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1. Opening: 21.42 uur 

De vergadering vond plaats aansluitend aan de ingelaste raadscommissie en raadsvergadering over 

verhoging gaswinning gasjaar 2021-2022 en de subsidieregeling SNN. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

De heer De Bey en mevrouw Van Hogen hebben zich gemeld als insprekers voor agendapunt 4 

"Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening woongebieden". Mevrouw Edzes, de heer 

Middel en de heer Ruhé spreken in voor agendapunt 5 "Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan 

Buitengebied". De bijdragen met betrekking tot dit agendapunt van de familie Bouman en de 

familie Simonsz worden op hun verzoek voorgelezen. 

4. Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening woongebieden 

Het plangebied van het bestemmingsplan `Partiële herziening Woongebieden' bestaat uit 

watersport-, haven- en horecabedrijven en verenigingen en de directe omgeving daarvan in het 

gebied De Leine. Het plangebied is onderdeel van het bestemmingsplan `Woongebieden' van de 

voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Er is geconstateerd dat erin het bestemmingsplan 

fouten zitten met betrekking tot panden en inrichtingen binnen dit plangebied. Met deze Partiële 

herziening Woongebieden worden die fouten hersteld. Ook zijn daarin vergunningen verwerkt die 

zijn verleend na de vaststelling van het bestemmingsplan `Woongebieden'. 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

De raad wordt voorgesteld: 

• De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen; 

• Het bestemmingsplan Partiële herziening Woongebieden, vervat in het GML-bestand 

NL.IMR0.1952.bpkroherzwgbleine-va01, gewijzigd vast te stellen; 

• Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan betrekking 

heeft. 
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Conclusie:

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 3 februari 2022. 

ToezeQQin~en: 

• De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering van 3 februari nog even kritisch te kijken 

naar de tekst van de beantwoording van de technische vragen van de WD. Het betreft met 

name de beantwoording op vraag 2 "kunnen we uit voorgaande concluderen dat "of laten 

gebruiken" niet van toepassing is op de recreatiewoningen op bungalowpark de Leine?". 

• De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van D66 waarom het nodig is 

bij de beantwoording van de zienswijzen om de achterhaalde bedrijfsactiviteiten uit 2016 te 

benoemen. 

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 

Bij het nieuwe bestemmingsplan gaat het om een actualisering en harmonisering van de 

bestaande bestemmingsplannen buitengebied van de drie heringedeelde gemeenten. Het grootste 

deel van de percelen in het plan betreft agrarische percelen. In dit plan worden geen nieuwe 

ontwikkelingen meegenomen. 

Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

De raad wordt voorgesteld: 

In te stemmen met de `Nota zienswijzen, commentaar en wijzigingen bestemmingsplan 

Buitengebied Midden-Groningen; 

Met inachtneming van de in deze nota genoemde aanpassingen en de uitkomsten van de 

planMER het bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen met nummer: 

NL.IMR0.1952.bpmigbuitengebied-va01 gewijzigd vast te stellen; 

Geen exploitatieplan vast te stellen voor het plangebied waarop het bestemmingsplan 

betrekking heeft. 

Conclusie:

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 3 februari 2022. 
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Toeze~~in~: 

• De wethouder komt terug op de vraag over stikstof met betrekking tot Aerius. 

6. Verzamel bestemmingsplan 2021 

In het verzamelbestemmingsplan worden diverse verzoeken en aanpassingen in één plan en 

procedure meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2021 bevat 5 locaties die worden 

voorzien van een juiste planologische regeling. 

(Portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

De raad wordt voorgesteld: 

• Het `Verzamelbestemmingsplan 2021', met planidentificatienummer 

NL.IMR0.1952.bpmigverzamel2021-va01 vast te stellen. 

• Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 

betrekking heeft. 

• Geen milieueffectrapport op te stellen. 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 3 februari 2022. 

7. Sluiting: 1.02 uur met excuses naar de insprekers en betrokkenen dat de vergadering zo laat 

heeft laatsgevonden. 
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