
   

   

 

   
Agenda 
Raadscommissie 

    

   

    

Datum:  17 juni 2021 Opgesteld door: F.C. Mulder-Boersma 

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

Tijdstip: 20:00 uur (afwijkende tijd)  Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergaderingen van 24 juni 2021 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

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

Groningen op donderdag 17 juni a.s. om 20:00 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: dhr. Y.P. Lutterop)    (commissiegriffier: F.A.P. Grit)  

Agenda 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Rekenkamerrapport Omgevingswet 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert 

de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien 

van de omgevingswet een onderzoek uitgevoerd. De RKC heeft de belangrijkste bevindingen 

uit het onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking 

en vaststelling worden aangeboden. 

 

(dhr. Afman namens de Rekenkamercommissie en namens het college de portefeuillehouder 

mw. Van Schie) 
 

 

https://bestuur.midden-groningen.nl/
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5. Vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek 

De terinzagelegging van het Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden 

Driehoek is geëindigd. Het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek 

voorziet in de wijziging van de bestemming van het meest zuid-oostelijke perceel van 

Agrarisch naar Bedrijf-Bedrijventerrein. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om bedrijven 

met een maximale milieu categorie 2 en 3.1 te vestigen. Deze verdeling van milieu 

categorieën sluit aan bij de mogelijkheden in het aangrenzende bestemmingsplan. Het 

bestemmingsplan moet door de raad vastgesteld worden.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

6. Speelautomatenhal verordening 

In een speelautomatenhalverordening wordt onder andere geregeld hoeveel 

speelautomatenhallen zich in een gemeente mogen vestigen en wat de looptijd van een 

vergunning voor een dergelijke hal is. Met het vaststellen van de Verordening 

Speelautomatenhal Midden-Groningen 2021 is dit geharmoniseerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

7. Sluiting 


