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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2019 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

H. Haze       F.M. Bouwman 

Plaatsvervangend Voorzitter    Griffier  
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1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, de volgorde van de agendapunten 9 (brief burger 

versterkingsproces Midden-Groningen) en 10 (raadsbrief plan van aanpak versterken Midden-

Groningen) wordt omgedraaid omdat dan eerst de algemene lijn wordt besproken en dan 

vervolgens de casus. Verder wordt agendapunt 11 (zonneparken) naar voren gehaald als punt 9 

omdat daar meerdere insprekers voor zijn. 

 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers punten 4 tot en met 7 

Voor agendapunt 5 (herstelbesluit bestemmingsplan Klaas Nieboerweg) heeft de heer Gaastra, 

advocaat namens Avebe, een schriftelijke inspraakreactie ingediend. 

De heer Sporrel heeft zich aangemeld voor het spreekrecht voor agendapunt 7 (Beleidsplan 

buitenspeelruimte “Iedereen mag spelen” Midden-Groningen). 

 

4. Voorstel tot het instemmen met de volgende hamerstukken en deze punten zonder 

bespreking door te geleiden naar de raad: 

A. Verordening percentageregeling kunstopdrachten Midden-Groningen 

De ‘percentageregeling beeldende kunstopdrachten 2002’ van de voormalige gemeente 

Hoogezand-Sappemeer dient te worden herzien en geharmoniseerd. De Verordening 

percentageregeling kunstopdrachten Midden-Groningen wordt daarom vastgesteld. 

Volgens deze regeling wordt een bepaald percentage van de bouwkosten van 

gemeentelijke gebouwen en onderwijsinstellingen gereserveerd voor de toepassing van 

beeldende kunst bij deze gebouwen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

De raad wordt gevraagd: 

 Een reserve beeldende kunst instellen; 
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 Een reserve onderhoud beeldende kunst instellen; 

 Vaststellen van de Verordening percentageregeling kunstopdrachten Midden-Groningen; 

Bij dit punt wordt het verzoek gedaan aan de agendacommissie om toe te zien op spoedige 

agendering van de uitwerking van dit onderwerp. 

 

B. Jaarverslagen 2018 openbaar primair onderwijs 

De raad heeft een toezichthoudende rol als het gaat om het openbaar primair onderwijs. 

Vanuit die verantwoordelijkheid neemt de raad kennis van de jaarverslagen 2018 van 

Scholengroep OPRON, Stichting Ultiem Onderwijs, Stichting OPOS, en Stichting Jan 

Ligthartschool.   

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth/Borg) 

De raad wordt gevraagd: 

 Kennis nemen van de jaarverslagen 2018 van Scholengroep OPRON, Stichting Ultiem 

Onderwijs, Stichting OPOS, en Stichting Jan Ligthartschool.  

 Voor geen van de jaarverslagen een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de 

jaarrekening 2018. 

 
 

 

C. Verklaring algemeen belang Wet markt en overheid 

De gemeenteraad verklaart de algemeen belang besluiten van de voormalige gemeenten 

Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde geldend voor het gehele grondgebied 

van de gemeente Midden-Groningen. Door het geldend verklaren van de algemeen belang 

besluiten van de voormalige gemeenten, worden de economische activiteiten 

uitgezonderd van de gedragsregels uit de Wet markt en overheid.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth/Borg) 

De raad wordt gevraagd: 
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 Op grond van artikel 29 van de Wet Arhi de besluiten van de voormalige gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren tot het aanwijzen van economische 

activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van 

de Mededingingswet, geldend te verklaren voor het gehele grondgebied van de gemeente 

Midden-Groningen.  

 De algemeen belang besluiten te evalueren en een breed marktonderzoek te verrichten in de 

tweede helft van 2020 om te komen tot een nieuw algemeen belang besluit.  

 Het besluit bekend te maken in het gemeenteblad.  
 

Toezegging: 

Wethouder Borg zegt toe terug te komen op de vraag waarom er nog geen marktonderzoek in 

Midden-Groningen is gedaan en welke risico’s we hierbij lopen. 

D. Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten 

De Nota bodembeheer Midden-Groningen 2020 valt onder Harmonisatie van beleid en is 

een samenvoeging van het beleid van de drie afzonderlijke gemeenten van voor de 

herindeling. De Nota bodembeheer beschrijft de gebiedsspecifieke beleidsregels voor 

hergebruik van grond en baggerspecie op landbodem. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren/Boersma) 

 

De raad wordt gevraagd: 

 de Nota bodembeheer Midden-Groningen 2020, met daarin opgenomen de 

bodemkwaliteitskaarten vast te stellen, 

 de vaststelling van actuele bodemkwaliteitskaarten en van het aanbrengen van kleine, 

niet ingrijpende, aanpassingen in de Nota bodembeheer Midden-Groningen 2020 aan het 

college te delegeren,  

 de erkenning van de (water)bodemkwaliteitskaart van de andere bestuursorganen als een 

wettig bewijsmiddel voor het toepassen van grond en baggerspecie in onze gemeente, 

mits deze  voldoet aan de regels zoals beschreven in de Nota bodembeheer Midden-

Groningen 2020, aan het college te delegeren. 
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Toezegging: 

 Wethouder Boersma zegt toe dat het college in afstemming met de ODG nog zal kijken 

naar de vragen over pfas en deze vragen schriftelijk zal beantwoorden. 

 Wethouder Boersma zal schriftelijk terugkomen op de vraag naar de stand van zaken 

m.b.t het heien, dit naar aanleiding van de vraag of het klopt dat het heien is stilgelegd 

i.v.m geluidsoverlast. 

 

E. Vaststellen Facetbestemmingsplan Parkeren 

Het ‘Facetbestemmingsplan Parkeren’ vult de onderliggende bestemmingsplannen aan 

met een toetsingskader voor parkeren en voor laad- en losvoorzieningen. Door het 

‘Facetbestemmingsplan Parkeren’ wordt een uniforme wijze van beoordeling van de 

parkeerbehoefte mogelijk gemaakt. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

De raad wordt gevaagd: 

 Met inachtneming van de in de nota ‘Ambtshalve aanpassingen Facetbestemmingsplan 

Parkeren’ genoemde aanpassingen, gewijzigd vast te stellen het ‘Facetbestemmingsplan 

Parkeren’, met bijbehorende toelichting, zoals dit plan is vervat in de regels en 

verbeelding met identificatienummer: Facetbestemmingsplan Parkeren met 

identificatienummer NL.IMRO.1952.fbmigparkeren-va01. 

 Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 

betrekking heeft. 

 

Conclusie:  

De punten 4A tot en met 4E worden als hamerstuk worden doorgeleid naar de raadsvergadering 

van 28 november 2019. 
 

5. Herstelbesluit bestemmingsplan Klaas Nieboerweg bedrijventerrein Foxhol 

Op 25 september 2017 is het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ 

vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. Na uitvoerige analyse is gebleken dat 

de visie van Avebe en gemeente op bepaalde aspecten uiteen blijft lopen. Tegelijkertijd is ook 
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geconstateerd dat wij nog steeds achter de planuitgangspunten kunnen staan, maar dat in het 

bestemmingsplan wel enkele onjuistheden zijn opgenomen. Met het herstelbesluit worden deze 

onjuistheden weggenomen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

Voor dit agendapunt heeft de heer Gaastra, advocaat namens Avebe, een schriftelijke 

inspraakreactie ingediend. 

De raad wordt gevraagd om: 

1. enkele wijzigingen door te voeren in het bestemmingsplan ‘ 

Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ zoals dit onderdeel is van  

het besluit van 25 september 2017.  

2. de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de  

andere partijen de uitkomst mede te delen en het besluit op de  

wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. 

Conclusie:  

Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 november 2019. 

 

6. Doorstartnotitie Bedrijvig en Leefbaar (B&L) 

Het programma Bedrijvig & Leefbaar Hoogezand-Sappemeer (B&L) is in 2014 opgesteld om 

perspectief en rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als bewoners op of in de nabijheid 

van (geluidgezoneerde) industrieterreinen om zo de leefbaarheid en economische slagkracht te 

verbeteren. Het eerste doel van deze notitie is om integraal in kaart te brengen waar we nu staan 

met de uitvoering van het vastgestelde programma. Deze notitie legt de basis voor de op te 

stellen bestemmingsplannen en vervolgacties en is daarmee een herijking van het 

uitvoeringsprogramma.  

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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De raad wordt gevraagd om; 

De raadsbrief over de stand van zaken en het vervolg van het programma Bedrijvig & Leefbaar 

Hoogezand-Sappemeer (B&L) te bespreken. 

Conclusie:  

Er is brede instemming voor de uitgangspunten in deze notitie. Het college neemt de genoemde 
aandachtpunten mee. Het vaststellen van de doorstartnotitie en daarmee het nemen van een 
besluit over het ter beschikking stellen van aanvullende middelen zal parallel lopen met de 
Voorjaarsnota 2020.  

 

7. Beleidsplan buitenspeelruimte “Iedereen mag spelen” voor de gemeente Midden-Groningen 

Het beleidsplan Buitenspeelruimte “Iedereen mag spelen” voor de gemeente Midden-Groningen 

wordt ter vaststelling aangeboden. Spelen zorgt voor ontmoeting, (ont)spanning, geestelijke en 

fysieke ontplooiing, verlegt de grenzen en levert kickervaringen en wekt de interesse. Na 

vaststelling van het beleid pakken de bewonerscommissies en de dorpsbelangen de handschoen op 

en gaan in de buurt verkennen welke wensen er leven, waarna zij in gesprek gaan met de 

gemeente om te bespreken wat haalbaar is. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

Inspreker: de heer Sporrel. 

Toezegging: 

De wethouder zegt toe de vragen die niet mondeling zijn beantwoord, schriftelijk te zullen 

beantwoorden, dit gelet op het grote aantal vragen. 

De raad wordt gevraagd om: 

het beleidsplan Buitenspeelruimte “Iedereen mag spelen” vast te stellen. 
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Conclusie:  

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 november 
2019. 

 

8. Inventarisatie spreekrecht burgers ten aanzien van de agendapunten 9 t/m 11 

De heer De Jong en mevrouw ten Have hebben zich gemeld als insprekers voor agendapunt 9 

(voorheen 11): Vaststelling beleid Zonneparken in Midden-Groningen.  

De heer Dunnebacke heeft op ditzelfde punt een schriftelijke inspraakreactie ingediend. 

 

9. Vaststelling beleid Zonneparken in Midden-Groningen (was agendapunt 11) 

Het beleid zonneparken in Midden-Groningen biedt een toetsingskader voor het beoordelen van 

aanvragen voor zonneparken. Het beleid maakt onderscheid tussen ‘grootschalige initiatieven’ en 

‘kleinschalige lokale initiatieven’. De provincie is betrokken bij het opstellen van het beleid en 

zal samen met de gemeente initiatieven in het buitengebied beoordelen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 

Insprekers: De heer De Jong en mevrouw ten Have. De heer Dunnebacke heeft een schriftelijke 

inspraakreactie ingediend. 

De raad wordt gevraagd om: 

-     In te stemmen met de beantwoording van de overleg- en inspraakreacties zoals   

      opgenomen in de Nota van inspraak- en overlegreacties  

-     Het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen vast te stellen. 
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Toezegging: 

Wethouder Borg zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag over de in het beleid genoemde 
5 hectare en waar dit criterium vandaan komt. 
Wethouder Verschuren zegt toe voor de raadsvergadering een korte notitie te leveren over het 
zonnedakenbeleid. 

Conclusie:  

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 28 november 
2019. 

  

10. Bespreken ingekomen stuk: raadsbrief 103 i.v.m. plan van aanpak versterken Midden-

Groningen. 

Dit agendapunt wordt geagendeerd op verzoek van de fracties GroenLinks en D66. 

(Portefeuillehouder: mw. Woortman) 

Toezegging: 

De wethouder zegt toe schriftelijk antwoord te geven op de al eerder gestelde vragen van 
GroenLinks die in de raadscommissie nog niet mondeling zijn behandeld, dit gelet op het late 
tijdstip. 

Conclusie: 

In de raadscommissie wordt aangegeven dat er weliswaar verwachtingen en hoop zijn op een 

goede voortgang van dit proces, maar dat er ook nog veel onduidelijkheden zijn. Het algemene 

gevoelen is dat er onderhand daadwerkelijk op dit dossier meters moeten worden gemaakt zodat 

de inwoners worden geholpen. 
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11. Bespreken ingekomen stuk: brief burger i.v.m. versterkingsproces Overschild,  inclusief het 

antwoord van het college en de reactie van de burger op deze beantwoording (was 

agendapunt 9) 

Dit agendapunt wordt geagendeerd op verzoek van de fractie GroenLinks. 

(Portefeuillehouder: mw. Woortman) 

Conclusie: 

Na  de bespreking van het voorgaande agendapunt (raadsbrief 103 i.v.m. plan van aanpak 

versterken Midden-Groningen) bestaat er geen behoefte aan verdere bespreking van dit punt. 

 

12. Sluiting. 

 


