Woensdag 10 december 2008

Windmolens uit de ijskast
Kiest u voor een lamsboutje op tafel
of een dozijn geplette kakkerlakken? Wilt u een glas wijn of een
flesje cholerawater uit Zimbabwe?
Flauwekul natuurlijk, onzin, idioot,
dat is geen keus. Maar wat, als een
politieke partij zoiets beweert?
Moet je dan niet spreken van demagogie? Als OpKoers u vraagt,
of u kiest voor de landbouw of voor
de hazelworm? Lijkt mij ongeveer
van hetzelfde niveau als de eerste
keuzevraag.
Annie Kelder van OpKoers was
opgelucht, toen de noordelijke
variant van de RVZ, de Robuuste
Verbindingszone (een strook grond
tussen twee grote natuurgebieden),
werd afgeblazen. Dat zou haar namelijk privé raken. Toen de route
ten zuiden van Hardenberg opnieuw
in beeld kwam, moest ze ook daar
wel tegen zijn, om geloofwaardig
te blijven. Opnieuw in dit theater,
sprak ze vorige week dinsdag, toen
de RVZ weer op de agenda stond.
De RVZ is volgens Annie onnodig,
“want een hazelworm weet ook
wel zonder robuuste zone z’n weg
te vinden.” Natuurlijk weet hij dat
wel, maar daar is die zone dan ook
niet voor bedoeld. Demagogie van
de bovenste plank.
Annie had nog wel een paar bezwaren. Het hele proces rond de
besluitvoering was ondemocratisch,
vond ze. Dat had ze al eerder verteld. En toen kreeg ze als antwoord
dat die opmerking niet juist was.
Bijna alle zienswijzen van verontruste boeren hadden namelijk maar
één boodschap: “Wij zijn tegen.”
En daar kun je uiteraard niet veel
mee. De rest van de brieven ging
over ideeën, plannen, bezwaren op
microniveau, over zaken die nu nog
niet aan de orde zijn. Die gaan pas
een rol spelen als je als gemeente
duidelijk hebt gemaakt, dat je niet
wacht tot de provincie je iets gaat
opleggen, maar dat je zelf de regie
in handen neemt. Niks ondemocratisch dus, maar praktisch en logisch
handelen. Annie heeft echter niet
goed geluisterd. En misschien was
het wel omdat er zoveel boeren op
de publieke tribune zaten. Maar,
echt waar, ze gebruikte opnieuw
woorden als ‘ondemocratisch’ en
‘wassen neus’.
Annie staat in haar kritiek niet alleen. Petra Baarslag van Leefbaar
Hardenberg (zo versprak burgemeester Meulman zich) had ook wat
te vertellen. Of de gemeente er wel
aan had gedacht het alternatief over
Het Lijntje mee te nemen in haar
onderzoek, het stuk grond tussen
Brucht en Bergentheim. Dat stond
al in het voorstel van B&W, en het
was tijdens de vorige raadsvergadering nog eens bevestigd. Maar Petra
heeft waarschijnlijk niet goed geluisterd, of ze heeft geen tijd gehad
om het voorstel helemaal te lezen.
Of misschien was het wel omdat
er zoveel boeren op de publieke
tribune zaten. Maar, echt waar, ze
vroeg het nu opnieuw.
De publieke tribune in de raadzaal
was dit keer goed gevuld. Wat zeg
ik, alle plaatsen waren bezet. Dat is
andere keren wel anders, meestal is
er geen kip te bekennen. En, geef
toe: als u het bovenstaande gelezen hebt moet dat geen verbazing
wekken.

HARDENBERG – Maximaal 8 windmolens krijgen een plek in het
gebied Dedemsvaart-Zuid. Dat is het voorstel van B&W van Hardenberg aan de gemeenteraad, die er 13 januari over vergadert. Het
worden molens van ongeveer 100 meter hoog, die per stuk 3 megawatt
aan elektriciteit zullen leveren. Een deel van het gebied ligt in de gemeente Ommen. Hoeveel molens uiteindelijk op het grondgebied van
Hardenberg geplaatst zullen worden is nog niet bekend.
Het gebied Dedemsvaart-Zuid is
al in 2004 aangewezen als meest
kansrijke gebied voor de plaatsing
van windmolens. Daartoe is destijds
een onderzoek uitgevoerd, omdat
de provincie Overijssel op verzoek
van de landelijke overheid had
vastgesteld dat Overijssel 30 megawatt kan leveren. Na een turbulente
periode van informatieavonden,
emotionele commissie- en raadsvergadering heeft de gemeenteraad van
Hardenberg eind 2005 besloten, het
onderwerp tijdelijk in de ijskast te
stoppen. Er werd stiekem gehoopt
dat anderen voor de 30 megawatt
invulling zouden zorgen, of dat de
norm voor Overijssel naar beneden
bijgesteld zou worden of dat technische ontwikkelingen de plaatsing
van windmolens minder urgent
zouden maken.
Nu het stof inmiddels is neergedaald, wordt de draad weer opge-

pakt door B&W. De 30 megawatt
is nog niet door andere gemeenten
ingevuld, zodat de provincie weer
bij Hardenberg aan de deur heeft
geklopt. En zelfs wat harder dan
voorheen, want de provincie heeft
ondertussen te horen gekregen, dat
Overijssel geen 30 maar 80 megawatt aan windenergie moet leveren.
Volgens de provincie kan er wel
wat van Hardenberg worden gevraagd, omdat de gemeente nog
maar pas geleden van de provincie
een miljoen euro kreeg toegezegd
voor energiebesparende maatregelen in woningen. Onderzoeken
naar andere locaties die na 2005
geopperd zijn, zoals de rand van
bedrijventerrein Broeklanden, hebben geen betere plek opgeleverd
dan Dedemsvaart-Zuid, zeggen
B&W. “Er konden alleen enkele
kleinere windmolens op Broek-

landen worden geplaatst, maar dat
zet geen zoden aan de dijk”, vertelt
verantwoordelijk wethouder Jannes
Janssen.
Tijdens de vorige rondes heeft
Hardenberg nog samen met Ommen
opgetrokken. Nu neemt Hardenberg
alleen het voortouw. “De provincie zal contact moeten opnemen
met Ommen, net zoals met ons is
gebeurd”, aldus Janssen. Hij benadrukt dat de rol van de provincie
nog belangrijker worden. “Er zullen
vast en zeker vragen komen over
geluidsoverlast en andere vormen
van hinder. De stichting Boldor,
die actie voert tegen de komst van
windmolens, hebben we van ons
voorstel op de hoogte gebracht, dus
het is aannemelijk dat zij reageren.
Wij hebben de mogelijke vragen op
het bordje van de provincie gelegd,
en die moet nog voor antwoorden
zorgen.”
Hardenberg reageert positief op het
verzoek van de provincie, omdat het
past in het project Duurzaam Hardenberg. Dit project moet ervoor
zorgen dat Hardenberg op den duur
een CO2-neutrale gemeente wordt.

Kortweg
Skeelerbaan - De nieuw aan te
leggen schaats- en skeelerbaan in
Gramsbergen heeft 95.000 euro aan
Europese subsidie gekregen. Door
de toekenning van de subsidie kan
de baan ook worden voorzien van
een krabbelbaan voor de jongste
jeugd en de minder geoefende
schaatser.
Trainers – Folkert Velten, de trainer van vv Bergentheim, heeft zijn
contract met een jaar verlengd.
De oefenmeester uit Enter is bezig aan zijn eerste seizoen bij de
groen-witten. Ook bij Bruchterveld
verandert er niets. Het contract met
de Hardenberger hoofdtrainer Bram
Roerdink is met een jaar verlengd.
Roerdink is bezig aan zijn derde
seizoen bij de zaterdag 4e klasser.
Overname - Installatiebedrijf Van
Dijk in Hardenberg (15 werknemers) is overgenomen door Morrenhof–Jansen uit Dalfsen. Het
Hardenberger bedrijf wordt samengevoegd met de vestiging in Gramsbergen (voorheen installatiebedrijf
Reinders). Na de reorganisatie heeft
het bedrijf alleen nog vestigingen
in Dalfsen, Gramsbergen en Vriezenveen.
Nieuwbouw - Het Röpcke-Zweers
ziekenhuis in Hardenberg wordt de
komende jaren flink verbouwd. Alleen de nieuwste gebouwen blijven
staan, zoals de polikliniek en het
pand voor de geestelijke gezondheidszorg (Viderus). Het beddenhuis maakt plaats voor een nieuwe
kliniek, en ook de operatiekamers,
de centrale hal en de kantoorruimtes
worden vervangen. De capaciteit
van het ziekenhuis wordt niet uitgebreid. De bouw vindt in fasen
plaats. De afdelingen krijgen intern
tijdelijke herhuisvesting. Het is de
bedoeling dat de bouw eind 2012
is afgerond.

Scholieren steken handen uit de mouwen
HARDENBERG – Scholieren moeten in veel
gevallen al vroeg een keus maken voor hun beroepsrichting. Om ze daarbij te helpen, hebben
de scholen in Noordoost-Overijssel enkele jaren
geleden de handen ineen geslagen, om de leerlingen in de praktijk kennis te laten maken met de
wereld van beroepen. Woensdag 3 en donderdag 4
december is in de Evenementenhal in Hardenberg
de 9e editie gehouden van de Beroepen Doe-dagen.
Het lokale evenement is inmiddels uitgegroeid tot
een regionale activiteit, met scholieren uit onder
meer Almelo, Emmen en Zwartsluis. Tijdens de
doe-dagen mochten de leerlingen drie keer een half
HARDENBERG – B&W zijn niet
van plan een parkeer-idee van het
CDA over te nemen. De Christendemocraten hadden voorgesteld,
de uitgang van het Van Wevelinckhovenplein in het centrum van
Hardenberg te verleggen van de
Bramerstraat naar de Marslaan. Op
die manier zou de verkeersdrukte in
de Bramerstraat verminderen, maar
het college denkt dat dan toch een
soort rondweg door de automobilisten wordt gecreëerd. Bovendien
wordt er aan gedacht om van de
Marslaan een doorgaande route
voor fietsers te maken.

uur met een bepaald beroep aan de slag gaan, op
werkeilanden die waren ingericht door de ROC’s uit
de regio, zoals het Deltion College, Groene Welle,
Drenthe College, Landstede en Alfa College, en de
krijgsmacht. Tussendoor konden de deelnemers,
voornamelijk tweedeklassers van het vmbo, bij
andere doe-eilanden kijken. Dat deden ruim 1600
leerlingen. Een deel van hen was ook woensdagavond present, toen de ouders en verzorgers welkom
waren. Volgens de organisatoren waren die avond
bijna duizend bezoekers in de Evenementenhal, een
aantal dat nog niet eerder was bereikt.

B&W tevreden
over parkeren

Het gemeentebestuur wil verder
niet veel veranderen aan het parkeren in Hardenberg, hooguit komt
er nog een parkeerverbod aan één
kant van de Stationsstraat. Wat
wèl gaat gebeuren is een deel van
de Heemsermarsch inrichten als
blauwe zone. Het gebied ten zuiden van de Brink (het Molenplein
met omgeving) wordt nu nog veel
gebruikt door automobilisten die
gratis willen parkeren. De buurtbe-
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woners hebben daar nogal last van.
Die overlast zijn ze vanaf 1 januari
grotendeels kwijt, maar dat kost hen
wel geld. Zij moeten namelijk een
parkeerontheffing kopen voor een
bedrag van 22,50 euro.
Oranjefonds - Het Kronkelhonk
in Slagharen heeft van het Oranjefonds geld gekregen voor ouderenwerk. Vanaf januari verhuizen de
activiteiten van De Praam naar het
Kronkelhonk. Het geld wordt onder
meer gebruikt voor de aanschaf
van stoelen met armleuningen, een
koersbalmat en sjoelbakken.

Kennismaken - Komend voorjaar
gaat het project Kies je sport/Ken
je kunst weer van start. Leerlingen
van de bovenbouw van 44 basisscholen in de gemeente Hardenberg
doen mee. De scholen ontvangen in
januari het cursusboekje met daarin
het aanbod waaruit de leerlingen
kunnen kiezen. Nieuwe sportactiviteiten zijn onder meer majorette,
stagedance en jeu de boules. Ook op
cultureel gebied zijn er uitbreidingen. Die bestaan uit programma’s
rond poëzie, theater en koorzang.
Walnoot – Leerlingen van De
Groene Welle gaan dinsdag 16 december vanaf 14.00 uur walnootbomen planten bij natuurcentrum De
Koppel in Hardenberg. Het planten
van het klimaatbosje past bij een
project dat zich inzet voor de vermindering van de hoeveelheid CO2.
Jazzclub - Hardenberger Anton van
der Leij gaat samen met Ton Karmiggelt van de stichting Twenter
Tainment uittesten, of Hardenberg
rijp is voor een jazzclub. Van januari t/m april 2009 organiseren zij
maandelijks een jazzmatinee in de
foyer van theater De Voorveghter.
De concerten, telkens op de derde
zondag van de maand van 16.00 tot
18.00 uur, worden informeel van
karakter. Het is de bedoeling, dat de
muziek wordt verzorgd door bands
en ensembles uit de provincie Overijssel. Na april wordt een besluit
genomen over stoppen of doorgaan.
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