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Nieuwsbrief per e-mail ontvangen, bijdragen of reageren? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@pvda-stadskanaal.nl 

Agenda 

Dinsdag 2 april Informatieavond windparken Drentse Monden gebied 

Woensdag 9 oktober Ledenvergadering (verkiezingsprogramma) 

Donderdag 28 november Ledenvergadering (kandidatenlijst) 

In deze nieuwsbrief 

• Diederik Samsom over de toekomst van de 

werkvoorzieningsschappen 

• Informatieavond windparken Drentse Monden 

• 'Kennismaking met de lokale politiek' (4) 

• Aan de slag voor een sterk Oost-Groningen 

• Provinciale Statenlid Roelf Schoenmaker 

• 50Plus 

• Brug- en sluisbediening nu ook op zondag  

• Column: ‘Oost-Groningen en de Participatiewet’ 

• 'Kennismaking met de lokale politiek' (3) 

• Meerderheid Tweede Kamer voor aparte benadering 

Oost-Groningen 

• Meer onderzoek naar gevolgen plaatsing 

windmolens 

                                                           

 

1
 De PvdA is erkend als een algemeen nut beogende instelling. Daarom kunt u ons fiscaal voordelig steunen: giften boven een 

bepaald bedrag zijn fiscaal aftrekbaar en over nalatenschappen betaalt de PvdA geen belasting. 
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Diederik Samsom over de toekomst van de werkvoorzieningsschappen 

Zaterdag 16 maart hield Diederik Samsom een toespraak voor de Politieke Ledenraad van de PvdA. In zijn 

speech ging hij onder andere in op de toekomst van de werkvoorzieningsschappen. Hij noemde Stadskanaal 

en Wedeka bij naam. Hierbij de letterlijke tekst: 

“Waarom hervormen we de sociale werkvoorziening en maken we die kleiner? De verleiding is groot om 

dat niet te doen. Omdat we de onzekerheid van een groep kwetsbare mensen niet nog verder willen 

vergroten. Ik voel dat ook, ik spreek ze. Ik zie de angst. Het mooie verhaal zou zijn dat we alles ongemoeid 

laten. Maar het eerlijke verhaal is dat ik het onverteerbaar vind dat je als je in Stadskanaal vier jongetjes 

vraag wat ze later willen worden, je eenmaal brandweerman, eenmaal piloot en twee maal: Wedeka-

medewerker hoort, het plaatselijke SW-bedrijf. Ons ideaal is dat iedereen, ook met een arbeidshandicap, 

een plekje krijgt tussen de collega’s, in een gewoon bedrijf. Omdat de mensen, bedrijven en Nederland er 

gelukkiger van worden. Opdat vier jongetjes in Stadskanaal in 2021 piloot, brandweerman, verhuizer en 

loodgieter willen worden.” 

Uitnodiging informatieavond windparken Drentse Monden gebied 

Tijdens een van de cursusavonden 'Kennismaking met de lokale politiek', welke wordt georganiseerd door 

de afdeling Stadskanaal, zijn vragen gesteld over de plannen die er zijn voor het plaatsen van windparken in 

het Drentse Monden gebied, aan de grens van de gemeente Stadskanaal. 

De cursusavond leende zich niet voor het beantwoorden van deze vragen en bovendien ontbreekt bij ons 

de specifieke kennis om de vragen te kunnen beantwoorden. Wij hebben daarom gemeend een speciale 

avond aan dit onderwerp te moeten wijden. Ook u bent voor deze avond van harte uitgenodigd om nader 

geïnformeerd te worden over de windmolen plannen.  

De informatieavond staat gepland op 2 april a.s. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. We starten om 19.45 

uur. 

Locatie:  Buurthuis 't Voutenendje, Schoolstraat 110 te Musselkanaal. 

De informatieavond zal worden verzorgd door Rob Rietman en Jan Feiken van 'Platform Storm'.  

Zij zullen antwoord geven op onze vragen. Wij hebben de heren gevraagd een neutraal beeld te schetsen 

wat de windmolen parken zouden kunnen gaan betekenen voor onze burgers. Maar het moge duidelijk zijn 

dat Platform Storm geen voorstander is voor deze plannen. Wij gaan er echter vanuit dat u voor uzelf een 

beeld kunt schetsen welke voordelen er zijn voor de initiatiefnemers van windmolens. 

De toegang is gratis, de consumpties zijn voor jullie eigen rekening en de kosten bedragen 1 euro per 

consumptie. 

Graag tot ziens op 2 april. 

Monique Kroom, raadslid PvdA Stadskanaal 
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'Kennismaking met de lokale politiek' (4) Het waterschap Hunze en Aa’s 

Dinsdag 12 maart worden we warm onthaald door de dijkgraaf de heer Alfred Van Hall en bestuurslid de 

heer Fons Poelman (PvdA). We zijn te gast bij het waterschap Hunze en Aa’s te Veendam. De dijkgraaf 

vertelt ons met veel enthousiasme over het waterschap. Behalve het beheren van de dijken, 

oppervlakte- en grondwater, is het waterschap ook verantwoordelijk voor het zuiveren van water uit de 

riolering en het terugpompen hiervan naar het oppervlakte water. 

Hunze en Aa’s is met haar 213 hectaren één na grootste waterschap in Nederland. In Nederland zijn in 

totaal 24 waterschappen. In de jaren tachtig bestonden in ons gebied zo’n 80 kleine waterschappen die in 

de loop der jaren zijn samengevoegd tot het huidige waterschap Hunze en Aa’s. Het gebied strekt zich uit 

over een groot deel van Groningen en Drenthe. De bodem van dit gebied is divers: zand, klei en veen. Bij 

het waterschap werken circa 320 mensen, waarvan 120 in de buitendienst. De inkomsten, 

waterschapsbelasting die door burger en bedrijven wordt betaald, wordt voor 50% gebruikt voor zuivering 

van het water. Het waterschap heeft te maken met provinciale, rijks en Europese regelgeving. Het 

afstemmen van plannen van het rijk, provincie en de verschillende gemeenten en het de verschillende 

regelgevingen die ook weer snel veranderden, zorgen voor veel bureaucratie en de inzet van veel 

mankracht.  

Fons Poelman vertelt over zijn verantwoordelijkheden en hoe het bestuur is samengesteld. Het bestuur is 

vergelijkbaar met een gemeenteraad. Met dat verschil dat bij het waterschap het duaal stelsel niet is 

ingevoerd. Het bestuur van Hunze en Aa’s bestaat uit 23 leden. Om de vier jaar wordt een nieuw bestuur 

door de burger gekozen. De gewestelijke politieke besturen stellen de kieslijst samen. In het bestuur zitten 

echter niet alleen gekozen leden. Zestien leden zijn gekozen, zeven zijn aangewezen leden. Vier van LTO 

Nederland, twee van de KvK en één van het Bosschap. In maart 2015 worden de volgende verkiezingen 

gehouden gelijk met de provinciale statenverkiezingen. Uit het algemeen bestuur van 23 leden wordt het 

dagelijks bestuur gekozen. De dijkgraaf is de onafhankelijke en onpartijdige voorzitter van beide besturen, 

vergelijkbaar met een burgemeester. De dijkgraaf wordt voor een periode van zes jaar benoemd door de 

Kroon. 

Het bestuur maakt keuzes en houdt rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en 

recreatie zodat iedereen prettig en veilig kan wonen, welken en recreëren. Dit doet zij vanuit haar eigen 

visie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Tenslotte wordt er nog van gedachten gewisseld over samenvoegen van de provincie en het waterschap. 

De dijkgraaf pleit natuurlijk voor zelfstandigheid van het waterschap en beargumenteert deze mening als 

volgt. Geld wordt nu eenzijdig geïnd en uitgegeven aan ‘water’. Mocht de provincie over het geld kunnen 

beschikken, dan zou dit mogelijk voor andere doeleinden worden aangewend. En dat laatste is voor ons 

waterrijk land niet wenselijk. 

In het huidige regeerakkoord staat men een opschaling wil tot 10 à 12 waterschappen een halvering dus 

van het huidige aantal. Bovendien worden de waterschappen in de plannen van het kabinet op de lange 

termijn (2025) samengevoegd met de landsdelen. Dus de angst dat geld dan misschien verkeerd wordt 

uitgegeven, komt dan zeker om de hoek kijken.  

Monique Kroom 
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Samen aan de slag voor een sterk Oost-Groningen 

Onlangs hebben de gezamenlijke colleges van de Oost-Groninger gemeenten in het Theater Geert Teis een 

eerste conferentie gehouden over de veranderingen in het sociale domein. De gemeenten krijgen grote 

taken op het gebied van de jeugdzorg en de AWBZ. Daarnaast wordt de lokale overheid verantwoordelijk 

voor de Participatiewet. De bijeenkomst werd benut om breed en collegiaal stil te staan bij de grote 

opgaven die op ons af komen. Overheveling van taken en aangekondigde bezuinigingen leiden tot een 

noodzakelijke opstelling die over portefeuilles en gemeentegrenzen heengaat.  

We weten dat in onze regio de opbouw van onze beroepsbevolking kwetsbaar is. We hebben te maken met 

krimp, hoogopgeleiden die wegtrekken, er werken meer dan elders mensen binnen de sociale 

werkvoorzieningsschappen. Maar ook wat betreft de leeftijdsopbouw, de sociale-economische status en 

gezondheidsverschillen wijken we negatief af van het landelijk gemiddelde.  

De aanleiding van deze bijeenkomst stond los van de uitkomsten in het rapport ‘Bestuurlijke Toekomst 

Groningen’, maar was vooral gelegen in de komst van de Participatiewet. De gevolgen van het 

regeerakkoord slaan in Oost-Groningen hard neer. De sociale werkplaatsen worden afgebouwd. 

Gemeenten krijgen meer taken, maar juist minder geld. De aangekondigde bezuinigingen leiden tot 

ingrijpende keuzes, die overal in de samenleving merkbaar zullen zijn. Dit vraagt van de besturen een 

krachtige reactie over de beleidsterreinen, de portefeuilles en gemeentegrenzen heen. 

Inmiddels is een stevige lobby gevoerd om het kabinet en de Tweede kamer ervan te overtuigen dat 

oplossingen elders niet altijd werken in Oost-Groningen. Het 1 op 1 doorvertalen van rijksbeleid naar onze 

regio zou betekenen dat de maatschappelijke en financiële gevolgen voor de kiezen zouden krijgen die niet 

te dragen zijn. 

Deze lobby heeft erin geresulteerd dat de Tweede Kamer een motie steunt, waarin erkenning doorklinkt 

voor de regionale omstandigheden. De regering wordt verzocht ”om bij de uitwerking rekening te houden 

met de verschillen tussen de regio’s en hiervoor een oplossingsrichting aan te dragen”(nr. 124, 5 februari 
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2013, Heerma, Kerstens, Schouten, Potters). De motie is ruim geformuleerd. Ook wordt niet apart 

gesproken over Oost-Groningen.  

Tegelijkertijd noemen de staatssecretaris en woordvoerders in de Tweede Kamer bij de mondelinge 

toelichting wel expliciet Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg. De motie daagt ons uit om met het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek te gaan en zelf met plannen, 

oplossingsrichtingen te komen. 

Willen we de veranderingen het hoofd bieden dan is de overtuiging dat we de lokale en regionale krachten 

optimaal moeten benutten en op zoek moeten naar sterkere verbindingen tussen arbeidsmarkt, 

maatschappelijke ondersteuning, economische zaken en werkgelegenheid. De relatie met krimp, 

leefbaarheid en  jeugd is dan ook evident.  

De doelstelling van de eerste conferentie was te komen tot een bestuurlijke agenda. Samenwerking, 

profilering en lobby, grensverkeer, vervoer, verbindingen met onderwijs en bedrijfsleven en inzet van 

onbetaalde arbeid zijn daarbij thema’s, die nader worden uitgewerkt. De thema’s komen terug bij tweede 

conferentie. 10 juni overleggen de Oost-Groninger gemeenten met het bedrijfsleven, onderwijsveld, 

vakorganisaties en provincie. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft toegezegd hieraan ook deel te nemen.  

Het is de nadrukkelijke bedoeling om resultaten te boeken en stappen te zetten naar oplossingen. We 

hebben immers geen keus. De urgentie is groot. Het is van groot belang om over een tijd te kunnen zeggen: 

“Het is ons gelukt om in een woelige tijd met grote opgaven, stappen te maken naar een gezamenlijke 

aanpak. Een aanpak, die perspectief biedt voor onze inwoners, zodat Oost-Groningen ook in de toekomst 

een regio is waar niemand aan de kant staat en het prima wonen, werken en leven is”. 

Jan-Willem van de Kolk, wethouder PvdA Stadskanaal 

Ervaringen van Provinciale Statenlid Roelf Schoenmaker 

Door het vertrek van Wilma Mansveld naar het kabinet, ze werd staatssecretaris met vooral openbaar 

vervoer in haar portefeuille, ontstond er een vacature in het college van GS. In Yvonne van Mastrigt hebben 

we een uitstekende opvolger gevonden. Yvonne was daarvoor burgemeester van Hoogezand en daarvoor 

van Winsum. 

De afgelopen periode heeft de fractie zich weer met een veelheid van onderwerpen bezig gehouden. O.a. 

met openbaar vervoer, maar ook met de ontwikkelingen van Blauwestad. In de regio Eemsdelta zag het 

woon- en leefbaarheidsplan het levenslicht. Een groot aantal organisaties (zo'n 38) in de regio hadden al 

eerder een convenant gesloten en dit resulteerde in genoemd plan. Mijn hoop is erop gevestigd dat het ook 

in Oost-Groningen zal lukken om in dezelfde eendrachtigheid tot planvorming te komen. Elke gemeente zal 

bereid moeten zijn om over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken in het belang van de hele regio. 

Hopelijk helpt het advies Grenzeloos Gunnen over de maatschappelijk urgente vernieuwing van de 

bestuurlijke organisatie en de bestuurscultuur in Groningen om versneld de samenwerking aan te gaan die 

uiteindelijk zal leiden tot een gemeentelijke herindeling. De commissie onder leiding van Geert Jansen wist 

indringend de vinger op de zere plek te leggen en bracht een helder advies uit over de toekomstige 

structuur van de provincie Groningen. Dit advies is echter nog niet in de fractie besproken. 

Recent hebben we schriftelijke vragen gesteld over advies van de Onderwijsraad om de ondergrens van het 

aantal leerlingen te stellen op 100, i.p.v. nu 23. We maken ons zorgen over de kwaliteit en bereikbaarheid 

van het onderwijs in de plattelandsgebieden. Zorgen zijn er ook over de dreigende sluiting van 
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verzorgingshuizen vanwege de scheiding van wonen en zorg. Ook hierover zijn er door onze leden van de 

commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid, waar ik deel van uitmaak, schriftelijke vragen gesteld. 

De aardbevingsproblematiek in Noord-Groningen heeft ook de gemoederen flink bezig gehouden. De 

fractie heeft een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de brief van minister Kamp. Een uitgebreide 

reactie, evenals over vele andere onderwerpen is te lezen op de website www.pvdagroningen.nl. Het is 

onmogelijk om hier een uitputtende samenvatting van het vele Statenwerk weer te geven. Dus raad ik aan 

om de website eens te bezoeken. 

Werkbezoeken heb ik de afgelopen periode afgelegd aan: 

Bureau Jeugdzorg, OZG, Menzis, Sportgala, RTV Noord en IDTV, gevangenis Ter Apel en het bedrijf SealteQ 

in Stadskanaal. Ook sprak ik samen met collega statenlid Jan Batting en Henk Nijboer op uitnodiging met 

een aantal ondernemers in Stadskanaal. 

Wordt vervolgd. 

Roelf Schoenmaker, Provinciale Statenlid PvdA Groningen 

Volkskrant 4 mrt / 50Plus 

In de Volkskrant van zaterdag 4 maart stond onderstaande ingezonden brief. 

Ik ben 84 jaar oud en wilde nagaan of de fractievoorzitter van 50Plus, de heer Krol, gelijk had met zijn 

bewering dat ouderen benadeeld worden. Ik heb daarvoor gekeken naar de belastingtarieven van box 1 in 

2013. 

Wat blijkt  na enig rekenwerk: ouderen (AOW-leeftijd en ouder) met een jaarinkomen lager dan 19.645 

euro, betalen 17,9 procent minder belasting dan mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en 

eenzelfde jaarinkomen hebben. Voor dezelfde ouderencategorie, maar met een jaarinkomen tussen 19.645 

euro en 33.516 euro, geldt ook dat ze 17,9 procent voordeel hebben in vergelijking met de 

overeenkomstige jongerengroep. Tussen ouderen en jongeren met bruto inkomens tussen 33.363 euro en 

55.991 euro is het verschil 5.971 euro. 

Ook bij inkomens boven de 55.991 euro is het verschil tussen jong en oud in het voordeel van de ouderen. 

Het mag best zo zijn dat er oudere mensen problemen hebben maar dat blijkt niet uit mijn berekening. 

Max Zonneveld, Vught 

Raad 25 feb / Brug- en sluisbediening nu ook op zondag 

Het kan u haast niet zijn ontgaan. De gemeente heeft een creatieve oplossing gevonden om binnen de 

financiële kaders ‘zeven’ dagen in de week de bruggen en sluizen in het Stadskanaal te bedienen. Om dit 

mogelijk te maken moeten er concessies worden gedaan. 

Met ingang van het nieuwe vaarseizoen wordt er binnen de gemeente Stadskanaal daarom in konvooi 

gevaren. Een soortgelijke oplossing is er ook in de gemeente Veendam. Binnenkort zal er overleg 

plaatsvinden met de gemeente Vlagtwedde en Veendam om binnen de gestelde kaders de brug- en 

sluisbediening zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Op verzoek van onze fractie zal onderzocht 

worden of de schepen vanaf Ter Apelkanaal, die na vertrek van het laatste konvooi arriveren bij de IJzeren 
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Klap, toch Musselkanaal kunnen bereiken. Wij zien de schepen namelijk ook graag in het Spoordok of in 

centrum van het Musselkanaal aangemeerd. 

Het is jammer dat dit voorstel pas in 2013 op de raadsagenda is gekomen. Het zal nu nog minstens een jaar 

duren alvorens de juiste bedieningstijden in bij voorbeeld de ‘wateralmanak’ staan vermeld. Wij zijn erg 

benieuwd welk effect de nieuwe bedieningstijden en de openstelling van het kanaal Erica - Ter Apel zal 

hebben voor het aantal vaarbewegingen in het Stadskanaal. Wij wachten het evaluatierapport hieromtrent 

dan ook met spanning af. 

Monique Kroom, raadslid PvdA Stadskanaal 

Column 20 feb / ‘Oost-Groningen en de Participatiewet’ 

De Participatiewet is de opvolger van de Wet werken naar vermogen die door het vorige kabinet is 

voorgesteld. Ook de Participatiewet heeft tot doel iedereen te laten meedoen en alle kansen te benutten 

om mensen zelf in hun levensonderhoud te laten voorzien en niet achter de geraniums te laten 

verdwijnen. Werknemers met een arbeidsbeperking zouden zoveel mogelijk binnen een reguliere baan 

werkzaam moeten zijn. De quotumregeling van de nieuwe Participatiewet bepaalt dat bij bedrijven met 

meer dan 25 werknemers straks minimaal 5 procent van het personeelsbestand bestaat uit werknemers 

met een arbeidsbeperking. 

De SW-bedrijven in onze regio -Wedeka en Synergon- bieden werk aan 6 procent van de werkzame 

bevolking; dit is bijna vier keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Daarnaast is het aantal bedrijven dat in 

aanmerking komt voor de quotumregeling veel te klein om de doelstelling van de Participatiewet, namelijk 

binnen zes jaar het aantal SW werknemers met 70% terug te dringen, te realiseren. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PvdA afdeling Stadskanaal is er bij staatssecretaris Jetta Klijnsma op 

aangedrongen voor onze regio een specifieke aanpak te hanteren. Deze aanpak is nodig omdat de 

uitvoering van de Participatiewet consequenties heeft die voor de gemeenten in onze regio niet te dragen 

zijn. Als het aantal werknemers in de SW-bedrijven niet kan worden teruggedrongen, betekent dit voor 

deze bedrijven en dus voor de deelnemende gemeenten een onaanvaardbaar begrotingstekort. Zoals al 

eerder op deze plaats aangegeven zal dit leiden tot onuitvoerbare bezuinigingen op de gemeentebegroting. 

Tijdens een recent bezoek aan de staatssecretaris door een delegatie van de Oost-Groninger gemeenten is 

mede door onze wethouder Jan Willem van de Kolk nogmaals aandacht gevraagd voor onze regio. Hoewel 

de staatssecretaris de specifieke omstandigheden van Oost-Groningen erkent en daarmee rekening wil 

houden, zijn onze zorgen door deze uitspraken allerminst weggenomen. Er is geen concrete toezegging 

gedaan over het opvangen van de financiële risico’s, noch is er een termijn aangegeven waarbinnen er voor 

onze regio een specifieke aanpak wordt geformuleerd. 

Het zal duidelijk zijn dat de Partij van de Arbeid en met haar het CDA en de overige partijen in de raad zich 

onverkort blijven inzetten om de gevolgen van de Participatiewet binnen de perken te houden. Zoals het er 

nu uitziet zal daar een stevige strijd voor gevoerd moeten worden richting Den Haag, waarbij een 

gezamenlijke aanpak noodzakelijk is van de Oost-Groninger gemeenten en de politieke partijen. 

Francis Boen, raadslid PvdA Stadskanaal 

Deze column is 20 februari 2013 gepubliceerd in de Nieuwsbode. 
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'Kennismaking met de lokale politiek' (3) 

Donderdag 14 februari was de derde, en tevens voorlopig laatste, bijeenkomst van de cursus 

‘Kennismaking met de lokale politiek’ in het gemeentehuis van Stadskanaal. Ondanks de slechte 

weervoorspellingen en Valentijnsavond was toch het grootste deel van de groep aanwezig om Baukje 

Galama (burgemeester) en Roel van der Molen (oud-wethouder) te horen spreken over hun 

werkzaamheden en ervaringen binnen de gemeentelijke politiek. 

Na een korte discussie over de grenzen van de transparantie bij het communiceren over besluitvorming van 

het college was het de beurt aan Baukje Galama om iets over haar rol als burgemeester te vertellen. 

Voordat zij in 2009 in Stadskanaal aan de slag ging, was zij vier jaar burgemeester van Vlieland. Daar heeft 

zij naast het besturen ook te maken gehad met rampenbestrijding toen er een F16 bij het eiland was 

neergestort. In Stadskanaal heeft zij gelukkig nog geen rampen van een dergelijke omvang meegemaakt (en 

we hopen dat we dat zo houden!) en ligt haar voorliefde voor de politiek ook meer bij het besturen van de 

gemeente, waarin zij graag een stem heeft en geen burgemeester wil zijn die alleen maar lintjes hoeft door 

te knippen. 

Baukje vertelde over de werving en selectie van burgemeesters in Nederland en legde uit wat de voor- en 

nadelen van het gekozen burgemeesterschap zijn. Roel van der Molen kon uit zijn ervaring als wethouder in 

Delfzijl beamen dat de werkwijze met een gekozen burgemeester niet altijd positief uitpakt. Roel was als 

soort van troubleshooter gevraagd door de Commissaris van de Koningin om in Delfzijl van buitenaf 

wethouder te worden, nadat daar veel problemen waren ontstaan. Dat heeft hij vier jaar gedaan en aan 

slechts een half uurtje over zijn ervaringen praten had hij dan ook niet genoeg. Samen met Baukje vertelde 

hij dat het belangrijk is dat er uniformiteit is in het communiceren vanuit het college richting achterban en 

naar buiten toe. 

De ingewikkelde constructie waarin het college een besluit neemt, deze via een persbericht naar buiten 

brengt en dat daarna pas de gemeenteraad erover beslist, leidde tot wat verwarring, maar werd 

verduidelijkt met de uitleg dat de gemeenteraad slechts eens in de maand bijeen komt en het college wat 

vaker. 

Aanvankelijk zouden we het ook nog over sociale media hebben, maar dat is er niet meer van gekomen. 

Wellicht komt dit op de agenda voor de afsluitende bijeenkomst op woensdag 12 juni in de raadszaal van 

het Gemeentehuis. Via #lokpol op Twitter wordt in elk geval al flink getwitterd. 

In maart wordt de cursus vervolgd in Veendam, dan gaan we naar het Waterschap Hunze en Aa’s en 

worden we ontvangen door de dijkgraaf, de heer Van Hall en de heer Poelman, bestuurder bij het 

Waterschap namens de PvdA. 

Patricia Timmerman, PvdA-lid Vlagtwedde 

Persbericht 18 feb / Meerderheid Tweede Kamer voor aparte benadering Oost-

Groningen 

Stadskanaal – Een meerderheid in de Tweede Kamer vraagt het kabinet rekening te houden met de 

specifieke sociaaleconomische omstandigheden van Oost-Groningen. Een motie, ondertekend door PvdA, 

CDA en ChristenUnie, om de regio tegemoet te komen bij de Participatiewet kan rekenen op de steun van 

de VVD. Met dat geschenk kwam John Kerstens van de PvdA-Tweede Kamerfractie naar Wedeka. 
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Kerstens stelde zich in een gesprek met de directie en de ondernemingsraad van Wedeka op de hoogte van 

de regionale situatie. Ook bracht hij een werkbezoek aan Witec in Stadskanaal, een bloeiend bedrijf dat 

Wajong’ers in dienst heeft en bovendien investeert in het machinepark van het Noorderpoort in 

Stadskanaal. Directeur Erik Vos van Witec maakte duidelijk dat goede scholing van groot belang is: "We 

vragen medewerkers die om kunnen gaan met fijnmechanische techniek. Daarom hebben we nauwe 

contacten met Wedeka en het onderwijs." 

Kerstens, voormalig voorzitter van FNV Bouw, is zich ervan bewust dat de regio rond Stadskanaal veel meer 

WSW-ers telt dan het landelijk gemiddelde. "Daarom moet er aangepast beleid komen. Toch liggen ook in 

Oost-Groningen kansen. Het is van belang dat de regio niet alleen zijn hand ophoudt, maar ook plannen 

maakt. Het gaat erom dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking meedoen." 

 

Erik Vos, directeur van Witec, vertelt John Kerstens en 

PvdA-raadslid Monique Kroom over zijn bedrijf 

Persbericht 13 feb / Meer onderzoek naar gevolgen plaatsing windmolens 

Stadskanaal – De PvdA in Stadskanaal is ontstemd over uitlatingen van CDA-raadslid Aike Maarsingh. Die 

verweet in een persbericht de PvdA, GBS, VVD en SP geen keuze te durven maken is de discussie rond de 

bouw van windmolenparken vlak over de grens met Drenthe. "Onzin", zegt PvdA-raadslid Egbert Hofstra. 

"Wij willen eerst meer onderzoeksresultaten zien voordat wij een standpunt innemen. Dat is ook een 

keuze!" 

Op aandringen van PvdA en GBS en met steun van VVD en SP werd in de raadsvergadering van januari de 

zienswijze, die het college had voorgelegd, op enkele punten aangepast. Hofstra: "Twee zinnen waarin het 

college aangeeft in te kunnen stremmen met de bouw van de windmolens zijn nu geschrapt. Wij vinden het 

te vroeg om al een standpunt in te nemen. In een zienswijze hoort te staan wat je graag onderzocht zou 

willen hebben in de MER, de milieueffectrapportage. Een expliciete of impliciete goedkeuring voor het plan 

hoort niet thuis in een zienswijze." 

De PvdA wil, voordat er een besluit wordt genomen, onder meer een onderzoek naar de gevolgen voor de 

gezondheid van omwonenden van windmolens en naar de economische consequenties. "Wij maken ons 

zorgen over de gezondheid van onze burgers. Die kan aangetast worden door windmolens. En we maken 

ons ook zorgen over de consequenties voor de lokale economie. Het kan best zijn dat de toeristen massaal 

wegblijven als die molens er staan. Dat moet je meewegen in je beslissing. Kortom: we kunnen op dit 

moment niet overzien welke gevolgen de bouw van windmolenparken hebben voor de omwonenden, de 

plaatselijke bedrijvigheid en bijvoorbeeld ook de waarde van vastgoed. Niemand overziet op dit moment de 

consequenties. Daarom is instemmen met de plannen wel heel voorbarig", aldus Hofstra. 


