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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 2019
De raad van de gemeente Midden-Groningen
A. Hoogendoorn
Voorzitt

F.M. Bouwman
Griffier
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Verslaglegging raadscommissie van 4 april 2019

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Inventarisatie spreekrecht burgers
Bij het agendapunt 4 "Vaststellen Afvalvisie" wordt ingesproken door De heer Scheffer, mevrouw
Middelveld en de heer Koringferander (adviseur inzameling en hergebruik bij Sympany)

4.

Vaststellen afvalvisie
Door de gemeentelijke herindeling is er een (wettelijke) noodzaak ontstaan om het afvalbeleid
van de drie voormalige gemeenten te harmoniseren. Het gaat dan om de belastingverordeningen
en de uitvoering op straat. Het bestuur van gemeente Midden-Groningen grijpt deze
veranderingen aan om meer afvalstoffen als grondstof te gaan hergebruiken. De gemeente wil
investeren in een nieuwe afvalinzameling. Na een uitgebreide inwonersraadpleging heeft het
college van burgemeester en wethouders een voorstel voor de gemeenteraad geformuleerd.
(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren )
Insprekers:
De heer Scheffer, mevrouw Middelveld en de heer Koringferander (adviseur inzameling en
hergebruik bij Sympany)

Toezeggingen:
Er is geconstateerd dat het wenselijk is de tekst in het raadsvoorstel op twee punten aan
te passen. Het betreft de volgende onderwerpen:
o Er wordt in de publiekssamenvatting een verwijzing opgenomen naar de VANGdoelstellingen
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o

Bij het onderwerp inzameling van papier door verenigingen wordt aangevuld dat
dit ook kan ook door scholen. Sterker moet naar voren komen dat er geen sprake
van verplichting is maar een vraag. (de gemeente heeft de regie en de
verantwoordelijkheid)
De wethouder komt voor de behandeling in de raadsvergadering terug op de gedane
suggesties ten aanzien van de openingstijden van het afvalbrengstation
(avondopenstelling, zaterdagmiddag).
Er volgt een transparante verantwoording aan de raad over de besteding van de
NETVANG-middelen (zwerfafval).
De raad wordt geYnformeerd over het tekenen van de intentieverklaring ten aanzien van
verwerking van luiers.
De wethouder zegt toe het totale afvalbeleid te evalueren over twee jaar.
Voor het eind van dit jaar kan de raad voorstellen ten aanzien van kwijtstelling tegemoet
zien.
De wethouder zal voor de behandeling in de raadsvergadering een uitgebreidere
toelichting worden gegeven ten aanzien van de kosten van € 514.000 (o.a. afvalcoaches
en communicatie).
De wethouder zegt toe een overzicht te geven met de data waarop diverse contracten
aflopen.
De wethouder zegt toe in het overleg met SOZOG aandacht te vragen voor circulair
aanbesteden. (meer rekening houden met milieuwinst)
De raad krijgt een specificatie van de huidige kosten voor de inzameling van papier.
Het college gaat gesprekken aan met diverse participanten die betrokken zijn bij de
kledinginzameling.
De wethouder komt voor de behandeling in de raadsvergadering met een best mogelijke
inschatting van het tarief van de afvalinzameling.
De wethouder omarmt de suggestie van de duurzaamheidsprijs, deze kan worden
betrokken in het project "Schoon genoeg" of in het participatieproject.
De wethouder zegt toe met communicatie in overleg te gaan over communicatie naar de
burgers over de kosten van het storten.
De wethouder neemt de suggestie mee om meer aanbrengpunten voor elektrische
apparaten te realiseren bijvoorbeeld via winkels of de kringloopwinkel.
Er wordt een overzichtskaart gemaakt.
Er zijn nog een aantal onderwerpen waarover nog nadere beraadslagingen aan de orde zijn. Dit
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zijn: de mogelijkheid om meer gratis afval te storen onder verhoging vast tarief, het
afvalbrengstation en de afvalcoaches.
Conclusie:
Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 25 april 2019.
5.

Vaststellen van het bestemmingsplan Meeden-transformatorstation
Vanwege toename in het transport van elektriciteit tussen Duitsland en Nederland wordt de
komende jaren de 380kV hoogspanningslijnverbinding tussen Meeden en Diele (D) opgewaardeerd.
Vooruitlopend daarop is het noodzakelijk om op het transformatorstation aan de Beneden
Veensloot 71 in Meeden een nieuwe 3e dwarsregeltransformator (DRT) te plaatsen. Voor plaatsing
van deze DRT moet het bestaande 380kv deel van het station in Meeden in oostelijke richting
worden uitgebreid. De uitbreiding van het station past niet in het huidige bestemmingsplan
Buitengebied Menterwolde 2013, waarvan het station nu deel uitmaakt. Voor nagenoeg het gehele
transformatorstation is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
(Portefeuillehouder: dhr. Boersma)

Toezeggingen:
Er is geconstateerd dat er een aantal fouten staan in het raadsvoorstel en het
bestemmingsplan. De wethouder zegt toe dit te herstellen zodat de juiste stukken tijdens
de raadvergadering voorliggen. Er wordt daarbij een overzicht van de veranderingen
toegevoegd.
Conclusie: dit agendapunt gaat als bespreekpunt door naar de raadsvergadering van 25 april
2019.
6.

Sluiting
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