Agenda
Raadscommissie

Datum:

13 januari 2022

Opgesteld door:

F.C. Mulder-Boersma

Locatie:

Raadzaal Huis voor Cultuur en Bestuur

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 3 februari 2022
Aan de leden van de raadscommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen
op donderdag 13 januari a.s. om 19:30 uur in de Raadzaal, Huis voor Cultuur en Bestuur, GorechtOost 157 te Hoogezand. De voorlopige agenda treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze
vergadering betrekking hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/.
(voorzitter: H.J. Flederus)

(commissiegriffier: F.C. Mulder-Boersma)
Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie spreekrecht burgers
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 er in 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)
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5. 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)
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)
7. Sluiting

