenten dubben met nieuw beleid. Hoe leg je participatie vast? Hoe wordt je
energieneutraal? Hoe organiseer je de omgeving? De ontwikkelaar wil het graag eenvoudig houden en heeft
vaak haast. Voor het zonnepark in Ten boer is BvO nu in gesprek met Ecorus, Waterschap en ECTB. Ze hopen
de volgende ledenvergadering van Dorpsbelangen meer informatie te hebben.
Er wordt opgemerkt dat er ’s nachts door een zonnepark geen stroom kan worden opgewekt, hoe gaan ze
hier mee om? Enexis is daar druk over aan het nadenken. Waterstof zou een optie zijn of windenergie. Er zijn
meerdere oplossingen te bedenken, dit is aan Enexis.
10. Kennismaken met het nieuwe gebiedsteam Ten Boer van de gemeente Groningen.
Dirk Jasper Keegstra, ambtenaar Gemeente Groningen, is gebiedsmanager van oud gemeente Ten Boer. Het
gebiedsteam heeft als doel te weten wat er speelt en leeft in het gebied Ten Boer. Ze willen ook dat collega’s
die met projecten bezig zijn in dit gebied hun weten te vinden, zodat het gebiedsteam hen kan
ondersteunen. Het gebiedsteam heeft een eigen gebiedsbudget om initiatieven uit de dorpen te
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ondersteunen. Het is de bedoeling is dat bewoners weinig merken van gemeentelijke herindeling. Hiervoor
heeft het gebiedsteam nauw overleg met de dorpenverenigingen.
Er kunnen nog steeds vergunningsaanvragen voor activiteiten gedaan worden. Dit kan op de website van de
gemeente Groningen. Als u zoekt op vergunningaanvragen vindt u een formulier oud gemeente Ten Boer.
Ook kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente Groningen. De gemeente Groningen
heeft ook een app, waarop alles verschijnt wat er gebeurd op het gebied van vergunningen in de gemeente.
Voor subsidieaanvragen voor nieuwe activiteiten kan contact opgenomen worden met het gebiedsteam.
Contact kan via dirk.keegstra@groningen.nl, telefonisch of door langs te komen op het gemeentehuis in Ten
Boer.
Peter Homan (stadsdeelbeheerder) stopt per 18 april. Ronald Rooijakkers volgt Peter op.
Peter geeft aan dat er morgen een update komt over de stand van zaken van de Lageweg. Morgen sluit ook
de inschrijving, dan wordt er gekeken welke aannemer de beste prijs heeft. Waarschijnlijk volgt op 3 april de
gunning. Een deel van de werkzaamheden zal voor de vakantie en deel na de vakantie w orden uitgevoerd.
Het gebiedsteam zal Dorpsbelangen op de hoogte houden.
Inge Jongman is de dorpswethouder van voormalig gemeenteTen Boer. Het gebiedsteam is het eerste
aanspreekpunt, maar ook de wethouder zal regelmatig in het gebied langskomen. Mocht er echt iets zijn,
mag er ook contact met haar opgenomen worden via inge.jongman@groningen.nl
Namens Garmerheerd wordt opgemerkt dat men het erg op prijs heeft gesteld dat de wethouder de eerste
was die een reactie gaf.
Vraag vanuit de zaal: de begroeiing naast de Stadsweg blijft kaal, wordt hier nog iets aan gedaan? Dit is een
bekend probleem. Peter Homan geeft aan de vraag mee te nemen naar de partij die er over gaat. De
voorzitter geeft kort de geschiedenis rondom dit probleem aan en vraagt het gebiedsteam dit op te pakken.
Ook het probleem met het puin op de dijk wordt bij het gebiedsteam onder de aandacht gebracht. Vraag aan
het gebiedsteam om dit samen met ons als dorp te bewaken dat het een mooi ingerichte dijk wordt.
11. Fotogroep Garmerwolde kreeg de vraag een foto te maken voor op het ‘kombord’ Garmerwolde. Dit is een
strook onder het bord Garmerwolde waar een abstracte weergave van een beeld van het dorp op komt. Ze
hebben gezocht naar een karakteristiek beeld voor Garmerwolde. De kerk lijkt het meest karakteristiek.
12. Rondvraag en sluiting.
Jos M: is het mogelijk dat er bij de fietsenstalling tegen over de Agrishop verlichting komt? Het gebiedsteam
geeft aan dit te noteren en ernaar te gaan kijken.
Anne B: Kerkhorn heeft nog wat meubilair en kleine spullen over (tafels/stoelen). Belangstellenden kunnen
zich melden bij Anne. Het aanbod staat ook op Facebook, vrije gift.
Harm Derk T. geeft aan grote problemen te hebben met hetgeen er verteld wordt door het gebiedsteam over
de Lageweg. In een eerder overleg heeft hij een vraag gesteld over trillingen waar een reactie op zou komen.
Peter Homan geeft aan dat daar is door de technisch specialist meteen die avond antwoord op is gegeven.
De Engelberterweg heeft dezelfde constructie en daar zijn geen klachten.
Er wordt gevraagd naar de lantaarnpaal die al maanden kapot is. Dit is meteen en meerdere keren gemeld,
maar nog niks mee gedaan. Het gebiedsteam zal hier naar kijken.
Karin L. geeft aan dat het Dorpshuis per 1 april dicht is, er wordt gestart met de verbouwing. Dit is
gecommuniceerd via nieuwsbrieven, Facebook en website. Morgen gaat er een mail naar de algemeen
besturen van alle verenigingen. Het Dorpshuis geeft updates via de eigen website.
Huub B. Geeft aan dat het bankje bij het Eemskanaal gemeld moet worden bij Wietske. Harm Derk T. geeft
aan dit in de pauze al te hebben gemeld. De reactie was dat dit niet eerder wordt meegenomen dan met
inrichtingsplan.
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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