
 

 

 

 

 

 

AANTEKENINGEN WERKBEZOEK GEMEENTERAAD MARUM AAN 

NUIS/NIEBERT 
 

Datum: 24 april 2008 

 

Aanwezig: de dames J. Hulshoff-Oost, L. van Nuysenburg, J. Zuur en de heren R. Buiter,  

J.C. Collewijn, J.G.K. Drenth, A. Dijkstra, C.S. Haites, P.H. Holsappel, M. Jager,  

L.J. Linker (tot 18.30 uur), J. Valkema en  J. Vos 

 

Voorts aanwezig: mevrouw A.M. Sijperda, griffier 

mevrouw K.J. Buursma, griffieondersteuning 

    

De gemeenteraad wordt ontvangen door het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang 

Nuis/Niebert. Van het bestuur zijn aanwezig de dames Hoeksema en Hut en de heren van der Meulen, 

Pastoor en Pilon.  

Mevrouw Hulshoff, voorzitter van de Werkgroep burgerparticipatie uit de gemeenteraad, geeft de 

aanleiding van dit werkbezoek aan. Net als het college van burgemeester en wethouders wil de 

gemeenteraad graag weten wat er leeft in de dorpen in de gemeente. In het kader van het dualisme 

hebben de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verschillende bevoegdheden. 

De taken van de gemeenteraad zijn kaders stellen, het budgetrecht en het controleren van het college. 

Het college van burgemeester en wethouders is het uitvoerende orgaan van de gemeente.  Een 

dorpsvisie is een goede aanleiding voor een werkbezoek. 

Onder de titel “Coulissen landschap met toekomst” wordt vervolgens door de heer Pastoor, voorzitter 

van de Vereniging voor Plaatselijk Belang, de dorpvisie Nuis en Niebert gepresenteerd. De hand-out 

van deze presentatie is als bijlage aan dit verslag gehecht.  

 

Na een goed verzorgde broodmaaltijd schuiven circa 20 dorpsbewoners aan. De presentatie over de 

dorpsvisie wordt nogmaals kort getoond en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan de 

raadsleden en met hen in discussie te gaan. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: 

 

Opgemerkt wordt dat er sprake is van een toename van geluidsoverlast veroorzaakt door de A7. Wordt 

er misschien in de toekomst ook gedacht aan het aanbrengen van geluidsschermen o.i.d.?  

Van de zijde van de gemeenteraad wordt opgemerkt dat voor deze problematiek inmiddels aandacht 

gevraagd is bij Rijkswaterstaat. Er is nog geen reactie ontvangen. Als overgegaan zou worden tot het 

aanbrengen van geluidsschermen gaat dat wel ten koste van het open landschap. Een natuurlijke 

afscheiding geniet dan ook de voorkeur. Ook de eventuele aanleg van een spoorlijn Heerenveen-

Groningen zal in dit opzicht gevolgen kunnen hebben. Het is van belang dat het bij het maken van 

keuzes een goede afweging plaatsvindt.  

 

Sinds het onderhoud van de Oudeweg en ’t Pad overgenomen is door de gemeente worden de gaten in 

het schelpenpad niet meer opgevuld. Van de zijde van de gemeenteraad wordt toegezegd dat dit 

signaal aan het college van burgemeester en wethouders, dat belast is met de uitvoering, doorgegeven 

zal worden. 

 

In de dorpsvisie wordt er van uitgegaan dat bestaande bedrijven de mogelijkheid moeten hebben om 

uit te breiden. Van de zijde van de gemeenteraad wordt aangegeven dat zuinig omgegaan moet worden 

met de ruimte in de dorpen. Bij een eventuele verplaatsing van een bedrijf moet dit gezamenlijk  
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opgepakt worden, waarbij van te voren bekend moet zijn welke mogelijkheden er zijn. De gemeente 

bepaalt hierin echter niet alleen; ook de Provincie speelt hierin een rol.  

 

Gevraagd wordt naar het beleid inzake windmolens. Van de zijde van de gemeenteraad wordt 

opgemerkt dat in het huidige bestemmingsplan Buitengebied in het bouwblok molens tot 14 meter 

hoogte zijn toegestaan. Tot 25 meter hoogte kan vrijstelling verleend worden. Molens van deze hoogte 

leveren echter weinig rendement op en zijn daarom niet aan te bevelen. Hoe het in het nieuwe 

bestemmingsplan geregeld zal worden, is nog helemaal bekend. Gelet op de steeds stijgende 

energieprijzen is bouwen van windmolens wellicht aanlokkelijk; de ontwikkelingsrichting is in ieder 

geval zeer toe te juichen.  

 

Gevraagd wordt wat er met de huidige locatie van de openbare basisschool in Nuis gaat gebeuren als 

de nieuwe Brede School gereed is. Van de zijde van de gemeenteraad wordt aangegeven dat er een 

suggestie gedaan is voor een inbreidingsplan voor woningbouw. Het college is van plan om hierover 

interactief met de burger in gesprek te gaan. Dat plan komt dan vervolgens in de gemeenteraad aan de 

orde.  

 

Er wordt een aantal klachten geuit over de rioleringswerkzaamheden die momenteel in Nuis 

plaatsvinden. Er is sprake van gaten die niet afgezet zijn en worden en dat kan gevaarlijke situaties 

opleveren. Van de zijde van de gemeenteraad wordt opgemerkt dat wanneer dit gesignaleerd wordt, er 

onmiddellijk contact opgenomen moet worden met het gemeentehuis.  

 

Het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang heeft een aantal stellingen c.q. vragen voor de 

gemeenteraad geformuleerd. Een aantal hiervan wordt behandeld: 

 

De gemeente brengt de voorzieningen naar de ouderen en die kunnen daardoor langer zelfstandig 

blijven wonen.  

Dit is wel het uitgangspunt, maar binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dit niet altijd 

mogelijk. Niet alles kan, je moet daarin realistisch zijn. De behoeftes moeten duidelijk zijn. Een aantal 

aanwezigen merkt op dat er vaak gezegd wordt dat de huren te hoog zijn. Ook wordt gevraagd of het 

mogelijk is om in vrijkomende boerderijen appartementen te bouwen. Van de zijde van de 

gemeenteraad wordt opgemerkt dat dit prima in een behoefteonderzoek meegenomen kan worden. 

Afgesproken wordt dat Plaatselijk Belang een onderzoek naar behoeftes en locaties gaat starten.  

 

Uitbreiding van bestaande bedrijven is toegestaan en er is geen sprake van verhuizing van 

bedrijfsterreinen. 

Een aantal aanwezigen merkt op dat er in de gemeente Marum niet veel mogelijkheden zijn voor 

bedrijven om te verhuizen naar een bedrijventerrein. Daarom zijn ze soms gedwongen naar elders te 

vertrekken. De lokale bedrijvigheid moet een plaats binnen de gemeente Marum kunnen krijgen.  

Van de zijde van de gemeenteraad wordt opgemerkt dat als nut en noodzaak kunnen worden 

aangetoond er wellicht nog uitbreiding van bedrijventerreinen mogelijk is.  

 

Ontsluiting Oost-Indië niet via grondgebied gemeente Marum. 

De gemeenteraad heeft dit uitgesproken. Dit is een probleem van de gemeente Leek dat niet op het 

bordje van de gemeente Marum geschoven moet worden. Wellicht dat het gedeelte vanaf de rotonde 

naar de A7 wel in de plannen betrokken wordt, maar dat is op dit moment nog “kijken in een glazen 

bol”. Als het in de macht van de gemeenteraad ligt, wordt hieraan echter geen medewerking verleend.  

 

Coendersborch ideale locatie voor horeca. 

De recreant moet kunnen besteden. Een bezoekerscentrum en kleinschalige horeca zou iets kunnen 

zijn, maar dat moet niet ten koste gaan van “’t Rieuw”, dat gaat verhuizen naar de naastgelegen  
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boerderij en ook thee en koffie schenkt. Het zal ook anderssoortige horeca moeten zijn als “In de 

Klaver”. Het beste zou zijn dat er elkaar ondersteunende activiteiten komen.  

 

Aan het eind van de bijeenkomst wordt gesteld dat het goed is om elkaar op deze manier te ontmoeten. 

Plaatselijk Belang zorgt er voor dat er onderwerpen op de agenda komen, waarbij vooral woningbouw 

als speerpunt gezien wordt.  

 

De raadsleden verlaten hierna de bijeenkomst, waarna de algemene ledenvergadering van Plaatselijk 

Belang plaatsvindt. 

 

 

 

 

 

  


