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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 22 februari 2018 

1. Opening 

2.  Vaststellen agenda 

Er wordt een motie “Vreemd aan de orde van de dag” aangekondigd: 

1. Motie Kinderpardon van GroenLinks, de PvdA, SP en CDA; 

 

Deze motie wordt bij agendapunt 10 behandeld. 

 

3.  Vaststellen besluitenlijst gemeenteraad Midden-Groningen d.d. 25 januari 2018 

 

De besluitenlijst ontbrak bij de stukken en wordt doorgeschoven naar de vergadering van 22 

maart 2018. 

 

4.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 

 

5.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel 

 

Er is gesproken over de wijze van behandeling. In principe wordt er alleen gesproken over het 

voorstel van afdoening. Als er korte, eenvoudige vragen zijn dan wordt dat toegestaan. Maar het 

is niet de bedoeling om debatten over de brieven te voeren. Dan moet een brief geagendeerd 

worden. 

 

Besluit: 

 

 Het CDA (dhr. M.W. van der Meijden) verzoekt om agendering van ingekomen stuk         

nr. 10. “Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Hoofdstraat 92 en 100 Hoogezand 

(2018-00318)” Hij wenst te spreken over de ombouw van winkelpanden tot 

appartementen. 

 

 GemeenteBelangen Midden-Groningen verzoekt om agendering van: 

- ingekomen stuk nr. 3.  “Verzoek geen extra uitbreiding van het winkelpark meer 

toe te staan van de Vereniging Eigenaren winkelcentrum de Hoge Meeren” 
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(2018-001903), 

- ingekomen stuk nr.10.  “Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Hoofdstraat 

92 en 100 Hoogezand (2018-00318)” GemeenteBelangen Midden-Groningen geeft 

daarbij aan dat ze dit graag willen behandelen in relatie tot het 

detailhandelbeleid. 

 

 D66 geeft aan dat ze behoefte hebben om nader geïnformeerd te worden over de stand 

van zaken naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 11. Zienswijze op het voorontwerp 

bestemmingsplan Slochteren, Integraal Kindcentrum (2018-03779) 

 

6.  Procedure uitgebreide omgevingsvergunning (EAZ Wind, Eemskanaal Zz 8 Overschild) 
EAZ Wind heeft namens Energievereniging een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om een 
kleinschalige windturbine te plaatsen bij een boerderij op het adres Eemskanaal Zz 8 in 
Overschild. De aanvraag was in strijd met het provinciaal beleid vanwege plaatsing buiten het 
bouwvlak. Deze strijdigheid is opgeheven doordat de provincie de gemeente Slochteren 
afgelopen jaar als ‘pilotgemeente voor kleine windturbines’ heeft aangewezen. Deze status 
betekent dat medewerking onder voorwaarden mogelijk is als experiment. Een voorwaarde is 
dat de uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning wordt doorlopen. Onderdelen 
daarvan zijn een goede ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen bedenkingen van 
de raad. Dit betekent dat de raad wordt gevraagd om in te stemmen met het plan.   
 

De overwegingen in de besluittekst zijn aangepast. Dit betreft: 

Bullit 2: verwijderen de tekst: “en het Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines” 

Bullit 4: wordt volledig verwijderd 

Bullit 6: verwijderen de tekst: “en het Facetbestemmingsplan” 
 

Besluit met algemene stemmen om  

De verklaring van geen bedenkingen, voor het plaatsen van een kleine windturbine op het adres 

Eemskanaal Zz 8 in Overschild, af te geven. 

 

 

7. Benoeming leden werkgeverscommissie griffie 
De raad wordt voorgesteld mevrouw P.P.A. Nieland-Kampen en de heren H. Wind en H.B. van 
Dijk te benoemen als leden van de werkgeverscommissie 
 
Besluit met algemene stemmen 
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over te gaan tot benoeming van mevrouw P.P.A. Nieland-Kampen en de heren H. Wind en 
H.B van Dijk als leden van de werkgeverscommissie 
 

8. Benoeming leden raad van toezicht Aletta Jacobs College 
De raad wordt gevraagd over te gaan tot benoemen van de heren  B. Vastenburg en  A. Verhoog 
als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting dr. Aletta Jacobs College tot aan een totale  
zittingsduur van maximaal 8 jaar. 
 
Besluit met algemene stemmen 

1. Benoemen van de heer B. Vastenburg als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 
dr.Aletta Jacobs College tot aan een totale zittingsduur van maximaal 8 jaar. 

2. Benoemen van de heer A. Verhoog als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting dr. 
Aletta Jacobs College tot aan een totale zittingsduur van maximaal 8 jaar. 

 
Aan de Aletta Jacobs College wordt het verzoek gedaan om de statuten aan te passen 
betreffende de naamgeving van de Gemeente Midden-Groningen. 
 

9.  Vaststelling arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen en formatie, functies en 
waarderingen team Griffie Midden-Groningen per 1 januari 2018 
 
De raad is bevoegd om de arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen van de medewerkers 
van de griffie vast te stellen, alsmede de formatie en waardering van het team Griffie. 
 
Besluit met algemene stemmen 

1. De volgende arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen per 1 januari 2018 vast te 

stellen: 

- Beschikbaarheidsdiensten gemeente Midden-Groningen 

- Conversietabel gemeente Midden-Groningen 

- Generatiepact gemeente Midden-Groningen 

- Overgangsregeling beloningsbeleid en inpassing 2018 

- Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Midden-Groningen 

- Regeling Individueel keuze budget gemeente Midden-Groningen 

- Regeling reiskostenvergoeding gemeente Midden-Groningen 

- Uitvoeringsregeling werktijden gemeente Midden-Groningen 

- Verlofregeling gemeente Midden-Groningen. 

 

2. De gemeente Midden-Groningen bij het college van arbeidszaken aan te melden als 

CAR/UWO-gemeente. 
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3. De op de onder 1 genoemde regelingen betrekking hebbende zelfstandige regelingen van de 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, voor zover deze betrekking 

hebben op het griffiepersoneel, per 1 januari 2018 in te trekken. 

 

4. De bijgevoegde formatie en functies met waarderingen voor team Griffie van de gemeente 

Midden-Groningen vast te stellen conform bijlage 10. 
 
 

10.  Motie Vreemd aan de orde van de dag 

 

1. Motie Kinderpardon (zie bijlage) 

 

 

De PvdA verzoekt om terugkoppeling van het 

college over de uitvoering van de motie. 

 

Besluit: 

Aangenomen  

Voor:  

PvdA (2), GemeenteBelangen Midden-

Groningen (5), SP (3), ChristenUnie (4), CDA 

(4), GroenLinks (3), D66 (2), Leefbaar Midden-

Groningen (1) 

 

Tegen:  

VVD (3) 

11. Sluiting 
 

 
 

 Vragenuur 

GemeenteBelangen Midden-Groningen: 

 
1. GBMG – vragen over Reining 

Vragensteller:  dhr. H. Haze (GBMG) 

Portefeuillehouder: dhr. J.J. Boersma,  

Wegens afwezigheid van de wethouder worden de vragen beantwoord door wethouder P.                 

Verschuren. 

 

Het Europees Hof heeft een uitspraak gedaan inzake de verplichte rusttijden voor 
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vrachtwagenchauffeurs waarbij zij heeft vastgesteld dat het hoofddoel van de verordening is de 

arbeidsomstandigheden van werknemers in de wegvervoerssector en de verkeersveiligheid in het 

algemeen te verbeteren. De wetgever wilde dus dat bestuurders hun normale wekelijkse rusttijden 

kunnen doorbrengen op een plaats met passende en geschikte accommodatie. 

Een vrachtwagencabine is geen geschikte plaats voor langere rustperioden dan de dagelijkse 

rusttijden en de verkorte wekelijkse rusttijden. Het Hof stelt dat als de normale wekelijkse 

rusttijden in het voertuig mogen worden doorgebracht, dit zou betekenen dat bestuurders al hun 

rusttijden in de cabine van hun voertuig zouden kunnen doorbrengen. Dat druist in tegen de 

doelstelling van de verordening om de arbeidsomstandigheden van bestuurders te verbeteren. 

 

Vragen: 

1. Bent u op de hoogte van de uitspraak van het Hof en de doelstelling die beoogd wordt voor de 

beroepschauffeurs, nl. normale rusttijden kunnen doorbrengen op een plaats met passende 

en geschikte accommodatie mee gelet op de arbeidsomstandigheden?  

 

Ja 

 

2. Onderschrijft u het standpunt van het Hof dat het rusttijdenbesluit en de uitvoering hiervan de 

verbetering van de verkeersveiligheid (mede) dient de verbeteren, waarmee tevens het 

algemeen belang is gediend? 

 

Ja dat onderschrijft het college. 

   

Op basis van de recente uitspraken van het Hof heeft uw College gemeend medewerking te 

moeten verlenen aan 1 specifiek bedrijf om in, dan wel nabij, het bedrijf tijdelijk “overnachten” 

mogelijk te maken middels een ontheffing, te weten de locatie Vredenburgweg 3a. 

 

3. In hoeverre staat het bestemmingsplan een dergelijke ontheffing toe? Oftewel wat is de 

bestemming van deze terreinen en gebouwen? Past de door u verleende ontheffing binnen 

het bestemmingsplan of is er sprake van een gedoogsituatie?  

 

Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan, kent de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo)een lijst met gevallen waarin alsnog een omgevingsvergunning kan 

worden verleend (artikel 2.12, eerste lid van de Wabo). Een van de omstandigheden die daarbij 
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staat genoemd, is dat het kan worden verleend in bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen gevallen. In dit geval is dat het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het Bor kent de 

mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor afwijkend gebruik van bouwwerken, 

eventueel samen met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet 

vergroten (Artikel 4, lid 9 van bijlage II van het Bor). Daarvoor kan dan een permanente 

omgevingsvergunning verleend worden. Een andere mogelijkheid die in het Bor genoemd staat, 

is meewerken met een tijdelijke omgevingsvergunning.(artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor). 

 

4. Welke voorzieningen worden getroffen gelet op de hier geldende voorzieningen op het gebied 

van arbeidsomstandigheden (Arbo-wetgeving) en heeft uw College zich ervan verwittigd dat 

voldaan wordt aan voornoemde regelgeving? 

 

Dat is niet aan de gemeente om te bepalen, daarvoor geldt Arbo-wetgeving. Daarvoor is niet het 

college c.q. de raad maar de arbo-inspectie het bevoegd gezag. Dit vormt in geen enkel opzicht 

een ruimtelijke afwegingsgrond voor de Gemeente. 

 

5. U stelt dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan  aan de gebruiksmogelijkheden van 

de omliggende bedrijven. Waarop baseert u dit? Is er overleg geweest met bijvoorbeeld het 

parkmanagement en de omliggende gemeenten zoals de gemeente Groningen?  En zo ja wat 

zijn de uitkomsten? Zijn alle bedrijven hierover geïnformeerd en welke mogelijke precedent 

werking kan hiervan uitgaan indien andere bedrijven ook een dergelijk verzoek doen? 

 

De beoogde voorziening is geen kwetsbaar object in de zin van de Wet geluidhinder en het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen. De overnachting vindt plaats in de weekenden, is 

ondergeschikt aan de bedrijfsvoering van Reining en vindt plaats binnen de inrichting van 

Reining. Er heeft geen verder overleg over plaatsgevonden. 

Vooralsnog is nog geen sprake van een aanvraag, laat staan een omgevingsvergunning. We zijn 

voornemens mee te werken door middel van een tijdelijke omgevingsvergunning. De komende 

jaren zullen leren hoe e.e.a. zich ontwikkelt. Een precedent zal het in ieder geval (anders dan 

mogelijk tijdelijk) in die tijd niet zijn. 

Wij verwachten vanuit deze ontwikkeling geen overlast of beperkingen richting de omgeving. Als 

iemand toch meent dat de ontwikkeling een mogelijke beperking kan zijn, dan kan bezwaar 

worden gemaakt tegen de omgevingsvergunning. 
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6. In hoeverre heeft uw College onderzocht of voldaan wordt aan wetgeving inzake 

brandveiligheid, hygiëne etc.? Voor horeca e.d. is zeer stringente wetgeving van toepassing 

en in hoeverre is dit hier ook van toepassing? Waaruit bestaat het toezien en controle van uw 

College? 

 

Mede doelstelling van de uitspraak van het Hof is dat er sprake moet zijn van “gelijkwaardige” 

concurrentie van bedrijven oftewel het tegengaan van “oneerlijke concurrentie” door doorgaans 

Oost-Europese vrachtwagenrijders? Kortom, de oneerlijke concurrentieverhoudingen die hierdoor 

ontstaan. 

 

Er is geen sprake van een horeca-inrichting. Voor zover in het kader van brandveiligheid en 

dergelijke niet voldaan wordt aan de daaraan te stellen eisen, dan is dat een weigeringsgrond 

voor een eventuele aanvraag tot omgevingsvergunning. Toezicht en controle hierop gebeurt 

door de Veiligheidsregio Groningen. Bij overtrading zal worden gehandhaafd. 

Mede doelstelling van de uitspraak van het Hof is dat er sprake moet zijn van “gelijkwaardige” 

concurrentie van bedrijven oftewel het tegengaan van “oneerlijke concurrentie” door doorgaans 

Oost-Europese vrachtwagenrijders? Kortom, de oneerlijke concurrentieverhoudingen die 

hierdoor ontstaan. 

 

7. Heeft uw College bij uw overwegingen om een ontheffing te verlenen hiermee rekening 

gehouden?   

 

Nee, dat is geen afwegingsgrond bij de afweging al dan niet een omgevingsvergunning te 

verlenen. Dit is hoe dan ook geen grond voor de gemeente om een eventuele aanvraag te 

weigeren. Dat is aan de landelijke c.q. Europese wetgever. 

 

8. Gelet op de samenstelling van het College is de vraag gerechtvaardigd of de wethouders van 

bijvoorbeeld PvdA, CDA, CU en SP een voorbehoud hebben gemaakt of hebben ze hiermee 

volledig ingestemd? Mede gelet op de reacties van de vakcentrales CNV en FNV. 

 

Het college heeft ingestemd met het verzoek. 

 

9. Is de ontheffing c.q. het gedogen definitief of ligt deze voor inspraak te inzage?  

Vooralsnog is geen sprake van een afwijking door middel van een omgevingsvergunning. Op dit 
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moment is overnachting ter plekke dan ook niet mogelijk. Zodra er een aanvraag komt, zijn wij 

voornemens daaraan mee te werken door middel van een tijdelijke omgevingsvergunning voor 

het afwijken van de regels van het bestemmingsplan. Als de omgevingsvergunning wordt 

verleend, wordt dat gepubliceerd, wordt deze ter inzage gelegd en kan er bezwaar tegen 

worden gemaakt. 

 

2. SP – vragen over Werfkade Hoogezand 

 

Onderwerp:  Situatie werfkade Hoogezand 

Vragensteller:  mw. J. Lesman (SP) 

Portefeuillehouder: dhr. J.J. Boersma 

 
De laatste tijd is het regelmatig glad en het is belangrijk dat daardoor geen gevaarlijke situaties 
ontstaan op de wegen. Daarom hebben wij de volgende vraag over de situatie op de Werfkade. 
De weg is daar verzakt. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van beschoeiing bij het 
water. Daardoor ontstaan voornamelijk bij gladheid gevaarlijke situaties.  Is het college van 
deze situatie op de hoogte? Welke maatregelen worden momenteel getroffen om zowel de 
gladheid, de gevaarlijke situatie rondom de kades, als de verzakking in de weg op te lossen? Is 
het college bereid om het initiatief te nemen naar mogelijk andere betrokken partijen om deze 
problematiek op te pakken? 
 
Beantwoording: 
Door omstandigheden is het niet gelukt om deze vragen te beantwoorden. De vragen worden op 
een later tijdstip (z.s.m.) alsnog schriftelijk beantwoord. 

 

  

                      


