
 

 

Verslaglegging commissievergadering 6 december 2018 

 

Voorzitter: 

Dhr. Y.P. Lutterop 

 

Aanwezigen: 

Mw. T.J. van der Veen   PvdA 

Dhr. R. Sinnema   PvdA 

Dhr. J. Westerdiep   PvdA 

Dhr. N.H.R. Stok   GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. M. Ploeger    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. J. Velthuis    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Mw. J. Lesman Veensta   SP 

Dhr. N.R. van der Vlist   SP 

Mw. H. Polat    SP 

Mw. M. Bos-Carabain   VVD 

Mw. P.A. Nieland-Kampen  VVD 

Dhr. C. Ubels    VVD 

Mw. S.E. Min-Brinkkemper  VVD 

Dhr. H.B. van Dijk   ChristenUnie 

Dhr. M.T. Metscher   ChristenUnie 

Mw. L. Doorn-Groenveld  ChristenUnie 

Dhr. F. Bos    CDA 

Dhr. M.W. van der Meijden  CDA 

Mw. M.N. Min    CDA 

Dhr. H. Bos    GroenLinks 

Dhr. G.A. Zuiderveen   GroenLinks 

Mw. S.T. Poel-Kuperus   GroenLinks 

Dhr. J.W. Brinkhorst   D66 

Dhr. T.S. Fennis    D66 

Mw. F.A. Kruzenga   Leefbaar Midden Groningen 

 

Griffier: 

Mw. F.A.P. Grit 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      Y.H. Goedhart 

Voorzitter      plv. griffier  
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Nr. Verslaglegging raadscommissie  van 6 december 2018 

 

1. Opening 

De voorzitter geeft aan dat een bericht van verhindering is ontvangen van Mw. Plagge. 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

- De heren Joosten, Dunnik en Schilder spreken in bij het agendapunt 4.  

4.  Facet bestemmingsplan karakteristieke objecten 

Vanuit de gemeentelijke wens om het erfgoed waar mogelijk te behouden is voorliggend 
bestemmingsplan opgesteld. De bouwwerken zijn belangrijk voor de cultuurhistorie, ruimtelijke 
kwaliteit en identiteit van de gemeente. Met dit bestemmingsplan worden alle karakteristieke 
objecten in de gemeente Midden-Groningen vastgelegd en voorzien van regels bedoeld om, voor 
zover mogelijk, de karakteristieke kenmerken van deze panden in stand te houden. De 
gemeenteraad is op basis van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.1.) bevoegd om een 
bestemmingsplan vast te stellen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma en mw. Woortman) 

Toezeggingen: 

1. Wethouder Woortman zegt toe aan de raad na te gaan of bekend is hoeveel inwoners de 
in het voortraject gehouden kennisbijeenkomsten hebben bijgewoond. 

2. Wethouder Boersma zegt toe de passage in de Provinciale OmgevingsVerodening (POV) 
waarin de rol van de provincie ten aanzien van de sloop van panden toe te zenden aan de 
raad. 

 
Verzoek aan agendacommissie: 

1. Het verzoek is gedaan het vervolg van het traject van het gemeentelijk erfgoed (zie ook 
raadsbrief 13 maart) met name in verband met de uitvoeringskosten te agenderen.  
Dit verzoek wordt meegenomen naar de agendacommissie. 
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Conclusie: 

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 20 december. 
 

5.  Vaststellen verzamelbestemmingsplan 2018-1 

De gemeente Midden-Groningen werkt met het instrument ‘Verzamelbestemmingsplannen’. In het 

verzamelbestemmingsplan worden diverse particuliere verzoeken en aanpassingen in één plan en 

procedure meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2018-1 bevat één particulier verzoek en 

zes ambtelijke aanpassingen. Het gaat om niet-controversiële zaken en geen grote 

maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeenteraad is op basis van de Wet ruimtelijke ordening 

(artikel 3.1.) bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma ) 

 

Toezeggingen: 

 

geen 

 

Conclusie: 

 

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 20 december. 
 

6. Vaststellen bestemmingsplan Meeden-Tankstation 
Er is een initiatief binnengekomen voor de bouw van een nieuw tankstation, direct oostelijk van 
de N33. Het gaat hierbij om een bedrijfsverplaatsing van het huidige tankstation aan de Hereweg 
167 in Meeden. Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan is het op de nieuwe locatie 
niet mogelijk om een tankstation te realiseren. Om de verplaatsing mogelijk te maken moet het 
bestemmingsplan worden aangepast. Het nieuwe bestemmingsplan heeft de formele procedure 
doorlopen en wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma  ) 
 

Toezeggingen: 

 

geen 
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Conclusie: 

 

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 20 december. 
 

7. Vaststellen ‘Lijst van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen 
(VVGB) nodig is’ 
Om omgevingsvergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan te kunnen verlenen heeft 
het bevoegd gezag in sommige gevallen een VVGB van de gemeenteraad nodig. De gemeenteraad 
kan echter categorieën aanwijzen waarin dat niet vereist is. Hiermee wordt de 
behandelingstermijn van deze aanvragen om omgevingsvergunningen verkort. 
 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
 

Toezeggingen: 

 

geen 

 

Conclusie: 

 

Het voorstel wordt als bespreek doorgeleid naar de raadsvergadering van 20 december. 
 

8.  Sluiting:  De voorzitter sluit de vergadering om 22.06 uur. 
 

 


