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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

R.W. Munniksma     F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 17 mei 2018 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30uur en heet iedereen welkom en in het bijzonder 

de voorgedragen burgemeester Adriaan Hoogendoorn en zijn vrouw. De voorzitter van de 

vertrouwenscommissie overhandigd dhr. Hoogendoorn een bos bloemen. 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

Dhr. Schuiling spreekt in naar aanleiding van agendapunt 5, ingekomen stukken (nummer 9) 

 

4.  Vaststellen  besluitenlijst gemeenteraad  en verslaglegging raadscommissie 
a. Verslaglegging van de raadscommissie van 19 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
b. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5.  Ingekomen stukken en mededelingen  

 D66 verzoekt om een terugkoppeling van de wijze van afdoening door het college op 

ingekomen stuk nr. 4, brief inwoner Midden-Groningen inzake gaswinning. 

 D66 heeft verzocht om bespreking van de raadsbrief nr. 1 over de afvalvisie 

(uitvoeringsplan). De agendacommissie heeft inmiddels uitgesproken dat hiervoor op 14 

juni (beeldvormende bijeenkomst over de afvalinzameling) de mogelijkheid wordt 

gegeven. 

 Naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 9 (inwoner Midden-Groningen inzake 

handelswijze gemeente inzake handhavingsverzoek) verzoekt het CDA om agendering 

voor het zomerreces. De overige fracties sluiten zich daarbij aan, met het verzoek om 

dit niet toe te spitsen op deze specifieke situatie, maar het breder te trekken.  

Er wordt afgesproken om: 

 Een avond te beleggen waar gesproken wordt over de dienstverlening en de wijze 

van communicatie van de gemeente richting de burger/klantencontact. Hoe gaat 

het nu? En waar willen we naar toe? Het college bereidt dit voor. 

 Op een later tijdstip wil de raad ook een avond houden over de communicatie 

tussen de gemeente en de Omgevingsdienst. 
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6.  Jeugdzorg in de provincie Groningen        
                                                                 
a. Voorstel over zienswijze financiële stukken GR PG&Z  

b. Bespreking financiële situatie jeugdzorg in Groningen (zie raadsbrief 08 op de lijst van 

ingekomen stukken) 

 
6a: 
De gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid en zorg (GR PG&Z) heeft de begroting 
2018 geactualiseerd. De raad wordt gevraagd om  

1. Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling 
Publieke  

            Gezondheid en Zorg (GR PG&Z);  
2. Geen zienswijze in te dienen. 

6b: 
De brief gaat in op de verwachte tekorten in de jeugdzorg en de te nemen maatregelen. 
 

Besluit: 

Met algemene stemmen 

 

1. Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2018 van de 

gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z); 

2. Geen zienswijze in te dienen. 
 
Toezeggingen: 

 Wethouder Verschuren zegt toe dat er over twee weken een plan van aanpak 
betreffende de maatregelen in de jeugdzorg aan de raad wordt voorgelegd; 

 Wethouder Verschuren zegt toe dat er op termijn een plan van aanpak van het Rigg aan 
de raad toegezonden wordt.  

 Wethouder Verschuren komt op korte termijn schriftelijk terug op de opmerking van 
dhr. Ploeger over de stijging van de overhead binnen het Rigg van 8-13%. 

 

7. Omgevingsdienst Groningen  - aanpassen statuten GR en jaarstukken  

 
Dit voorstel gaat over de afhandeling van de najaarsnota 2017 die de raad ter kennisgeving 
wordt aangeboden. Het tweede onderdeel is de begrotingswijziging 2018 waar de raad een 
zienswijze op kan indienen. Ten slotte gaat het voorstel in op de voorgestelde wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst (ODG). 
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Besluit:  
Met algemene stemmen 
 

1. Kennis te nemen van de najaarsnota ODG 2017, de directieanalyse en het onderzoek naar  

het LOS; 

2. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de begroting Omgevingsdienst 2018;  

3. college toestemming te verlenen tot het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Groningen; 

4. Het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst op de hoogte te stellen van beslispunt 2 en 3. 

 
 

8. Positie team Sport en Bewegen   
 
Op 1 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloten om “De Kalkwijck” 
te verzelfstandigen. In de afgelopen jaren is dit proces voorbereid, maar in afwachting van de 
gemeente Midden-Groningen on hold gezet. De gemeenteraad wordt gevraagd het besluit in te 
trekken voor het onderdeel De Kalkwijck. 
                                                                                 
Besluit: 
Met algemene stemmen 
 

1. Geen nader vervolg geven aan het raadsbesluit van de voormalige gemeente Hoogezand-

Sappemeer van 1 juni 2015 inzake verzelfstandiging van de toenmalige 

werkmaatschappij “De Kalkwijck”; 

2. Het besluit van 1 juni 2015 in te trekken voor het onderdeel De Kalkwijck op grond van 

artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet. 
 

9. Programma gevolgen gaswinning: Scholenprogramma en toekomstbudget                      
 
Ten behoeve van de verduurzaming van de bestaande en nieuwe scholen heeft het Ministerie 
van Economische zaken €23,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de negen Groningse 
aardbevingsgemeenten. Op basis van een regionale verdeelsleutel is een budget van € 
15.463.000 voor de HSSM-gemeenten beschikbaar. De raad wordt vanuit haar controlerende rol 
gevraagd de verdeling van het budget definitief vast te stellen en daarmee het college de 
ruimte te geven het programma op de ingezette wijze te vervolgen en het college eventueel 
wensen mee te geven voor de verdere uitvoering. 
 
Besluit: 
Met algemene stemmen 
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In te stemmen met de verdeling van het toekomstbudget over de bouwkundig te versterken 

schoolgebouwen 

 

 

10. Positionering GGD Groningen     
 
De GGD Groningen valt nu nog onder de gemeente Groningen. In de afgelopen jaren is op basis 
van het koersdocument een proces gestart om tot een meer zelfstandige GGD Groningen te 
komen. De raad wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van het rapport Positionering GGD Groningen van 10 januari 2018 en de  
oplegnotitie voor het AB PG&Z van 16 februari 2018;  

2. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het AB van de Gemeenschappelijke 
Regeling Publieke Gezondheid & Zorg om in principe te kiezen voor een zelfstandige 
GGD Groningen met een S.L.A. voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van 
bedrijfsvoering door de gemeente Groningen; 

3. Geen nadere overwegingen meegeven aan het AB lid van de gemeente Midden-
Groningen voor de definitieve besluitvorming in het AB. 

                                                                                 
Besluit: 
Met algemene stemmen 
 

1. Kennis te nemen van het rapport Positionering GGD Groningen van 10 januari 2018 en de 

oplegnotitie voor het AB PG&Z van 16 februari 2018; 

2. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het AB van de Gemeenschappelijke Regeling 

Publieke Gezondheid & Zorg om in principe te kiezen voor een zelfstandige GGD Groningen met 

een S.L.A. voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de 

gemeente Groningen; 

3. Geen nadere overwegingen mee te geven aan het AB lid van de gemeente Midden-Groningen 

voor de definitieve besluitvorming in het AB. 

 
 

11.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 
 

 Vragenuur 

 

D66 – Zonnepark Slochteren 
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ONDERWERP:   Zonnepark Slochteren 

VRAGENSTELLER:  dhr. G.Renkema (D66) 

PORTEFEUILLEHOUDER:  wethouder J. Borg 

 

 
Vandaag, 16 mei, werd ik door een inwoner erop geattendeerd dat op 15 mei j.l. een 
INLOOPAVOND Zonnepark Slochteren is georganiseerd. 
Mij is inmiddels gebleken de in ‘t Bokkeblad van 2 mei j.l de inwoners rond de kerk in 
Slochteren hiervoor door de initiatiefnemers zijn uitgenodigd. 
 
D66 wil op 17 mei a.s. gebruik maken van het Vragenuur en van het college ‘het naadje van de 
kous weten’. Daarbij vertrouwen wij erop dat het college in alle openheid met een reactie 
komt. 
Zonder daarmee volledig te zijn, hebben wij in elk geval de volgende vragen: 
1. Is het college op de hoogte van dit initiatief en zo ja, sinds wanneer? 
2. Is de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 
3. Ligt het niet in de rede, dat van meet af aan, open en transparant over dergelijke 
initiatieven wordt gecommuniceerd? I.c. Van buiten naar binnen. 
4. In NRC van 12 mei j.l. wordt uitgebreid aandacht besteed aan het fenomeen zonneparken. In 
dat verband wordt gesproken over dubieuze grondtransacties. D66 heeft geen aanwijzingen dat 
hiervan in het onderhavige geval ook sprake is. Alertheid blijft echter geboden. Wellicht 
kan/moet gebruik worden gemaakt van de Wet Bibob? Het is in elk geval de hoogste tijd dat ook 
de gemeente Midden-Groningen meer de regie gaat nemen bij de ontwikkeling van 
zonneparken. 
 
Ter toelichting nog het volgende: 
D66 is zich er terdege van bewust dat de energietransitie absoluut noodzakelijk is. Feitelijk 
pleiten wij hier al jaren voor. Belangrijk is dan wel dat de transitie ordentelijk verloopt. En met 
ordentelijk bedoelen wij, gereguleerd en geregisseerd, planologisch afgewogen en verantwoord, 
van meet af aan open en transparant in nauw overleg met de inwoners en rekening houdende 
met hun belangen. 

Als er zonneparken worden aangelegd, wil D66 innovatieve energielandschappen met 

natuurinclusieve zonneparken. Laten we er in elk geval samen voor waken dat Midden-

Groningen niet de nieuwe glazen stad van Nederland wordt. 
 
Beantwoording: 
De wethouder merkt op dat de provincie in het verleden richtlijnen heeft gegeven voor de 
locaties van zonneparken. Op basis daarvan zijn er initiatieven ontstaan in Menterwolde en 
Hoogezand-Sappemeer. De drie wethouders die duurzaamheid in hun portefeuille hadden, 
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hebben contact gezocht om af te stemmen hoe om te gaan met de zonneparken om te 
voorkomen dat er niet een grote glazen stad zou ontstaan. Dat was de reden dat er een nieuwe 
kaart is ontwikkeld op basis van de provinciale voorschriften. Ondertussen waren er een zestal 
initiatieven binnengekomen (in de voormalige gemeenten). Voor een aantal parken heeft het 
college een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De reden daarvan was dat de 
initiatiefnemers daarmee in aanmerking konden komen voor een SDE-subsidie. De drie 
gemeenten realiseerden zich toen ook dat ze geen controle over de ontwikkeling van 
zonneparken. Er is toen afgesproken dat er geen enkele toezeggingen meer gedaan zouden 
worden. Op dit moment is de visie op zonneparken in een vergevorderd stadium. Het is al wel 
een aantal keren besproken met de provincie, maar nog niet met de raad en de inwoners. De 
reden daarvan is dat wanneer dit openbaar zou worden onmiddellijk de deur platgelopen zou 
worden door de ontwikkelaars bij grondeigenaren. Het college heeft daarom afgesproken om 
eerst in het college zorgvuldig afspraken te maken hoe met deze ontwikkelingen en initiatieven 
om te gaan en met dit voorstel naar de raad te gaan. 
 
De vragen: 
1. Het college is niet betrokken geweest bij het Zonnepark Slochteren. Dit is een particulier 

initiatief. De initiatiefnemer heeft zich gemeld. Het college heeft geen toezegging gedaan. 
De initiatiefnemer gaat in gesprek met omwonenden. Dat is uiteraard prima, maar dan niet 
op basis van een toezegging van het college. 

2. Omdat het een particulier initiatief is en de gemeente er niet bij betrokken is. 
3. Ja. Het college komt met het plan van aanpak naar de raad. Ook het asprect “van buiten 

naar binnen” wordt hierbij betrokken. 
4. Daar is het college niets van bekend. In het geval van Zonnepark Sappemeer blijven de 

landeigenaren de eigenaren van de grond. Er is geen sprake van grondtransacties. Het 
college volgt de pers hierin goed. De initiatiefnemer komt binnenkort met een verklaring. 
Tot dat moment heeft het college er geen oordeel over. 

 
Toezegging: 
Wethouder Borg zegt toe dat op termijn het college aan de raad een visie op zonneparken 
voorlegt. 
 

                      


