Inleiding bij 10 Jarig bestaan Vereniging Groen Noordenveld
Dames en heren, beste verenigingsgenoten, vrienden en bekenden en overige belangstellenden van
harte welkom, en een bijzonder welkom voor de heren Fred van den Beemt en Pieter den Hengst die
ons straks mee zullen nemen in de wereld van de archeologie in Noordenveld.
Dit jaar bestaat de Vereniging Groen Noordenveld 10 jaar. Voorwaar een heuglijk feit. Wie had in
2007 kunnen bedenken dat we zo’n grote vereniging met zoveel leden – bijna 400 - zouden worden.
Dat we zoveel impact in de gemeentelijke en provinciale politiek in Groningen en Drenthe zouden
krijgen en dat we zolang zouden blijven bestaan in goede gezondheid. Want we zijn nog steeds zoals
ze dat in het engels zeggen ‘alive & kicking’.
Waarom hebben we in 2007 de Vereniging Groen Noordenveld opgericht? Dat zal velen van u
bekend zijn: vanwege de enorme ambities van twee gedeputeerden (in Groningen en Drenthe) en
veel bestuurders van gemeenten in Groningen en Drenthe, die op basis van ‘voorgeprogrammeerde’
bevolkingsprognoses tot 2030 43.000 woningen in Groningen en Noord-Drenthe wilden bouwen. Dat
waren N.B. meer dan 100.000 inwoners. Ook de gemeente Noordenveld moest een belangrijk
aandeel in die woningbouw en bevolkingsgroei krijgen. De gemeente moest maar liefst met
ongeveer de helft van het bestaande aantal woningen groeien volgens de plannenmakers!
Tegenwoordig zouden we dergelijke prognoses of nieuws ‘fake news’ noemen. Je roept wat en je
ambieert wat en hele volksstammen lopen blindelings achter je aan. Dat deden ook opeenvolgende
coalitie meerderheden in de gemeenteraad van Noordenveld. Dat gebeurt als ambities en emoties in
de politiek de boventoon voeren. Daarom hadden we als Groen Noordenveld iets om voor te
strijden: namelijk de hoge kwaliteit van onze woon- en leefomgeving in onze gemeente.
We zijn 10 jaar verder en we kennen allemaal de resultaten: in Noordenveld gingen de plannen van
7000 woningen terug naar 5200, vervolgens naar iets minder dan 3000, daarna iets minder dan 2000
en nu zitten we eigenlijk op een kleine 1000 woningen. Vergelijkbaar met alle CBS prognoses vanaf
2005. Die hadden het steeds over ruim 700 huishoudens er bij tot 2025/2030. Hoe simpel kan het
leven zijn als je ambities en emoties achterwege laat en gewoon je gezonde verstand gebruikt! Het
had ons allen in Noordenveld veel negatieve energie en heel veel geld kunnen besparen.
Want helaas hebben al deze ‘wilde’ woningbouwplannen ook veel geld gekost in Noordenveld en in
de regiovisie Groningen-Assen, respectievelijk zo’n slordige € 10 miljoen en € 250-300 miljoen:
publiek geld dat verdween als sneeuw voor de zon: allemaal afgeschreven op grond en zo het
gemeentelijke en provinciale ‘afvoerputje’ in.
Heeft de Vereniging Groen Noordenveld invloed uit kunnen oefenen en impact gehad in al die jaren?
Jazeker! Ons gevraagde en ongevraagde advies was tegelijkertijd geliefd en zeer gevreesd op
meerdere gemeentehuizen en in twee provinciehuizen en werd tot in de burelen in Den Haag
gehoord.
We zijn ook de basis geweest voor de oprichting van een nieuwe politieke partij – Lijst Groen
Noordenveld – die de tweede partij in Noordenveld is en met haar inhoudelijke kennis en kennis van
procedures een verademing is in de gemeentelijke politiek. Zij draagt een belangrijke steen bij aan
de – helaas nog veel te trage – professionalisering van de gemeenteraad in Noordenveld.
We hebben ook met wisselend succes kritisch gereageerd op tal van concrete plannen en
beleidsvoornemens in onze gemeente. Dat heeft er soms toe geleid dat plannen werden
ingetrokken. Zoals de rondweg door de Maatlanden die voor de stad Groningen en Leek zeer
interessant was, maar voor Noordenveld een regelrechte ramp betekende. In andere gevallen

werden we ‘overruled’ door de coalitie partijen in de gemeenteraad, of niet ontvankelijk verklaard
door de gemeentelijke ombudscommissie. It’s all-in the game. Gelet op onze ervaringen tot nu toe
zouden wij ons in de toekomst liever richten tot de onafhankelijke landelijke ombudsman.
En wie nu naar de kernwoorden van de gemeente Noordenveld kijkt, zal denken ‘hé dat klinkt ons
wel heel erg bekend in de oren’:

-

transparant
leefbaar
groen
ondernemend
duurzaam

Soms duurt het een tijdje, maar heel veel van ons gedachtengoed wordt in de loop der jaren
langzaam maar zeker over genomen door bestuur en politiek in Noordenveld. Beter laat dan
nooit, zullen we maar zeggen.
Kortom, ja we hadden en hebben invloed en zijn een vereniging om rekening mee te houden. We
hebben veel kennis, zijn open en transparant en maken onze ideeën en visie kenbaar als we denken
dat dat nodig is. We roepen daardoor wel eens weerstand op, maar we dwingen ook veel respect af.
En we informeren en attenderen de inwoners van Noordenveld op allerlei onderwerpen die in de
gemeentelijke politiek aan de orde zijn en houden de gemeenteraad en het College van Noordenveld
scherp.
En zijn we nu naar 10 jaar klaar? Nee zeker niet! Weliswaar zijn de grootschalige
woningbouwplannen achterhaald en teruggeschroefd naar kleine proporties, worden er geen grote
ontsluitingswegen meer aangelegd, maar er zijn nog steeds voldoende gemeentelijke en politieke
vraagstukken die wij kritisch willen en zullen volgen. Daarbij staat voor ons steeds de waarde van de
natuur en het cultureel erfgoed in Noordenveld centraal. Als daar afbreuk aan wordt gedaan, dan
zullen daar bijzondere redenen voor moeten zijn en als die onvoldoende aanwezig zijn, of als er
alternatieve oplossingen zijn, dan komt de Vereniging Groen Noordenveld daartegen in het geweer.
In 2015 hebben we dat in onze doelstellingen nog een keer expliciet opgenomen als:
‘Het bewaken van de kwaliteit en inrichting van de leefomgeving en geen aantasting van het groen’
Vaak wordt ons verweten dat we een vereniging zijn die overal op tegen is. Ik zou zeggen: ‘Laat u dat
nooit aanleunen, spreek mensen daar op aan’! Het is voor ‘tegenstanders’ de gemakkelijkste weg.
Het is een heel goedkoop en ongenuanceerd verwijt. Het wordt door mensen die het niet met ons
eens zijn, en ook in de lokale media te pas en te oppas geroepen. Want dan hoef je niet inhoudelijk
in te gaan op onze argumenten. Want daar staan we bekend om en daarom dwingen we respect af:
we roepen niet zomaar iets, we laten ons niet leiden door emotie, maar we baseren ons op feiten,
op cijfers en op inhoudelijke argumenten en we zijn open en transparant in het publieke debat.
Ik spreek de wens uit dat we - na 10 jaar Vereniging Groen Noordenveld – ook in de toekomst zullen
opereren volgens de ons bekende kenmerken en handelswijze en dat we ook in de toekomst voluit gevraagd en ongevraagd - onze mening zullen blijven geven ten behoeve van de kwaliteit en
inrichting van onze woon- en leefomgeving in Noordenveld.
Ik dank u voor uw aandacht,
Johan Kasper
Roden, 25 november 2017

