Beste Krewerders,
Ik wil jullie een groot compliment maken voor de enorme inzet en het vele werk dat Krewerd de
afgelopen maanden heeft verricht om te komen tot een dorpsvisie. Een toekomstplan voor Krewerd,
waarbij het dorp de versterking, energietransitie en dorpsvernieuwing hand in hand wil laten gaan.
Een plan dat Krewerders een wenkend perspectief biedt voor de lange termijn.
Het college van B&W heeft 17 november jl. positief beslist op jullie eerste aanvraag van € 550.000
voor het Nationaal Programma Groningen (NPG). Daarmee kunnen jullie een begin maken met de
uitvoering van jullie wensen en ambities. Het wachten is nu op een positief besluit van het bestuur van
het NPG. Dat verwachten we over enkele weken.
Voor het vervolg van jullie toekomstplan zal de nieuwe gemeente Eemsdelta een besluit nemen. De
nieuwe gemeenteraad zal daarvoor begin 2021 eerst een Lokaal Programma vaststellen. Een concept
van dat programma is recent door de gemeenteraden van de drie 'oude' gemeenten al vastgesteld. En
natuurlijk biedt dit conceptprogramma mogelijkheden voor Krewerd, maar er zal een afweging met
andere projecten moeten plaats vinden. Het NPG heeft voor Eemsdelta voor de periode 2021-2023
nog een bedrag gereserveerd van dertig miljoen euro, een enorm bedrag.
Alle NPG-aanvragen die vanaf de zomer 2020 worden ingediend, worden getoetst aan dat Lokaal
Programma. Wij hebben met het honoreren van de huidige NPG-aanvraag het maximale gedaan wat
nog binnen onze eigen mogelijkheden lag. Het trekkingsrecht waar wij zelf nog over konden
beschikken, hebben wij grotendeels ingezet voor Krewerd.
Helaas heeft het ministerie van BZK jullie aanvraag voor de energietransitie niet gehonoreerd, net als
andere aanvragen uit het aardbevingsgebied. Naar aanleiding van de afwijzing heb ik contact gezocht
met het ministerie om de mogelijkheden te verkennen jullie energieplan toch verder te brengen.
Daarvoor lijken reële kansen aanwezig en die bespreken we op het ogenblik met vertegenwoordigers
van het ministerie. Nog even afwachten dus.
Mijn mandaat als burgemeester houdt op bij de jaarwisseling. Ik kan daarom geen toezegging doen
over de besluitvorming van de gemeente Eemsdelta over het vervolg van jullie prachtige plan. Wel
heb ik er alle vertrouwen in dat jullie de nieuwe gemeentebestuurders weten te overtuigen.
Ik kijk met veel waardering terug op onze tijd samen en de goed bezochte dorpsbijeenkomsten in
Kredo. Het was mooi om te zien waar een klein dorp groot in kan zijn.
Gerard Beukema, burgemeester

