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Aan:

De gemeenteraad van Midden-Groningen

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 maart 2019. Voorafgaand
aan deze raadscommissievergadering is een raadsvergadering ingepland.

Aan de leden van de raadscommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen
op donderdag 7 maart a.s. die start om ca. 20.15 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: Y.P. Lutterop)

(griffier:

F.M. Bouwman)

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
4. Discussie input thema’s duurzaamheidsvisie
In januari 2019 is de gemeente Midden-Groningen gestart met de ontwikkeling van een
duurzaamheidsmissie. Aan de hand van een document dat de context beschrijft en een
memo waarin een aantal vragen worden gesteld zal er een richtinggevend debat worden
gehouden.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren)
5. Omgevingsvergunning zonnepark Duurkenakker; verklaring van geen bedenkingen
aanvraag omgevingsvergunning

Pagina:

2 van 2

Energiepark Duurkenakker BV heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend
om een zonnepark van ca. 50 ha te realiseren ten noorden van Duurkenakker te
Muntendam. Voor de aanleg van het zonnepark is een omgevingsvergunning aangevraagd.
Het gemeentebestuur is voornemens daaraan medewerking te verlenen. Wettelijk is
bepaald dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat
het college de gevraagde omgevingsvergunningen kan verlenen.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
6. Omgevingsvergunning aanleg 4 koppelleidingen Stikstofinstallatie Zuidbroek,
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
Gasunie Transport Services (GTS) heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning
ingediend voor de aanleg van 4 koppelleidingen die nodig zijn voor de nieuw te bouwen
stikstoffabriek in de Tussenklappolder tussen Zuidbroek en Muntendam. De nieuwe
stikstofinstallatie is noodzakelijk door het afbouwen van de gaswinning in het
Groningenveld. De aanpassing van het bestemmingsplan voor de bouw hiervan gaat via een
‘rijksinpassingsplan’. Wettelijk is bepaald dat de gemeenteraad een verklaring van geen
bedenkingen moet afgeven voordat het college de gevraagde omgevingsvergunningen kan
verlenen.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)
7. Sluiting

