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Nr. Besiuitenlijst raadsvergadering van 20 december 2018  
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering 19.30 uur. 

2. Vaststellen agenda 
Er wordt door GroenLinks nog een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend betreffende 
het startdocument NPG. Deze motie wordt toegevoegd als agendapunt 13. De agenda wordt 
verder ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
Mevrouw van Panhuys spreekt in over haar ingezonden brief betreffende: Reguliere procedure 
Hoofdweg 9A Slochteren. 

4. Vragenuur: ~ 

Fractie: GroenLinks 
Onderwerp : Vuurwerk overlast 
Vragensteller: Mariet Bosman 
Portefeuillehouder: Adriaan Hoogendoorn 

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is een artikel opgenomen betreffende de verkoop 
van consumentenvuurwerk, maar over verdere regulering is niets te vinden. 
Een aantal bewoners heeft aangegeven last te ondervinden van (knal-)vuurwerk, net als 
(huis)dieren. Zo hebben bijvoorbeeld omwonenden in het Dreverbos een A4tje opgehangen met 
een dringend verzoek geen vuurwerk af te steken in dat gebied. 
Op plaatsen waar veel (kwetsbare) mensen samen zijn - zorgcentra, winkelgebieden, scholen 
e.a. en waar veel dieren zijn - dierenasiel, kinderboerderij, hertenkamp, paardenmaneges, 
veestallen e.a. zou een vuurwerkvrije zone uitermate welkom zijn. 

Dat brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 

• Heeft de gemeente Midden-Groningen momenteel een eigen beleid omtrent het 
afsteken van vuurwerk? 
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• Is het college voornemens voor de komende weken vuurwerkvrije zones in te stellen? 

De feestdagen random oud en nieuw behoort voor iedereen - mens en dier - feestelijk en veilig 
te verlopen. De burgemeester van Den Haag, mevrouw Krikke, heeft daarom bij de rijksoverheid 
een verbod op knal- en siervuurwerk bepleit. Veel andere burgemeesters uit diverse gemeenten 
hebben haar hierin ondersteund. 

Dat brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 

• Sluit de burgemeester zich aan bij de oproep van mevrouw Krikke? 
• Vindt het college met ons dat, hoewel handhaving van vuurwerkvrije zones lastig is, 

een duidelijke boodschap van de gemeente Midden-Groningen in deze tijd 
onontkoombaar is? 

Beantwoording door burgemeester Hoogendoorn. 

Fractie: D66 
Onderwerp : N.a.v. persbericht "Midden-Groningen schikt met FNV over 

reintegratie-kwestie PostNL" 
Vragensteller: Gerard Renkema 
Portefeuillehouder: Peter Verschuren 

Geacht college, 

Een wijs besluit. 
Wei een besluit dat lang op zich heeft laten wachten. 
D66 kan zich daarbij wel iets voorstellen. 

Maar heeft het niet te lang geduurd? 

Was het niet verstandig geweest eerder 'eieren voor het publieke geld ' te kiezen? 

Ongetwijfeld heeft de ambtelijke inzet bij deze kwestie in de afgelopen periode ook de nodige 
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tijd (dus publiek geld) gekost. 
Kan het college bij benadering aangeven hoeveel de ambtelijke inzet heeft gekost? 

Het ligt voor de hand dat ook extern juridisch advies is ingewonnen. 
Zo ja, wat bedroegen de kosten van het juridisch advies. 
Aan de FNV is een vergoeding van € 30.000 betaald. 
Waarom is deze vergoeding betaald? 

En tenslotte: 
'Op bestuurlijk niveau zal Midden-Groningen begin 2019 het initiatief nemen tot een gesprek 
metde FNV.' 
Ligt het niet in de rede dat een dergelijk initiatief niet veel eerder was genomen? 
Of is dat op bestuurlijk niveau wel eerder geschied? 

Beantwoording door wethouder Verschuren. 

Fractie: D66 
Onderwerp : Personele problemen OPOS 
Vragensteller: Gerard Renkema 
Portefeuillehouder: Erik Drenth 

Wij hebben begrepen dat bij OPOS personele problemen zijn. 
Het is onbekend dat het Openbaar onderwijs op afstand is gezet en dat het college derhalve 
niet direct aanspreekbaar is op de ontstane situatie, tenzij de kwaliteit van het onderwijs in het 
geding is. 

Graag horen wij van het college of de kwaliteit van het onderwijs in het geding is en op welke 
wijze de kwaliteit wordt bewaakt. Vinden er ook gesprekken plaats met betrokkenen en 
verontruste ouders? 

Beantwoording door wethouder Drenth.  
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5. Vaststellen verslaglegging raadscommissies van 6 en 13 december 2018 en de besiuitenlijst 
van de gemeenteraad van 29 november 2018 

1. De verslagleggingen van de raadscommissies van 6 en 13 december 2018 worden 
ongewijzigd vastgesteld; 

2. De besiuitenlijst van de raadsvergadering van 29 november 2018 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

6. Ingekomen stukken en mededelingen 
Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken. 

Mevrouw van Panhuys spreekt in over haar ingezonden brief betreffende: Reguliere procedure 
Hoofdweg 9A Slochteren. Naar aanleiding hiervan wordt het afdoeningsvoorstel gewijzigd, dit 
onderwerp zal worden voorgelegd aan de agendacommissie. 

Besluit: om in te stemmen met de vooreestelde afdoeninsswiize van de overiae insekomen 
stukken. 

Wethouder Woortman doet een mededeling over het beroep tegen het instemmingsbesluit, alle 
gemeenten en de province dienen een beroepschrift in. 

Verder deelt wethouder Woortman mee dat zij naar aanleiding van de insprekers uit de 
Nolensstraat in een eerdere raadscommissie met deze bewoners in gesprek is gegaan. Er zijn 
afspraken gemaakt over de knelpunten, in januari gaan ze weer samen om de tafel, de raad 
wordt hierover vervolgens gei'nformeerd. 

7. A. Vaststellen verzamelbestemmingsplan 2018-1 
De gemeente Midden-Groningen werkt met het instrument 'Verzamelbestemmingsplannen'. In 
het verzamelbestemmingsplan worden diverse particuliere verzoeken en aanpassingen in een 
plan en procedure meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2018-1 bevat een particulier 
verzoek en zes ambtelijke aanpassingen. Het gaat om niet-controversiele zaken en geen grote 
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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 ) 

Besluit met algemene stemmen 

1. Het Verzamelbestemmingsplan 2018-1 met nummer NL.IMRO.1952.bpmigverzamel2018l-va01 
vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan betrekking 

B. Vaststellen bestemmingsplan Meeden-Tantestation 
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 ) 

Besluit met algemene stemmen 

1. Vast te stellen het bestemmingsplan 'Meeden - Tankstation' met bijbehorende toelichting 
zoals dit plan is vervat in de regels en de verbeelding met identificatienummer: 
NL. IMRO. 1952. bpmeetankstation-va01. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 
betrekking heeft. 

C. Nieuwbouw Kindcentrum Slochteren 

heeft. 
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Naar aanleiding van de bevingsproblematiek en de kans om de scholen in de gemeente 
MiddenGroningen bevingsbestendig, krimp-proof, duurzaam en toekomstbestendig te maken is 
het eerste nieuwbouwproject KC Slochterveldweg gereed voor uitvoering. In het kindcentrum 
worden de scholen OBS de Kinderboom, OBS de Ruitenvelder en CBS de Wegwijzer gehuisvest, 
samen met kinderopvang KidsFirst en Slochterborgje. Een kinderboerderij (burgerinitiatief) 
wordt in de nabijheid van het kindcentrum ontwikkeld. De omgeving wordt aangepast zodat het 
kindcentrum, de kinderboerderij en de bestaande Duurswoldhal goed en veilig te bereiken zijn 
en er een integrate kern voor ontmoeten, onderwijs en recreatie ontstaat. 

(Portefeuillehouder: Erik Drenth) 

Besluit met algemene stemmen 

1: Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het 
Kindcentrum Slochterveldweg 

2: Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een taakstellend krediet 
3: Vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging (2018-006) 

D. Vaststellen financiele verordening 
Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Financiele Verordening ex 
artikel 212 Gemeentewet vast te stellen. De Financiele Verordening regelt het financiele 
beheer en beleid en de financiele organisatie van de gemeente. Het doel van deze 
verordening is dat de raad uitgangspunten vaststelt voor de uitvoering van de financiele 
functie. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

Besluit met algemene stemmen 

1. Vaststellen van de Financiele Verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) gemeente 
Midden-Groningen 2018 met terugwerkende kracht per 1 januari 2018; 

2. Vaststellen van de nota Afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige 
waarderingsgrondslagen van activa en passiva. 
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E. Vaststellen diverse belastingverordeningen 
Het vaststellen van de belastingverordeningen is noodzakelijk om in 2019 de begrote 
belastingopbrengsten te realiseren. In de belastingverordeningen is onder meer vastgelegd 
wat de belastingtarieven voor 2019 zijn. 

Ten aanzien dit punt vraagt GroenLinks nog aandacht voor tijdige communicatie aan de 
betrokkenen over de wijzigingen in de tarieven. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth ) 

Besluit met algemene stemmen 
• De navolgende heffingsverordeningen vast te stellen voor het belastingjaar 2019. 

- Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen; 
- Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting; 
- Verordening op de heffing en invordering van Leges. 

F. Weigering aanvraag om herziening van de in het bestemmingsplan opgenomen 
brancheringsregels voor het Winkelpark 
Op 13 juli 2018 is via Gijs Heuting Advocaten namens Visser Vastgoed een aanvraag 
ontvangen om het van toepassing zijnde bestemmingsplan Woongebieden te wijzigen. 
Specifiek wordt verzocht de branchebeperking voor het Winkelpark Hoogezand zodanig te 
wijzigen dat alle vormen van detailhandel mogelijk zijn. Gelet op de negatieve gevolgen 
voor het kernwinkelgebied, wordt voorgesteld de aanvraag te weigeren. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma ) 

Besluit met algemene stemmen 

de aanvraag van Visser Vastgoed en Woonplein Hoogezand B.V. van 12 juli 2018 (ingekomen 
13 juli 2018), om opheffing van de in het van toepassing zijnde bestemmingsplan 
opgenomen branchebeperking te weigeren. 
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8. Vaststellen 'Lijst van categorieen van gevallen waarin geen verklaring van geen 
bedenkingen (WGB) nodig is' 
Om omgevingsvergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan te kunnen verlenen heeft 
het bevoegd gezag in sommige gevallen een WGB van de gemeenteraad nodig. De 
gemeenteraad kan echter categorieen aanwijzen waarin dat niet vereist is. Hiermee wordt de 
behandelingstermijn van deze aanvragen om omgevingsvergunningen verkort. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

Besluit: 

De voorgesteide 'Lijst van categorieen van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen 
nodig is' vast te stellen. 

De fracties van Gemeentebelangen Midden Groningen en GroenLinks hebben tegen gestemd. 

9. Raadsvoorstel voornemen tot verkoop van het voormahge gronddepot in Westerbroek 

Het bedrijf Madepolder B.V. is opgericht t.b.v. de vestiging in Westerbroek. Het 
grondverzetbedrijf Van Calker uit Kolham maakt hier onderdeel van uit. De groeimogelijkheden 
van Van Calker in het dorp Kolham zijn onvoldoende. De groei kan in Westerbroek wel worden 
gerealiseerd. Een deel van de bedrijfsactiviteiten wordt uit de dorpskern verplaatst. 
Madepolder B.V. richt het terrein in voor de op- en overslag en bewerking van grand- weg- en 
waterbouwmaterialen. Deze activiteiten passen binnen de bestemming en de beschikbare 
geluidsruimte. Bedrijfseconomisch is het bedrijf er veel aan gelegen een locatie aan de 
oostzijde van de stad te betrekken, dichtbij de vestiging in Kolham. 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 

Besluit: 

Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voornemen om het voormalige gemeentelijke | 

gemeente 
Midden-Croningen 



Pagina: 11 van 13 

Datum: 31 januari 2019 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

gronddepot aan de Energieweg in Westerbroek te verkopen aan Madepolder 
B.V. 

De fracties van Gemeentebelangen Midden Groningen, D66 en Leefbaar Midden Groningen 
hebben tegen gestemd. 

10. 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: mw. Woortman) 

Besluit met algemene stemmen 

1. de 'Nota zienswijzen facetbestemmingsplan karakteristieke objecten' vast te stellen; 
2. Het bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan karakteristieke objecten' met 

bijbehorende toelichting zoals dit plan is vervat in de regels en verbeelding 
planidentificatie NL.IMRO.1952.bpmigfpkarobjecten-va01 gewijzigd vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 
betrekking heeft. 

Toezeggingen: 
Wethouder Woortman zegt dat er begin volgend jaar voor de raad een kennismaking met de 
erfgoedcommissie zal worden georganiseerd waarbij ook het onderwerp momnumenten zal 
worden meegenomen. 

11. Bekrachtiging geheimhouding kostenraming Fase 2 Het Kielzog 
Op 4 december 2018 heeft het college besloten een voorstel aan de raad voor te leggen over 
het Definitief Ontwerp fase 2 Het Kielzog en het hiervoor benodigde uitvoeringskrediet. Dit 
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voorstel wordt in de commissievergadering van 7 februari 2019 besproken en in de 
raadsvergadering van 28 februari 2019. Bij dit voorstel is als onderbouwing van de 
kredietaanvraag een kostenraming gevoegd waarop het college op grond van artikel 25 lid 2 
geheimhouding heeft opgelegd. Deze geheimhouding moet op grond van artikel 25 lid 3 van de 
gemeentewet in de eerstvolgende raadsvergadering volgend op het collegebesluit bekrachtigd 
worden door de raad. 

Besluit: 

Op grond van artikel 25 lid 3 de door het college opgelegde geheimhouding op de kostenraming 
van fase 2 Het Kielzog te bekrachtigen. 

De fractie van Leefbaar Midden Groningen heeft tegen gestemd. 

12. Beroep instemmingsbesluit Groningenveld 2018-2019 
Op 14 november j l . heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het 
instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018-2019 gepubliceerd. In dit besluit krijgt de NAM 
toestemming om, vanuit het uitgangspunt niet meer winnen dan nodig, 19,4 mid Nm3 gas te 
winnen uit het Groningenveld. Een ieder die een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft 
ingediend en zich niet met het instemmingsbesluit kan vereenzelvigen heeft de mogelijkheid om 
voor 27 december 2018 beroep aan te tekenen bij de Raad van State. 

(Portefeuillehouder: mw. Woortman) 

Besluit met algemene stemmen: 
1. Beroep aan te tekenen tegen het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken 

en Klimaat voor het gasjaar 2018-2019; 
2. Een beroepschrift in laten dienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

door mr. W.R. van der Velde; 
3. Bijgaande brief met het standpunt van de gemeenteraad van Midden-Groningen vaststellen en 

als bijlage bij het beroepschrift te laten voegen door mr. W.R. van der Velde. 

13. Motie Vreemd aan de orde van de dag. 
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De GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, betreffende het 
startdocument Nationaal Programma Gaswinning (NPG). 

De motie wordt in stemming gebracht: 

Stemming: 

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

14. Sluiting 
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