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Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2015 van de afdeling Eemsdelta.  
Na alle inspanningen rond de Statenverkiezingen en die van de Waterschappen is 
iedereen na het zomerreces weer op zijn post teruggekeerd. 
Bijna alle gemeenteraden hebben hun eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen 
weer gehad, dus de fracties van Delfzijl en Loppersum zijn zich aan het voorbereiden 
op de verschillende de thema’s in het nieuwe politieke jaar. 
 
Aangezien we nog hard aan het werk zijn met onze nieuwe website, plaatsen we 
zoveel mogelijk nieuwtjes op onze facebook pagina. Een medium waar we snel 
berichten op kunnen plaatsen. 

 

www.facebook.com/VVDEemsdelta. 
 
Uw bestuur is begonnen met het inplannen van activiteiten voor de komende periode 
met verschillende activiteiten. 
Om zoveel mogelijk de hele regio te bedienen gaan we de activiteiten spreiden in de 
regio. 
Dat betekent dat we de ALV houden in Losdorp, dat we op zaterdagochtend een 
liberale sociëteit met een spreker houden in de gemeente Loppersum en een avond 
met een spreker in de gemeente Appingedam. 
Daar willen we dan in het voorjaar in 2016 ook nog een excursie aan toevoegen. 
 
Hoe zouden we u kunnen betrekken bij de activiteiten van onze afdeling?  
We zijn de data, de locaties en de sprekers aan het vastleggen. Maar hebt u nu een 
idee voor een avond, een werkbezoek of een spreker op een zaterdagochtend? 
Graag horen we uw ideeën. Stuur een mailtje naar de secretaris, Olga Hartman 
ohartman@uni-one.nl 
 
 
Bestuur VVD Eemsdelta. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

Nieuwsbrief 
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Uit de fractie, Loppersum 

Hoewel de eerste raadsvergadering na de vakantie nog niet heeft plaatsgevonden, 
zijn er natuurlijk tal van actuele zaken die spelen in de Lopster politiek. 
 
Allereerst de gaswinning. De gemeenteraad is kortgeleden in een besloten setting 
bijgepraat door het college en ambtenaren.De nationaal coördinator Groningen 
(NCG), Hans Alders is aan de slag gegaan om een startnotitie-meerjarenprogramma 
te schrijven voor het bouwkundig versterken en verduurzamen van huizen in het 
gebied. 
Wat is de rol hierbij van de gemeente? Afgesproken is dat bestaande bestuurlijke 
verantwoordelijkheden in stand blijven. Gemeenten blijven de lokale regie voeren. 
Hier ligt dus duidelijk ook een taak voor de gemeenteraad de komende jaren. 
Loppersum valt in het zogenaamde A-cluster en hier zal dus ook begonnen worden 
met versterken. Als VVD fractie zullen we de vinger aan de pols houden en aandacht 
blijven vragen voor de problemen die de inwoners ondervinden, maar ook zeker 
blijven strijden voor goede regelingen voor ondernemers. In veel stukken betreffende 
de gaswinning wordt deze groep nog wel eens vergeten.  
 
De herindeling is ook een actueel thema dat de komende jaren regelmatig voorbij zal 
komen aan de raadstafel. De VVD in Loppersum heeft zich duidelijk uitgesproken 
voor DEAL. Dit is ook het standpunt van de meerderheid van de raad. DAL+ zou een 
alternatief zijn. Omdat het nieuwe provinciebestuur geen enkele druk meer wil 
opleggen heeft de VVD in de kadernotavergadering van juni gepleit voor meer 
initiatief van het college. Het is immers beter nu de leiding te nemen, dan straks in 
een hoek gedrukt worden, waar je niet zijn wil. Aan een oproep aan het college om in 
ieder geval om tafel te gaan met Delfzijl en Appingedam werd geen gehoor gegeven. 
Dit leverde een pittige discussie op met het college dat toch meer wil afwachten en 
,,de juiste stappen wil nemen”. 
 
Tot slot nog even de financiën van Loppersum. Met trots werd de jaarrekening 2014 
gepresenteerd door de wethouder, maar de VVD is erg kritisch op het financieel 
beleid. Veel zaken zijn incidenteel en met de grondexploitatie worden grote risico’s 
gelopen. De zaken worden volgens ons vaak wat te rooskleurig voorgesteld. 
 
Bert-Jan Huizing 
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Uit de fractie, Delfzijl 

Kadernota 
 
Op 2 juli jl. is de kadernota 2016 vastgesteld, hierbij een aantal aandachtspunten 
vanuit onze fractie.  
 
Er spelen moeilijke dossiers die veel van gemeente vergen zoals decentralisaties (€ 
20 mln van de € 88 mln begroting!), de aardbevingsproblematiek en mogelijke 
herindeling. Daartegenover ook positieve ontwikkelingen, veel investeringen in het 
centrum, dorpen (o.a. termunterzijl!) en wijken en het Marconi project. Ook gaat 
eindelijk hierdoor het strand gerealiseerd worden.  
 
De VVD heeft benadrukt dat het nu snel tot uitvoering moet komen. Wat nog niet 
uitgevoerd kan worden moeten we in harde besluiten vastleggen. Met een op handen 
zijnde herindeling (DAL+ of DEAL vindt de VVD nog steeds) is dit ook zeer 
belangrijk. Uitgangspunt bij herindeling is financieel 'schoon door de poort', de VVD 
heeft daaraan toegevoegd maar niet: Roomser dan de paus. D.w.z. plannen die er 
liggen moeten onverlet worden uitgevoerd!  
 
Wat betreft gebiedsregie is gebleken dat uitvoering niet goed werkte. Daarom is in 
november '14 kadernotitie vastgesteld om nieuwe sturing te geven. VVD heeft een 
motie ingediend om de uitvoering van gebiedsregie te evalueren. Helemaal met een 
eventuele herindeling is het cruciaal dat dit goed werkt. De motie is unaniem 
aangenomen, er gaat 2 keer per jaar terugkoppeling over worden gegeven.  
 
Een van de collegespeerpunten is het verminderen van regeldruk m.b.t. 
woningbouw. VVD heeft voorgesteld hiervoor input van het bedrijfsleven te vragen, 
d.m.v. informatieavond of RTG. Dit werd positief ontvangen.  
 
Wat betreft de inzet van kleinschalige zorg is er een tegenstelling in beleid. In het 
Woonleefbaarheidsplan werd uitgegaan van de grote aanbieders, met name in relatie 
tot het bestaande vastgoed. Nu bij de invulling van het sociaal domein blijkt dat er 
zeker ook kleinschalige zorg nodig is. Dit is altijd door de VVD bepleit. Hiervoor 
hebben wij nogmaals een toezegging van de wethouder ontvangen dat kleinschalige 
zorg zeker zal worden ingezet.   
 
Tineke Naafs 
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Reclamebelasting 

Woensdag 1 juli heeft de raad de verordening vastgesteld aangaande 
Reclamebelasting als financieringsvorm voor promotie van het centrum van Delfzijl. 
Reclamebelasting lijkt wel een fenomeen die Nederland aan het veroveren is en elke 
dag kun je in de regionale pers daar wel iets over lezen en anders komt de informatie 
wel digitaal naar ons toe . Na veel te hebben gegoogeld blijkt dat ze overal net weer 
een even andere verordening maken en dat zal wel aan de aard van de plaats en het 
probleem liggen . Hier in Delfzijl is er in het verleden ook al veel over gesproken door 
de Handelsvereniging Centrum o.a. samen met adviseurs van MKB Noord die 
uiteraard hier veel ervaring mee hebben . Na de oprichting van de Stichting 
Marketing Delfzijl is opgericht is de koers bepaald voor Delfzijl, men heeft een 
gebiedsomschrijving gemaakt, een draagvlak onderzoek gehouden en heeft een 
vergadering cq voorlichtingsavond gehouden waar een meer dan redelijke opkomst 
was . Het tarief is vastgesteld en men weet wat de opbrengst €64.000,- is. Voor de 
gemeente Delfzijl heeft dit geen financiële gevolgen, daar zij niets meer is dan een 
doorgeefluik. Wel willen we opmerken dat het geinde bedrag nog zeker niet hoog 
genoeg is om het Centrum echt heel bruisend te laten worden, wij hopen dan ook dat 
de SMD meerdere bronnen zal vinden. Door deze heffing in te stellen hoopt de VVD 
dat het Centrum van Delfzijl aantrekkelijker wordt en dat is in het belang voor ons 
allen. Met een Sail voor de deur wij wensen de SMD een behouden vaart . 

De discussie die op gang is gekomen door de bezwaren op de verordening zijn niet 
op zijn plaats in de raad. Daar is de discussie bij het vaststellen van de verordening 
geweest. Wat van belang is dat de SMD met een uitwerking van haar beleidsplan 
komt. Dat staat 22 september gepland en lijkt ons de juiste wijze voor afstemming 
tussen SMD en de betrokken ondernemers. 

 
Harrie Houwerzijl 

 
 
 
 

Arie Heuvelman tijdelijk voorzitter raad van 
Delfzijl 
 
Op 10 september jongstleden was Arie 
Heuvelman voor de  

laatste keer raadsvoorzitter na het vertrek van 

burgemeester Emme Groot. Hij draagt op 8 

oktober de hamer over aan de nieuwe 

burgemeester, de heer Gerard Beukema 

__________________________________________________________________ 
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Wethouder Delfzijl, Hans Ronde 

De ene belasting is de andere niet. Dat wordt maar eens weer bewezen door de 
invoering van de reclamebelasting in Delfzijl. Daar waar de VVD niet bepaald bekend 
staat om het invoeren van een nieuwe belasting maatregel, gaat de VVD wethouder 
in Delfzijl dit nu juist wel doen. Dat behoeft wel nader uitleg. 

Er gebeurt de laatste jaren veel in Delfzijl, er wordt veel geïnvesteerd. Kijk b.v. naar 
het centrumplan, waar de kern van het plan bestaat uit verkleinen en compacter 
maken van het centrum, waardoor het gezellig wordt en het er goed vertoeven is. 
Naast de inzet van de gemeente vergt dit ook de inzet van ondernemers in het 
centrum van Delfzijl. 

 “De handelsvereniging en ondernemers in het centrum hebben zichzelf de vraag 
gesteld ‘waar gaan we heen, wat willen we?’. Al snel werd duidelijk dat veel 
ondernemers voor een levendig Delfzijl wilden gaan. Daar horen activiteiten bij die de 
havenplaats op de kaart zetten. Het probleem is vaak de bekostiging. In het centrum 
heb je een steeds kleiner wordende groep ondernemers die financieel bijdraagt en 
een steeds grotere groep, de zogeheten free riders, die wel profiteren maar niks 
afdragen. Dat is een oneerlijke verdeling en brengt het voortbestaan van 
evenementen in gevaar.” 

Om een einde te maken aan deze situatie, zijn een groot aantal ondernemers met 
elkaar in gesprek gegaan en dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting 
StadsMarketing Delfzijl (SMD). Dat is een proces van twee jaren geweest. Begin 
2015 heeft de stichting een goed onderbouwde aanvraag bij de gemeente ingediend 
voor het invoeren van de reclamebelasting. Het voorstel voor het heffen van 
reclamebelasting is vervolgens door het grootste gedeelte van de gemeenteraad op 
1 juli goedgekeurd.  

Is hiermee de strijd gestreden? Nee, net als bij elke andere belastingmaatregel zijn 
er altijd mensen die minder krijgen dan dat ze betalen of omgekeerd. De SMD heeft 
dat ook onderkend en gaat binnenkort in gesprek met de ondernemers om te 
spreken over een mogelijke tariefdifferentiatie.” 

Een belastingmaatregel voor en door ondernemers waar de gemeente alleen maar 
faciliteert, daar kan ik als VVD wethouder alleen maar achter staan. 

Hans Ronde 
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Provinciale VVD site is vernieuwd 
 
Het kan zijn dat u de nieuwe Provinciale VVD website niet vindt via de ‘standaard’ 
link op uw PC of laptop, smartphone/tablet. 
Deze verwijst dan nog naar het oude adres dat niet meer in de lucht is. 
Het nieuwe adres is:  http://groningen.vvd.nl/ 
 

 
  

http://groningen.vvd.nl/
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Alvast voor in uw VVD agenda 

 
3 oktober  Liberale sociëteit Eemsdelta in de gemeente Loppersum 
   Thema zorg, locatie volgt z.s.m. inloop 9.30 uur 
   10.00 – 11.30 
 
12 oktober  ALV VVD Kamercentrale Groningen, 20.00 Hotel Faber 
 
3 november Informatieve avond met als thema landbouw en de Brusselse 

regels met Jan Huitema in Appingedam, met de LTO afdelingen 
in de regio. Locatie en verdere inhoud volgt z.s.m. 

 
20 november VVD-reis naar Brussel op uitnodiging van Jan Huitema, nadere 

informatie over reis en aanmelding volgt binnenkort in komende 
KC brief  

 
28 november  Landelijk VVD najaarscongres 
 
8 december  ALV VVD Eemsdelta, 20.00 uur in Losdorp, restaurant  
   Eemshaven 
 
In het voorjaar Een werkbezoek aan het Centrum voor Veilig Wonen en een 
2016    werkbezoek aan het hotelconcept van Arie Heuvelman in  
   Termunten 
 
 
 

We zien u graag bij één van de activiteiten. 

Bestuur VVD Eemsdelta 

 

www.facebook.com/VVDEemsdelta. 
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