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Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  4 juni  2020 Opgesteld door: F.C. Mulder 

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 raadsvergaderingen van 25 juni  2020 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

op donderdag 4 juni 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: …….)  (commissiegriffier: Y.H. Goedhart) 

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Agenderingsverzoek  ingekomen stuk 06. Brief Werkgroep N33 DAR Noordbroek – 

onacceptabele verkeersoverlast Hoofdstraat Noordbroek 

De fracties van GemeenteBelangen Midden-Groningen, VVD en CDA  hebben in de 

raadsvergadering van 27 februari jl.  verzocht om agendering van deze ingekomen brief. 

 

(Portefeuillehouders: dhr. Borg en dhr. Boersma) 

 
5. Agendering raadsbrief 154 inzake ontwikkelingen Welkoop 

Op verzoek van de fracties van D66 en Gemeentebelangen Midden-Groningen stond deze 

raadsbrief oorspronkelijk geagendeerd voor de raadscommissie van  7 mei 2020. Aangezien 

Welkoop op 4 mei 2020 een beroepschrift heeft ingediend is dit punt van de agenda 

gehaald. De raad heeft namelijk de gebruikelijke lijn dat zaken die zich in een 
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gerechtelijke procedure bevinden niet worden besproken in de raad(scommissie). Er is 

vervolgens gekeken naar een wijze van bespreken die tegemoet komt aan de 

informatiebehoefte van de raad zonder de gerechtelijke procedure te verstoren, daarom 

staat dit punt nu geagendeerd.  

 
6. Vaststellen bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek 

Bedrijvenpark De Gouden Driehoek heeft verzocht om de bestemming van de entreekavel 

van bedrijventerrein De Gouden Driehoek te wijzigen van Gemengd naar Bedrijventerrein. 

Het terrein krijgt daarmee een bestemming die overeenkomt met die van het overige deel 

van de zichtzone van het bedrijventerrein. 
 

(Portefeuillehouders: dhr. Boersma) 

 

7. Voorbereidingsbesluit industrieterrein Sappemeer-Oost 

Het overgrote deel van het industrieterrein Sappemeer-Oost is opgenomen in het sterk 

verouderde bestemmingsplan Sappemeer-Oost uit 1967. Deze laat veel ruimte voor allerlei 

soorten bedrijvigheid. Dit kan leiden tot toenemende hinder voor de omgeving. Daarnaast 

kunnen de bij recht toegestane bedrijfswoningen zorgen voor belemmeringen van de 

mogelijkheden van de omliggende bedrijven. Om deze reden wordt de raad voorgesteld een 

voorbereidingsbesluit te nemen. 
 

(Portefeuillehouders: dhr. Boersma) 

 

8. Sluiting 


