Verslag van het jaarlijks overleg van het college met het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen in
Garmerwolde.
Dinsdag 25 januari 2005, dorpshuis ‘De Leeuw’.
Aanwezig namens de gemeente: de dames H.K. Pot (burgemeester) en J.A. Zwerver-Roerig
(wethouder) en de heren R.R. Jurjens (wethouder), H. Meijer (buurtagent) en F. van der Ploeg
(Stafbureau, verslag).
Aanwezig namens dorpsbelangen: de heren J. Wigboldus (voorzitter), J. Havenga, R. Verhagen,
A. Kuipers en J. Mocking, alsmede de dames G. Zeedijk, J. Jansen en M. Baarda.

Opening.
Na de verwelkoming staat de voorzitter stil bij het overlijden van Piet de Vries, jarenlang de ambtelijk
vertegenwoordiger bij dit overleg. Dit is het eerste overleg zonder Piet. Het bestuur bewaart warme
herinneringen aan de samenwerking met hem: plezierig om mee om te gaan, accuraat en altijd
meedenkend. Tijdens een ogenblik van stilte wordt Piet herdacht.
De burgemeester spreekt haar waardering er over uit dat op deze manier wordt stilgestaan bij het
overlijden van de heer De Vries.
Verslag bespreking 23 maart 2004.
Inhoudelijk geen opmerkingen. Een aantal onderwerpen komt terug in dit overleg.
Voortgang locatie Stollenga
Op 10 februari a.s. is er een informatieavond voor de omwonenden en gegadigden voor een
bouwkavel, met als onderwerp de uit te voeren sanering op deze bouwlocatie. Aanvankelijk leek de
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vervuiling erger dan het feitelijk is. Er is sprake van een geringe asbestvervuiling en 23 m grond is
met olie vervuild. Het hele gebied wordt afgegraven en de grond wordt afgevoerd. De vervuiling is zo
gering, dat de grond niet tegen hoge kosten behoeft te worden afgevoerd. Het kan in depot worden
gezet, om later te worden hergebruikt, bijv. bij een wegreconstructie.
De artikel 11 WRO-procedure wordt op 9 februari a.s. gepubliceerd en ligt ter inzage tot 10 maart. Er
wordt nog een openbare voorlichtingsavond georganiseerd. Vervolgens wordt het ontwerpplan ter
goedkeuring ingestuurd aan gedeputeerde staten. Op z’n vroegst kan in december 2005 met de
gronduitgifte worden begonnen.
De weelderige groei van brandnetels op de bouwlocatie veroorzaakt overlast voor de omgeving.
Verwacht wordt dat op korte termijn met de sanering wordt begonnen, waarmee tegelijk ook de
brandnetels worden verwijderd.
Herstelwerkzaamheden vaste brug Fledderbosweg
De aansluiting van het brugdek op het asfalt, aan de zijde van de RWZI, is niet meer optimaal. Er is
sprake van kuilvorming.
De brug is eigendom van het waterschap, de op- en afgangen zijn in beheer en onderhoud bij de
gemeente. De werkzaamheden zullen worden ingepland.
Verkeerssituatie Oude Rijksweg
Wanneer er langzaam verkeer op de N360 rijdt hebben erachter rijdende automobilisten soms de
gewoonte om de Oude Rijksweg als ‘inhaalstrook’ te gebruiken. Dit leidt tot hoge snelheden met de
daarbij behorende gevaren voor de aanwonenden. Hoe kan dit probleem worden opgelost?
De burgemeester is er geen voorstander van om drempels toe te passen. Dit leidt nl. vrij zeker tot
andere vormen van overlast.
De suggestie van een inrijverbod, m.u.v. bestemmingsverkeer, ligt niet voor de hand. De politie kan de
handhaving van een dergelijk verbod onvoldoende waarborgen.

Een optie is wellicht het aanbrengen van een plateau tussen de N360 en de brug over het
Damsterdiep, nabij perceelnr. 1. Een andere suggestie die wordt gedaan is het aanleggen van een
uitwijkplaats aan de N360, kort voor de aansluiting van de Oude Rijksweg.
De burgemeester zegt toe dit punt in de verkeerscommissie te zullen bespreken. Tegelijk deelt ze
mee, dat de gemeente geen budget heeft voor al te ingrijpende maatregelen.
Situatie rondom kassen Ritsema – RWZI
Wethouder Jurjens heeft een gesprek gehad met de gedeputeerde, de heer Calon, over de ruimtelijke
inpassing van het bedrijf van Ritsema aan de Grasdijkweg. De gemeente is van oordeel dat het bedrijf
hier past. Er is immers al meer bedrijvigheid in deze omgeving en er wordt een invulling gegeven aan
de kassen die er al staan. Het biedt werkgelegenheid en het dorp ondervindt geen hinder.
De provincie is echter niet van haar standpunt te brengen: geen detailhandel in het buitengebied. Het
Provinciaal Omgevingsplan (POP) is hier ook duidelijk over. De gemeente heeft de opdracht gekregen
het bestemmingsplan te handhaven, hetgeen betekent dat Ritsema zijn bedrijf moet sluiten. Dit moet
gebeuren per 1 maart a.s. De heer Ritsema is met de gang van zaken bekend.
Er wordt nu gekeken welke mogelijkheden Ritsema op deze locatie kunnen worden geboden. Die zijn
erg beperkt. Er ligt nog een bouwvergunning op het perceel voor de bouw van een schuur, bestemd
voor het ‘oppotten van kweekgoed’. Voor Ritsema zal dit niet de meest interessante invulling zijn.
De wethouder heeft de provincie gevraagd om mee te denken over een mogelijke invulling. De
bereidheid hiertoe is tot dusverre niet groot gebleken.
Entree van het dorp
De voorzitter benadrukt dat dorpsbelangen druk is met het verfraaien van de voorkant (de
dorpsentree). Het is daarom temeer wrang dat aan de ‘achterkant’ (locatie Ritsema) het risico van
verloedering toeneemt. Op 14 februari is er in het Geweide Hof een bespreking met
vertegenwoordigers van de provincie en Landschapsbeheer. Doelstelling is een integraal plan te
maken. Alles wat beschreven staat in de Identiteitsvisie wordt er in meegenomen. Dit geldt ook voor
de inpassing van de RWZI.
Wellicht zal dit een pilotproject voor de provincie worden. Om die reden bestaat er kans dat ook een
provinciaal bestuurder aanwezig zal zijn bij de bespreking.
De provincie is inmiddels akkoord met de ruimtelijke bestemming ‘Wonen en werken’ aan de
Grasdijkweg.
De voorzitter vraagt ten slotte, of de beplanting aan de Dorpsweg gelijktijdig zal worden aangebracht
met de reconstructie van de W.F. Hildebrandstraat. Wethouder Jurjens zegt dit toe.
JOP (JongerenOntmoetingsPlek)
Over de wenselijkheid van een extra lichtpunt in het JOP is geen duidelijkheid. Dorpsbelangen zal
hierop terugkomen. De jeugdagent vindt meer verlichting niet verstandig, de jeugd wil het wel graag.
De burgemeester licht toe, dat de JOP in negatieve zin ter sprake is geweest tijdens één van de
laatste raadsvergaderingen. Er zou gedeald worden. Zij informeert naar het gebruik van deze
voorziening.
Dorpsbelangen legt uit, dat het een echte hangplek is. Er wordt veel gebruik van gemaakt, maar er
wordt niet gedeald. Wel zijn er soms sporen van wietgebruik. Van noemenswaardige problemen is
geen sprake. Elders in het dorp wordt amper nog ‘rondgehangen’. Bij de hangplek heeft de jeugd zelf
een basketbalvoorziening geplaatst.
De Garmerwolder jeugd is bekend met de uitspraken die zijn gedaan in de raad. Er is overleg geweest
met jeugdagent Hofstee. De jongeren ondernemen zelf actie door een brief te sturen aan mevrouw
Meester.
De bereikbaarheid van het onderkomen is niet optimaal. Enig verhardingsmateriaal zou welkom zijn.
De burgemeester zegt toe dat de gemeente hiernaar zal kijken.
Jaarwisseling
Dorpsbelangen is teleurgesteld in het aantal vernielingen, dat in de jaarwisselingsnacht is
aangebracht. Temeer teleurstellend, omdat er zoveel is geïnvesteerd in een afwisselend programma
gedurende de nacht. Er zijn 6 aangiften van vernieling gedaan bij de politie.
Het blijkt, dat de aangevers terughoudend zijn met het verstrekken van informatie over mogelijke
daders. De angst voor represailles is kennelijk groot. Wijkagent Dijksterhuis plaatst in de
eerstvolgende G&T-express een oproep. Dorpsbelangen is voorstander van een ‘lik-op-stuk’ aanpak.

De ‘werkgroep brandbult’ heeft bij de milieuafdeling aangegeven dat dit het laatste jaar is geweest dat
zij zich hiervoor inzetten. In de loop van het komende jaar zal hierover nader overleg plaatsvinden.
Rondvraag
Mevrouw Jansen stelt de bedrijvigheid op de percelen van Hoekstra en Boes, beide in het
buitengebied, aan de orde. Zij is het van harte eens met deze bedrijvigheid, maar waarom kan
Ritsema dan niet blijven zitten.
Wethouder Jurjens licht toe, dat Hoekstra en Boes in het bestemmingsplan voor het buitengebied zijn
beschreven.
De burgemeester stelt de beoogde samenwerking met Groningen aan de orde. Zij geeft een
toelichting, waarom aan een intensieve samenwerking niet kan worden ontkomen. De gemeentelijke
taken worden steeds omvangrijker en de financiële mogelijkheden zijn beperkt. Om te voorkomen dat
Ten Boer in een breed scala aan samenwerkingsverbanden terechtkomt, met alle nadelen van dien,
heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om te onderzoeken of samenwerking met één grote partner
mogelijk is. Het gaat om een nieuwe samenwerkingsvorm. Voor het uit te voeren onderzoek heeft het
Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie toegekend.
Dorpsbelangen kan begrip hebben voor het standpunt van de gemeenteraad. Sceptici in het dorp zien
hierin een voorloper van een samengaan met Groningen. Wethouder Jurjens licht toe, dat een evt.
samenwerking geen invloed zal hebben op de woningbouw. Hierover worden in het kader van de
Regiovisie afspraken gemaakt.
Mevrouw Zeedijk deelt mee, dat er vanuit de provincie binnenkort een informatieavond wordt belegd in
Garmerwolde in het kader van de vergunningprocedure voor de RWZI. In verband met strengere
eisen moeten er aanpassingen worden gepleegd.
De heer Wigboldus deelt mee, dat er op 21 mei a.s. opnieuw een ‘doedag’ rondom de N.H. kerk wordt
georganiseerd.
Hij vraagt of de gemeente bekend is met een onderzoek naar gebruik van energie dat vrijkomt bij
SWISS Combi voor de verwarming van enkele woningen.
De burgemeester kent dit onderzoek niet. Zij zal hier op terugkomen.
Vervolgens sluit de voorzitter om 21.55 uur de bespreking, nadat hij de wens heeft uitgesproken dat
dit overleg in 2006 opnieuw in januari kan worden gepland.

Ten Boer, 1 februari 2005.
F. van der Ploeg.

