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Notulen 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 

Datum: 16 februari 2021 
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: Digitaal via MS Teams 
Aanwezig: 
Wiebe Hilgen (WH) – voorzitter 
Corina Vink (CV) – secretaris/notulist 
Janny Nijenbrinks (JN) – penningmeester  
Henk Nijenbrinks (HN) 
Louise Dassen (LD) 
Lex Stax (LS) 
 
Afwezig: 
Mieke Heijnen (MH) – met kennisgeving 
Harma Frieling (HF) – met kennisgeving 
Herjen Brands (HB) – met kennisgeving 
 
 
Nr. Verslag Actie-

houder 
1 Opening en vaststellen agenda  
 De heer Hilgen heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

 
De volgende punten worden toegevoegd aan de agenda: 

• 13 Projectsubsidies 

• 14 Terugkoppeling gesprek burgemeester 2 februari 

• 15 Subsidie Dorpsinitiatieven 

• 16 Dorpsondersteuner informele zorg 

• 17 Begroting  
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

 

2 Mededelingen  
 • Op 30 mei is het evenement ‘Gluren bij de buren’, een huiskamerfestival en 

wordt georganiseerd door de gemeente. Tijdens deze dag komen mensen bij 
je thuis waar een artist optreedt. Vorig jaar waren er vijf locaties in 
Oranjedorp en in totaal ruim honderd mensen. Vanwege corona zullen de 
optredens dit jaar in de tuin plaatsvinden. Exacte uitwerking volgt later. 

• De AED-reanimatiecursus staat voorlopig gepland op 6 april. Dit wordt 
vermeld in de nieuwsbrief (verspreiding week 9) en er wordt in week 11 een 
flyer verspreid ter herinnering. In verband met corona vindt de cursus plaats 
met maximaal zes personen. Indien er meer interesse is, worden daarna extra 
cursusmomenten georganiseerd. 
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• Er vindt binnenkort overleg plaats met Laurens Meijer. Hij heeft een woning 
aan Bladderswijk OZ en is centrummanager bij de gemeente. Hij gaat helpen 
met het organiseren van de ondernemersborrel in mei (onder voorbehoud van 
coronamaatregelen) 

• Morgen (17 februari) gaan HN, WH en de Snikke kijken bij de voorgestelde 
locatie van de gemeente om te parkeren voor de rondvaartboot. Het lijkt een 
goede oplossing en bevindt zich aan Bladderswijk OZ bij de brug van het 
Koning Willem Alexander Kanaal. De Snikke lijkt ook tevreden met de locatie. 

• WH ligt toe hoe het zit met de terrein van de ijsbaan; grond is van de 
gemeente en de EOP betaalt jaarlijks de huur voor het veld. Het terrein is 
multfunctioneel maar wordt momenteel alleen door de ijsvereniging gebruikt. 
Met goedkeuring van het vorige EOP-bestuur is her vorig jaar een hek 
geplaatst en meebetaald zodat schapen kunnen grazen. Dit is goedkoper dan 
het laten maaien. 

• De kabel voor de openbare verlichting langs fietspad Oosterwijk is 
aangebracht. Nu moet de vorst uit de grond voordat de lichtmasten geplaatst 
kunnen worden. 

 
3 Ingekomen stukken  
 datum 

 
afzender 
 

onderwerp 
 

24-01-2021 Veenvaart Reminder invullen enquête 
perspectieven 

25-01-2021 Gemeente Emmen Fietsparkeren bij het dorpshuis 
28-01-2021 Gemeente Emmen Ideeën voor mijn buurt 2021 
28-01-2021 Dhr. J. Wolters uit Emmen brief Thoriumcentrales in de 

toekomst 
30-01-2021 Veenvaart Uitnodiging enquête Dorpen in het 

Veen t.b.v. Belevingskaart 
05-02-2021 Gemeente Emmen Informatie ijsverenigingen/ijsbaan 
09-02-2021 Gemeente Emmen Informatie openstelling ijsbanen 
12-02-2021 Kracht van de Veenkoloniën Nieuwsbrief februari 2021 
15-02-2021 Gemeente Emmen Memo reguliere overleggen met EOP 

Oranjedorp aangaande 
bedrijventerrein  

 

 Uitgaande stukken  
 datum 

 
ontvanger 
 

onderwerp 
 

22-01-2021 Fam. Appeldorn Brief mozaiekbank 
27-01-2021 Gemeente Emmen, 

dorpshuis 
Reactie fietsparkeren bij 
het dorpshuis 
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4 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Er zijn geen opmerkingen op de notulen; het verslag is vastgesteld. 

 
 

5 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst is besproken en bijgewerkt. 

 
 

6 Uitdaagrecht  
 Wat betekent het uitdaagrecht? 

Het uitdaagrecht (Right to Challenge) is een kansrijk participatie-instrument waarmee 
(groepen van) inwoners de mogelijkheid krijgen om een collectieve voorziening van de 
gemeente of provincie over te nemen. Inclusief het daarvoor beschikbare budget. Dit 
omdat de inwoners denken het beter, goedkoper of efficiënter te kunnen doen dan de 
overheid. 
 
CV ligt toe dat ze onlangs een overleg heeft gehad met WH en LS waarbij ze dit 
onderwerp besproken hebben. Daarbij zijn twee opties naar voren gekomen; een 
zwerfafvalproject of het onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid in 
Oranjedorp. 
Gemeente Emmen wil graag een proefproject voor het uitdaagrecht. Er wordt 
besloten dat het verkeersveiligheidsonderzoek hiervoor gebruikt gaat worden. 

 

 CV zal contact opnemen met Heidi Assen om het een en ander af te stemmen. 
 

CV 

7 Dorpstelefoon (wat willen we ermee?)  
 In verband met afwezigheid van MH wordt het agendapunt doorgeschoven naar de 

volgende vergadering.  
 

 

8 Bladbakken 2021  
 HN gaat bij firma Meijer bouwmaterialen informeren naar de kosten voor bladbakken: 

• 10 stuks 

• 1 meter breed, 2 meter lang, 1 meter hoog 
 

HN 

9 GZI-next  
 Gisteren (15 februari) is er een overleg geweest met drie EOP’s; Bargeroosterveld, 

Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp, en de Energiecoörporatie. Er is een vragenlijst 
opgesteld voor gemeente Emmen, Engie en Shell/NAM. Dit zijn allemaal vragen m.b.t. 
de biovergister in relatie tot overlast. Zodra de vragenlijst definitief is, wordt het naar 
de betrokken instanties verstuurd. 
In het overleg is ook besproken wat de rol en positie is van de EOP’s en 
Energiecoörporatie: hardmaken voor nul overlast en toepassen van burgerparticipatie. 
 
Verder gaat er een brief naar het college met verzoek tot gesprek met wethouder rink 
over burgerparticipatie. De brief is in concept klaar en wordt eind volgende week 
(week 8) verstuurd. 
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Verder geeft WH aan dat er een biovergasser komt in Emmen, los van GZI-next. 
Milieudefensie uit Westerveld heeft hiertegen een protest aangespannen. Dit protest 
heeft geleid tot uitstel van het plan en het ligt nu bij de rechter. Die doet over een 
paar maanden uitspraak. WH heeft contact gehad met Milieudefensie en er wordt 
samen opgetrokken om van elkaar te leren. 
Verder houdt Natuurmilieudefensie (NMF) zich bezig met de uitstoot en de invloed in 
de regio. 
 
Voor GZI-next is een MER (milieueffectenrapportage) nodig. De omgeving kan bezwaar 
indienen tegen zo’n rapport. 
CV oppert dat een AERIUS-berekening waarschijnlijk ook uitgevoerd moet worden. 
 

10 Recyclingterrein  
 Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente (wethouder Otter en Van der 

Weide) en RUD over het recyclingterrein en het was een goed gesprek. Er is 
afgesproken dat er een top 5 van de belangrijkste bedrijven aangeleverd wordt en de 
RUD zal daar de vergunningen vervolgens van aanleveren.  
Het is uiteindelijk een top 6 geworden, de vergunningen moeten nog ontvangen 
worden. Deze gegevens zijn het begin van het feitenboek.  
 
LS heeft voor de werkgroepleden een Dropbox aangemaakt zodat de documenten 
gedeeld kunnen worden en alle leden het in kunnen zien. 
 
Verder heeft LS een tijdje geleden contact gehad met Eric Meppelink over geluids- en 
stankoverlast wanneer compost omgezet wordt. Zij gaan zelf metingen uitvoeren over 
schimmels die vrijkomen bij composteren. De uitslag is niet bekend bij de EOP. 
 
LS benadrukt dat geloofwaardigheid in dit proces heel belangrijk is en dat de 
verstandshouding met de RUD goed moet blijven. 
 

 

 Naast geluids- en stankoverlast gaat ook de waterkwaliteit getest worden. HN geeft 
aan dat Hans Potters vaak controles van het oppervlaktewater uitvoert zodat hij zeker 
weet geen vervuild water over zijn planten te spuiten. 
HN zal Hans vragen. 
 

 
 
 

HN 

11 Huisvesting ouderen  
 LD heeft een intentieverklaring ondertekend om grond te verkopen en naar WH 

gestuurd. Verder zijn er geen ontwikkelingen. 
 
Er wordt binnenkort een flyer rondgestuurd waarin gevraagd wordt of er inwoners zijn 
die belangstelling hebben voor de huisvesting en meer informatie willen. De EOP wil 
graag zoveel mogelijk mensen betrekken bij het project zodat het een breed draagvlak 
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heeft. Verder is het de bedoeling dat er bij afronding van de initiatieffase de bewoners 
het overnemen en de EOP ondersteunend naar de achtergrond gaat. 
 

12 Fietsparkeren dorpshuis  
 Dit agendapunt komt te vervallen, is besproken bij ingekomen en uitgaande stukken. 

 
 

13 Projectsubsidies  
 Er zijn een aantal projectsubsidies beschikbaar waar de EOP gebruik van kan maken: 

• Idee voor mijn buurt 2021  

• Kern met pit 

• Kiem en zaaigeld  
 
Er zijn drie pijlers waar de EOP zich op richt in het dorp: 

• Leefomgeving (verkeersoverlast, geluidsoverlast etc.) 

• Sociale omstandigheden (zoals ouderenhuisvesting) 

• Onderlinge Oranjedorp-gevoel (bbq, kersverlichting, farmers market etc.) 
 
Er wordt besloten dat er een Farmers Market georganiseerd gaat worden. besproken 
ideeën zijn: 

• Lokale groente uit Oranjedorp. Hiermee evt. de samenwerking opzoeken met 
Facebookpagina Oranjedorpse tuinen 

• Biologisch vlees 

• Hapje en een drankje 

• Muziekband 

• Iets voor kinderen, zoals springkasteel en schminken 

• Natuurwerk bij betrekken 

• Eventueel een persbericht eruit 
 

 

 HN en LS gaan zich hiermee bezighouden en stemmen dit evenement af met DH en 
AC. 

HN/LS 

 CV zal FB-pagina Oranjedorpse tuinen delen met HN en LS. 
 

CV 

14 Terugkoppeling gesprek burgemeester 2 februari  
 Op 2 februari was het gesprek met de burgemeester en een aantal EOP’s over de 

voorgenomen bezuinigingen van gemeente Emmen. De volgende partijen waren 
aanwezig: 

• Burgemeester – gemeente Emmen 

• W. Wessels – gemeente Emmen 

• J. Zwerver – gemeente Emmen 

• L. Wilpshaar – gemeente Emmen 

• Centrum Emmen – 2 personen 

• EOP Zwartemeer – 1 persoon 
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• EOP Schoonebeek – 2 personen 

• EOP Zandpol – 1 persoon 

• EOP de Monden – 2 personen 

• EOP Oranjedorp – 1 persoon 
 
CV geeft terugkoppeling van het gesprek: 

• Burgemeester licht toe waarom dit overleg plaatsvindt; voorwaarde van de 
gemeenteraad uit motie waarbij €25.000 op de EOP’s bezuinigd is (i.p.v. 
€100.000) 

• De burgemeester heeft van de gemeenteraad ook meegekregen dat hij met de 
EOP’s moet bespreken over herziening en aanscherping van het EOP-beleid en 
de EOP-verordening of wijze waarop verantwoording moet worden afgelegd 
over budget en uitgaven gewijzigd moet worden. De achterliggende gedachte 
hierbij si dat er in de praktijk blijkt dat er grote verschillen zijn in de manier 
waarop EOP’s werken en verantwoording afleggen aan de achterband en 
besteding van geld.  
Alle aanwezige EOP’s zijn het er unaniem over eens dat herziening, wijziging 
of verscherping niet nodig is. Ga juist eens kijken bij de EOP’s die het niet goed 
doen in plaats van dat de ‘goede EOP's’ daar de dupe van zijn. 

• Vervolgens mogen de EOP’s hun voorstellen door voor bezuinigingen: 

• EOP Oranjedorp begint en vertelt hetzelfde als in het betoog tijdens 
inspreekrecht en benoemt ook het uitdaagrecht 

• EOP Zwartemeer vindt dat er procesmatig meer bezuinigd kan worden 

• EOP Schoonebeek weet geen bezuinigingen en somt op wat ze zelf 
allemaal gedaan hebben 

• EOP Zandpol komt met het voorstel om in elk dorp een KGA-afval 
inzamelpunt te hebben zodat het mensen een rit naar de milieustraat 
scheelt, voorkomt dat mensen het bij het gewone afval gooien 
(scheelt scheidingskosten) en is beter voor het milieu 

• Overige EOP’s brengen niets in 

• Het wegvallen van buurtsupport wordt besproken. Er komt een digitale 
bijeenkomst om dit te bespreken en een uitnodiging volgt. De burgemeester 
ligt toe dat het totale subsidiebedrag waar de EOP’s over beschikte was 
€206.000. Driekwart hiervan was voor het opruimen van afval en zwerfafval. 
Dit zit nu bij de EMCO om alles schoon te maken. Dan blijft er nog een kwart 
van het bedrag over ca. €50.000 die ingezet kunnen worden voor overige 
zaken in de wijk. Daar gaan afspraken over gemaakt worden. De gemeente 
hinkt op twee gedachten: 

• Als EOP’s gezamenlijk opdracht geven om dit bedrag te besteden naar 
EMCO 

• Bedrag naar rato verdelen onder de 35 EOP’s zelf 
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• CV geeft vraagt in het gesprek tevens aandacht voor de verkeersveiligheid en 
verkeersstromen in Oranjedorp. Het dorp heeft verkeersoverlast, wordt veel 
gebruikt als sluiproute, vrachtverkeer staat regelmatig vast op de brug of moet 
keren. Met de ontwikkelingen die er zijn rondom MM Bereikbaar (aanpassen 
kruispunt N862 bij Nieuw-Dordrecht en sanering van aansluiting op de 
rondweg bij de Gamma) en GZI-next gaat Oranjedorp nog meer 
verkeersoverlast krijgen. Verder geeft de gemeente in de kadernota aan dat ze 
vindt dat de Veenvaart een toeristisch uithangbord van de gemeente is en 
Oranjedorp grenst daaraan. Verder wil de gemeente volgens de kadernota 
€100.000 besteden aan het onderzoeken van de bereikbaarheid van 
industrieterrein Bargemeer. Oranjedorp zit tussen al deze ontwikkelingen in 
en wil dat de verkeersoverlast afneemt. Het is de burgemeester helder. 

 
LD geeft aan dat er bij de brug Oosterwijk WZ vaak Poolse auto’s worden opgeladen 
op vrachtwagens om vervolgens vervoerd te worden. CV ligt toe hoe het werkt met 
routes in navigatiesystemen; overheden konden dit aangeven, nu niet meer. Nu 
worden veel routes bepaald door Google zelf o.b.v. de borden die Google ziet. 
 

15 Subsidie Dorpsinitiatieven  
 Er is een provinciale subsidie van €50.000 beschikbaar. Het 

verkeersveiligheidsonderzoek van Oranjedorp wordt hiervoor gebruikt. CV en LS zijn 
hiermee bezig. 
 

 

16 Dorpsondersteuner informele zorg  
 De  BOKD gaat subsidie aanvragen bij Provincie Drenthe om het mogelijk te maken dat 

er voor drie dorpen gedurende twee jaar een dorpsondersteuner komt. Elk dorp krijgt 
er een. De dorpsondersteuner is er voor het ondersteuning en verbinding; formele en 
informele zorg, dit is heel breed. De exacte invulling van een dorpsondersteuner wordt 
per dorp/inwoners bepaald. Het is een mooie manier om het voorzieningenniveau 
omhoog te krijgen; alles met betrekking tot gezondheid. 
 
Het idee is om dit gezamenlijk met Nieuw-Dordrecht te doen; Oranjedorp is te klein. 
De EOP staat hier positief tegenover, exacte rol hierin is nog niet bekend. 
 

 

17 Begroting  
 JN vraagt of het klopt dat de gemeente €18.000 overgemaakt heeft voor de 

Oosterveenseweg i.p.v. €20.000. Hier is CV niets over bekend.  
 

 JN checkt voor de zekerheid de benaming van de overboeking en geeft het door aan 
CV. 

JN 

 CV zal daarna contact opnemen met de gemeente. CV 
 JN gaat de begroting opstellen met behulp van Jan. De begroting is in concept klaar 

voor de volgende vergadering en wordt van te voren met de bestuursleden gedeeld. 
 

JN 
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8 W.v.t.t.k.  
 • HN geeft aan dat zowel de gemeente als de EOP niet verzekerd is tegen 

vandalisme; de premie is te hoog. De EOP is eigenaar van het naambordje van 
Kollingsveenbosje, dus de herstelkosten zijn voor de EOP.  

 

 HF regelt het herstellen ervan. HF 
 • De Natuurmilieufederatie (NMF) zoekt vier dorpen om mee te doen met de 

energietransitie die verder gaat dan alleen zonneparken. Deze vraag ligt bij de 
energiecoöperatie; zij zijn leidend of ze het willen of niet. De EOP heeft hierin 
een nihile rol. 

 

 • Op 20 maart is de landelijke opschoondag waarbij er aandacht gevraagd wordt 
voor zwerfafval. De gemeente stelt voor deze dag materiaal beschikbaar. 

 

 WH neemt de organisatie voor zijn rekening. Mensen kunnen zich aanmelden, 
krijgen thuis het materiaal bezorgd en er zit wat lekkers bij. 
 

WH 

9 Rondvraag  
 Niemand heeft iets voor de rondvraag. 

 
 

10 Volgende vergadering  
 De volgende vergadering vindt plaats op 16 maart 2021 van 19.30 tot 22.00 uur in het 

dorpshuis mits de coronamaatregelen het toelaten. Anders wordt er digitaal via MS 
Teams vergaderd. 
 

 

11 Sluiting  
 WH bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 
 

 

 

 


