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Uit de fractie, Loppersum 

 
Gaswinningsdossier 
Dat de aardbevingsproblematiek ook kansen biedt, blijkt uit het ambitieuze scholentransitieplan van 
de gemeente Loppersum. Omdat veel schoolgebouwen te duur zijn om te versterken zijn er 
afspraken gemaakt met de NAM over nieuwbouw. Insteek van de gemeente is dat de 
scholentransitie geen kapitaallast-verzwaring geeft voor de gemeentelijke begroting.  
Gebleken is dat de ambitie om tot iconische (is bijna duurzame) scholen te komen wel een extra 
kapitaallast zou kunnen betekenen. Er wordt nog gepraat met NAM, provincie, Economische Zaken 
en de Nationaal Coördinator over de oprichting van een fonds om dit te bekostigen. 
De VVD vindt dat we voor dit hoogst haalbare moeten gaan. Je kan het immers maar één keer goed 
doen en soms moet je een (klein) financieel risico lopen om je ambities waar te maken. De VVD heeft 
in de raad er wel voor gepleit het geld dat het onderwijsbestuur straks bespaart op de energiekosten 
volledig ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. 
In Loppersum, Middelstum en Stedum zullen integrale kindcentra komen. In Stedum is de school al 
gefuseerd en komt in één gebouw. In Middelstum zullen de chr. school en de openbare school in één 
gebouw komen. De gereformeerde school blijft apart. In Lopppersum komen de chr. en de openbare 
school ook samen in een gebouw. De VVD hoopt dat het  
 
samengaan in een gebouw ook spoedig zal leiden tot een fusie.  In de overige dorpen worden de 
gebouwen versterkt en verduurzaamd. We zijn in ieder geval 
af (op Middelstum na) van twee schoolgebouwen in een dorp. 
 
  

Nieuwsbrief 
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Openingstijden winkels 
In de laatste raadsvergadering is er ook gepraat over de zondagopening van de 
supermarkt in Middelstum. Het college moet hier ontheffing voor verlenen, zo staat in de 
winkeltijdenverordening. Uiteraard is de VVD voor een ontheffing. Samen met de andere 
oppositiepartijen Loppersum Vooruit en D66/Gemeentebelangen zijn we voor een volledige vrijheid 
voor alle winkels om op zondag open te zijn. De volgende raadsvergadering wordt hiertoe een motie 
ingediend. Dat wordt spannend, want de coalitiepartijen zijn verdeeld over dit punt. 
 
Herindeling 
Komen we bij de herindeling. De provincie heeft geprobeerd om de 7 Noord-Groninger gemeenten 
aan tafel te zetten en eruit te komen. Vanuit iedere gemeente deden 4 raadsleden mee aan de 
onderhandelingen. Deze besprekingen zijn echter jammerlijk mislukt. Loppersum en Delfzijl blijven 
vasthouden aan een DEAL gemeente. Winsum wil een BMWE en de overige vier gemeenten een G7. 
Er ontstond dus een patstelling. Als VVD blijven we op het standpunt dat een G7 veel te groot is. Dit 
gaat ten koste van de burgernabijheid en ook financieel is het erg nadelig. Laatste nieuws is dat 
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond elkaar gevonden hebben en naar een BMWE gemeente 
willen toewerken. De deur staat open voor de overige drie gemeenten. Een tactische, maar niet 
geheel onverwachte move. Wat ons betreft vindt er nu eerste overleg plaats tussen Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum om te kijken hoe we hierop reageren. 
 
Thema Groen 
De VVD heeft een tijdje geleden schriftelijke vragen gesteld over de aanbesteding van het 
slotenonderhoud. Dit gaat veel landbouwers in onze gemeente aan. De gemeente wil het onderhoud 
van de bermsloten Europees aanbesteden. De VVD voorziet grote problemen omdat dit ten koste 
gaat van de flexibiliteit. De bermsloten worden dan niet meer schoongemaakt door de eigen 
loonwerker van de landeigenaar, maar door een externe partij. De VVD is de enige partij in 
Loppersum die zich hier druk over maakt en wederom blijkt dat als het gaat om agrarische zaken de 
landbouwers het vooral van de VVD moeten hebben in Loppersum. 
 
Werkbezoek Kamp 
Tot slot heb ik de kans gehad om met een kleine VVD delegatie met minister Kamp te praten, 
voorafgaande aan de avond van de minister met VVD leden in Groningen op 7 maart  
Zaken die aan de orde kwamen zijn onder meer de waardevermeerderingsregeling, het versterken 
van de dijken en de ingewikkelde regels omtrent het oprichten van plaatselijke energiecoöperaties. 
De minister was zeer belangstellend en het gesprek verliep in een uitstekende sfeer. Hoewel de Henk 
Kamp vaak moeilijk op andere gedachten te brengen is had ik zeker de indruk dat hij goed luisterde 
naar onze argumenten. 
Ook de rest van de avond gaf hij blijk van een enorme dossierkennis en ontstond er een leuke 
discussie over allerlei onderwerpen die zijn portefeuille aangaan, zoals de aardbevingen, alternatieve 
energie en de kansen voor de economie in Groningen.  
 
Bert-Jan Huizing 

 

___________________________________________________________________ 

  



 

Uit de fractie, Delfzijl 

 
Nieuwe burgemeester 
Ten eerste is in oktober is natuurlijk onze nieuwe (interim) burgemeester Gerard Beukema beëdigd. 
Wij zijn als fractie erg blij met deze zeer ervaren bestuurder en zien uit naar een goed 
samenwerking.  
 
Herindeling 
Alhoewel de raden van de 7 gemeenten (G7) hierover al meerdere keren gediscussieerd hebben en 
besluiten genomen, werd door de provincie gevraagd nogmaals met elkaar te gaan praten. Vanuit 
elke gemeente werd een delegatie (bestaande uit twee raadsleden, burgemeester en wethouder) 
aangewezen om met de andere delegaties om tafel te gaan, onder leiding van een organisatie-
adviesbureau. Vanuit Delfzijl maakte ik daar ook deel van uit. Uitkomst was eigenlijk op voorhand al 
te voorspellen. Eemsmond, Bedum, De Marne en Appingedam zijn voor de megagemeente (qua 
oppervlak één derde van de provincie en 100.000 inwoners!) en Delfzijl, Loppersum en Winsum niet. 
Inhoudelijk was alles al wel besproken in voorgaande jaren en Delfzijl heeft ook meteen gezegd dat 
zonder nieuwe concrete informatie er niet teruggegaan zou worden naar de raad. Dat was er niet en 
Delfzijl en Loppersum houden dan ook vast aan DEAL, Winsum aan BMWE maar Eemsmond wil 
nadrukkelijk géén DEAL. De provincie was erg ontstemd over de uitkomst en wilde daarop gaan 
praten met de minister. Dat is op zich een vreemde gang van zaken, het is tot op heden verder niet 
besproken in de staten, daarnaast vindt GS dat er draagvlak moet zijn en het van onderop moet 
komen. Met 3 van de 7 gemeenten tegen (waaronder een vd grootste) is er geen draagvlak voor G7. 
Afgelopen week hebben we begrepen dat BMWE samen wil gaan maar nog steeds de provincie wil 
helpen om G7 voor elkaar te krijgen. Wat het vervolg is voor Delfzijl is dus nog afwachten (toch 
DAL?), maar voor de zomer moet er een beslissing komen anders is men niet meer op tijd voor de 
volgende verkiezingen met alle procedures en blijven we voorlopig in ieder geval zelfstandig.  
 
Sociale Werkvoorziening Fivelingo 
Het alleenrecht voor Fivelingo (hierbij worden alle opdrachten voor groenonderhoud direct aan 
Fivelingo gegund zonder aanbesteding) hebben we nog weer op de agenda laten zetten door er 
aanvullende vragen over te stellen. . Wij zijn erg tegen het vestigen van een alleenrecht; alle 
ondernemers moeten de kans hebben om de opdracht te krijgen, het is een beperking van de 
marktwerking en benadeling van onze lokale (MKB) ondernemers die het toch al moeilijk hebben. De 
sociale werkvoorziening betalen we links- of rechtsom toch wel en wanneer we lokale ondernemers 
door middel van Social Return on Investment mensen van Fivelingo laten inzetten geef je hen veel 
meer kans op een baan voor langere tijd dan het sec gunnen van opdrachten aan Fivelingo. Deze 
mening werd helaas niet volledig gedeeld. We hebben het nogmaals laten agenderen omdat bij de 
vaststelling eerder vorig jaar als argument werd aangegeven dat de samenwerkende 
inkoopgemeenten dit ook zo inrichten en juridisch noodzakelijk was. Achteraf bleek dat de andere 
gemeenten dit niet hadden vastgesteld maar anders geregeld, zoals onder meer door ons ook was 
voorgesteld vorig jaar. Er zijn genoeg mogelijkheden in de huidige aanbestedingswet om Fivelingo 
opdrachten te gunnen. Hierop nogmaals toezegging ontvangen van de wethouder dat het alleen 
geldt voor groenonderhoud en dat lokale ondernemers betrokken gaan 
worden.  

 
Tineke Naafs 
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Begroting Delfzijl 
We hebben zoals gebruikelijk de begroting 2016 behandeld in de november raad van 2015 en 
gelukkig heeft Delfzijl een sluitende begroting kunnen aanbieden en dit keer ook sinds jaren één 
zonder grote bezuinigingen voor 2016 . In Delfzijl hebben we ingebracht het probleem over het 
berekenen van de OZB,  het verschil tussen het tarief particulier en het bedrijfsleven en we moeten 
bekennen dat het zakelijk tarief in Delfzijl hoog ligt en dat komt mede dat binnen de tariefzakelijk 
geen onderscheid kent tussen industrie/landbouw/veeteelt/detailhandel gemaakt kan en mag 
worden en we zullen daar toch ook als partij wel weer aandacht aan moeten schenken . 
 
OZB en WOZ 
En we spreken altijd over de OZB en WOZ waarden en dat terwijl de woonlasten ook afhankelijk zijn 
de Avalstoffenheffingen en het Rioolrecht dat wordt vaak vergeten natuurlijk is de WOZ waarde ook 
voor andere heffingen belangrijk en ook voor de verkoop zelfs en nu zie je de ontwikkeling dat er 
bezwaarschriften binnen komen niet alleen tegen de hoogte maar ook tegen de laagte . Eigenlijk gaat 
het dus over de woonlasten en hierbij geef ik u wat cijfers de woonlasten in Delfzijl bedragen 
€.790,43 (-1,04%) in Appingedam €.837,00(0,81%) en in Loppersum €.851,63 (+2,14%) . En als u het 
toch graag wilt weten ook nog even de verhoging van de OZB in percentage dat is in Delfzijl 3,2% en 
in Appingedam en Loppersum beide een verhoging van 2 % . Meestal zie je ook in de pers alleen 
maar het percentage terwijl het toch echt om de cijfers gaat want dat is wat de burger moet betalen 
en daar wil ik u wel een voorbeeld van geven in Delfzijl betaald de gemiddelde burger in totaal €.8,00 
minder aan woonlasten door de daling van de afvalstoffenheffing mar goed wat zegt en gemiddelde 
nou ja daar wordt nu eenmaal de plaatsen met elkaar vergeleken . Een ander aspekt is natuurlijk de 
waardedaling van huizen en ook van bedrijfspanden en de verwachting dat met dan minder OZB 
hoeft te betalen welnu dat is vaak toch niet zo daar het tarief hierop wordt aangepast . 
Hieronder heb ik nog een lijstje van woonlasten omliggende gemeenten : 
Eemsmond €.726,00 –De Marne €.854,95 –Bedum €.723,85-Winsum €.763,40-Groningen Stad 
€.747,13 . 
 
Het laatste woord over de OZB is nog lang niet gesproken of toch nog even dit het Rijk gaf aan in haar 
circulaires dat de OZB met 2,5 % verhoogd mochten maar of dat bindend was weet ik niet maar de 
Marne verhoogde het met 5,5% en Bedum met 6,3%  en Delfzijl dus met 3,2% ……………! 
 
Nog even weer over de woonlasten : De OZB is €.8,00 verhoogd maar de woonlasten zijn €.8,00 lager 
en het gaat om het bedrag wat de burger moet betalen . WOZ waarde natuurlijk wel belangrijk zowel 
een hoge als een lage kan gevolgen hebben . 
 

Harrie Houwerzijl 
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Wethouder Delfzijl, Hans Ronde 

Leegstand en kansen 
 
Delfzijl kampt met een overschot aan gemeentelijk vastgoed. Op basis van een gebruiksanalyse van 
het gemeentelijk vastgoed is een benadering gemaakt van de huidige overmaat aan accommodaties. 
Uit deze analyse bleek dat voor de meeste functies momenteel een overmaat van gemiddeld 20 tot 
25% aan gebouwen/m2 is. Naast het feit dat leegstand voor de kwaliteit van een gebouw niet 
bevorderlijk is, kost het de gemeente ook onnodig veel geld. 
 
Er wordt actief gestuurd om dit overschot te verminderen. Op dit moment zijn er twee bijzondere 
gebouwen in het centrum van Delfzijl die op het punt staan verkocht te worden. Het betreft de 
"oude zeevaartschool" (in dit pand was het IVAK gehuisvest) en het "oude kantoor van Groninger 
Seaports" (hierin is op dit moment o.a. nog de SW&D gehuisvest). 
 
Naast het feit dat we blij zijn een aantal panden te kunnen afstoten, is ook de nieuwe bestemming 
van de "oude zeevaartschool" zeer verheugend. In dit pand zal Amasus Shipping B.V. zijn intrek 
nemen. Amasus Shipping is voor Delfzijl, vanwege de werkgelegenheid en de verbondenheid met 
Delfzijl een belangrijke onderneming, welke nu gevestigd is in Farmsum. De huidige locatie wordt op 
dit moment als te klein en onpraktisch gezien. Met de verhuizing van het oude naar het nieuwe pand 
vangen we twee vliegen in een klap. Het behoud van een mooi Delfzijls bedrijf binnen onze 
gemeentegrenzen en een zeer goede bestemming en behoud van een historisch pand. 
 
Daarnaast hopen we dat we de verkoop van het “oude kantoor van  Groninger Seaports” aan de 
Noordersingel in Delfzijl rond te krijgen. De huidige huurders vertrekken naar de Brede School in 
Delfzijl Noord, waarmee ook daar eindelijk de vierkante meters grotendeels opgevuld worden.  
Maar wat minstens zo interessant is, is de mogelijke nieuwe bestemming die het pand krijgt. De 
potentiele koper heeft een visie ontwikkeld voor het pand en wil daar graag o.a. Shortstay 
kantoorruimte aanbieden. Dit is iets wat nog niet in Delfzijl te vinden is en het geeft mogelijkheden 
voor bedrijven die zich in Delfzijl willen vestigen. Ook hier vangen we twee vliegen in een klap. 
 
Al met al positieve ontwikkelingen m.b.t. het gemeentelijk vastgoed en de bedrijvigheid in Delfzijl. 
Daar waar de leegstand van het gemeentelijk vastgoed als een last wordt gezien, is in deze beide 
bovengenoemde gevallen veranderd in kansen. We gaan ervan uit dat het niet bij deze twee gevallen 
blijft.     

Hans Ronde 
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Van de bestuurstafel 

 
Zoals u al in de koptekst van deze nieuwsbrief kunt zien, is het lokale netwerk VVD Eemsdelta flink 
actief op social media, op facebook en twitter. Onze nieuwe website is online ...... 
 
http://eemsdelta.vvd.nl     
 
Op de algemene ledenvergadering van 14 maart hebben de aanwezige leden unaniem voor gestemd 
om wethouder Hans Ronde voor te dragen als kandidaat bestuurslid voor het nieuw te vormen 
bestuur Regio Noord. 
Daarnaast hebben ze ook voor gestemd om de huidige voorzitter van de oude KC Groningen, Tanja 
Haseloop voor te dragen als kandidaat bestuurslid voor het nieuw te vormen bestuur Regio Noord in 
de functie van voorzitter.  
In de nieuwe structuur zit de voorzitter van de Regio Noord als afgevaardigde in het Hoofdbestuur. 
Wij vinden het van groot belang dat onze provincie met de aardbevingenproblematiek door een 
Gronings bestuurslid wordt vertegenwoordigd in Den Haag.  
 
Het is dus ook van groot belang dat we op 9 mei, als er verkiezingen zijn om te komen tot het nieuwe 
bestuur van Regio Noord, met velen aanwezig zijn op de bijeenkomst in Nieuw Allardsoog, Jarig van 
der Wielenwei 6, 9243 SH Bakkeveen. 
Voor vervoer kan worden gezorgd. (mail ohartman@uni-one.nl)  

 
Het bestuur en de fracties werken op het moment aan een activiteitenprogramma voor 2016 met 
werkbezoeken, excursies, info-avonden e.d. Een aantal bijeenkomsten zullen toegankelijk zijn voor 
ALLE LIBERALEN uit onze regio.  Dus ook uw buurvoruw, of uw collega. Neem ze mee. 
 

Heeft u ideeën voor ons programma?  Stuur een mail naar ohartman@uni-one.nl    
of naar één van de fractieleden 
 
Houd onze website en vooral ook onze facebookpagina in de gaten ! 
We zien u graag bij één van de activiteiten. 

 

Bestuur VVD Eemsdelta. 
 
__________________________________________________________________ 
VVD agenda 

 
1 april    Liberale borrel met 2e Kamerlid Malik Azmani 
   20.00 uur Huis de Beurs - Groningen 
 
9 mei   eerste ALV VVD Regio Noord (Nieuw Allardsoog – agenda volgt) 
 
20/21 mei  Landelijk VVD Congres in Leeuwarden 
   Met o.a. deelsessies over het verkiezingsprogramma 

 
Leuke Trainingen : 
29 maart + 5 april Debat 1 en 2 lokatie volgt 
4 juni    Liberalisme 1 en 2 lokatie volgt 
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