Gemeente Eemsdelta
gaat voor Meijster griffier
DELFZIJL - De gemeenteraad
van Eemsdelta moet vanavond
tijdens de eerste raadsvergadering een waslijst aan verordeningen vaststellen. Ook komt
de benoeming van de nieuwe
raadsgriffier aan de orde.
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Vandaag in de abonneekrant

Van 11 tot en met 29 januari

Drie militaire oefeningen
deze maand in de regio
De Hoven kampt
met flinke
corona-uitbraak

e 48,

00

per
half jaar

WINSUM - Zorginstelling De Hoven
heeft in verpleeghuis De Twaalf Hoven
en zorgcentrum Winkheem in Winsum te
kampen met een flinke corona-uitbraak.
Dat heeft tot medio vorige week tot 9 sterfgevallen en 50 positief geteste of zieke medewerkers geleid. De corona-explosie op beide locaties is al een paar weken aan de gang, maar De Hoven heeft er voor
gekozen om dit intern te houden. Waar andere zorginstellingen in dit
soort gevallen juist kiezen voor openheid en transparantie kiest ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Rustige jaarwisseling
in Noord-Groningen
NOORD-GRONINGEN - Met uitzondering van Uithuizermeeden,
waar het wederom behoorlijk
uit de hand liep, is de jaarwisseling in Noord-Groningen over
het algemeen rustig verlopen. Er
werd - ondanks dat dit verboden
was - wel flink wat vuurwerk afgestoken, maar grote branden
en vernielingen bleven uit.
Wel waren er in diverse dorpen
straatbranden en moesten ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Klaas de Boer: ’Hardlopen
heeft mij veel gebracht’
Tegenwoordig beperkt Klaas de
Boer uit Winsum zich tot het
drie keer per week trainen op
een loopband. Maar tijdens zijn
carrière als langeafstandsloper
waren twee looptrainingen op
één dag voor de Winsumer geen
uitzondering. Net als voor bijna
iedere jongen was het voetballen al vroeg voor Klaas de Boer
een mooie hobby, maar daar kwam in zijn geval op jonge leeftijd ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Robert de Vries heeft
altijd doel voor ogen

LAUWERSOOG - In Noord-Groningen vinden van 11 tot en
met 29 januari drie militaire
oefeningen plaats, niet alleen
op het oefenterrein in Lauwersoog maar ook daarbuiten.
De eerste oefening, van 11 tot 29
januari, speelt zich af op het militair oefenterrein De Marnewaard
in Lauwersoog en in het gebied
globaal tussen Dokkum en Delfzijl.
Aan de oefening wordt deelgenomen door een compagnie van de
eenheid 42 Pantser Infanterie bataljon, met 60 personen en 20 voertuigen. De eenheid bestaat uit een
mortiergroep, verkenningspeloton,
bergingsgroep en geneeskundige
eenheid.
De mortierristen beoefenen het
betrekken en inrichten van opstellingen. Vanuit de mortierstelling
wordt er vuursteun geleverd (gesimuleerd).
Het verkenningspeloton beoefent
het verkennen van routes en objecten en het inrichten van waarnemingsposten. Er worden scenario’s gespeeld waarbij de bergingseenheid bergingssteun gaat leveren en de geneeskundige eenheid
gewonden gaat verzorgen en afvoeren. Deze scenario’s vinden
plaats op locaties waar het verkeer

niet wordt gehinderd.
De tweede oefening wordt gehouden op 13 en 14 januari en speelt
zich af op het militair oefenterrein
De Marnewaard en in het gebied
globaal tussen Lauwersoog, Drachten, Hoogkerk en Winsum. Aan de
oefening wordt deelgenomen door
de eenheid 13 Lichte Brigade Oirschot met 35 personen en 9 voertuigen. Zij zullen verschillende zaken beoefenen zoals verplaatsingen te voet en met de voertuigen,
het betrekken, inrichten en verlaten van opstellingen en het bewaken van objecten. De eenheid wil

op donderdagochtend 14 januari
een scenario spelen waarbij oefenmunitie wordt gebruikt.
De derde oefening wordt gehouden van 12 tot en met 15 januari
en speelt zich af op het militair oefenterrein De Marnewaard en in
het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum. Het betreft een
oefening, waarbij waarnemers
vanaf de grond vliegtuigen en/of
helikopters aansturen. Aan de oefening wordt deelgenomen door de
eenheid Land Traning Centre met
maximaal 25 personen, 6 voertuigen en een of twee F-16’s.

René Wollerich, voormalig trainer van CVVB en SV Bedum, zal
ook volgend seizoen als hoofdtrainer op de bank zitten bij
Helpman uit Haren. Wollerich is
er bezig aan zijn vierde seizoen.
Onder zijn leiding promoveerden de blauwwitten naar de
tweede klasse van het zondagvoetbal.
Voor zijn periode in Haren was
Wollerich drie jaar trainer van
SV Bedum. Dat was voor hem
bekend terrein, want tussen
2005 en 2010 stond hij al vijf
seizoenen aan het roer bij
CVVB. Die club ging in 2013 samen met vv Bedum verder als
SV Bedum.

Nieuwbouw achter Lopster raadhuis
LOPPERSUM - Achter het gemeentehuis van Loppersum
zullen twaalf woningen worden
gebouwd. Het betreft huurwoningen die door Wierden en

Borgen gerealiseerd zullen worden.
Onlangs ondertekenden wethouder Pier Prins, namens de gemeente Loppersum, en Matthieu van
Olffen, bestuurder van woningstichting Wierden en Borgen, een
intentieovereenkomst voor de
nieuwbouw van 12 woningen aan
de Pomonaweg in Loppersum, vlak
achter het gemeentehuis.
Pier Prins: ,,De afgelopen jaren
zijn er meerdere plannen bedacht
voor het braakliggende terrein
achter ons gemeentehuis, die uiteindelijk niet haalbaar bleken.
Het idee van Wierden en Borgen is
dat gelukkig wel.”
Vanwege de forse versterkingsopgave in de wijk Loppersum-Noord
wordt een groot aantal woningen

Sarah Rijzinga is met afstand topscorer aller tijden van de voetbalsters van Eenrum Kloosterburen
Combinatie (EKC). De spits is ieder seizoen weer goed voor een
groot aantal doelpunten en mag
zich daarom ook wel een beetje
de Vivianne Miedema van EKC
noemen. Toen ze 11 jaar was
werd de nu 27-jarige Sarah Rijzinga benaderd of ze voor het
meisjespupillenteam van ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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Op 1 januari wordt de Waardedalingsregeling opengesteld voor eigenaren van woningen in de gemeenten Westerkwartier, Delfzijl,
Midden-Groningen, Oldambt en
Aa en Hunze. Inwoners in die gemeenten krijgen vaak geen ver-

 Wethouder Pier Prins (links) en Wierden en Borgen-bestuurder Matthieu van Olffen ondertekenen
de intentieovereenkomst met op de achtergrond het Lopster gemeentehuis. Foto: Jan Pitt.

Sarah Rijzinga, de Vivianne
Miedema van EKC-dames

  

NOORD-GRONINGEN - Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft inmiddels
ruim 60.000 aanvragen voor de
Waardedalingsregeling ontvangen. Men heeft meer dan 8.000
aanvragen afgewezen.

Wollerich blijft
Helpman trouw

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Ik betaal:

IMG wijst veel aanvragen
Waardedalingsregeling af
goeding van waardedaling als ze
een huis kochten ná 16 augustus
2012.
Bij 79 procent van de afgewezen
aanvragen gaat het sowieso om
mensen die het huis in bezit kregen na deze datum. En in veel van
de postcodes in gemeenten waar
de Waardedalingsregeling per 1 januari open wordt gesteld, speelt
dit alles nog sterker. In de gemeenten Westerkwartier, Aa en Hunze
en Oldambt leidt het doen van een
aanvraag hoe dan ook tot een afwijzing als het huis is gekocht ná
16 augustus 2012. In grote delen
van de gemeenten Delfzijl en Midden-Groningen is dit eveneens het
geval.
De vergoeding van waardedaling
wordt onder meer berekend op basis van het imago-effect. De onderzoekers van de methode van Atlas
voor gemeenten, die het IMG hanteert voor het berekenen van de
vergoeding voor waardedaling,
stelden vast dat alle circa 95.000
woningen in het waardedalingsgebied in ieder geval 2,7 procent
minder waard zijn geworden of
minder hard in waarde zijn gestegen. Dat blijkt uit een grootschalige analyse van ruim 45.000 verkoopprijzen van woningen binnen
en buiten Groningen.

Gedoe

Op 17-jarige leeftijd debuteerde Robert de Vries in het eerste elftal
van De Heracliden uit Uithuizermeeden. Ruim dertien jaar later is
hij, naast trainer van het damesteam van de Meijsters, mede-directeur van sportcentrum de Oude Fabriek in het dorp en is hij om die
reden twee jaar geleden gestopt als actief voetballer. ,,Het was in
het seizoen 2008-2009 dat ik voor het eerst deel uitmaakte van ...

Ja

Voorgesteld wordt om Tineke Kramer-Klein uit Uithuizermeeden
aan te wijzen. Zij was geruime tijd
raadsgriffier in Appingedam en al
tijdelijk in dienst bij de gemeente
Delfzijl. Bijna een jaar geleden
was ze al door de raadsklankbordgroep voorgedragen. Voor de functie hadden zich veertien kandidaten aangemeld. Na die aanwijzing
is Kramer-Klein per 1 mei in dienst
getreden bij de gemeente Delfzijl
en door Gedeputeerde Staten per
1 januari benoemd tot tijdelijk

griffier van Eemsdelta. De gemeenteraad zal haar nu officieel
aanstellen. Wendy Onrust uit Delfzijl, de tijdelijke opvolgster van
Kramer in Appingedam, en Dionne Fentrop zullen respectievelijk
als eerste en tweede plaatsvervanger gaan fungeren. Laatstgenoemd, sinds april 2019 communicatieadviseur van de gemeente
Delfzijl, zal tevens de raadscommunicatieadviseur in Eemsdelta
worden.

Mooi begin van nieuwe jaar
NOORD-GRONINGEN - 2021 is in ieder geval
qua natuurschoon prachtig begonnen. Weerman
en fotograaf Jannes Wiersema uit Roodeschool
schoot dit fraaie plaatje op de ijsbaan in zijn

woonplaats. Na een nacht met hele lichte vorst
bleek het ijs al sterk genoeg te zijn om een paar
Friese doorlopers te kunnen dragen. De ochtendzon doet de rest.

vervangen of versterkt. In aanloop
naar de sloop kunnen woningen elders in het dorp niet verhuurd worden. De beschikbare huurwoningen worden nu ingezet als tijdelijke huisvesting voor huurders
wiens woning wordt gesloopt. Matthieu van Olffen: ,,Hierdoor zijn er
voor reguliere woningzoekenden
minder huurwoningen beschikbaar in het dorp Loppersum. Samen met de gemeente hebben wij
gezocht naar een manier om de
doorstroming op de woningmarkt
op gang te brengen.”

Project Pomonahof
Op het terrein achter het gemeentehuis worden twaalf woningen gebouwd, elk met twee slaapkamers.
Deze huurwoningen zijn straks geschikt voor één- of meerpersoonshuishoudens. Prins: ,,Ik ben heel
blij dat we dit nog vóór het einde
van de zelfstandige gemeente Loppersum in gang hebben kunnen
zetten.” Van Olffen: ,,We verwachten dat we halverwege volgend
jaar kunnen starten met de bouw.
Met deze nieuwe woningen dragen
wij graag ons steentje bij om de
doorstroming op de huizenmarkt
in Loppersum te vergroten.”

De verklaring daarvoor is dat potentiële kopers sinds de grote beving bij Huizinge op 16 augustus
2012 het gedoe, de onzekerheid en
onveiligheid door de bevingen
meewogen in het bod dat ze deden
op een huis. Vanzelfsprekend is
dat niet altijd bewust gebeurd,
maar het heeft als geheel de verkoopprijzen beïnvloed. Wie een
huis kocht in die periode, heeft
daar dus minder voor betaald dan
het geval zou zijn als er geen bevingen waren geweest. Wie het
huis verkocht, had het nadeel. Verkopers komen dus wel voor vergoeding van dit imago-effect in aanmerking.
Geen van de kopers van de woningen komt daarmee dus in aanmerking voor vergoeding van het imago-effect. Maar dat wil niet zeggen
dat kopers nooit een vergoeding
krijgen. In een deel van het waardedalingsgebied is, volgens het
IMG, de waardedaling nog eens extra beïnvloed door de kracht van
de bevingen op de plek waar een
huis staat. Er wordt 0,92 procent
extra waardedaling vergoed per
beving, mits bij die beving de trillingssterkte in die postcode een
drempelwaarde overschreed. Bij
een aanvraag voor een gekocht
huis berekent het IMG dan in hoeverre die extra waardedaling door
deze bevingen ná de aankoopdatum plaatsvond.

Afgewezen
Verreweg de grootste groep (79
procent) wordt dus afgewezen vanwege de aankoopdatum die na 16
augustus 2012 is gelegen. Daarnaast volgen er ook afwijzingen
(7,2 procent) omdat er sprake is
van een aanstaande of reeds uitgevoerde sloop en nieuwbouw van
een woning. Bij 8,5 procent volgt
een afwijzing omdat eerder al via
de waarderegeling van de NAM
een vergoeding voor waardedaling
is verkregen. Bij sloop en nieuwbouw is sprake van vergoeding in
de vorm van een nieuw huis dat
veelal meer waard wordt (of is),
dan de waardedaling is geweest. In
geval van een eerdere vergoeding
vanuit de waarderegeling van de
NAM is het bij wet niet toegestaan
dat het IMG ook een vergoeding
toekent.
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Jaarwisseling in beeld

Hein Zeevalking controleert of de klepel in de klok van de kerk van Garnwerd er nog hangt. Zo’n
tien jaar geleden was deze klepel tijdens een oudejaarsstunt plotseling verdwenen.

De brandweer van Wehe-den Hoorn rukte uit voor een flinke brand op twee platte karren in Kruisweg. Een woning werd bedreigd door
de vlammen en nat gehouden.

I

SV Bedum heeft maar liefst 400 zakken met oliebollen aan de man gebracht.

Brandresten aan de Schapenweg in Ulrum.

In Leens was brand ontstaan in een sloopwoning.

Een bemoedigende boodschap uit Westernieland.

Willy en Mark Pfarrer activeren de klok van de Donatuskerk in Leermsns.

Een nogal bijzondere fietsenstalling aan de Addingalaan in
Westernieland.

Zeehondendorp Pieterburen werd omgedoopt tot vuurwerkdorp

Foto’s: Herman Spier, Ronnie
Afman en ProNews
In Zoutkamp werd de brandstapel op een wel heel handige plek opgebouwd.
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Noord-Groningers
ruimen massaal op
USQUERT - Noord-Groningers
hebben in de laatste week van
het jaar massaal opgeruimd.
Dat was bij de Milieustraat in
Usquert goed te merken.
Daar was het vorige week ontzettend druk. De opruimwoede onder
de inwoners en de coronamaatregelen waardoor er maar een beperkt aantal auto’s per keer wordt
toegelaten tot de milieustraat leverden een flinke file op.
Dat de gemeente Het Hogeland

sinds 1 januari een nieuw afvalbeleid heeft, heeft overigens niets
met de drukte bij de Milieustraat
te maken. Nu kunnen alle inwoners namelijk vier keer per jaar
grof huishoudelijk afval en vier
keer per jaar grof tuinafval gratis
naar de Milieustraat brengen, terwijl een groot deel van de Hogelandsters daar voor de jaarwisseling voor moest betalen. Het is een
voortzetting van de zogenaamde
Eemsmond-regeling, waar nu dus
ook inwoners van de voormalige
gemeenten Winsum, Bedum en De
Marne van kunnen profiteren.

Zeehond komt bij in Eemshaven
EEMSHAVEN - In de Eemshaven zwemmen geregeld zeehonden. Dat is niet zo bijzonder. Natuurfotograaf Hilde van
Heuveln uit Doodstil trof vorige week echter een exemplaar aan dat op de kant lag. ,,Dat zag ik voor de eerste keer.
Misschien was hij/zij aan het bijkomen van storm Bella. Het dier zag er goed uit en lag rustig te chillen.’’

De drukte bij de Milieustraat in Usquert leidde vorige week tot
flinke files. Foto: Egbert Jonkheer.

Inschrijving Groningen
Swim Challenge geopend
LAUWERSOOG - Individuele zwemmers en zwemteams
kunnen zich nu al inschrijven voor de zevende editie van
de Groningen Swim Challenge. Het grootste zwemevenement in de provincie Groningen wordt zaterdag 28 augustus onder meer in het Reitdiep gehouden.

Plus Bedum doneert
rollades aan voedselbank
BEDUM/WINSUM - Jeroen Juch, eigenaar van de Plus-supermarkt
in Bedum, heeft vorige week maar liefst 80 feestelijk verpakte rollades geschonken aan voedselbank Het Hogeland in Winsum. Bijna 160 gezinnen maken gebruik van de steun van deze voedselbank. Op bijgaande foto Jeroen Juch (links) en Alrich Nienhuis
(voedselbank Het Hogeland).

De deelnemers zamelen geld in
voor het UMCG Kanker Researchfonds, dat onderzoek doet naar de
behandeling en het voorkomen
van kanker. Het zwemevenement
kon het afgelopen jaar vanwege
corona niet plaatsvinden en dat
was een teleurstelling voor velen.
Veel zwemmers en vrijwilligers
houden elk jaar de laatste zaterdag van maand augustus vrij voor
dit evenement en ook is de Groningen Swim Challenge een bekend
onderdeel van menig sportkalender.
,,Het gemis van sportevenementen
is zo groot dat wij de inschrijving
deze keer vervroegd hebben geopend’’, vertelt organisator Johan
Broesder. ,,Voor ons is het van
groot belang dat we het UMCG
Kanker Researchfonds blijven
steunen. De noodzaak om onder-

Nederland hotspot
voor exotische vogels
NOORD-GRONINGEN - Nederland is een hotspot voor exotische vogels. Van heel Europa
herbergt ons land het grootste
aantal ontsnapte vogelsoorten
in het wild.
Waarschijnlijk komen er in de nabije toekomst nog enkele exotische zangvogels vanuit Zuid-Europa bij. Dat staat in de jaarlijkse Vogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
In de Vogelbalans schetst Sovon
de actuele ontwikkelingen van de
Nederlandse vogels. Dat gebeurt
op basis van een grote hoeveelheid
vogeltellingen, grotendeels door
vrijwilligers uitgevoerd. Dit jaar
staan exoten in de schijnwerpers.
Dat zijn soorten die hier niet van
nature voorkomen, maar door toedoen van mensen zijn gekomen.
Het aantal exotische vogels nam in
de afgelopen decennia sterk toe.
Rond 1975 broedden er ongeveer
100 paren van exotische vogels in
het land. In recente jaren zijn dat

er zo’n 27.000. De algemeenste
drie soorten zijn de grote Canadese gans, nijlgans en halsbandparkiet, bij elkaar goed voor zo’n 95
procent van alle exoten. De halsbandparkiet is een bekende stadgenoot van veel Randstedelingen
geworden. Deze groene parkiet
komt van oorsprong uit India en
lijkt zonder grote problemen in de
vogelgemeenschap in te burgeren.
De bekende fazant is wel een
exoot, maar is na eeuwenlange uitzettingen al zodanig ingeburgerd
dat hij als inheems wordt beschouwd. Deze soort neemt juist
sterk in aantal af en de populatie
omvat nog zo’n 20.000 paren.
Veruit de meeste exotische vogels
zijn afkomstig uit siervogelcollecties. Ze ontsnappen of worden losgelaten. Tot nu toe zijn er al meer
dan 250 uitheemse vogelsoorten in
het wild in Nederland waargenomen, waaronder spectaculaire verschijningen als de grijze kroonkraanvogel, die in 2020 zelfs in
Midden-Limburg broedde.
De meeste ontsnapte vogels brei-

den zich in het wild niet gemakkelijk uit. Maar er zijn er die wel succes hebben. Tellingen van deze
soorten worden ook gebruikt om
onderbouwde inschattingen te
kunnen maken over de risico’s die
zulke exoten mogelijk vormen
voor inheemse soorten of voor
schade aan landbouw of infrastructuur.

Grote veranderingen
In de Vogelbalans worden ook andere belangrijke ontwikkelingen
geschetst. Zo blijkt de trend door
te zetten dat een deel van de watervogels van noordelijke komaf
steeds noordoostelijker in Europa
blijft overwinteren. Vogels die
voorheen naar Zuidwest-Europa
trokken, verblijven juist steeds vaker bij ons. De zwaarste klappen
onder de broedvogels vallen op het
platteland, waar grutto’s, kieviten
en scholeksters recent hun laagste
stand bereikten sinds de start van
de tellingen in de jaren zestig. Met
de meeste moerasvogels gaat het
juist goed.

zoek te doen naar het voorkomen
en behandelen van kanker blijft
immers bestaan. Het researchfonds heeft daarvoor bijdragen zoals die van de Groningen Swim
Challenge heel hard nodig.’’
De Groningen Swim Challenge
kent vier verschillende afstanden.
Voor de geoefende zwemmer is er
de Ultra Swim. Dat betekent 50 kilometerm in teamverband vanuit
Lauwersoog
naar
Groningen
zwemmen. Ook is er de Classic
Swim van 35 kilometer. Deze
teams vertrekken in Zoutkamp. In
de stad kan de City Swim van 1,5
kilometer worden gezwommen.
Voor kinderen vanaf 10 jaar is er
de kidsswim van 750 meter. ,,Iedereen krijgt zo de kans mee te
doen en zijn of haar steentje bij te
dragen aan het goede doel’’, aldus
Broesder.
Alle zwemmers zamelen door middel van sponsoring geld in. Mede
met hulp van dit zwemevenement
brengt het UMCG Kanker Researchfonds genezing van kanker
dichterbij. Veel innovaties op gebied van het behandelen van kanker worden in Groningen ontwikkeld. Met het ingezamelde geld
van de Groningen Swim Challenge

Weer minder
gemeenten
LOPPERSUM - Nederland telt
sinds 1 januari 352 gemeenten.
Dat zijn er 3 minder dan in
2020. Dit komt onder meer door
de fusie van de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl
tot Eemsdelta. Ook in Brabant
was er sprake van een herindeling. Herindelingen hebben verschillende vormen. Gemeenten
kunnen samengaan tot een gemeente met een nieuwe naam,
zoals Eemsdelta. Gemeenten
kunnen ook worden opgesplitst
en ondergebracht bij andere gemeenten. De verschillende dorpen die de gemeente Haaren
vormden, zijn ondergebracht bij
de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.
De daling van het aantal gemeenten is in Nederland een
langlopende trend. In 1995 waren er 633 gemeenten, in 1970
waren dit er nog 913. Het gaat
vaak om gemeenten met weinig
inwoners die samengaan met
een grotere gemeente of gezamenlijk een grotere gemeente
vormen. Alle gemeenten die dit
jaar opgeheven zijn, hadden in
2020 minder dan 25.000 inwoners. Daarmee daalt het aantal
gemeenten met minder dan
25.000 inwoners dit jaar tot 123.
In 1995 waren dit er nog 489. De
gemeenten Loppersum, Appingedam en Haaren hadden vorig
jaar minder dan 15.000 inwoners.

Groen gas
tanken kan nu
ook in Uithuizen
UITHUIZEN - Bij Tamoil Express aan de Geraldadrift in Uithuizen is het sinds kort mogelijk
om groen gas te tanken. Hiervoor is het tankstation een samenwerking aangegaan met
OrangeGas, een leverancier van
schone brandstoffen. In dit geval gaat het om CNG, Compressed Natural Gas. Deze duurzame
variant van aardgas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit
heeft als aardgas. In heel NoordGroningen, van Lauwersoog tot
de Duitse grens, kan nu op drie
plaatsen groen gas worden getankt. Naast Uithuizen kan dat
ook in Delfzijl en bij het tankstation aan de Garnwerderweg
in Winsum. Omrin, PostNL en
UVO Vervoer hebben al laten
weten blij te zijn met de mogelijkheid om groen gas te tanken
in Uithuizen. Zij kunnen in het
vervolg dichtbij tanken en hoeven dus niet om te rijden.

Mkb steeds meer
de norm bij weten regelgeving
De organisatoren van de Swim Challenge hopen dat dit soort
plaatjes dit jaar weer gemaakt kunnen worden.
kunnen zij nieuwe mijlpalen bereiken. De bijdrage mag groot genoemd worden. In de eerste zes
jaar is er ruim 500.000 euro vanuit

de Groningen Swim Challenge
naar het fonds gegaan. Meer informatie is te vinden op groningenswimchallenge.nl.

IMG wil nader advies
over bodemdaling
NOORD-GRONINGEN - Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft de TU
Delft en TNO gevraagd om nader advies over de kans op
schade door diepe bodemdaling
en -stijging, veroorzaakt door
de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij
Norg.

vormen meerdere signalen. Zo
nam, volgens het IMG, het aantal
afwijzingen van dossiers de afgelopen maanden toe in een specifiek
gebied. Het is een gebied waar
geen schade kan zijn ontstaan door
aardbevingen, maar waar wel diepe bodemdaling en -stijging plaatsvond. Die afwijzingen leiden tot
vragen en onrust onder schademelders.

In afwachting van dat advies worden er in een specifiek deel van
Groningen en Drenthe voorlopig
geen besluiten genomen over in totaal zo’n 1250 schademeldingen.
Het IMG verwacht dat het advies
op korte termijn klaar is. Het gaat
in Drenthe globaal om het gebied
tussen Oldekerk en Norg en in
Groningen om een flink gebied ten
zuiden en oosten van de stad Groningen.
Aanleiding voor de maatregelen

Aan de basis van deze afwijzende
besluiten lagen adviezen van onafhankelijke deskundigen in individuele gevallen. Zij hebben in die
dossiers geadviseerd de aanvraag
af te wijzen omdat er geen schade
door trillingen kan zijn veroorzaakt, maar volgens hen ook bodemdaling en -stijging niet relevant was voor het ontstaan van de
schade. In die gevallen had de
schade een autonome oorzaak, aldus de deskundigen.

NOORD-GRONINGEN - Nieuwe
wetten en regels worden steeds vaker van tevoren voorgelegd aan
ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf om te toetsen of ze
werkbaar en uitvoerbaar zijn. Inmiddels zijn er al 29 van deze zogenoemde mkb-toetsen georganiseerd in samenwerking met brancheverenigingen MKB-Nederland
en Ondernemend Nederland. Van
de eerste toetsen die zijn uitgevoerd, is gebleken dat die in zeven
gevallen hebben geleid tot aanpassing van de wet- en regelgeving. In
drie gevallen is besloten tot heroverweging of intrekking van de
voorgestelde maatregelen.
Dit is een van de uitkomsten van
de Voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - December 2020, die door staatssecretaris
Mona Keijzer naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met dit beleidsprogramma werkt het kabinet samen met ondernemers aan moderne regelgeving zonder onnodige
kosten en belemmeringen.
Keijzer: ,,Dit kabinet wil minder
regeldruk voor ondernemers. Niet
alleen in cijfers en percentages.
We willen dat ondernemers dit
daadwerkelijk in de praktijk van
alledag gaan merken. Daarom
gaan we steeds meer met mkb’ers
in gesprek en nemen we ze als
norm bij het beoordelen van nieuwe wet- en regelgeving op werkbaarheid. Dat leidt tot betere
maatregelen waar uiteindelijk iedereen iets aan heeft.”

Uithuizen nu ook vissersdorp
Een van de exotische soorten is de mandarijneend. Foto: Harvey van Diek.

UITHUIZEN - Noord-Groninger dorpen als Zoutkamp en Usquert zijn als sinds mensenheugenis bekend als vissersplaats. Uithuizen is echter sinds enige tijd, vooral op woensdag, ook een dorp van vissers. Sportvissers in dit geval. Jaap Boersema schoot dit plaatje vorige week. ,,Het was mij al opgevallen dat er op woensdagen druk gevist wordt in het Boterdiep in het centrum van Uithuizen. Het gaat
om leden van hengelclub Ons Genoegen. Maar deze keer waren er wel erg veel vissers aan de waterkant te vinden.’’
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ONNO RIJKENS
zag lokaal bestuur
enorm veran
nderen
EENUM - Met de start van de
fusiegemeente Eemsdelta eindigt de loopbaan van Onno Rijkens. De geboren en getogen
Eenumer, thans inwoner van
Appingedam, werkte 46 jaar in
uiteenlopende functies voor de
gemeenten Delfzijl en Termunten. Bert Westerink, oud-wethouder van onder andere Delfzijl en Winsum, blikt er met
hem op terug.
door Bert Westerink
In het onlangs verschenen boek Je
keek te ver schrijft Marjoleine de
Vos: ‘Dankzij de wierdeafgravers
staat de toren van de kerk in
Eenum scheef. Dat waren inhalige
mensen. Als ze nog even hadden
doorgegraven zouden ze de kerk
mee weggegraven hebben.” Of de
voorouders van Rijkens ook meegroeven? De Damster lacht zijn bekende grijns. ,,Mijn voorouders,
landarbeiders, komen eigenlijk uit
het iets noordelijker gelegen ’t
Zandt. Opa en oma verhuisden
kort voor de oorlog naar Eenum.
Wierdeafgravingen vonden toen
nauwelijks meer plaats. Mijn opa
was buschauffeur bij de DAM,
maar al op jonge leeftijd invalide.
Wel woonde mijn familie altijd
aan de IJzerbaan. Dat is een verwijzing naar de ijzeren platen die
vroeger op het pad lagen waarover
de wagentjes met wierdegrond
richting de schepen in het Eenumermaar werden gereden.”

Fivelingo
Hoe zit dat met Eenumers, zijn het
Hogelandsters of is er een specifiek Fivelingo-gevoel? Rijkens:
,,Hogeland beslaat Hunsingo, het
Marnegebied en een deel van Fivelingo. Een Eenumer spreekt Hogelandster-Gronings, maar koestert
de streek van de voormalige rivier
de Fivel. Veel verenigingsnamen
verwijzen ernaar. De voetbalclub
van het nabij gelegen Zeerijp,
waar de Eenumers ook voetballen,
heet De Fivel.”
Rijkens begon zijn loopbaan op 1
februari 1974. ,,Ik was 17,5 jaar
toen ik als leerling-ambtenaar op
het archief van de gemeente Delfzijl kwam te werken. Dat had toen
iets van 24.000 inwoners, bijna net
zoveel als nu! De PvdA had bijna
de meerderheid en overheerste de
politiek. Het college bestond uit 4
wethouders, 3 van de PvdA en 1
van de ARP (een voorloper van het
CDA; BW). Ik was als ‘kwajongen’
toen nog niet echt betrokken bij
de politiek, maar kan me de wethouders goed herinneren. Bekende
namen waren Beijert, Jager en
Klatter.”
De PvdA had ook met een kleine
linkse partij een meerderheid kunnen vormen. Maar coalitievorming
was toen meer gericht op brede samenwerking. De grootste fracties
leverden naar rato een wethouder,
als ‘afspiegeling’ van de krachtsverhouding in de gemeenteraad.
In grote steden als Groningen begon de PvdA in die tijd met ‘programcolleges’. Gelijkgezinde partijen gingen daarin een coalitie
aan en sloten andere partijen, ook
met grote fracties, uit. Die moesten
zich als ‘oppositie’ gaan gedragen.
Polarisatie heette het.

Militaire Zaken
In 1981, toen Rijkens overstapte
naar de gemeente Termunten,
kwam hij met zijn werk dichter op

de politiek te zitten. ,,Het archief
deed men er maar een beetje bij
en moest heringericht worden. Jan
Menninga was wethouder en vroeg
me te solliciteren toen de vacature
‘Hoofd Algemene Zaken’ vrij
kwam. In zo’n kleine gemeente is
dat meteen een heel breed pakket.
Van Ruimtelijke Ordening tot Militaire Zaken”, lacht hij. ,,Archiefwerk brengt een heel brede kijk
op de organisatie met zich mee,
dus dat lag me wel.”
Hoe verliepen de contacten met
de inwoners? ,,Heel anders dan in
Delfzijl. Voor een gesprek met
burgemeester Marten Zijlstra
hoefde niet eens een afspraak te
worden gemaakt. Als hij er was,
stapte men bij de deur uit de
klompen en kon men verder komen. In Delfzijl was de kamer van
de burgemeester in de jaren zeventig een bastion. Als de rode
lamp boven zijn deur brandde,
wenste hij niet eens door medewerkers te worden gestoord.”
De gemeente Termunten ging, met
de even kleine gemeente Bierum,
in 1990 samen verder met Delfzijl
in de nieuwe gemeente Delfzijl. In
dat jaar voerde het provinciaal bestuur een grootscheepse herindeling door waarbij het aantal Groninger gemeenten halveerde naar
circa 25.

Kink in de kabel
Rijkens was inmiddels gemeentesecretaris van Termunten. Hoe
werd destijds naar die herindeling
gekeken? Onwillig of juist gretig? ,,Ik was er intensief bij betrokken. Het was een geheel andere
herindeling dan die van nu. Delfzijl met 24.000 inwoners en Termunten en Bierum met elk ongeveer 4500 hadden als ‘nieuwe’ gemeente Delfzijl circa 33000 inwoners. Tot 1 januari telde de gemeente Delfzijl trouwens 24.500
inwoners. Maar van een echte herindeling was geen sprake. De organisatie van Delfzijl was uitgangspunt. De burgemeester en secretaris van Delfzijl werden al snel als
beoogde burgemeester en secretaris van de nieuwe gemeente aangewezen. Op enig moment kwam
er nog een kink in de kabel tijdens
de voorbereidingen. De kleine gemeenten kwamen erachter dat diverse vacatures intern werden ingevuld door Delfzijlsters, terwijl in
Termunten en Bierum ook mensen
zaten die daarvoor in aanmerking
kwamen. Beide gemeenten stapten daarop uit het vooroverleg.
Onder druk van de provincie is
een en ander later weer rechtgetrokken, onder de toezegging dat
de secretarissen van Termunten
en Bierum afdelingshoofd en
plaatsvervangend directeur werden. Die laatste toezeggingen zijn
nooit nagekomen, maar ik heb die
positie uiteindelijk wel bereikt.
Mijn collega van Bierum was
Arend Hamming, in de jaren vijftig profvoetballer bij Rigtersbleek
in Enschede. Hij werkte voor Bierum ook in Delfzijl. Vrij kort na de
herindeling werd hij directeur van
de Vereniging Zeebad, later Aquariom.”
Hoe pakte de herindeling in de
praktijk uit? ,,Achteraf gezien was
het maar goed dat Termunten en
Bierum werden opgeheven. De automatisering nam in die tijd een
enorme vlucht. Dat hadden die
kleine gemeenten nooit aangekund. Maar het beoogde doel was
‘versterking van de bestuurskracht’. Of dat bereikt is, is de
vraag. De gemeente kreeg een pro-

Onno Rijkens
in Eenum, het
dorp waar hij is
geboren en getogen.

I

’Het niveau van de raad
is altijd redelijk gemiddeld
tot laag gebleven’
fessionelere organisatie en sterke
en minder sterke wethouders maar
het niveau van de raad en veel individuele raadsleden is altijd redelijk gemiddeld tot laag gebleven.
Daardoor was er te weinig tegenwicht ten opzichte van het college.
Woordvoering in de eerste termijn
gaat nog wel, maar het vervolg is
een vraag- en antwoordspel met
het college. De tweede termijn
stelt dan niet veel meer voor. Daarin worden vooral vragen herhaald.
Een echt debat heb ik zelden meegemaakt.” Dat duidt er op dat het
idee achter het creëren van ‘oppositie’ in de gemeenteraden, zeker
in kleinere gemeenten, gekunsteld
is.
In die tijd, bij de Kamerverkiezingen van 1994, keerde volgens politicologen de kiezersgunst. De
meerderheid koos tot dan een partij omdat die ergens voor was.
Daarna koos de meerderheid een
partij die ‘tegen dezelfde dingen is
als ik’. Gesymboliseerd door de opkomst van de SP als ‘tegenpartij’
met haar tomaat. Veranderde na
de herindeling de sfeer of verhoudingen in de raad? ,,In het begin
van de jaren negentig was de sfeer
over het algemeen normaal. In de
eerste jaren hadden de dorpen wel
wat de overhand. Er zaten relatief
veel Termunters en Bierumers in
de raad. In 1998 ging het mis. Jan
Menninga werd weggestuurd met
12 tegen 11 stemmen. De PvdA
stapte daarop uit het college.”

Nummerplaat
Wat lag hieraan ten grondslag?
,,De bestuurscultuur binnen het
college”, zegt Rijkens. ,,Dat is uitgezocht door een externe commissie onder leiding van mevrouw
Doelman-Pel, voormalig CDA-kamerlid uit Hoogezand. Na de collegevergaderingen werd er doorgaans heel lang doorgepraat. Informeel. Maar daarbij werden ook besluiten genomen. Van die na-gesprekken werden op kladblokken

aantekeningen bijgehouden. Uit
die vage setting ontstond een verwijt over bevoordeling van een bedrijf. In de raad waren de verhoudingen volledig verstoord. De PvdA voerde fel oppositie en de gebeurtenissen volgden elkaar in
hoog tempo op. Wethouder Ketting van GroenLinks moest aftreden vanwege verkeerde nummerplaten op zijn auto. Burgemeester
Haaksman werd weggestuurd na
een rapport over de gebrekkige
handhaving van milieu-eisen. En
als klapper de reeks incidenten
tussen 2002 en 2006 door de intrede van Gemeentebelangen Delfzijl, die in één keer met 6 zetels in
de raad kwam. Later is GB uiteengevallen in 3 fracties. Een duidelijk gevolg van het Fortuynisme.
Het heeft Delfzijl weinig goeds gebracht.”

Dualisme
Onno Rijkens werd één van de eerste griffiers in Nederland. Een
functie die verband hield met de
introductie van de Wet Dualisering in 2002. Die maakte dat wethouders niet langer ook gemeenteraadslid waren, zoals ministers
geen Kamerlid zijn. De grote man
erachter, professor Douwe Jan Elzinga uit Winsum, riep dat ‘er weer
meer discussie in de raad moest
komen’. In feite werd de tegenstelling tussen collegepartijen en oppositie er door benadrukt. Versterkte dit de tendens naar partijvorming rond deelbelangen, zoals
ouderen-, studenten- en gemeentebelangen? ,,Ik weet niet of dualisering hier debet aan is of dat proces
heeft versterkt. Het is meer het gevolg van de ontzuiling. Kinderen
stemmen niet meer automatisch
op partijen waar hun ouders op
stemden”, luidt het antwoord van
Rijkens.
Personen werden belangrijker dan
ideeën. De Lijst Stulp in Delfzijl
ontstond bijvoorbeeld nadat Stulp
senior na vele jaren van de CDAlijst werd afgevoerd. Ongeacht de
partij, de mensen stemden evengoed op hem. ,,Ja, Stulp ging mee
in Gemeentebelangen en splitste
daar later van af. We hebben sinds
2014 ook het fenomeen Seniorenpartij gehad. De tijdelijke winst
van die partij had vooral te maken
met de strijd tegen het vertrek van
het ziekenhuis uit Delfzijl. Dat gaf
veel sentimenten, terwijl de gemeente er erg weinig aan kon
doen. Ook andere partijen in de
raad hebben echt veel gedaan om
het ziekenhuis te behouden. Toen
het besluit eenmaal genomen was,
dacht de Seniorenpartij ertoe in
staat te zijn om het ziekenhuis
weer op te starten. Veel kiezers geloofden dat.”

onder de gemeentesecretaris gepositioneerd.”
Mooier kan niet omschreven worden hoezeer die dualisering uit de
lucht kwam vallen. ,,Tsja, het was
echt pionieren in de begintijd. De
eerste griffiers in de provincie Groningen hebben veel hulp gehad
van de griffier van de gemeente
Groningen, Dick Vrieling. We hebben een kring opgezet met name
om elkaar te helpen via intervisie.
Ik heb het een paar jaar als éénpitter gedaan, maar dat was in Delfzijl -mede door alle bestuurlijke
problemen- nauwelijks vol te houden. Ik was dag en nacht in het gemeentehuis. Door de herindelingen per 1 januari 2019 zie je dat de
griffiers meer professioneel zijn.
Het is zakelijker geworden. Griffiers hebben de beschikking over
vier à vijf medewerkers met als
voordeel dat de raad een betere
ondersteuning krijgt. De huidige
herindelingen geven op dit punt
dus duidelijk een voordeel.”

Afstand
,,Of die voordelen er ook zijn ten
aanzien van de afstand gemeente
en inwoner, betwijfel ik”, gaat Rijkens verder. ,,De fysieke afstand
wordt steeds groter. In Eemsdelta
zijn er iets van 35 dorpen. Appingedam en Delfzijl hebben ook nog
verschillende wijken. Hoe wil je
die allemaal bedienen? Voor plattelandsgemeenten lijkt mij een
schaal van 25 á 30.000 inwoners
voldoende. Wel is de griffie van
Eemsdelta straks beter uitgerust.
Er is bijvoorbeeld een communicatieadviseur die de raad en de
raadsleden kan bijstaan. Onder andere om social media op een juiste
manier te gebruiken. Er is een professioneel inwerkprogramma. Een
griffie van enige omvang kan ook
onafhankelijker van het gemeentebestuur -B&W en organisatieopereren.”
De herindeling van bovenaf in
1990 en het droppen van de dualisering heeft bijgedragen aan de
slechte bestuurlijke naam van
Delfzijl. Er werd miskend dat in
Delfzijl grootstedelijke problemen
samenliepen, zoals grote percentages minderheidsgroepen en grootschalige herstructurering van wijken. Dergelijke thema’s hadden allesbehalve baat bij polarisatie in

de raad. Het opgelegde referendum voor de burgemeestersverkiezing, waarbij Maritje Appel 64 procent van de stemmen kreeg maar
twee jaar later al haar ontslag indiende, droeg er ook aan bij. ,,Het
hele referendum-gebeuren rond de
benoeming van een burgemeester
is in Delfzijl een complete mislukking geweest”, stelt Rijkens. ,,Er
moest en zou een PvdA-burgemeester komen. Delfzijl had altijd
VVD-burgemeesters gehad. We
hebben de gevolgen met elkaar gezien. Een dieptepunt in de geschiedenis van Delfzijl.”

Jan Menninga
Vanaf 1990 trad Jan Menninga
vanuit de gemeente Termunten
toe tot de raad van Delfzijl. Rijkens had nooit gedacht dat Menninga, in het verleden als sportverslaggever actief voor de Ommelander Courant, hem politiek zou ‘overleven’. ,,Jan Menninga werd direct
wethouder in 1990 en in die tijd
dus ook raadslid. Ik veronderstelde dat Jan na zijn aftreden in 1998
nog één keer zou terugkomen als
wethouder en dan zou stoppen. En
datzelfde dacht ik ook weer rond
de huidige herindeling. Maar Jan
gaat door! Hij heeft veel energie.
Overigens heb ik altijd veel respect gehad -en heb dat nog steedsvoor hem. Hij werd na 1998 onterecht te vaak neergezet als aanstichter van de crisis in 2002-2006,
maar dat klopt gewoon niet. Ook al
is zijn imago vaak anders, Jan is altijd een sociaal mens gebleven met
het hart op de juiste plaats. En hij
komt voor mensen aan de onderkant van de samenleving op zonder dat hij daarmee te koop loopt.
Hij betekent ook veel voor medewerkers die in de problemen komen. Hij regelt dingen misschien
wat onorthodox, maar bereikt wel
resultaat.”

Grenzeloos Gunnen
Onno Rijkens kijkt ook terug op
de afgelopen jaren, de aanloop
naar de herindeling waaruit nu
Eemsdelta is ontstaan. ,,Zowel de
commissie Jansen met het rapport
Grenzeloos Gunnen als de provincie
was voorstander van het indelen
van de Eemshaven bij dezelfde gemeente als waarin de haven van

Delfzijl zou komen. De provincie
heeft dat zelfs in haar beleid vastgelegd. Toen kwam er door een
wisseling van de wacht, de Statenverkiezingen, een ommekeer. De
provincie hanteerde als beleid dat
herindeling alleen van onderaf zou
kunnen, wel met het uitgangspunt
dat er heringedeeld zou worden.
Eemsmond wilde destijds geen bijl
in haar gemeente, dus de Eemshaven bij Delfzijl en de rest van de
gemeente bij Het Hogeland. Lang
is nog geopteerd -vooral door de
burgemeesters- voor een supergemeente met Bedum, Winsum, De
Marne, Eemsmond, Loppersum,
Appingedam en Delfzijl. Dat is
niet gelukt en mijns inziens maar
goed ook. Zo’n gemeente is veel te
uitgestrekt, met verschillende culturen en meerdere grote kernen.
Vervolgens verklaarden de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond elkaar de liefde. Inclusief de Eemshaven. De
provincie werkte daar aan mee.
Daarmee waren de gemeenten
Delfzijl, Appingedam en Loppersum min of meer tot elkaar veroordeeld. Het was toch beter geweest
dat de provincie Groningen hierin
sterker had geopereerd door de
Eemshaven bij Eemsdelta te voegen. Dat zou ook nog kunnen met
een uitruil van het gebied Middelstum en de dorpen daar omheen,
oostelijk van de Eemshavenweg.
Deze laatste dorpen zijn veel meer
gericht op Groningen, Bedum en
Winsum.”
Desondanks stelt Rijkens dat het
fundament onder de nieuwe gemeente Eemsdelta goed is. ,,De gemeente kan zich goed ontwikkelen
met de dubbelkern Delfzijl-Appingedam. Die stonden altijd met de
rug naar elkaar maar zijn daar de
laatste jaren van teruggekomen.
De centrumdorpen Loppersum,
Middelstum, Spijk en Wagenborgen daar omheen versterken de
structuur. De gemeente beslaat
het hart van het aardbevingsgebied wat voordelen kan bieden
voor versterking en vervanging
van complete wijken.”
Rijkens gaat dat niet vanachter de
geraniums gadeslaan. ,,Nee nee, ik
wil nu iets met mijn handen gaan
doen.”

Griffier

Een deel van de Eemshaven in beeld. ,,Het was beter geweest als de provincie sterker had geopereerd
door de Eemshaven bij Eemsdelta te voegen”, aldus Onno Rijkens over de Noord-Groninger zeehaven.

De griffier kwam er om de positie
van de raad ten opzichte van B&W
te versterken dat het ambtenarenapparaat achter zich heeft. Hoe
pakte dat in de praktijk uit? ,,Kort
voor 2002 was ik als hoofd van de
afdeling bestuurszaken ook projectleider dualisering. De functie
van griffier kwam daarbij om de
hoek kijken. Niemand wist wat die
precies inhield. Sommige kleine
gemeente zetten ambtenaren die
op een zijspoor zouden worden gezet op die functie, soms gingen bijna vertrekkende secretarissen die
functie nog even vervullen. In andere gemeenten werd de functie

Delen van de oude rivier de Fivel zijn te herkennen in huidige watergangen. Zo volgt op bijgaande
foto de Westeremdermaar de bedding van de voormalige Fivel. ,,Een Eenumer koestert de streek van
de voormalige rivier”, aldus Rijkens.

Maandag 4 januari/Dinsdag 5 januari 2021 - 9

Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
De Ommelander Courant / De Ommelander verschijnt tweemaal per week;
iedere maandag / dinsdag en iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in
een abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren van Lauwersoog
tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een jubileum, een overlijden of
een dankbetuiging, kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2, (tegenover het station), Uithuizen
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
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