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Gehouden in kantine v.v. Oldambtster Boys op vrijdag 21 maart 2014. 
Aanwezig: In totaal 32 personen, waaronder het volledige bestuur (9 personen)  

en Elzo Bruggers van Stichting Welzijn. 
  Na de ledenvergadering nog 6 personen extra voor het bijwonen van 

het algemeen deel over de gevolgen van gaswinning 
 

1. Opening en welkom.  
Voorzitter, Antjo Welp, heet iedereen welkom op deze ledenvergadering.  
 
2. Mededelingen 

 De voorzitter noemt dat er vier nieuwe leden zijn, t.w. Bert Boer en Gerda Komdeur, 
Rebecca Smit, Fam.  J&R van Eeden en Hans Zijlstra. Geen van de nieuwe leden zijn 
aanwezig. 

 Afgemeld voor de vergadering: Bert de Graaf, Tjasso en Roelie Roossien en Eric en 
Alexandera. 

 Er zijn vragen over de digitale verspreiding van de stukken, niet iedereen heeft ze kunnen 
lezen of printen.  De volgende keer laten we de te behandelen stukken ook digitaal zien, 
verder kunnen mensen het aangeven als ze een papieren versie willen hebben. 

 
2. Notulen ledenvergadering 2013. 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar wordt doorlopen. 
Op dit verslag zijn geen op- en/of aanmerkingen, het wordt goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag secretaris. 
Het jaarverslag van de secretaris wordt globaal doorgenomen. 
Vragen/toelichting: 
 
Vrije school 
Het is definitief vastgesteld dat de vrije school niet in september 2014 start in Nieuw Scheemda. 
De werkgroep gaat verder op de ingeslagen weg, zoals gecommuniceerd in een aparte 
bijeenkomst dit jaar en op de website: www.denieuwebasis.nl 
 
Samenvoeging Dorpskrant en Website 
De leden geven aan dat ze de website graag lezen en er regelmatig informatie vandaan halen. 
Een opmerking is dat de digitale versies van de dorpskrant er nog niet opstaan. Aletta Buiskool 
(hoofdredactie) licht toe dat dit een technische oorzaak heeft. Er wordt gezocht naar een 
oplossing. 
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Verslag 
Ledenvergadering:  
Vereniging Dorpsbelangen  
Nieuw Scheemda en ’t Waar. 
 

 

http://www.t-waar.nl/
http://www.denieuwebasis.nl/
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Meldingen bij de gemeente 
Het afgelopen jaar heeft Dorpsbelangen veel aandacht besteed aan problemen in het onderhoud, bijv. 
het niet-maaien van het gras, kapotte borden, bestrating, paaltjes, enz. De gemeente heeft nu een Klant 
Contact Centrum waar iedereen alle opmerkingen kwijt kan. Het KCC registreert deze en volgt de 
uitvoering. We hopen dat dit effect zal hebben en dat iedereen snel en goed geholpen wordt, zonder dat 
Dorpsbelangen daar tussen hoeft te zitten. Via de website van NieuwSwaar (kopje Gemeenteloket)  is 
het KCC  te vinden en ook het klachtenformulier. Voor wie niet digitaal is:  bellen kan ook:  (0597) - 48 20 
00. 
 
4. Financieel Verslag. 
Penningmeester, Mirjam Eelssema, deelt het financiële jaarverslag uit aan de leden en geeft hierbij een 
toelichting. 
Over het financiële verslag zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
 
5. Verslag Kascontrolecommissie 
Greetje Schipma en Trijnie Boven hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. 
Men vond het ‘prima voor elkaar en tot in de puntjes verzorgd’.  Enige opmerking is dat een bepaalde 
commissie de stukken niet heeft aangeleverd. Daar wordt nog actie op ondernomen. 
De penningmeester wordt met algemene stemmen decharge verleend. 
 
6. Verkiezing kascontrolecommissie 
Reglementair aftredend en niet herkieskaar: Greetje Schipma en Trijnie Boven. De voorzitter bedankt de 
dames voor hun inzet. 
Voor volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit: Aletta Buiskool en Antje van der Linde. Als 
reserverlid wordt benoemd: Sandra van der Zwan.  
 
7. Verkiezing bestuur 
De voorzitter geeft aan dat er een wijziging is op het gestelde in de agenda: Maria Ellens stelt zich niet 
herkiesbaar, enerzijds door extra werkzaamheden op het werk, anderzijds i.v.m. haar gezondheid.  
De voorzitter bedankt Maria met een bloementje en een cadeaubon. 
Verder heeft Hans Zijlstra zich aangemeld als kandidaat voor het bestuur, hij is echter niet aanwezig. Het 
bestuur heeft zich hierover  kort voor het begin van de ledenvergadering  beraad. Omdat Hans Zijlstra 
zonder opgave van redenen niet aanwezig is en zichzelf niet kan introduceren,  stelt het bestuur voor om 
op dit moment verder te gaan met huidig bestuur, inclusief de herkiesbare leden Antjo Welp en Henri 
Thunnissen. De leden gaan akkoord. 
 
8. Stand van zaken MFC 
Harm Eerkens doet het woord over de stand van zaken MFC. De stichting MFC heeft een subsidieverzoek 
ingediend bij Stichting Leader voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een dorpshuis. 
Het subsidieverzoek van Stichting Beheer MFC Nw-Scheemda/’t Waar is besproken in de LEADER 
steungroep Oldambt. De aanvraag is daar aangehouden en wel om de volgende redenen: 

 Men vroeg zich af of er geen mogelijkheden zijn in de nabijgelegen school die mogelijk vrij komt of in 
de voetbalkantine 

 Men had twijfels over het draagvlak binnen de bevolking 

 Veel kosten voor overhead (architect en ondersteuning voor het onderzoek) 
De Stichting onderzoekt samen met de beheerders van de Voetbalkantine nu nieuwe mogelijkheden 
waarbij ook de voetbalkantine en het gebouw van de school meegenomen worden. En waarbij men de 
overheadkosten drukt door bijv. meer zelf te doen. Als de ontwerpen klaar zijn, organiseert de stichting 
een bijeenkomst voor de dorpsbewoners over de plannen en om het draagvlak te bespreken. 
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Hilda Smit vraagt of alle verenigingen  en hun specifieke eisen in de plannen zijn meegenomen en of 
deze functies elkaar niet zullen bijten. Harm antwoordt dat de verenigingen en hun specifieke 
eisen (zoals genoeg ruimte voor een toneelvereniging, de plaatsing van een biljart, etc.)  mee zijn 
genomen en dat de functies elkaar niet zullen bijten.  
Aletta Buiskool vraagt of er geen gebruik wordt gemaakt van ‘Overal en Nergens’(vm. ’t 
Schoevertje)  om toneel te spelen. Harm antwoordt dat er geoefend en opgetreden mag 
worden in Overal en Nergens. Dit is echter een zaak van de Toneelvereniging.   
Een vraag is hoe het dorpshuis beheerd gaat worden, met een pachter of met vrijwilligers? 
Harm geeft aan dat om een dorpshuis volledig te laten functioneren men zo’n 30 á 40 
vrijwilligers nodig heeft, dit lijkt niet haalbaar. Wat een pachter betreft, nog uitgezocht moet 
worden hoe de omzet van een pachter en de omzet van de voetbalkantine zich met elkaar 
zullen verhouden bij een gezamenlijke bedrijfsvoering. 
 
10. Rondvraag. 
Greetje Schipma 

 Op 29 maart is de landelijke opruimdag, waaraan Nieuw Scheemda – ’t Waar meedoet. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te helpen op zaterdagochtend. 

 De voltooiing van het Dorpsommetje nadert. Het plan is om op 31 maart het ommetje 
feestelijk te openen. Lukt dit niet dan wordt een andere datum gekozen. Dit wordt 
bekend gemaakt op de site.  

 
Sandra van der Zwan 

 Stelt voor een houten bord te plaatsen bij bijv. de kerk waarin mededelingen komen te 
hangen. De Wandelpadencommissie zou hier een rol in kunnen spelen. Het bestuur 
bespreekt dit en komt er op terug bij de WPC. 

 
Paul van Velsen 

 Hoe staat het met de plannen voor de Windmolens? Mirjam Eelssema vertelt dat o.a. 
door de acties van Tegenwind men meer onderzoek doet naar de bij Meeden geplande 
turbines. Onderzocht wordt of deze giganten meer naar het Noorden geplaatst kunnen 
worden, t.w. vanuit de N33 richting Scheemda (Ekerpolder). Ze komen in dat geval  veel 
dichter bij Nieuw Scheemda – ’t Waar te staan. Verder speelt dat door de aardbevingen 
op termijn wellicht  minder gas gewonnen wordt, en men eerder aan  windmolens 
denkt. Mirjam heeft informatiefolders bij zich. Ook op de site van Tegenwind is veel 
informatie te verkrijgen over windenergie: http://tegenwindn33.nl/ 
Het huidig beleid zoals genoemd in het vorig verslag geldt nog steeds, het kan echter 
door de MER doorkruist worden. 
 
 
 
 
 

http://tegenwindn33.nl/
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De gevolgen van gaswinning 
Na de pauze zijn Jan Wigboldus (Samenwerking Mijnbouwschade), Rudi Slager (voorzitter 
Vereniging Groninger Dorpen) en Maartje Kiep (secretariaat SMS en VGD) aanwezig om over (de 
gevolgen van) gaswinning te spreken. Jan Wigboldus vertelt dat het gasveld in Groningen tot de  
acht grootste velden ter wereld behoort en uniek is, omdat het veld zich onder een (dicht) 
bebouwd gebied bevindt. Dit maakt het lastig vergelijken met andere aardbevingen als gevolg 
van gaswinning.  
 
Wat is een aardbeving  
De aarde bestaat uit verschillende gesteentelagen. Het aardgas zit opgesloten op ongeveer drie 
kilometer diepte onder hoge druk in een poreuze zandsteenlaag. Een afsluitende zout- of 
kleilaag houdt het aardgas tegen. Door winning van aardgas neemt de druk in de zandsteenlaag 
af. Het gewicht van het bovenliggende gesteente drukt deze laag in. Dit heet compactie.  
De compactie door gaswinning veroorzaakt aardbevingen.  Als een zandsteenlaag wordt 
ingedrukt, kan die bij natuurlijke breuklijnen schoksgewijs verschuiven. Jaarlijks vinden er 
tientallen aardbevingen plaats. Enkele daarvan zijn duidelijk voelbaar en kunnen ook schade 
aanrichten aan gebouwen (meestal in de vorm van scheuren in muren en pleisterwerk). Een 
aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen vinden plaats 
als er in de aardkorst plotseling energie vrijkomt. 
 
Jan toont een plaatje met drie cirkels van mate van verwachte invloed van de aardbevingen in 
het gasveld.  Nieuw Scheemda en ’t Waar liggen net op de grens van de buitenste ring. 
Omdat het gebied in Groningen een uniek gebied is, is er weinig vergelijkingsmateriaal. Er is 
domweg onvoldoende kennis, onderzoek is nog gaande. Men zoekt nog naar duurzame 
oplossingen en preventieve maatregelen.  Voor meer informatie www.nam.nl.  
 
Vragen/opmerkingen 

 Hoe weet je het verschil tussen scheuren in het huis door bijv. slecht onderhoud, daling 
van de bodem of van een beving. De NAM heeft 50 specialisten in dienst die het verschil 
kunnen beoordelen. Dat brengt de vraag of de deskundigen niet onafhankelijk zouden 
moeten zijn. 

 Mirjam Eelssema merkt op dat het gasbesluit nu voor een periode van zes weken ter 
inzage ligt. Er zijn inloopavonden om het gasbesluit in te zien. 

 Maria Ellens vraagt of het zinvol is allemaal een sensor in het huis te plaatsen om te zien 
wat de trillingen zijn. Maartje Kiep antwoord dat er verschillende sensoren op de markt 
zijn die niet allemaal even goed van kwaliteit zijn c.q. verschillende uitkomsten geven. De 
NAM is bezig met een plan voor sensoren, maar dan bijv. één die goed meet, per gebied. 

 Worden de scheuren alleen door de bevingen veroorzaakt of zijn er andere oorzaken? 
Ook de daling van de waterstand heeft invloed op schuren in het huis. 

 
Vervolgens gaat Rudi Slager verder met de presentatie. Hij vertelt over de Vereniging Groninger 
Dorpen, hoe die is ontstaan en waarvoor men er terecht kan. 'Samenwerking tussen partijen op 
het platteland is een belangrijk middel voor het bereiken van resultaten, we hebben elkaar veel 
te bieden. Bij Groninger Dorpen hebben wij kennis en knowhow over dorpen, dorpshuizen en 
relevante ontwikkelingen en netwerken. Dit willen we zo strategisch mogelijk inzetten voor 

http://www.nam.nl/
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onze leden, voor het Groninger platteland´. Alle informatie is te vinden op 
www.groningerdorpen.nl met een aparte pagina over aardbevingen. 

 

Dan vertelt Jan Wigboldus over de Dialoogtafel. De Dialoogtafel vloeit voort uit het advies van 
de Commissie Meijer en moet positief bijdragen aan het herstel van het vertrouwen tussen Rijk, 
NAM en de bewoners van het aardbevingsgebied. Groninger Dorpen ziet de deelname aan de 
Dialoogtafel als een kans en een grote uitdaging om de input en belangen van alle 
plattelandsbewoners in te brengen in de discussie over de aardbevingen. Groninger Dorpen legt 
de actuele gespreksonderwerpen van de Dialoogtafel voor aan een panel van 
plattelandsbewoners (Plattelandspanel). Iedere Groninger kan zich aanmelden voor het panel. 
Per keer wordt een beperkt aantal actuele stellingen voorgelegd waarop mensen kunnen 
reageren. Ook zal het Plattelandspanel worden uitgenodigd voor zogenaamde 'bijzettafels', 
waar ruimte is voor toelichting op en vragen over de specifieke onderwerpen.  Aanmelden voor 
het panel kan op www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/dialoogtafel .  

Aletta Buiskool vraagt hoe het kan dat een groep die werkt aan vertrouwen, in beslotenheid 
overlegt. Jan beaamt dat dit tegenstrijdig lijkt. Het is om er zeker van te zijn alle onderwerpen 
op tafel komen. Er zijn afspraken gemaakt over de snelheid van publiceren,  de dag na overleg 
moet het verslag in de openbaarheid. 

Er is € 600.000,- beschikbaar voor de Dialoogtafel. Dat lijkt veel maar het is onderzoek en  
loonkosten van de ondersteunende staf. Alle mensen hebben een tijdelijk dienstverband met 
terugkeergarantie.  

De voorzitter bedankt de sprekers en Maartje Kiep hartelijk voor hun inbreng en overhandigd ze 
een cadeaubon en een bos bloemen. 

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. 

http://www.groningerdorpen.nl/
http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/dialoogtafel

