Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang 25 maart 2019
1.Opening
Pieter Nauta heet een ieder van harte welkom.
2. Notulen jaarvergadering 2017
Vragen naar aanleiding van de notulen:
* Uitrit Dûmnysbosk – Prikkewei: Gemeente heeft aangegeven dat dit niet kan. De reden is niet helemaal
duidelijk. Pieter vraagt het na bij de gemeente en schrijft het antwoord in de Nijs Beetster.
Antwoord Gemeente: Wanneer dit gedeelte van de Prikkewei aan groot onderhoud toe is zal de kruising
aangepast worden en de inritbokken worden verwijderd en maken er een voorrang van rechts van zoals
tegenwoordig in 30 km gebieden worden toegepast.
* Bomen Blauwe Kampwei: morgen wordt de plek van de bomen bepaald.
* Glascontainers: die zouden verplaatst worden. We waren bezig met een plek bij de winkel, maar dat is
technisch niet mogelijk. Het nieuwe voorstel is om een ondergrondse container het op de hoek Prikkewei/ de
Bjirk te plaatsen. Mocht dat niet lukken, dan blijft het eerst bovengronds op de huidige plek. Dan moet er
meer gelet worden op het opruimen ervan.
* Kan het plastic ook ingezameld worden. achteraf op Ecopark de Wierde. Wanneer er minder containers
opgehaald worden, kan de prijs per container omhoog gaan.
3. Jaarverslag
Het bestuur van Plaatselijk Belang ziet er als volgt uit:
Pieter Nauta (voorzitter), Jan de Jong (penningmeester), Astrid Koot (secretaris), Sietse v.d. Berg, Rick van
Houten en Jolanda Kuper.
Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast zijn er regelmatig vergaderingen van diverse commissies. Ook
zijn er regelmatig contacten met de gemeente en verschillende organisaties.
Anne Esther Alstein worden voorgesteld als kandidaat bestuurslid voor Plaatselijk Belang.
De werkzaamheden van de werkgroepen worden aan de hand van het jaarverslag besproken.
Het uitgebreide jaarverslag 2018 / begin 2019 kunt u vinden op www.nijbeets.info
4. Dorpsvisie
Vorig jaar hebben we tijdens de jaarvergadering met elkaar gebrainstormd over punten die in de dorpsvisie
zouden moeten komen. Hier zijn 3 pijlers uitgekomen:
 Plezierig wonen
 Aangenaam recreëren
 Uitnodigende en verzorgde omgeving
De dorpsvisie maakt elke vergadering van de agenda deel uit. De voorzitter vraagt een ieder die vragen heeft of
mee wil werken aan een activiteit zich te melden bij Plaatselijk Belang.
5. Jaarverslag penningmeester
Jan licht de financiële situatie van Plaatselijk Belang toe.
6. Kascontrole
De kascommissieleden Teun Geertsma en Wytze de Haan, hebben geen op- of aanmerkingen en geven hun
goedkeuring aan de gepresenteerde financiële overzichten.
Teun Geertsma neemt afscheid van de kascommissie, volgend jaar neemt Arjen Dijkstra de plaats van Teun
over in de kascommissie.
7. Nieuwe bestuursleden
Anne-Esther Alstein is kandidaat voor bestuurslid van Plaatselijk Belang. Met instemming van de aanwezige
leden wordt zij benoemd.
8. Aftredend bestuursleden

We nemen afscheid van Sietse v.d. Berg en bedanken hem voor zijn inzet en betrokkenheid bij vele projecten in
Nij Beets.
9. Rondvraag
De lampen bij de bruggen / sluizen branden ook in het winterseizoen. Kunnen die niet uit?
Antwoord Gemeente: Het heeft te maken met een stukje wettelijk kader, als er wat gebeurd met de
sluis, een boot vaart er tegen aan, en er staat geen verlichting te branden dan is de gemeente
aansprakelijk voor de gevolgen. Met de verlichting wordt aangegeven of de sluis bedienbaar is.
Ondanks dat men niet door het kanaal kan varen moeten de lichten blijven branden. Buiten het
seizoen zal aan beide kanten 1 rode lamp moeten branden.
Presentatie Zonnepanelenpark Zandwinningput Nij Beets
Wiebren Santema / Groen Leven
Op dit moment wordt de vergunning voor het plaatsen van dit drijvende zonnepalenpark aangevraagd. Er is
door Groen Leven subsidie verkregen bij het RVO.
Keuze voor de Nijs Beetster kant: De kant van de snelweg is nog actief in gebruik door een boot, verbonden met
kabels. Daardoor kan het park niet aan die kant geplaatst worden.
Via www.theimageneers.com / zandwinning Nij Beets is een visualisatie van de situatie te zien.
Er komt een Gebiedsfonds: Groen Leven stort geld in een stichting ten behoeve van de omgeving van Nij Beets.
Dit geld is bestemd voor energie transitie, sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten.
Planning:
Maart 2019: start procedure RO (ruimtelijke ordening). Provincie is het bevoegd gezag die gaat over de
vergunning. De gemeente moet daarnaast een verklaring van geen bedenking afgeven.
November 2019: start bouw zonnepanelenpark
Vragen:
 Wie kan er gebruik van de stroom van het zonnepanelenpark?
De stroom gaat naar het net, waar iedereen gebruik van maakt. De stroom kan door een
energiemaatschappij gekocht worden.
 Bericht in de krant dat er teveel zonnepanelen gebouwd worden, waardoor het net het niet aan kan.
Hoe kom dat hier?
De verwachting is dat de capaciteit in Friesland ook een keer op is. Het net zal uitgebreid moeten
worden binnen Nederland, waar plannen voor zijn, zeker voor in het Noorden.
 Waarom maken we geen waterstof?
Dat kan alleen met schoon water. Daarnaast is het nog lastig om mee te werken en om het te
comprimeren en te transporteren. Waterstof is op dit moment nog heel duur.
 Hoe zit het met de vergunning en de einddatum?
Een zonnepanelenpark is na 25 jaar wel aan het einde van de levensduur.
 Hoe is het met de belasting van het milieu?
De panelen die nu gemaakt worden, zijn al veel minder belastend voor het milieu. Deze ontwikkeling
gaat wel door, zodat er straks milieuvriendelijke panelen zijn.
 Wordt er wel naar de natuur en de vogels gekeken, juist aan die kant waar de panelen komen, in
verband met het rustgebied daar?
Daar wordt rekening mee gehouden. Er wordt onderzoek naar gedaan.
 Jaren terug is er door v.d. Wiel de beloftes gedaan dat dit een natuurgebied zou zijn. Waarom
gebruiken jullie geen land?
Voor alle keuzes valt iets te zeggen.
 Waarom wordt er niet gekozen voor daken?
Niet alle grote daken zijn geschikt hiervoor. Het verstevigen van deze daken kost veel extra geld.
 Wanneer start het Gebiedsfonds?
Dat geld komt vrij wanneer de bouw start.
 Voor welk gebied is het Gebiedsfonds bedoeld?
Dat is nu nog niet duidelijk. Alleen voor Nij Beets, of profiteert Beetsterzwaag er ook van. Het voorstel
dat Groen Leven bij de gemeente indient zal zijn dat het Gebiedsfonds naar Nij Beets gaat + de








omwonenden van de zandput. De gemeente beslist hierover. Voor Nij Beets is het belangrijk om hier
duidelijkheid in te krijgen. In de aanvraag van de vergunning wordt meegenomen dat het Gebiedsfonds
voor Nij Beets en omgeving is.
Wat is de tophoogte van de panelen ten opzichte van de waterlijn?
Een meter.
Kan het zonnepanelenpark verschoven worden na 10 jaar als de werkzaamheden aan de snelweg kant
klaar zijn?
Dat zou een optie kunnen zijn.
Leiden jullie ook monteurs op uit het eigen gebied?
Er is moeilijk personeel te krijgen, vanwege specifieke deskundigheid en het zware werk. Er is een
opleiding gestart in Emmen en Groningen waarin jongeren die weinig kans hebben op een baan,
opgeleid worden.
De communicatie met omwonenden wordt gemist.
Er is niet bij iedereen langs geweest. Dit gaat alsnog gebeuren.

