Nieuwsbrief
Jaargang 13, nummer 1, april 2019

Geachte leden en donateurs,
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van jaargang 13, 2019, met daarin de convocatie en de
agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Wij willen deze avond graag aandacht besteden aan participatie in duurzame energie en hopen van harte dat u in de gelegenheid
bent deze ledenvergadering te bezoeken.
Graag nodigen wij u hierbij uit voor onze
openbare Algemene Ledenvergadering op

woensdag 15 mei 2019
Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, 9301 AC RODEN
aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.45 uur
Deze bijeenkomst van de Vereniging Groen Noordenveld is vrij toegankelijk.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
❑ huishoudelijk deel van de vergadering (zie agenda)
❑ algemeen deel: Energiecoöperatie Noordse Veld komt ons vertellen over het Zonnepark Langelo
en hoe u daarin kunt participeren. Deze presentatie zal voor iedere belangstellende toegankelijk zijn en aanvangen om 20.30 uur.

Agenda voor het huishoudelijk deel van de vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Opening en vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering d.d. 29 mei 2018
Mededelingen
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
a. Verslag van de kascommissie
b. Benoeming kascommissie 2020
Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden Jelke Kuiler en Willem
Ponsteen. Beiden hebben aangegeven herkiesbaar te zijn.
Verder willen wij voorstellen om als lid van het bestuur Pierre Baas te verwelkomen.
Kandidaat-bestuursleden en tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot aanvang van de vergadering.
Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering.

Het verslag van de vergadering en overige verslagen worden ter vergadering uitgedeeld en zijn op aanvraag verkrijgbaar via het secretariaat van de Vereniging Groen Noordenveld.
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Thema na de pauze: Hoe kunt u
participeren in Zonnepark Langelo
Hoe kunt u participeren in het aan te leggen
zonnepark op de NAM locatie in Langelo? Dat is
het thema dat de Vereniging Groen Noordenveld
tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de
orde stelt. Energie Coöperatie Noordse Veld zal
daar uitleg over komen geven.
Energiecoöperatie Noordse Veld heeft in overleg met
de NAM het initiatief genomen om te komen tot de realisatie van een zonnepark op het NAM-complex in
Langelo. Oorspronkelijk was het idee om al in 2018
de plannen voor een zonnepark met 3000 zonnepanelen uit te werken en uit te voeren. In de praktijk
bleek deze materie echter taaier en complexer dan
aanvankelijk gedacht (o.a. omgevingsvergunning verkrijgen en de financiering van het zonnepark rond
krijgen). Ook wordt de aanleg van grote zonneparken
in Drenthe op dit moment vertraagd omdat er op het
stroomnet onvoldoende capaciteit is om de extra toelevering van zonnestroom van grote zonneparken
goed te kunnen verwerken.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 mei
zal een vertegenwoordiger van Energie Coöperatie
Noordse Veld na de pauze uitleg komen geven over
de huidige stand van zaken met betrekking tot het
zonnepark, de omvang van het park, de planning en
de mogelijkheden die particulieren in Noordenveld
hebben om financieel deel te nemen aan dit zonnepark. Hoe kun je eigenaar worden van een stukje
zonnepark, wat moet je daarvoor investeren en wat
levert je dat op termijn aan rendement op.

Bouwen op het Oosterveld in Norg
Onze vereniging heeft samen met de vereniging Natuurlijk Norg 2000 bezwaar gemaakt tegen de bebouwing van de es Oosterveld in Norg. Daarvoor hebben
wij uiteindelijk op 12 maart de hoogste rechter in Nederland, de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van
State, om een uitspraak gevraagd.
Waarom onze bezwaren? Daarvoor hebben wij een
aantal argumenten gegeven:
Compensatie van landschaps- en natuurwaarde
Uitgangspunt bij het aantasten van een es is dat aantasting van belangrijke landschappelijke en natuurwaarden voorkómen dient te worden. Indien voorkoming niet mogelijk is dient compensatie van de aangetaste waarden plaats te vinden. Die compensatie is
volgens ons niet gedaan. Gecompenseerd wordt met
het Noordse veld. Dit is een bestaand beschermd natuurgebied. Daarnaast wordt gecompenseerd met
een reeds bij de herinrichting Roden-Norg aangewezen gebied aan de Eenerstraat. Wij vinden dat geen
compensatie.
Nut en noodzaak
Wij vinden het Oosterveld een voorbeeld van waardevol landschappelijk en cultuurhistorisch gebied. Dit
wordt overigens ook niet ontkend door de gemeente

Noordenveld, maar in 2005 vond zij de afweging van
veronderstelde noodzaak van een grote uitbreiding
belangrijker dan behoud van cultureel erfgoed. De
noodzaak om de es beschikbaar te stelen voor meer
dan 200 woningen ontbreekt geheel en daarom heeft
het college besloten een beperkt gedeelte te gaan
bebouwen. Hiermee wordt de es wel volledig vernietigd. In Drenthe moeten we echter zuinig zijn op de
nog aanwezige essen.
Financiële haalbaarheid
Omdat het geen financieel haalbare exploitatie betreft
is er al meer dan een 1,5 miljoen euro op afgeboekt,
waaronder ook € 450.000 van geoormerkt geld voor
sociale woningbouw. Onder druk van de gemeenteraad is gekozen voor Heijmans als projectontwikkelaar die op strategische punten reeds lang grond in
bezit heeft op het Oosterveld. Hierdoor kan Heijmans
met een beperkt aantal woningen het financiële risico
feitelijk afwentelen op de gemeente Noordenveld,
dus op de inwoners van onze gemeente. Bovendien
mag Heijmans, in tegenstelling tot anderen, nog met
gasaansluiting bouwen. Wij vinden deze bevoorrechte positie een vorm van concurrentievervalsing.
Dit zijn slechts enkele van door ons aangevoerde argumenten. Op de zitting waren advocaten aanwezig
van de gemeente zelf en van Heijmans. Bovendien
een ecologisch bureau dat verantwoordelijk is voor
de stelling dat er geen ecologische argumenten aanwezig zijn die een bebouwing in de weg staan.
Kortom een zeer zware delegatie.
Recent is de uitspraak van de RvS bekend geworden: helaas moeten we constateren dat de rechter
onvoldoende aanknopingspunten heeft gezien om in
te grijpen in het proces van woningbouw op het Oosterveld.

Contributie 2019
De contributie voor 2019 bedraagt wederom € 5,00
per lid. Wij verzoeken u de contributie, voor zover dat
nog niet is gedaan, over te maken op onderstaande
rekening:

NL78 RABO0355 8834 06
Onze vereniging is een fiscale ANBI (algemeen nut
beogende instelling) en een eventueel hogere bijdrage is daarom binnen de daarvoor geldende fiscale
regelingen aftrekbaar van uw inkomen.
Zie voor meer informatie onze website:

www.groennoordenveld.nl
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