
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  8 november  2018 Opgesteld door: F.M. Bouwman 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren  Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 19:30 uur Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 29 november 2018  

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie  van Midden-Groningen 

op donderdag 8 november a.s. om 19.30 uur in de Raadzaal, Hoofdweg 10a te Slochteren. De 

voorlopige agenda  treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergaderingen betrekking 

hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/. 

(voorzitter: H. Haze) ` (griffier: F.M. Bouwman) 

 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
 

4. Kennisname voorgenomen collegebesluit tot deelneming in zonnepark SunBrouck 
Zonnepark SunBrouck is een burgerinitiatief van Coöperatieve Vereniging Duurzaam 
Menterwolde U.A. De vereniging wil besparingen op energiegebruik en productie van 
duurzame energie in de gemeente Midden-Groningen in het algemeen en omgeving 
Zuidbroek in het bijzonder in een versnelling brengen. De vereniging heeft de gemeente 
Midden-Groningen gevraagd om, binnen de daarvoor geldende landelijke regelgeving, deel 
te nemen met maximaal 240 panelen. Het besluit kan op grond van artikel 160 lid 2 van de 
Gemeentewet niet eerder worden genomen, dan nadat de raad een ontwerpbesluit is 
toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het 
college te brengen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 
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5. Realisatie nieuw MultiFunctioneleAccomodatie (MFA) Meeden   

Om de voorzieningen in het dorp Meeden in stand te kunnen houden zijn maatregelen 

nodig. Het plan is om een MFA te bouwen in Meeden, waarin naast een schoolfunctie ook 

het dorpshuis en de gymzaal worden gehuisvest. De raad wordt gevraagd een extra krediet 

van €2.980.000,00 beschikbaar te stellen. 

 

(Portefeuillehouders: dhr. Drenth en mevr. Woortman) 

 

6. Vaststellen Bestemmingsplan Schildwolde, Dannemeerweg 6 

Eigenaren van het perceel Dannemeerweg 6 te Schildwolde hebben plannen ontwikkeld 

voor de nieuwbouw van de bestaande agrarische (bedrijfs)woning. Op grond van het 

geldende bestemmingsplan zijn deze plannen niet mogelijk. Met een nieuw 

bestemmingsplan worden de bouwplannen mogelijk gemaakt. De gemeenteraad is bevoegd 

om een bestemmingsplan vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

7. Sluiting 

 

 

 

 


