Verslag Algemene Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Rheezerveen / Heemserveen e.o.
Gehouden op maandag 25-3-2013 bij Vakantiepark Het Stoetenslagh te Rheezerveen
Totaal zijn er ruim 100 personen aanwezig. Daaronder als speciale gasten: Peter Snijders
(gebiedsbestuurder / burgemeester), Hillien Keuter (gebiedsambtenaar voor ons gebied), Maarten
Willering (projectleider ontwikkeling DS Projecten), Jenne van der Vinne (wijkagent).
Gast na de pauze is Karel van de Kate (Twentse conferencier, bekend van RTV-Oost op
zaterdagmorgen).
Verhinderd is Nico Arkes (Staatsbosbeheer)
Verder zijn aanwezig Henny Mecklenfeld (sleutelfiguur De Stuw), een aantal raadsleden en leden +
bestuur van het PB.

Agenda:
1

Opening door voorzitter Teun Wolbink, die verrast is weer zoveel leden op de
ledenvergadering te kunnen verwelkomen. Een speciaal welkom voor burgemeester Peter
Snijders als gebiedswethouder / bestuurder. Daarnaast kunnen we kennismaken met onze
nieuwe contactambtenaar Hillien Keuter en wijkagent Jenne van der Vinne.
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 19-3-2012.
Het verslag is gepubliceerd op de website van PB : www.pbrheezerveenheemserveen.nl
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
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Actuele zaken / mededelingen.
De voorzitter geeft allereerst burgemeester Peter Snijders het woord, om zich nader voor te
stellen. Peter Snijders is sinds anderhalf jaar burgemeester in Hardenberg , een grote
gemeente met 29 kernen waar veel gebeurt. ‘’Gebiedswethouder’’ noemt hij de allerleukste
hondenbaan die er is. Contact met de inwoners is van groot belang, het bestuur moet dicht bij
de burgers staan, om te weten wat er leeft en speelt!
Hierna kondigt Teun een aantal agendapunten aan van zaken waar het bestuur zich het
afgelopen jaar intensief mee bezig heeft gehouden: glasvezel, de N34 en windturbines.
Een werkgroep bestaande uit Alie Bosscher, Lidy Veltink, Otto Valk en Jerry Geijp heeft zich
het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met glasvezel, na de enthousiaste reactie van de
vorige ledenvergadering op de presentatie over glasvezel . Er zijn inmiddels nog geen
concrete resultaten bereikt, maar de ontwikkelingen gaan wel hard. Daarom is er een
deskundige van de gemeente Hardenberg uitgenodigd om de huidige stand van zaken toe te
lichten.
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Stand van zaken glasvezel in Rheezerveen / Heemserveen. Maarten Willering ( projectleider
breedband Hardenberg en Ommen) geeft een presentatie over de plannen waaraan gewerkt
wordt in Hardenberg / Overijssel.
Europa heeft gekozen voor marktwerking bij glasvezel, daardoor is glasvezel niet afdwingbaar
door de overheid. Over nut en noodzaak van hoogwaardig internet d.m.v. glasvezel is geen
discussie. Echter juist in het buitengebied is dit nog niet beschikbaar door de hoge
aanlegkosten, en te laag rendement voor uitbaters.
Provincie en gemeentes zijn nu aan het onderzoeken hoe dit gat te overbruggen is. Naar
verwachting zal de provincie Overijssel in mei een besluit nemen om 68 miljoen te reserveren
om aanleg in de buitengebieden te stimuleren d.m.v. gunstige leningen of subsidies. Er zijn
ook pilots om diverse modellen uit te proberen en door te rekenen.
Ook de verschillende manieren van aanleg worden daarbij bekeken in proefprojecten (bv. via
persleidingen).
Op een vraag uit de zaal of Reggefiber nog in beeld is wordt positief geantwoord, maar ook
voor Reggefiber geldt dat het financieel haalbaar moet zijn.
Uit de zaal komt daarna de vraag of ná realisatie van alle projecten waarvoor in onze buurt

duidelijk géén draagvlak bestond (vuilstort, wegen, windturbines), de gemeente en provincie
nu misschien eens extra inspanningen kunnen plegen voor iets waar hier wel draagvlak voor
is. Peter Snijders zegt toe deze opmerking mee te nemen bij de besprekingen.
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Stand van zaken N34. Hoe gaat het nu verder?
Het tracébesluit N34 is inmiddels vastgesteld. De werkgroep van PB heeft een aantal
kanttekeningen geplaatst bij deze besluiten, maar zich er verder wel bij neergelegd.
De buurtbewoners hebben veel inbreng gehad, en zich steeds zeer actief opgesteld.
Wat betreft de overgang bij de Lentersdijk is er wat winst geboekt: bij de Lentersdijk komt
misschien toch een voet- of fietsverbinding. Het wordt in ieder geval meegenomen in het
voortraject bij de vergunningen. Realisatie zal door de hoge kosten echter nog lastig zijn.
Zelfwerkzaamheid blijkt lastig te zijn i.v.m. regelgeving.
Er komt binnenkort nog een tijdelijke aanpassing, een verbod voor links afslaand verkeer naar
Haardijk en Boshoek, rechts afslaan en rechtdoor oversteken blijft mogelijk.
Vraag uit de zaal: bewegwijzering bij Witte paal, bord plaatsen naar Rheezerveen.
PB zal dit zeker meenemen.
Verder staat een bord voor vrachtwagens richting tunnel verkeerd, vrachtwagens kunnen er
niet door. Situatie moet opnieuw bekeken worden, borden verplaatst.
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Windturbines. Recente besluitvorming gemeente Hardenberg en provincie Overijssel.
Gemeente Hardenberg en provincie hebben de afgelopen maanden besluiten genomen over
de plaatsing van in totaal 10 windturbines, waarvan 5 op Hardenbergs grondgebied.
Voorwaarde van Hardenberg was dat er ook 5 in Ommen komen.
Er is gezocht naar een plek die zo min mogelijk mensen benadeelt. Gekozen is voor locatie
tussen Driehoekweg, Schapendijk, Verlengde 16e wijk en Ommerkanaal.
Er moeten nog een aantal zaken gebeuren.
De twee initiatiefnemers moeten komen tot een gezamenlijk plan. Verder moeten ze een MER
opstellen (milieu effect rapportage), die door de politiek en door de omwonenden bekeken
wordt.
Huidige berekeningen zijn alleen op de dagnorm gebaseerd, hoe het er voor de nachtnorm
uitziet moet nog uitgewerkt worden.
Als dit geen belemmeringen oplevert gaan de goedgekeurde plannen door.
Als alternatief heeft de provincie wel aangegeven dat er eventueel (meer) turbines met kleiner
vermogen kunnen komen, wat wellicht minder geluidsoverlast geeft.
Opmerking uit de zaal: in andere landen worden hogere geluidsnormen gehanteerd, tot 2000
meter. Er is nu een proces bij het Europese hof over een dergelijke begrenzing, maar
vooralsnog voorziet de Nederlandse wetgeving niet in beperkingen wat betreft de afstand.
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Financiële verantwoording over het jaar 2012.
Het saldo van het PB is het afgelopen jaar toegenomen met €1600.
Het financieel verslag over 2012 is na controle akkoord bevonden door de kascontrolecommissie bestaande uit de heer F. Wolf en mevr. G. Altena-Bosscher.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
De kascommissie voor 2014 zal bestaan uit mevr. G. Altena-Bosscher en mevr. A. Hamberg.
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Bestuursmutaties.
Aftredend en herkiesbaar zijn Hergen Smid en Johan Stam (beiden algemeen bestuurslid).
Het bestuur stelt herbenoeming voor.
Met een dankbaar applaus stemmen de leden hiermee in.
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Rondvraag.
Na de uitnodiging van Teun om los te branden komen er veel vragen.
Vraag: Boswalletjes worden slecht onderhouden. Antwoord: particulieren zijn verantwoordelijk
voor boswallen op eigen terrein. Wat betreft gemeentelijk eigendom zal deze vraag worden
meegenomen door Hillien Keuter (contactambtenaar).

Vraag: kan er spreekuur komen van bestuur PB? Antwoord: is in verleden geprobeerd, maar
er kwam niemand. Iedereen is met vragen welkom tijdens de bestuursvergaderingen. De data
daarvan staan op de website.
Vraag: Begin Rheezerveenseweg (Rooiweg) ligt er belabberd bij. Antwoord: Heeft bestuur
reeds aangekaart bij gemeente. Is 10 jaar geleden vernieuwd, maar snel slechter geworden.
Er zijn tussenmaatregelen genomen voor verbetering. Vraag wordt neergelegd bij de afdeling
beheer.
Vraag: worden er snelheidscontroles gehouden? Gebeurt wel, maar weinig effectief. Verkeer
op parallelweg Ommerweg en de Lentersdijk wordt steeds drukker met sluipverkeer.
Antwoord: er wordt binnenkort een nulmeting gehouden i.v.m. het sluipverkeer. En als
landbouwverkeer dit jaar ook een kenteken krijgt, zal naar verwachting de intensiviteit
(zwaardere eisen, ander rijbewijs nodig dan nu) daarvan omlaag gaan.
Teun bedankt iedereen voor de komst en kondigt de pauze aan.
PAUZE
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Na de pauze verzorgt de Twentse conferencier Karel van de Kate een optreden met een
luchtige en vrolijke noot na alle serieuze agendapunten.
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Sluiting. Onder het genot van hapje en drankje wordt in informele sfeer nagepraat.

