
Beste leden van de Raad, 

Op advies van dhr. Joostens, voorzitter van de werkgroep NPG stuur ik u deze 
brief.  

Ik ben een van de planindieners van het programma Hart voor Midden-Groningen. 
Wij hebben naar aanleiding van de vraag van de gemeente Midden-Groningen om 
met thema-overstijgende ideeën te komen, het plan leer- en ontwikkelbedrijf (Stee) 
Aletta ingediend. Het betreft hier een plan voor een multifunctionele invulling van 
het voormalige Rijks HBS gebouw die inmiddels 16 jaar leeg staat. Samen met een 
aantal inwoners van Sappemeer willen we ons hiermee graag inzetten voor 
Sappemeer en omgeving om zo onze culturele identiteit te versterken, het toerisme 
te bevorderen, voorzieningenniveau en de leefbaarheid van dit gebied te vergroten. 
Na een voorbereidingstijd van drie kwart jaar hebben we een gedegen plan met 
begroting en aanvullende stukken ontwikkeld, waarbij we met vele verschillende 
partijen in gesprek zijn geweest.  

Voor de uitvoering van dit plan zijn we in een vroeg stadium in gesprek gegaan met 
de gemeente om de (on)mogelijkheden te bespreken. De actuele status hiervan is 
dat we een principeverzoek hebben ingediend bij de afdeling vergunningen. Dit 
hebben we gedaan op basis van een aantal constructieve gesprekken in het kader 
van de exploitatie mogelijkheden. Dit is in behandeling bij de afdeling 
vergunningen, de omgevingsdienst Groningen en de RCE. Dit heeft momenteel de 
volgende status:  

“Omdat het een Rijksmonument betreft en er dus ook mogelijk een 
monumentenvergunning nodig is voor jullie plannen, hebben we besloten bij de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed alvast een zogenoemd pre-advies te vragen.” 

We verwachten hier nog dit jaar uitsluitsel van.  

De gemeente Midden-Groningen wil het NPG-budget besteden aan een lokaal 
programma dat breed gedragen wordt door de samenleving. Dat programma wordt 
in 2020 geschreven, in goede samenwerking en afstemming met inwoners, 
bedrijven en organisaties. Iedereen wordt actief betrokken bij het bedenken van 
ideeën, het maken van plannen en het doen van voorstellen. Dat gebeurt in de 
vorm van gesprekken in allerlei combinaties en op allerlei manieren. De toekomst 
van Midden-Groningen maken we met elkaar!  

Als inwoner van Sappemeer heb ik deze oproep met beide handen aangegrepen 
en ben ik samen met mijn vrouw voortvarend aan de slag gegaan. We hebben ons 
plan doorontwikkeld tot het leer-en ontwikkelbedrijf Aletta. Dit is een thema-
overstijgend plan, waar de volgende ambities van het programma in terug komen: 
 
 
 



1. Lang en gelukkig leven waar je hart ligt 

In Midden-Groningen streven we ernaar om lang, gezond en gelukkig te leven in 
een aantrekkelijke sociale leef- en woonomgeving. Vanuit deze ambitie hebben we 
enkele doelen gesteld: 

• Verhogen van de veerkracht en weerbaarheid van mensen 

2. Open je hart voor Midden-Groningen 

We willen Midden-Groningen niet alleen aantrekkelijk houden voor mensen die er 
nu wonen en werken, maar ook voor mensen van buiten de gemeente. 
Doelstellingen vanuit deze ambitie zijn: 

• Versterken culturele identiteit 
• Benutten van kansen voor recreatie en toerisme 
• Versterken van de kwaliteit van het landschap in de gemeente 

3. Hart voor de jeugd 

De jeugd heeft en is de toekomst. Daarom moeten jongeren de kans krijgen om 
zich optimaal te ontwikkelen in Midden-Groningen. Dat gaan we doen vanuit de 
volgende doelstellingen: 

• Talentontwikkeling stimuleren en (taal)achterstand verminderen 

4. Hart voor werk 

Werk is belangrijk voor de ontwikkeling en het geluk van onze inwoners. Hoe meer 
mensen werk hebben, hoe beter dat is. Of dat nu in de gemeente zelf is of in de 
directe omgeving. Enkele doelstellingen zijn: 

• Verhogen van de arbeidsparticipatie 
• Verbeteren van de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt 
• Aantrekken van nieuwe andere werkgelegenheid 

Desgewenst kan ik u het volledige exploitatieplan doen toekomen. Verder kunt u via 
onderstaande media zien wat de plannen zijn:
 
Interview RVNoord https://www.rtvnoord.nl/nieuws/731887/Voormalige-Rijks-HBS-
moet-een-ontmoetingsplek-worden 
Plaatsing artikel HS-Krant 19/8/2020 https://hskrant.nl/artikel/1120350/stee-als-
ontmoetingsplek-in-voormalige-rijks-hbs.html 
Plaatsing artikel https://indebuurt.nl/groningen/groningers/hbs-sappemeer-wordt-
stee~92269/ 
Plaatsing artikel Noorderbreedte https://www.noorderbreedte.nl/2020/08/26/stee-
aletta/ Vervolgens zijn de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
een NPG financiering: 
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Samen werken we aan nieuw perspectief voor Midden-Groningen. Het NPG stelt 
hiervoor het geld beschikbaar. Midden-Groningen werkt hiervoor een lokaal 
programma uit, samen met de eigen inwoners. We willen graag dat iedereen uit de 
samenleving mee kan denken en mee kan doen. Natuurlijk letten we op de kwaliteit 
van de plannen en de plús die ze bieden voor onze gemeente. We doen dat op 
basis van de volgende criteria: 

• Projecten dienen bij te dragen aan meerdere doelen en ambities van het 
Lokaal Programma NPG Midden-Groningen.  
Opmerking: hier voldoen we aan. 

• We kiezen voor projecten die echt effect hebben. Dit gaat niet over groot of 
klein, maar om het te verwachten effect op basis van de investering. 

 Opmerking: ter beoordeling. 

• Projecten moeten inzichtelijk maken wie er profijt van hebben. Op welke 
generaties en doelgroepen hebben de projecten invloed en in welke dorpen/
wijken is deze invloed merkbaar. 
Opmerking: hier voldoen we aan.  

• Projecten moeten realiseerbaar zijn. 
Opmerking: hier voldoen we aan.  

• Projecten hebben een duurzaam karakter; ze moeten een structureel 
perspectief in zich dragen en toekomstbestendig zijn. Projecten moeten een 
doorlopend effect hebben en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen 
voortbestaan na afloop van de financiering uit het NPG. 

 Opmerking: hier zijn we mee aan de slag gegaan. Tot op heden hebben  
 we hiervoor het volgende tot stand gebracht: 
 
 1. We hebben gesproken met Marjon Edzes (directeur Fraeylemaborg   
 en Doe Museum). We zien zeker mogelijkheden om een deel van het   
 doe-museum te exploiteren in Stee Aletta. Ook bestaat er de    
 mogelijkheid om een expositie van Aletta Jacobs te laten ontwikkelen,  
 welke we als vaste expositie in Stee Aletta willen tonen. 
 2. We hebben een afspraak Nynke van Hoorn (historische scheepswerf  
 Wolthuis) om de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen 
 3. We hebben een gesproken met Jos Boerjan en Ids Dijkstra (Kielzog  
 en Kunstwerkplaats). Zij zijn geintereseerd om een ruimte te huren.   
 Verder mogen we hun als samenwerkingspartner noemen. 
 4. We hebben een afspraak gehad met Jan-Harm Eppinga (Groninger   
 Landschap) om de kansen, samenwerkingsmogelijkheden en    
 verbindingen te verkennen 
 4. We hebben gesproken met Biblionet en zij gaan graag als    
 samenwerkingspartner met ons verder.  



 Een deel van hun werkzaamheden kunnen we in Stee Aletta aanbieden,  
 specifiek gericht op de doelgroep.  
 5. We hebben gesproken met Kwartier Zorg- en Welzijn en zijn gaan   
 graag als samenwerkingspartner met ons verder. Daarnaast hebben we  
 afgesproken dat we een deel van het gebouw kunnen gaan inrichten op  
 advies van het jongerenpanel.  
 6. We hebben gesproken met Miranda Bakker (gezinscoach), Wessel   
 Visser (psycho sociaal therapeut) en Ingrid Hoff (Katzz). Dit zijn    
 zelfstandige ondernemers die geïnteresseerd zijn om zicht te vestigen  
 in Stee Aletta 
 7. Er hebben zich inmiddels 3 vrijwilligers aangeboden die willen helpen 
 met de exploitatie van het gebouw en de restauratie van de klok en het  
 carillon.  
 8. We zijn met de buurtvereniging en diverse lokale ondernemers in   
 gesprek om evenementen en concepten te ontwikkelen voor jong en   
 oud ter bevordering van de leefbaarheid, het toerisme en de sociale   
 cohesie.  
 9. We hebben het bestuur van het openbaar onderwijs M-G en het   
 bestuur van een kinderopvangorganisatie als geïnteresseerde huurder.  

 Hiernaast hebben we gesprekken gehad met de provincie Groningen,   
 het Restauratiefonds, Erfgoedpartners, Libau en Boei ten aanzien van  
 het herbestemmen en (duurzaam) restaureren van het gebouw.  

• We gaan uit van wederkerigheid. Degenen die projecten voor ondersteuning 
bij het NPG aandragen, tonen zich in alle opzichten ook eigenaar van hun 
project en dragen daarmee medeverantwoordelijkheid voor hun project. 
Opmerking: hier voldoen we aan.  

• Projecten moeten breed gedragen zijn. Participatie aan de voorkant door 
initiatiefnemers moet geborgd zijn en projecten moeten een maatschappelijk 
belang dienen. 
Opmerking: ter beoordeling. 

Om de begroting rond te krijgen zijn we uitgegaan van een co-financieringsvoorstel. 
Deze is ingediend bij de gemeente Midden-Groningen. Naast het indienen van ons 
plan hebben we deze ingediend bij Toukomst, zijn we in gesprek met het 
Restauratiefonds en het Fonds Nieuwe Doen. Beide partijen zien kansen in het 
project en de haalbaarheid hiervan. Om het plan te kunnen realiseren zijn we voor 
de top-financiering NPG gelden nodig. Dit is de enige mogelijkheid om te kunnen 
voldoen aan het duurzaamheid karakter. Op deze wijze zijn we in staat om een 
duurzame exploitatie te realiseren. Dit is overigens doorgerekend door Draaijer en 
Partners vanuit het Toukomst project. 



Beste leden van de Raad, zoals u ziet hebben we niet stil gezeten. Waarom niet? 
We zijn gedreven om samen met de inwoners Sappemeer en de gemeente 
Midden-Groningen onze prachtige gemeente en haar inwoners vooruit te helpen. 
Echter, we krijgen geen “contact” met de gemeente. 

Nadat we ons thema overstijgend plan hebben ingediend hebben we flink moeten 
leuren om deze überhaupt op de agenda te krijgen. We hebben een rondleiding 
gedaan met vertegenwoordigers van het Thema jeugd. Er werd positief op het plan 
gereageerd, alleen past het plan niet binnen dit thema. Vervolgens is het plan 
ingebracht bij de themagroep cultuur en toerisme. 

Iedere keer wordt in de verschillende communicatie-uitingen aangegeven dat de 
gemeente Midden-Groningen het programma wil uitvoeren en ontwikkelen samen 
met haar inwoners. Wij als planindieners merken hier echter niks van. De contacten 
die er zijn, komen tot stand op initiatief van mijzelf. Op het moment dat de 
gemeente burgerparticipatie zo belangrijk vindt waarom neemt het dan geen pro-
actieve houding aan? Waarom wordt er gevraagd naar een thema-overschrijdend 
plan en wordt het vervolgens weer ondergebracht bij een van de vier thema 
groepen? Wat verwacht de gemeente nou van de planindieners? Is het de 
bedoeling dat wij de kar gaan trekken van ons project of zoeken we de 
samenwerking met elkaar op? Wil de gemeente samenwerken met de inwoners of 
wordt het NPG vooral gezien als een verruiming van de gemeentelijke begroting? 

Ik krijg geen antwoorden op bovenstaande vragen en eerlijk gezegd begrijp ik het 
ook niet. De gemeente vraagt om plannen vanuit de samenleving, deze dienen we 
in en vervolgens horen we niks. U zult begrijpen dat we als planindiener 
buitengewoon teleurgesteld zijn in hoe de gemeente Midden-Groningen ons als 
planindiener behandeld.  

Met deze brief vraag ik aandacht voor ons ingediende plan, maar ook op de andere 
plannen die zijn ingediend door andere inwoners. We willen graag mee werken om 
Midden-Gronigen mooier te maken voor alle inwoners, maar als we niet serieus 
worden genomen, dan wordt het lastig om dit samen te doen.  

Graag hoor ik van de gemeente Midden-Groningen of ze hart hebben voor het plan 
Stee Aletta en of ze dit samen tot een succes willen brengen. Ik vind dat we als pro-
actieve burgerparticipanten recht hebben op duidelijkheid hieromtrent.  

Voorts dank voor uw reactie en nog een prettige dag gewenst! 

Vriendelijk groetend, 

Renee Hassing  
initiatiefnemer en aanspreekpunt Leer- en Ontwikkelbedrijf (Stee) Aletta 
tel.: 06-54386020 | email: reneehassing@icloud.com 
adres: Noorderstraat 153, 9611 AD te Sappemeer 


