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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 16 februari 2017 19.30 uur 

 

Voorzitter:     E. van Lente 

Griffier: H.P. Reijsoo 

Aanwezige raadsleden: CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes  

PvdA: Heres, Kuiper, Rus  

ChristenUnie: De Jong 

VVD: Journée 

Tevens aanwezig de collegeleden:  Van Dijk, Van de Kolk 

M.k.a.  Berghuis, Wijnstra, Doesburg, De Vries 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Opent vergadering, heet aanwezigen welkom. Meldt berichten van verhindering, zie boven. 

Agenda wordt conform vastgesteld. Noteert wens tot inbreng bij PvdA bij a.p. 5.  
De Jong Spreekt ambtsgebed uit. 
 

2. Vragenuur voor raadsleden 
Heres (Zie inleiding op www.bedum.nl) Stelt vragen n.a.v. dit weekend uitgezonden documentai-

re De Stille Beving. 1. Wat is stand van zaken van opgekochte, afgebroken en/of versterkte 

boerderijen en woonhuizen in gemeente Bedum? 2. Verlies van monumentale boerderij 

van fam. Ubels/Heite staat niet op zich. Documentaire zei al: Ter Laan is Ter Laan niet 

meer. Ondanks herziene contour is schade in gem. Bedum lokaal zeer ernstig. Zijn onder-

grond en situatie van Ter Laan nu onderzocht? 3. Zijn gevolgen van gaswinning voor be-

dreigde gebouwen zoals molenaarswoning en gemaalgebouw Boterdiep Wz in de gemeente 

Bedum in beeld?  
Voorzitter Bevingproblematiek vergt unieke oplossingen en vergt van iedereen veel. Laatste kwartaal-

rapportage NCG schetst kosten schadeafhandeling vs. kosten schadeherstel. Enquête RUG 

bevestigt dat gevoel van veiligheid onder bewoners weg is en schadeherstel niet hetzelfde 

is als zorgen voor een veilige woonomgeving. Sociaal netwerk blijkt belangrijk te zijn voor 

weerbaarheid en gevoel in het gebied thuis te horen. NCG ontvouwde hoe hij om wil gaan 

met versterkingsopgave van woningen; het blijkt een majeure opgave: alle tot dusver geïn-

specteerde woningen moeten worden versterkt. NCG vroeg ook aandacht voor impact die 

steeds weer moeten verhuizen op bewoners heeft en vraagstuk van tijdelijke huisvesting. In 

Bedum speelt versterking van niet zozeer woningen als wel scholen, in combinatie met 

aanpassing van scholen aan eisen van deze tijd. Ook andere risicovolle elementen worden 

bekeken zoals corporatiewoningen in Bedum van hetzelfde type als elders en panden van 

zorginstellingen en huisvesting van kwetsbare groepen in Bedum. Omdat aanpak van mo-

numenten niet vlot, heeft een aantal eigenaren daarvan een vereniging opgericht. Antwoord 

op vragen PvdA. 1. NAM heeft in gemeente Bedum aangekocht: a. Rijksmonu-

ment/woonboerderij Den Haver in Onderdendam, die nu antikraak wordt bewoond; na vier 

jaar is er nog geen zicht op herstel/versteviging van dit pand; b. een woonhuis in het bui-

tengebied van Bedum. Dat is gesloopt. 2. Tot op heden hebben NAM noch NCG gehoor 

gegeven aan verzoek om onderzoek van ondergrond Ter Laan. Wel is er breder onderzoek 

naar schade in heel het gebied gestart incl. bij adressen in de gemeente Bedum. College 

wacht dat af en hoopt Ter Laan dan verder onder de aandacht te kunnen brengen. 3. Helaas 

ontbreekt een algeheel overzicht van gevolgen voor andere gebouwen. Wel is via NAM, 

CVW en NCG bekend dat er ca. 4.000 schadegevallen in de gemeente Bedum zijn, maar 

niet waar die zich bevinden en of het A-, B-, C-schade is e.d.. College vindt ook dat er bre-

der naar schade gekeken moet worden: gaat het om mijnbouwschade, schade door bodem-

daling etc. Dit inzicht ontbreekt overigens provinciebreed, en wordt node gemist ook om 

afspraken te maken bijv. in de zorg met partijen in de keten e.d.. Zet zich ervoor in om te 

zorgen dat het uiteindelijk, met inachtneming van de privacy, lukt die gegevens wel uit te 

wisselen zodat de raad die inzichten ook kan krijgen.  

http://www.bedum.nl/
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Heres Dankt voor uitvoerig antwoord. Hecht aan inzicht in ondergrond van Ter Laan. Is blij dat 

college om onderzoek gaat vragen. Hoopt dat college richting NCG initiatief neemt als uit-

komst van lopend onderzoek onbevredigend is. Vraagt ter inzage legging van kwartaalrap-

portage NCG. Schrikt van aantal schadegevallen. Vraagt wanneer Bedum eens aan snee is. 

Weet dat in Ter Laan drie boerderijen en één woonhuis zijn afgebroken. Documentaire 

spreekt van ophanden sloop van vier boerderijen. Dat alle onderzochte woningen versterkt 

moeten worden is een enorme opgave. Hoopt dat het er in Bedum minder zijn. Volgens 

RTV Noord zijn alle gemeenten al bezig de schade aan monumentale panden te inventari-

seren. Raad is 1
e
 kwartaal ’17 voorstel dienaangaande beloofd. Wanneer kan raad dat te-

gemoetzien?  
Voorzitter Kwartaalrapportages NCG komen ter inzage evenals rapportages Gronings Perspectief. 

Sluit niet uit dat panden die zij zelf noemde, zowel opgekocht als gesloopt zijn, terwijl 

panden die dhr. Heres noemt misschien alleen gesloopt zijn. Inventarisatie monumentale 

panden: Q1 is nog niet afgelopen, maar lijkt gehaald te worden. Staat op agenda van colle-

ge. Bedum is gewoon aan de beurt voor schadeherstel. Vraag naar versterking hangt samen 

met de 0,2 contour: daar valt Bedum niet in binnen het huidige winningsplan. Momenteel 

loopt Bedum dat risico niet en dus ontbreekt op dit moment aanleiding tot versterking.  
Heres Vraagt naar situatie rond pand Boterdiep Oz. 12 in Onderdendam dat in documentaire ge-

noemd is.  
Voorzitter Kan daar momenteel niets over zeggen maar al dat soort situaties heeft de aandacht.  

 

3. Notulen raadsvergadering van 21 december 2016 en van 16 januari 2017 
21-12-16 Jaartal moet 2017 zijn. Op p.4 toezegging van dhr.  Heres opnemen dat PvdA op termijn 

komt met een notitie inzake gasvrije gemeente. Verslag is aldus gewijzigd vastgesteld. 
16-1-17 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 

Geen ingekomen stukken/vergaderverslagen. 
 

Hamerstukken 

5. Vaststellen Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten (rv nr 011) 
Heres Inzake herindeling is steeds gezegd dat de inwoners bij het proces centraal moeten staan. 

Vindt het onacceptabel dat i.t.t. in de drie andere gemeenten in Bedum geen inloopbijeen-

komst voor burgers wordt gehouden. Is blij met bewaking van positie van zittend personeel 

in de vier gemeenten middels op te stellen statuut en BRO- en BGO-overleg maar hoort 

zorgelijke geluiden dat sommige personeelsleden dreigen om te vallen door de hoge werk-

druk i.s.m. streefdatum herindeling per 1-1-2019, waar organisatie weinig tot geen aan-

dacht voor lijkt te hebben. Welzijn personeel gaat PvdA aan het hart. Hoopt op oplossing 

voor knelpunten in organisatie, vraagt of het mogelijk is werkdruk te normaliseren m.bv. 

tijdelijk personeel. Financiering daarvan moet makkelijk kunnen uit reservering frictiekos-

ten in PvA. Is uitstel ingangsdatum herindeling tot 1-7-2019 of 1-1-2020 mogelijk? 
De Jong Is benieuwd hoe dhr. Heres aan info komt dat er nog ruimte in het budget frictiekosten zit.  
Heres Acht in PvA genoemd budget voldoende voor aantrekken van extra personeel. 
Voorzitter Stuurgroep is doordrongen van het belang om inwoner centraal te stellen. Opkomst van 

inwoners op bijeenkomsten blijft in het algemeen wat achter. Het blijft een uitdaging ze 

erbij te betrekken. Er komen nog bijeenkomsten op 23 feb., 4 en 23 maart; die laatste in 

Zuidwolde. De enquête wordt behoorlijk goed ingevuld, ook door jongeren: tussenstand 

stemt hoopvol: het zijn er veel meer dan het aantal inwoners dat op 9 feb. aanwezig was; er 

zijn 670 namen ingediend. Dat zal ook merendeels van inwoners afkomstig zijn. Neemt 

opmerking PvdA ter harte maar constateert dat betrokkenheid van inwoners vorm krijgt en 

verder vorm krijgt als e.e.a. voorligt. OR heeft zonder op- of aanmerkingen met PvA inge-

stemd maar er ligt onmiskenbaar druk op de organisatie door lopende ambities en de her-

indeling daar nog bij.  
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Snelheid en zorgvuldigheid zullen hand in hand moeten gaan. Beschikbare middelen moe-

ten ingezet worden voor opheffen van frictie/oplossen van dergelijke knelpunten; deelt 

zorg PvdA op dat punt. Deadline opschuiven zou meteen in de orde van grootte van één of 

meer jaren gaan en is onpraktisch ook gezien de verkiezingen en de vervlechting van Mid-

dag Humsterland die meegaat met Westerkwartier. Verder heb je tijdsdruk ook altijd een 

beetje nodig om voortgang te boeken. Maar teveel druk is niet goed. College houdt dat in 

het oog, maar vooralsnog is 1-1-2019 nog passend in alle plannen en tijdpaden.  
Heres Inwonersbijeenkomst half maart in Eemsmond was ongepland. Komt er ineens bij terwijl 

die op 9 en 23 februari vaststonden. Locaties als Wehe-Den Hoorn en Wetsinge zijn zeer 

slecht gekozen voor mensen die van OV afhankelijk zijn om ze bij te wonen. Pleit voor in-

fobijeenkomst ook in Bedum los van die op 4 maart en 23 maart; en die laatste is een con-

gres.  
Voorzitter Inwoners BMWE kunnen nog op diverse plekken hun zegje te doen. Als raadswerkgroep 

bijeenkomst afspreekt zal die er komen. Dergelijke afspraken zijn niet aan het college. Op-

lossen van knelpunten binnen organisatie is aan het college, dat daar zorg voor draagt. 

Constateert unanieme instemming met rv nrs 011 en 012.  

 

6. Informatiebeveiliging in BMWE-verband (rv nr 012) 
Voorzitter Constateert dat unaniem conform rv nr 012 wordt besloten. 

 

 

Bespreekpunten 

7. Begrotingswijzigingen (rv nr 013) 
Voorzitter Constateert dat unaniem conform rv nr 013 wordt besloten. 
 

8.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 20.02 uur. 
 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2017, 

 
 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 16 februari 2017 
Van Lente 2. Vragenuur voor 

raadsleden 
Kwartaalrapportages NCG komen ter inzage evenals rapportages Gronings Perspec-

tief. 

 


