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1. Opening 
 

2. 
 
 
 
  

Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 
 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

4. Vaststelling projectplannen en kredietaanvragen Scholenprogramma’s 

In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige 

scholen in de gemeente. Hierbij wordt de noodzaak van het bevingsbestendig maken, 

gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig maken 

van deze scholen.  Bij vijf projecten wordt een kredietaanvraag en bij twee projecten een 

projectplan ter vaststelling voorgelegd aan de raad. 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

4a. Kredietaanvraag Kindcentrum Woldwijk 2 

Het kindcentrum Woldwijck 2 huisvest OBS De Nico Bulder en OBS Het Ruimteschip (fusieschool), 

SBO De Sterren, kinderopvang Kaka en een dubbele gymzaal. Dit markante gebouw wordt 

gebouwd aan de Zuiderkroon te Hoogezand, zodra de bestemmingsplanwijzigingsprocedure 

onherroepelijk is. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de 

dekking van de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van het kindcentrum Woldwijck 2 en 

realisatie van een (dubbele) gymzaal die in het kader van het Nationaal Programma Groningen 

(NPG) wordt gerealiseerd. 

 

De raad wordt voorgesteld: 

 Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van het 
kindcentrum Woldwijck 2, 
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 Akkoord te gaan met de herijking van de actuele ruimtebehoefte en het toevoegen van 148 
m2 voor onderwijs, 

 Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de realisatie van het 
kindcentrum, de kinderopvang, de gymvoorziening en de inpassing in de openbare ruimte 
conform de financiële bijlage. 

 De bijbehorende begrotingswijziging (2020-009) vast te stellen. 
 
 

4b. Kredietaanvraag Kindcentrum Kolham 

Het kindcentrum Kolham huisvest OBS Oetkomst en een kinderopvang (nu te exploiteren door 
KidsFirst). Het kindcentrum wordt gebouwd aan de Eikenlaan te Kolham. Het huidige voorstel 
omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van deze kosten voortkomend 
uit de nieuwbouw van het kindcentrum Kolham 

De raad wordt voorgesteld: 

 Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van het 
kindcentrum Kolham. 

 Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de realisatie van het 
kindcentrum, de kinderopvang en de inpassing in de omgeving conform de financiële bijlage. 

 De bijbehorende begrotingswijziging (2020-006) vast te stellen. 
 
 

4c. Vaststelling projectplan en kredietaanvraag Kindcentrum De Meent 

Voor De Meent in Schildwolde is de conclusie getrokken dat versterking van deze school niet 
doelmatig is gezien de kosten die versterking en verduurzaming met zich meebrengen. De reden 
om voor deze school op dit moment een projectplan uit te werken ligt in het feit, dat de 
gemeente per 19 december 2019 verantwoordelijk is voor de versterking van De Meent. Het 
huidige voorstel omvat naast het projectplan de aanvraag van een taakstellend krediet voor de 
dekking van deze kosten voortkomend uit de nieuwbouw van De Meent. 

De raad wordt voorgesteld: 

 In te stemmen met de businesscase vervangende nieuwbouw voor De Meent te Schildwolde. 

 Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de realisatie van de school 
en de sloopkosten conform de financiële bijlage 2. 

 De bijbehorende begrotingswijziging (2020-010) conform de financiële bijlage vast te stellen.  
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4d. Vaststelling projectplan en kredietaanvraag Rutger Kopland 

Het project “Rutger Kopland College’ is actueel geworden op het moment dat nieuwbouw voor 
het Rutger Kopland College buiten de gemeente niet te realiseren bleek. De reden om op dit 
moment voor deze school een projectplan uit te werken ligt in het feit, dat het schoolbestuur 
medio 2019 heeft aangegeven, dat zij haar vestiging in Siddeburen wil behouden. Nu de 
gemeente per 19 december 2019 verantwoordelijk is voor de versterking van het Rutger Kopland 
College is een “natuurlijk moment” ontstaan om voor deze school een passend projectplan uit te 
werken. Het huidige voorstel omvat naast het projectplan de aanvraag van een 
voorbereidingskrediet voor de dekking van deze kosten voortkomend uit het ontwerptraject van 
dit project. 

De raad wordt voorgesteld: 

 Kennis te nemen van het projectplan Rutger Kopland te Siddeburen.  

 Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van 
het duurzaam en bevingsbestendig ontwerpen van de school. 

 De bijbehorende begrotingswijziging (2020-011) conform de financiële bijlage 1 vast te 
stellen. 

 

4e. Kredietaanvraag Kindcentrum Noordsuydhoeve 

Voor MFC de Noordsuythoeve in Noorbroek is na uitgebreid onderzoek en voorbereiding de 
conclusie getrokken dat versterking van dit MFC doelmatig is gezien de kosten die versterking en 
verduurzaming met zich meebrengen. Het toekomstbudget wordt ingezet voor verduurzaming en 
functionele verbetering van het bestaande gebouw. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van 
een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit het bouwkundig 
versterken van MFC de Noordsuythoeve. 

De raad wordt voorgesteld: 

 Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de versterking, functionele 
verbetering en verduurzaming van MFC de Noordsuythoeve te Noordbroek. 

 Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de versterking van het 
gebouw conform de financiële bijlage. 

 De bijbehorende begrotingswijziging (2020-007) conform de financiële bijlage vast te stellen.  
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Toezegging punt 4a t/m 4e: 

De wethouder zegt toe met een aanvullende toelichting te komen van de financiële bronnen die ten 
grondslag liggen aan het scholenprogramma voor de raadsvergadering van 28 mei. 

Conclusie: 

De punten 4a t/m 4e gaan als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 28 mei 2020. 

 

5. Voorbereidingsbesluit Sluiskade – Werfkade 

Het is niet gelukt om dit bestemmingsplan tijdig vast te stellen. Voor het gebied Sluiskade - 
Werfkade is momenteel geen planologisch regiem van kracht, omdat de tot 30 juni 2013 van 
toepassing zijnde bestemmingsplannen per 1 juli 2013 zijn vervallen. Daarmee ontstond een 
zogenaamde ‘witte vlek’. Omdat dit tot ongewenste situatie leidt, wordt om deze reden de 
gemeenteraad voorgesteld om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied ‘Sluiskade - 
Werfkade’. Hiermee wordt voorkomen dat zich in de periode tot het van kracht worden van een 
nieuw bestemmingsplan ontwikkelingen plaatsvinden die met het oog op het nieuwe 
bestemmingsplan niet gewenst zijn. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

De raad wordt voorgesteld: 

 Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Sluiskade-Werfkade, conform de 
bijgevoegde tekening. Dit voorbereidingsbesluit bestaat uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.vbhgzsluiswerfkade-va01met de 
bijbehorende bestanden; 

 Te bepalen dat het verboden is om bouwwerken te slopen en het gebruik van gronden of 
bouwwerken te wijzigen anders dan op grond van het ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, 
Sluiskade – Werfkade is toegestaan. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 30 
januari 2020 tot en met woensdag 11 maart 2020 ter inzage gelegen en bestaat uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1952.bphgzsluiswerfkade-on01;  

 Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit daags na raadsbesluit in werking treedt.  
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Toezeggingen: 
De wethouder zegt toe dat er nog een technische bijeenkomst voor de raads- en commissieleden 
georganiseerd gaat worden over de Sluiskade-Werfkade waarbij ingegaan wordt op de 

ontstaansgeschiedenis, de plansystematiek, de keuze voor de diverse bestemmingen en het 
plangebied. De agendacommissie wordt verzocht deze bijeenkomst te plannen voorafgaand aan de 
raadsvergadering van 28 mei.  

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 28 mei 2020. 

 

6. Vaststelling bestemmingsplan Reparatie geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en 

Foxhol 

Met ingang van donderdag 20 februari 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Reparatie 

geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol” gedurende zes weken ter inzage 

gelegen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de reparatie van twee geconstateerde 

omissies van de geluidszone behorend bij de industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol. Er zijn 

geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter ongewijzigde vaststelling 

aangeboden aan de gemeenteraad. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

De raad wordt voorgesteld: 

 het bestemmingsplan “Reparatie geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol” 
als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.bpmiggeluidzonesap-va01, ongewijzigd vast te 
stellen; 

 geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan “Reparatie 
geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol” betrekking heeft; 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 28 mei 2020. 
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7. Verklaring van geen bedenkingen Siepweg 5 te Schildwolde 

Het agrarisch bedrijf aan de Siepweg 5 te Schildwolde heeft plannen om hun melkveetak uit te 

breiden. Daarnaast wordt er een nieuwe vleeskuikenstal gebouwd. Het gemeentebestuur is 

voornemens om aan de gevraagde uitbreiding medewerking te verlenen, mede omdat er zowel 

planologisch als milieutechnisch geen belemmeringen zijn. Voor de uitbreiding wordt een 

planologische procedure gevolgd. Onderdeel van die procedure is het vragen van een verklaring 

van geen bedenkingen aan de gemeenteraad. Ook is het opstellen van een herinrichtingsplan 

onderdeel van die procedure. 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

De raad wordt voorgesteld: 

 Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het uitbreiden van het 
agrarisch bedrijf op het perceel plaatselijk bekend: Siepweg 5 te Schildwolde, kadastraal 
bekend: gemeente Slochteren, sectie R nummers 23 en 24; 

Toezeggingen: 

- De wethouder zegt toe de agrariër te vragen of hij de vervoerders die van en naar zijn 
bedrijf rijden te wijzen op een alternatieve route zodat het centrum van Noordbroek 
minder belast zal worden; 

- De stand van zaken met betrekking tot de 2 hectare situatie nader toe te lichten; 
- Schriftelijk toe te lichten hoe het zit met het programma aanpak stikstof (pas) 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 28 mei 2020. Partijen 
willen de beantwoording van de gedane toezeggingen meenenem ter voorbereiding op de 
raadsvergadering. 

 

8. Sluiting 

 

 


