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Beste dorpsgenoten, 

In deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over de volgende punten:

 Eindelijk verlost van de NCG

 Tom Roggema, bedankt voor al je inzet 

 Voortgang van de versterking en vernieuwing

 Bewonersavond over energie

 Een nieuwe procesondersteuner, penningmeester en accountant

 Wat moeten bewoners aan met een raar aanbod van de NCG

Krewerd op tv:,,Eindelijk verlost van de NCG.”

Krewerd was op woensdag 24 november op tv. Het actualiteitenprogramma 1 Van-
daag bezocht ons dorp en maakte een reportage. Tom Roggema en Luuk van Schaick 
vertelden hoe zwaar het afgelopen jaar is geweest, in het gevecht met de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG). De indruk die op de website van 1vandaag wordt ge-
wekt dat Luuk namens het bestuur het vertrouwen in de NCG opzegt is niet juist. Dat 
kun je in de documentaire zelf ook zien.

Opmerkelijk was dat de NCG zelf in de reportage toegaf hoe bureaucratisch en tegen-
werkend de organisatie zich steeds heeft opgesteld. Maar toch gaat de versterking en 
dorpsvernieuwing van Krewerd beginnen. Niemand kan ons dit mooie project nog af-
pakken, ”zegt dorpsbouwmeester Fons Verheijen.

,,Onze voorlopige ontwerp plannen zijn eindelijk goedgekeurd. We nemen de uitvoe-
ring nu zelf ter hand. De invloed van de NCG op de komende fase zal minimaal zijn.”

Als de plannen door de architect definitief zijn uitgewerkt, toetst de NCG de aanbeste-
dingsbegroting waarna,, na goedkeuring, de bouw kan starten.



Tom Roggema, bedankt voor je inzet
In de uitzending van 1 Vandaag vertelde Tom Roggema dat hij is gestopt als voorzitter
van Dorpsbelangen en als bestuurslid van de dorpscoöperatie.

Het bestuur van de coöperatie respecteert zijn besluit, maar vindt het bijzonder 
jammer. Tom heeft als initiatiefnemer erg veel betekend voor Experiment Krewerd. 
Het is zijn ‘kindje’. Hij heeft zich, enthousiast en bevlogen, het vuur uit de sloffen 
gelopen om het geweldige project te krijgen waar we nu staan. We hopen dan ook dat
Tom ons de komende jaren blijft steunen.  

Pijn

Het vertrek van Tom en ook het stoppen van procesondersteuner Mayke Zandstra 
maakt weer eens pijnlijk duidelijk welk een zware wissel de aardbevingsproblematiek 
op de inwoners trekt. Vechten tegen onrecht, tegenwerking en bureaucratie eist zijn 
tol van mensen. Het drijft ons soms uit elkaar. Het gaat soms zelfs ten koste van 
sociale samenhang, van solidariteit, en soms zelfs van vriendschappen en relaties. 

Maar in Krewerd geven we niet op. Het experiment gaat door. We hebben nu echt het 
punt bereikt dat de versterking van woningen kan beginnen. We zorgen er samen voor
dat we straks een mooier en sterker dorp hebben.

Voortgang van de versterking en vernieuwing

De begrotingen voor de tweede groep inwoners van Krewerd zijn inmiddels ook 
officieel door de directie van de NCG goedgekeurd. Dit betekent dat de 
subsidieaanvragen de deur uit kunnen, om zo snel mogelijk het bouwdepot ter 
beschikking te hebben.
De dorpscoöperatie heeft een bouwdirectie aangesteld. Vanaf nu ligt de leiding over 
het proces in handen van Jan Grijpma, onze bouwdirecteur op dorpsniveau.  

Procesondersteuner, penningmeester en accountant

De dorpscoöperatie heeft een opvolger gevonden voor Mayke Zandstra. Mayke neemt 
binnenkort nog afscheid van de inwoners in een afscheidsbrief. De nieuwe 
projectondersteuner wordt spoedig aan het dorp voorgesteld. 

Ook hebben we een nieuwe penningmeester voor de dorpscoöperatie gevonden. De 
heer Eltje Bos, voor veel inwoners een oude bekende, is bereid deze taak op zich te 
nemen. Daar zijn wij erg blij mee. Verder is er een accountant door ons benaderd. 

Procedure benoeming penningmeester

Normaal gesproken zou de nieuwe penningmeester in een algemene ledenvergadering
benoemd moeten worden. Door corona lukt dat niet. Niettemin willen we de 
benoeming ordentelijk en formeel juist laten verlopen: 



Het bestuur geeft daarom alle leden gelegenheid tot het indienen van eventuele 
bezwaren tegen deze benoeming. Een eventueel bezwaar kunt u indienen bij Frits 
Postema, kloosterweg 3a, Krewerd. fkrgrun@gmail.com  .  
Als er na 03-12-2021 om 20.00 uur geen bezwaren zijn ingediend, dan zal het bestuur
de benoeming goedkeuren. 

Aan de slag met energie

Zoals jullie allemaal weten, is ons energieplan goedgekeurd; er is door het Rijk €5,1 
miljoen beschikbaar gesteld om Krewerd energieneutraal te maken. De uitvoering van 
dit project ligt bij de bijna opgerichte stichting in samenwerking met de gemeente 
Eemsdelta.

Voor een verantwoord beheer moet er binnen de stichting aardgasvrije-wierdendorpen
een dagelijks bestuur worden gevormd en er moet een plan van aanpak worden 
gemaakt. Alle inwoners hebben inmiddels duurzaamheidsrapporten van adviesbureau 
Invent gekregen. Het is de bedoeling dat zij hierover per adres in gesprek gaan met 
hun eigen architect. Fons zal de architecten hier op attenderen.

Groen gas

Het project ‘groen gas’ is eerst in handen gelegd van Pieter Brink en een van de 
bestuursleden van de coöperatie. Over de haalbaarheid van een zonneweide, 
eventueel samen met buurdorpen, bestaan nog twijfels. We weten niet of de 
bewoners daar wel écht voordeel van hebben. Er is een gesprek gepland met Enexis. 
Bureau Invent zal vóór én in overleg met ons bekijken of de keuze moet vallen op een
zonneweide of liever op zonnepanelen op de eigen daken.

Het bestuur wil de komende tijd intensiever communiceren met de bewoners over 
energie. Daarom wordt een bewonersavond rond het thema 
‘energie’ georganiseerd in januari.

Tot slot: Wat moeten we met raar aanbod van NCG

De NCG heeft een groot aantal bewoners van het aardbevingsgebied een aanbod 
gedaan om voor €30.000 af te zien van de versterking/vernieuwing van hun woning. 
Ook in Krewerd. Veel mensen begrijpen hier niets van. Als bestuur van de 
dorpscoöperatie proberen we daarom helder te krijgen wat de consequenties van een 
dergelijke keuze zijn. We komen hier spoedig op terug, mogelijk tijdens een 
bewonersavond.

Een nagekomen bericht:
Op 26-11-2021 heeft het bestuur van de coöperatie voor het eerst vergaderd met de 
klankbordgroep. Deze groep bestaat uit Willem de Graaff, Eefje Claessens, Vincent 
Noordhoek en Erica van de Vuurst. Wij hebben onder andere gesproken over het feit 
dat alles rond het experiment zo lang duurt. Wij zijn blij dat er al heel veel is uit-
onderhandeld en dat we steeds dichter bij het punt komen waarop de aannemers ons 
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dorp binnen rijden om onze huizen aan te pakken. Het wordt een spannende tijd wat 
van ons allen véél uithoudingsvermogen vraagt.  

Met de klankbordgroep zijn afspraken gemaakt over de manier waarop het contact 
tussen het coöperatiebestuur en de klankbordgroep vorm krijgt. De klankbordgroep 
zal binnen hun eigen kringen extra attent zijn op wat er in ons dorp leeft. Ook zij zijn 
direct aanspreekbaar, dus mocht er iets zijn met betrekking tot het experiment, meld 
het hun. Dit wordt dan door hen onder de aandacht van het coöperatiebestuur 
gebracht. De start is er en wij zullen vast en zeker een werkbare vorm vinden.

Dit verslag is slechts een beperkte weergave van wat er binnen het bestuur letterlijk gezegd is. Aan 
dit verslag kan geen juridisch geldigheid worden ontleend.
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