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Onze nieuwsbrief 

Dit is onze 9e nieuwsbrief, speciaal voor u. Wij zullen  

periodiek met een nieuwsbrief komen om u zo goed mogelijk op 

de hoogte te houden.  

In de nieuwbrief leest u het laatste nieuws van onze  

raadsfractie. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen?  

Klik dan hier. 

Nick Boersma over de zoektocht naar 

een nieuw burgemeester 

Het eerste jaar van de nieuw gemeente Eemsdelta zit er op. Wij 

kijken terug op een bewogen jaar. Wij zijn vorig jaar  

begonnen met Gerard Beukema als waarnemend  

burgemeester en voorzitter van de raad. Hij kon niet onze  

burgemeester blijven. Met het begin van de nieuw gemeente 

Eemsdelta begon ook de zoektocht naar een nieuw  

kroonbenoemde burgemeester. 

De zoektocht naar een nieuw burgemeester is een bijzondere. 

Deze wordt georganiseerd en uitgevoerd door een  

vertrouwenscommissie bestaande uit alle fractievoorzitters en 

adviseurs uit het college. Het resultaat is afhankelijk van de  

betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de  

leden van deze commissie. 

Wij kunnen met een gerust hart terugblikken op de zoektocht. 

Alle leden van de commissie hebben de politiek links laten  

liggen om de beste buiten-

gewone burgemeester voor 

Eemsdelta te vinden. Dat begon 

met het schrijven van een  

profielschets die wij in april  

hebben gepresenteerd aan de 

commissaris van de koning René 

Paas, waarna de vacature  

officieel werd opengezet. Daar 

hebben in totaal 13 personen op 

gereageerd. 

Hoeveel mannen en vrouwen zich onder die 13 personen  

bevinden is geheim, omdat de zoektocht naar een nieuw kroon-

benoemde burgemeester een vertrouwelijke zoektocht is. Ook 

mag er niets gedeeld worden van de sollicitatieprocedure. Alles 

blijft geheim tot het moment dat de keuze van de raad  

gepresenteerd wordt in een speciaal daarvoor georganiseerde 

raadsvergadering.  Daarna moeten in principe alleen nog wat 

formaliteiten worden afgehandeld voordat de nieuw  

kroonbenoemde burgemeester geïnstalleerd kan worden.  

Uiteindelijk hebben wij op vrijdag 14 januari op een gepaste  

wijze afscheid genomen van Gerard Beukema. Drie dagen later 

(maandag 17 januari ) hebben wij op een ludieke wijze Ben  

Visser verwelkomt en geïnstalleerd als burgemeester. Wij  

wensen hem als fractie veel succes en kijken uit naar de manier 

waarop hij onze gemeente nieuw elan gaat geven. 

 

IN CONTACT KOMEN MET DE FRACTIE? 

OF WILT U LID WORDEN VAN 

LOKAAL BELANG EEMSDELTA? 

 

GA NAAR WWW.LB-EEMSDELTA.NL 

VOOR ALLE CONTACTGEGEVENS 

Bestuur Lokaal Belang Eemsdelta 

Na de daverende verkiezingsoverwinning van november 2020, 

begon vorig jaar het echte werk voor onze nieuw partij. Ook het 

jaar 2021 is voor het bestuur van Lokaal Belang Eemsdelta een 

druk jaar geweest met als hoogtepunt de installatie van  

onze nieuw raadsleden en wethouders. Wij zijn als bestuur nog 

steeds ontzettend trots dat wij onszelf de grootste partij in de  

gemeente Eemsdelta mogen noemen. Het was ook voor ons een 

jaar met digitaal vergaderen en dat lukte prima.  

Gedurende het jaar zijn er echter wat mutaties doorgevoerd. 

Vanwege drukke werkzaamheden hebben wij afscheid genomen 

van Linda Meijer en Osman Guven. Jeroen Loznik is het bestuur 

komen versterken als penningmeester. 

In onze laatste vergadering van 23 december 2021 heeft ook 

ons bestuurslid Ben Zuur het bestuur verlaten. Wij hebben onze 

dank uitgesproken voor zijn inbreng en de goede samenwerking 

van de afgelopen 2 jaar. 

Het bestuur bestaat nu uit:  

Voorzitter: Eltje Bos 

Vice-voorzitter: Tiny Tuil 

Secretaris: Saman Koudijs 

Penningmeester: Jeroen Loznik 

Wij zoeken nieuw kandidaten voor ons Bestuur Lokaal Belang 

Eemsdelta. Belangstelling? Stuur dan een e-mail naar  

info@lb-eemsdelta.nl t.a.v. onze secretaris Saman Koudijs. 

In onze eerstvolgende ledenvergadering (die binnenkort zal 

plaatsvinden) zal er, volgens onze statuten, over de kandidatuur 

worden beslist. 

Namens het bestuur, 

Tiny Tuil 

https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx
https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx
https://WWW.LB-EEMSDELTA.NL/#fractie
mailto:info@lb-eemsdelta.nl?subject=Kandidatuur%20bestuur


Geert Jan Reinders over de  

NABO’s van voormalig gemeente 

Loppersum 

ProRail is in opdracht van het Ministerie van  

Infrastructuur en Waterstaat bezig om alle toegankelijke  

NABO’s (Niet Actief Beveiligde Overwegen) op het reizigersnet 

te beveiligen of te sluiten. Voor onze gemeente hield dat in dat 

er voor drie overgangen in de voormalig gemeente Loppersum 

een oplossing gezocht moest worden.  

 

In de voormalige gemeente Loppersum krijgt de spooroverweg 

aan het Storksterpad een automatische halve overwegbomen 

(AHOB) systeem. Gezien het vele verkeer dat daar langs komt 

valt deze beslissing te begrijpen. Verder werd er gekeken naar 

de andere twee overgangen, te wijten de Zuider Lopsterweg in 

Loppersum en de Gerichtsweg in Eenum. De bewoners,  

de Historische Vereniging Loppersum en de gezamenlijke  

klankbordgroep maakten duidelijk dat beiden behouden  

moesten worden.  

 

Helaas is het niet gelukt om beide overgangen open te houden.  

Verantwoordelijk wethouder Ronde en ProRail zijn met een 

voorstel gekomen waarbij De Zuider Lopsterweg dicht gaat.  

De overgang van de Gerichtsweg blijft wel open voor  

wandelaars doormiddel van een tunnel. Daarmee is een bedrag 

gemoeid van € 3.540.000, waarvan  € 500.000,- ten last komt 

van de gemeente Eemsdelta. Voor de Zuider Lopsterweg wil de  

gemeente wel een alternatieve route aanleggen, zodat  

wandelaars via een omweg het pad nog kunnen lopen. Mocht er 

in de toekomst alsnog geld zijn voor een tunnel of een brug, dan  

willen de gemeente en ProRail daaraan meewerken.  

 

De fractie van Lokaal Belang Eemsdelta heeft tot het laatst zijn 

uiterste best gedaan om te komen tot een aanvaardbaar  

oplossing. Daarbij werd ook meerdere malen de nut van de 

maatregelen ter discussie gesteld, mede doordat er op de  

betreffende (voetgangers)overgangen nog nooit ongelukken 

hebben plaatsgevonden.  Vanwege het feit dat ProRail niet  

verder wilde bewegen en om de toekomst van de overgang van 

de Gerichtsweg in Eenum niet in gevaar te brengen, hebben wij  

uiteindelijk toch ingestemd met het voorliggende voorstel. 

Gemeenteraad stelt woonvisie vast 

Van krimp naar groei 

In de raadsvergadering van woensdag 2 maart werd de  

woonvisie vastgesteld. Daarin wordt de ambitie uitgesproken 

om de komende tien jaar 600 tot 900 woningen extra te  

bouwen. Deze vraag komt bovenop de sloop- en  

nieuwbouwprojecten. Een uitgebreid woningmarktonderzoek 

gemaakt in samenwerking met de woningcorporaties en  

huurdersadviesgroepen diende als basis voor de woonvisie.  

  

Wij van Lokaal Belang Eemsdelta zijn bijzonder tevreden met de 

Woonvisie Eemsdelta 2022-2032, waarin afscheid genomen 

wordt van het krimpdenken. Wij nemen hiermee een andere 

afslag en die juichen wij toe.  

 

De problemen op het gebied van volkshuisvesting zijn namelijk 

groot. Zowel in de huur en koopsector zitten mensen te  

wachten op een woning. Nu de visie er ligt moeten wij er zo snel 

mogelijk mee aan de slag. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan. 

Naast de lopende versterkingsoperatie hebben wij ook te  

maken met stijgende bouwkosten en wij zien ook de  

hypotheekrente weer langzaam oplopen. Bovendien hebben wij 

nog niet overal voldoende ruimte om te bouwen. De uitvoering 

van deze woonvisie zal nog een hele puzzel worden. Wij zullen 

creatief moeten zijn om wonen voor iedereen betaalbaar te 

houden. 

Woningbouw in de dorpen 

Tijdens de raadsvergadering hebben wij nog een kanttekening 

geplaats bij het feit dat er in Appingedam en Delfzijl het meeste 

gebouwd gaat worden en dat er in de dorpen slechts op  

bescheiden schaal kan worden uitgebreid. Wij horen vanuit de 

dorpen ook de schreeuw om meer kansen op de woningmarkt. 

Jongeren kunnen nu vaak geen woning vinden in het dorp waar 

zij graag blijven wonen, terwijl ouderen de stap niet kunnen  

maken naar een meer passende woning. Wethouder Annalies 

Usmany gaf aan dat de aantallen van de woonvisie niet in beton 

gegoten zijn. Mocht blijken dat er toch meer vraag is in de  

dorpen en wijken, dan zal er niet krampachtig worden  

vastgehouden aan de aantallen vernoemd in dit document. 

Opkoopbescherming 

Tijdens dezelfde raadsvergadering hebben wij het college  

nogmaals aangedrongen om snel onderzoek te doen naar het 

invoeren van opkoopbescherming, waarbij huizen na wisselen 

van eigenaar de eerste vier jaar niet verhuurd mogen worden. 

Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor 

mensen die er zelf in gaan wonen. Het zou immers zonde zijn als 

wij straks huizen bouwen voor de speculanten op de  

woningmarkt, in plaats voor onze eigen inwoners.  

 

Wij gaan als fractie van Lokaal Belang Eemsdelta de voorgang 

van de woonvisie op de voet blijven volgen. 
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https://eemsdelta.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/21a56386-194c-470a-8a9e-a83b3c434b60?documentId=81258e8e-8879-446c-8251-ccb13f7e36b1&agendaItemId=e7203234-fcdd-4fc5-b550-809c9701cb37
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/opkoopbescherming
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Die normstelling gaat voorbij aan de huidige maatschappelijke 

discussie en het feit dat er binnenkort nieuw landelijke normen 

worden opgesteld met daarbij horende milieuonderzoeken.  

Dit hele dossier zadelt ons met een enorm moreel dilemma. 

Want naast al deze – voor ons - zwaarwegende argumenten om 

niet akkoord te gaan met dit raadsvoorstel, hangt er ook nog 

iets boven ons hoofd als het zwaard van Damocles. Als de raad 

tegen zou stemmen, kunnen de initiatiefnemers een claim van 

tientallen miljoenen euro’s tegen de gemeente indienen voor 

gederfde inkomsten en subsidie. De gemeente heeft in 2017 

een zogenoemde inspanningsverplichting afgesproken en mag  

daarmee niet voor vertraging zorgen. Zo’n claim zou enorme 

financiële gevolgen voor de gemeente.  

Hoe moeilijk het ook is om voorbij te gaan aan alle ingediende 

bezwaren, vonden wij het niet verantwoord om Russisch  

roulette te gaan spelen met de portemonnee van de gemeente 

met mogelijk grote gevolgen voor alle inwoners van de  

gemeente Eemsdelta. Daarom hebben wij uiteindelijk “met 

buikpijn” ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan. 

Laat duidelijk zijn dat dat geen geweld doet aan ons standpunt. 

Dit plan uit 2017 is wat ons betreft het laatste windpark binnen 

onze gemeentegrenzen. Wij hebben er verder bij het college op 

aangedrongen om te leren van dit dossier. De spagaat tussen de 

belangen van de inwoners en een gezette handtekening onder 

een samenwerkingsovereenkomst geeft mij als raadslid een  

onbehaaglijk gevoel en is slecht voor het vertrouwen in de  

lokale politiek. Wij hebben daarnaast duidelijk gemaakt dat dit 

de laatste keer is dat wij dit bestemmingsplan zullen  

goedkeuren. Mocht de Raad van State opnieuw een stokje  

steken voor de plannen, dan gaat Lokaal Belang Eemsdelta niet 

opnieuw sleutelen aan het bestemmingsplan.  

Martijn Meijer over Uitbreiding 

Windpark Zuid 

In de vergadering van december 2021 werd de gemeenteraad 

voor de vierde keer gevraagd een besluit te nemen over  

Uitbreiding Windpark Zuid. Alle voorgaande keren gebeurde dat 

nog in de gemeenteraad van voormalig gemeente Delfzijl.  

Ditmaal werd het onderwerp voor het eerst behandeld in de  

gemeenteraad van Eemdelta. 

De plannen voor het uitbreiden van Windpark Zuid kennen dus 

een lange voorgeschiedenis. In 2017 werden de plannen door 

de toenmalige gemeenteraad van de gemeente Delfzijl  

goedgekeurd. De Raad van State stak echter een stokje voor het 

bestemmingsplan vanwege teveel sfeerwoningen. Daarom werd 

er in 2020 een aangepast bestemmingsplan ingediend. 

Dat bestemmingsplan heeft Lokaal Belang Eemsdelta destijds 

met frisse tegenzin goedgekeurd. Enerzijds omdat wij hechten 

aan betrouwbaar bestuur (wie A zegt moet ook B zeggen),  

anderzijds omdat wij het wenselijk achten om de regie in eigen 

hand te houden, in plaats van het risico te nemen dat de  

provincie de regie zou overnemen zoals bij windpark Geefsweer 

gebeurd is. 

Vorig jaar juni  werden wij echter geconfronteerd met nieuwe  

ontwikkelingen. Door twee partijen werd er beroep ingesteld 

tegen het nieuw bestemmingsplan met als gevolg dat de Raad 

van State heeft besloten om het activiteitenbesluit in de ijskast 

te zetten. De regering moet nieuw normen vaststellen voor  

geluidsoverlast, slagschaduw en veiligheid en daarmee werd het 

bestemmingsplan opnieuw doorkruist. 

Deze uitspraak gaat gepaard met een groeiende weerstand  

tegen windmolens op land. Dit geldt zeker ook voor het gebied 

waar deze molens gepland staan. De inwoners van dit gebied 

ervaren namelijk al wat de impact is van deze molens op hun 

leefomgeving. Dan hebben wij het niet alleen over het aanzicht 

van het landschap. Zoals wij eerder al hebben aangekaart  

krijgen wij van meerdere inwoners klachten te horen dat ze echt 

hinder hebben van het geluid van de molens en steeds vaker 

gaat het daarbij om laagfrequent geluid. RTV Noord schreef hier 

onlangs – in samenwerking met Follow The Money – nog een 

uitgebreid artikel over. 

Afgelopen december werd ons opnieuw gevraagd om akkoord 

te gaan met een aangepast bestemmingsplan, waarbij de  

normen voor geluid, slagschaduw, schittering en externe  

veiligheid in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Hiermee 

wordt (mogelijk) voldaan aan de eisen die de Raad van State 

heeft gesteld. De normen die daarin zijn opgenomen, zijn  

gebaseerd op het oude – niet langer geldende -  

activiteitenbesluit. Er is door adviesbureau Pondera een rapport 

opgesteld waarin deze milieunormen zijn onderzocht. Om dat 

rapport kort samen te vatten: “Er zijn sinds 2011 geen nieuw  

wetenschappelijke inzichten ontstaan en daarom voldoet de 

sinds 2011 geldende normstelling nog steeds.”  

Lokaal Belang Eemsdelta On Tour 

Lokaal Belang Eemsdelta is in aanloop van de verkiezingen van 

2020 uitgebreid ‘On Tour’ geweest. Daarbij werden vrijwel alle 

dorpen en kernen aangedaan. In die periode hebben wij onze 

nieuw gemeente leren kennen. Door in gesprek te gaan met de 

inwoners hebben wij een goed beeld gekregen van wat er leeft 

in onze dorpen en wijken. 

De afgelopen periode hebben wij dit helaas te weinig kunnen 

doen. Door de corona-problematiek was het lastig om op grote 

schaal elkaar te ontmoeten en te spreken. 

Gelukkig worden de maatregelen momenteel afgebouwd en 

komt er weer meer ruimte om de dorpen en wijken in te gaan. 

Omdat wij er veel waarde aan hechten om met u in contact te 

blijven, zullen wij dit de komende maanden ook weer veelvuldig 

gaan doen. 

Wilt u met graag eens met ons in gesprek gaan over problemen 

of kansen in uw dorp of wijk? Heeft u ideeën die waardevol zijn 

voor de gemeente en die u graag met ons wil delen? Stuur dan 

even een e-mail naar: martijn.meijer@raadeemsdelta.nl. 

https://www.delfzijlzuid-uitbreiding.nl/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/874517/windmolengeluid-kan-slaapstoornissen-veroorzaken
mailto:martijn.meijer@raadeemsdelta.nl
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De column van Henk 

“Van smeerkezen tot opvreters” 

Deze weinig verheffende woorden kreeg ik van mijn echtgenote 

onder ogen, die ze op de digitale snelweg tegenkwam.  

Uitspraken van mede-Eemsdeltanaren, die menen de  

verzamelde volksvertegenwoordiging hieronder te moeten 

rangschikken. Dit lezende, deed me onmiddellijk denken aan de 

verschillende enquêtes over intimidatie, bedreigingen en  

verdere fraaiigheden, waar sommige politieke ambtsdragers 

mee van doen schijnen te krijgen. Ik heb eens geprobeerd om 

zo’n lijstje in te vullen, maar zolang ik al meeloop in de lokale 

politiek heb ik godzijdank nog nooit zoiets meegemaakt. In  

Binnenlands Bestuur of andere media hoor je helaas ook heel 

andere verhalen en worden de slachtoffers steeds vaker  

opgeroepen hiervan in ieder geval meldingen te maken, of nog 

beter: aangifte te doen! En terecht lijkt me.  

Nu raak ik doorgaans van dit soort bewoordingen niet echt van 

m’n stuk en neem niet eens de moeite om hierop te reageren. 

Maar deze uitspraken nog eens lezende, besloot ik om dat voor 

de verandering toch eens te doen. In zorgvuldig gekozen  

bewoordingen gaf ik te kennen dat ik me aangesproken voelde 

en dat zulke beledigingen me in al die jaren nog nooit waren 

overkomen. Tevreden met mijn reactie, klikte ik het verhaaltje 

door in de richting van de ongenuanceerde vuilspuiters en 

wachtte af. De reactie kwam vrij snel en de lieden deden er nog 

een schepje bovenop en verhaalden me over hun vermeende 

frustraties in de richting van alles wat maar iets met welke  

overheid dan ook van doen had. De uitsmijter van dit alles was 

helemaal verbazingwekkend te noemen: “Waar ik me wel mee 

bemoeide, want dit was een digitaal gesprek tussen twee  

gelijkgestemden en bovendien noemden ze geen namen in hun 

betoog!” 

Ik deed nog een laatste poging door ze er op te wijzen dat ze 

hierin de hele gemeenteraad van Eemsdelta hadden genoemd 

en je een dergelijk verhaal via dit openbare medium onmogelijk 

privé kan noemen. De heren deden er gelukkig verder het  

zwegen toe en kunnen worden toegevoegd aan de eindeloze rij 

van mensen, die het openbaar bestuur als vrij wild beschouwen 

waar je in alle rust je vermeende frustraties op bot kan vieren. 

Ik heb wat dit betreft in de loop der jaren voldoende eelt op de 

ziel gekregen om hier niet echt wakker van te liggen. Maar het 

geeft toch te denken!  

 

Henk Dijkstra 

Jeanne Schoonhoven in gesprek met 

jongerenwerkers Kees en Martijn  

Op 12 november is raadslid Jeanne Schoonhoven op bezoek  

geweest in het nieuw jongerencentrum. In overleg met DVC, 

ASWA-wijlzijn, “Jimmy’s”, de gemeente en de jongeren is er een 

nieuw functioneel jongerencentrum gekomen in de voormalige 

kantine van DVC te Appingedam. 

Er is gesproken over verschillende onderwerpen in het  

jeugdwijlzijnswerk, zoals jongeren activiteiten, eenzaamheid, 

overlast op straat, sloop/nieuwbouw, huiselijk geweld, drugs 

gebruik en andere. 

De jongerenwerkers hebben veel contact met de jongeren in 

het jongerencentrum maar ze gaan ook vaak de straat op om 

met de jongeren in gesprek te gaan. Zo krijgen ze een goed 

beeld wat er leeft bij de jongeren en de jongeren hebben  

iemand die naar ze luistert. De laatste tijd was er best veel  

overlast met name in Appingedam, waar de  

coronamaatregelen ook deels aan ten grondslag lagen. 

In het jongeren-

centrum worden  

regelmatig activiteiten  

georganiseerd maar 

dat is niet altijd nodig 

volgens de  

jongerenwerkers.  

Lekker binnen zitten 

en met elkaar praten 

of een spel spelen  

vinden de jongeren al 

fijn om te doen. Gewoon lekker even uit huis en chillen in het 

jongerencentrum is voor hun voldoende. 

De jongerenwerkers hadden vanwege de overlast meer werktijd 

gekregen om de jongeren te begeleiden, met name op straat. 

Dat leidde ook tot resultaat. Ze zien dat de extra aandacht de 

jongeren goed doet. De jongerenwerkers zouden daarom graag 

structureel meer tijd willen hebben om de jongeren te  

ondersteunen. 

De jongerenwerkers gaan regelmatig op bezoek op scholen en 

de ontwikkeling van de nieuw Campus wordt op de voet  

gevolgd. Graag zouden ze meer bij de ontwikkeling van de  

Campus worden betrokken. Er is hun reeds een plek op het  

terrein van de Campus toegezegd, maar hoe dat er uit gaat zien 

is hun nog niet bekend. Hopelijk gaat deze wens in verder in 

vervulling. 

Verder gaan de jongerenwerkers en de jongeren opzoek naar 

een nieuw plaats voor de Skatebaan en de jongerencontainer 

“Cube”. Hopelijk vinden ze samen met de gemeente een fijne 

plek. 

Wij wensen de jongerenwerkers veel succes met hun goede 

werkzaamheden. 


