
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 24 juni 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. A. Hoogendoorn  

 

Aanwezige raadsleden: 

PvdA:  T. van der Veen  Gemeentebelangen Midden-Groningen: M. Ploeger 

  H.J. Flederus        J. Velthuis (t/m punt 9) 

J. Westerdiep       G.H. Akkerman 

  J. van Duren       H. Loots 

  R. Sinnema        J. Buurke 

SP:  N.R. van der Vlist     VVD:  E.J.K. Offereins (t/m punt 4) 

  K.W. Koning       C.J. H. Ubels (t/m punt 4) 

  M. Feenstra-Jansen      M.E. Bos-Carabain (t/m punt 4) 

  H. Polat 

ChristenUnie: M.T. Metscher      CDA: F.Bos 

  N. Joostens       M. W. van der Meijden  

  R. Folkersma       A.P.A. van der Burg-Versteeg 

  K. Boer        H. Wind  

         D66: Y.P. Lutterop 

GroenLinks: M. A. Bosman       M. Paapst  

A.D. Bosscher   Leefbaar Midden Groningen: F.A. Kruzenga   

LPMG:  P.P.A. Nieland-Kampen    

            

m.k.a. 

I. Klaassens (SP)  

H. Bos (Fractie Henk Bos) 

E.J. K. Offereins (vanaf agendapunt 5 Vragenuur) 

C.J. H. Ubels (vanaf agendapunt 5 Vragenuur) 

M.E. Bos-Carabain (vanaf agendapunt 5 Vragenuur) 

 

Griffier: 

F.M. Bouwman 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2021. 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 24 juni 2021 

1. Opening 

De voorzitter opent de digitale raadsvergadering om 19.30 uur en stelt vast dat het quorum 

aanwezig is.  

 

2.  Vaststellen agenda  

 

Ten aanzien van de agenda de volgende wijzigingen: 

• De bekrachting geheimhouding kredietaanvraag Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck 

(voorheen Walstraschool) gaat van de agenda af en wordt doorgeschoven naar de 

agenda van 30 juni. Het agendapunt moet namelijk nog in de vergadering van het 

college van dinsdag 29 juni worden behandeld. 

• Er wordt een extra agendapunt toegevoegd, met als onderwerp: “verzoek tot opzeggen 

van het vertrouwen in wethouder Borg”. Dit wordt behandeld als punt 4, na het punt 

spreekrecht.  

• Het agendapunt “Speelautomatenhal verordening” stond vanuit de raadscommissie van 

17 juni als hamerstuk 7B geagendeerd voor deze raadsvergadering. Aangezien daar voor 

vanavond een amendement op is aangekondigd wordt dit een bespreekstuk. Dit punt 

wordt na de bewonersinitiatieven behandeld. 
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

• Mw. Van Hogen spreekt digitaal in op de huidige situatie bij de Leine t.a.v. de 

handhaving.  

 

4. Verzoek tot opzeggen van het vertrouwen in wethouder Borg.  

De raad heeft op 23 juni 2021 een mail ontvangen met het bericht dat het college van 

burgemeester en wethouders op 23 juni 2021 besloten hebben om de raad voor te stellen het 

vertrouwen op te zeggen in wethouder Jaap Borg.  

Daarom is het volgende onderwerp geagendeerd: “verzoek tot opzeggen van het vertrouwen in 

wethouder Borg”. 

 

Indiening ontslag wethouder Borg: 

Na een uitgebreide bespreking in de raad met woordvoeringen van wethouder van Schie namens 
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het college, wethouder Borg en alle fracties heeft wethouder Borg zijn ontslag ingediend als 

wethouder van de gemeente Midden-Groningen, met onmiddellijke ingang. 

 

Motie: 

GemeenteBelangen heeft een motie ingediend met de volgende strekking: 

 

“Een nader onderzoek in te stellen, door een nog aan te zoeken onafhankelijk persoon, naar 

overtreding van de integriteitsregels (al dan niet geschreven normen van integer handelen) van 

zowel de heer Borg als de overige leden van het College van B en W en de Raad hier zo spoedig 

mogelijk over te rapporteren.” 

 

Stemming: Verworpen 

Met 12 stemmen voor (GemeenteBelangen-5, VVD-3, LPMG-1, Leefbaar Midden-Groningen-1, 

GroenLinks-2) en 19 stemmen tegen (PvdA-5, SP-4, CU-4, CDA-4, D66-2) 

 

De VVD fractie heeft aangegeven niet langer aan de coalitie deel te nemen.  

 

Stemverklaringen: 

ChristenUnie: De ChristenUnie stemt tegen de motie. De fractie vindt het wel belangrijk dat 

voor de volgende raadsperiode een integriteitstoets en risico-analyse door een externe partij 

wordt ingevoerd bij de benoeming van wethouders. 

GroenLinks: de fractie stemt in het kader van transparantie voor. 

Leefbaar MG: de fractie stemt in het kader van transparantie voor. 

LPMG: de fractie stemt in het kader van transparantie voor. 

 

 

5.  Vragenuur 

Er zijn vragen ingediend door de VVD: 

 

Op 3 juni jongstleden heeft een meerderheid van deze Raad ja gezegd tegen de RES 1.0. In dit 

raadsbesluit heeft de Raad zich uitgesproken over de hoeveelheid duurzame energie die Midden-

Groningen en de andere overheden in de RES regio Groningen gaan opwekken.  

Zoals de planning nu is zal deze Raad zich in maart 2023 buigen over de vraag hoe we om 

moeten gaan met de warmtetransitie. Hoe gaan we in de toekomst onze gebouwen verwarmen. 
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Gaan we van het gas af of is het alleen realistisch om van het Gronings gas af te gaan? Wat 

betekent dit voor onze inwoners, kunnen zij dat qua kosten meemaken, en is er überhaupt 

voldoende elektriciteit beschikbaar om deze ambitie realistisch te maken? Ruilen we het minst 

milieubelastende aardgas niet onterecht in voor meer vervuilende kolencentrales? Vragen die 

deze raad en zeker onze fractie terecht bezighouden omdat ze een enorme impact op de, onder 

meer financiële, draagkracht van onze bevolking zullen hebben. 

Voorzitter, onze fractie heeft kennisgenomen van het artikel “Onderzoek mogelijkheden 

hergebruik 10 gaslocaties voor energietransitie” dat 16 juni jongstleden verscheen in het 

Bokkeblad, een van de lokale kranten die huis-aan-huis in onze gemeente verspreid wordt. In 

dat artikel wordt wethouder Verschuren geciteerd en hij zegt volgens de krant: “De gemeente 

Midden-Groningen wil 2050 helemaal aardgasvrij zijn”. Deze uitspraak wordt gebruikt als 

argument voor de uitspraken in de rest van het artikel. 

 
➢ Is wethouder Verschuren correct geciteerd? 

 

➢ Zo ja, is het college het met de VVD eens dat de wethouder hier voor zijn beurt spreekt? 

Dat de Raad RES 2.0, waarin de warmtetransitie aan bod komt, nog moet vaststellen? 

Dat de discussie en het onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van aardgasvrij 

nog niet is afgerond? Dat het uiteindelijk de Raad is die moet uitspreken of Midden-

Groningen in 2050 daadwerkelijk van het gas af wil en dat heeft de raad nog niet kunnen 

doen? 

 

➢ Is wethouder Verschuren bereid de uitspraak in het artikel te rectificeren, om zo de Raad 

in haar kaderstellende positie te houden en onrust onder de bevolking te voorkomen? 

De vragen worden schriftelijk door wethouder Verschuren beantwoord. 

 

6.  Vaststellen van de verslaglegging van de raadscommissie 17 juni 2021 en de besluitenlijst 

van de raadsvergadering van 3 juni 2021 

• de verslaglegging van de raadscommissie van 17 juni 2021 wordt ongewijzigd 

vastgesteld; 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering 3 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

7.  Ingekomen stukken en mededelingen 
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Voorstel om in te stemmen met de afdoeningsvoorstellen.  

 

Besluit (met algemene stemmen): 

 

In te stemmen met : 

1. De wijze van afdoening van de lijst ingekomen stukken (bijlage 1) 

 

Het CDA (mw. Van der Burg) voert het woordt over Ingekomen brief 4: Uitnodiging Orange the 
World Campagne. 

Reactie pfh: dhr. Hoogendoorn: De gemeente Midden-Groningen doet graag mee aan dit 

initiatief. 

 

Toezegging:  

Burgemeester Hoogendoorn zegt toe dat de gemeente actief deelneemt aan Orange the World 

Campagne. 

2. De lange termijn agenda (bijlage 2) 

3. De toezeggingenlijst (bijlage 3) 

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

8. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken 

 

Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken: 

 
A. Rekenkamerrapport Omgevingswet 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de kaderstellende 

en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit 

naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van de omgevingswet een 

onderzoek uitgevoerd. De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien 

van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden 

aangeboden. 
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(dhr. Afman namens de Rekenkamercommissie en namens het college de 

portefeuillehouder mw. Van Schie) 

 

Besluit: met algemene stemmen 
1. Kennis te nemen van het RKC rapport omgevingswet en de daarin opgenomen 

conclusies en bevindingen; 
2. In te stemmen met de bevindingen en conclusies uit het voorliggende rapport van de 

Rekenkamercommissie. 

 

B. Vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek 

De terinzagelegging van het Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden 

Driehoek is geëindigd. Het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek 

voorziet in de wijziging van de bestemming van het meest zuid-oostelijke perceel van Agrarisch 

naar Bedrijf-Bedrijventerrein. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om bedrijven met een 

maximale milieu categorie 2 en 3.1 te vestigen. Deze verdeling van milieu categorieën sluit aan 

bij de mogelijkheden in het aangrenzende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet door 

de raad vastgesteld worden.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

 Besluit: met algemene stemmen 

• Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek’ met 

planidentificatie  NL.IMRO.1952.GoudenDriehoek-va01 ongewijzigd vast te 

stellen. 

 

De raad verzoekt het college om handhavend op te treden bij geluidsoverlast op het 

bedrijventerrein.  

 

9. Vaststelling plannen inwonersinitiatieven Stem van Midden-Groningen  

De raad heeft een pilot uitgevoerd met het digitaal platform Stem van Midden-Groningen, 

waarbij inwoners plannen konden indienen in het kader van het Nationaal Programma 

Groningen. Hieruit zijn 4 projecten geselecteerd. Aan de raad wordt voorgesteld om deze 

projecten te honoreren zodat ze uitgevoerd kunnen worden. 

 

http://nl.imro.1952.goudendriehoek-on01/
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(Portefeuillehouder: Erianne van der Burg (als voorzitter raadswerkgroep digitaal 

platform) 

 

Wegens  tijdgebrek is besloten dit agendapunt door te schuiven naar de volgende 

raadsvergadering van woensdag 30 juni, 19.30 uur. 

 

10. Speelautomatenhal verordening  

In een speelautomatenhalverordening wordt onder andere geregeld hoeveel 

speelautomatenhallen zich in een gemeente mogen vestigen en wat de looptijd van een 

vergunning voor een dergelijke hal is. Met het vaststellen van de Verordening 

Speelautomatenhal Midden-Groningen 2021 is dit geharmoniseerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Er is een amendement ingediend door de fracties LPMG, PvdA, GroenLinks, D66, Lijst Henk Bos, 

Leefbaar Midden Groningen, VVD en GemeenteBelangen Midden-Groningen.  

 

Amendement 02:   

Stelt voor om het raadvoorstel aan te passen door de verordening te nuanceren met:  

 

• Deze verordening geldt alleen voor speelautomaten zoals kansspelautomaten 
waarvoor een aanwezigheidsvergunning en een exploitatievergunning nodig is.  
 

Stemming: aangenomen 

Met algemene stemmen 

 

Besluit: met algemene stemmen (met in achtneming van het amendement): 

• De Verordening Speelautomatenhal gemeente Midden-Groningen 2021 vast te 

stellen. 

 

11. Brief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; Voortontwerp wijzigingsbesluit 

rijksinpassingsplan Windpark N33  
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De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het advies van het college over het wel/niet 

geven van een reactie op de brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over 

het Voorontwerp wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan Windpark 33. 

 

(plv. Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

1. Aan de minister van Economische Zaken Klimaat mede te delen dat aanpassing van de 

bepalingen over de verlichting slechts een beperkt onderdeel is van de problematiek 

van het windpark. Weliswaar dient het inpassingsplan afgestemd te worden op de 

internationale afspraken, maar de problematiek van dit park is veel groter. Dit 

verandert niet door het inpassingsplan aan te passen. De minister is, door de mede 

vaststelling door hem van het inpassingsplan, verantwoordelijk voor de totstandkoming 

van dit windpark. Nu het park in werking is, blijkt het park een onaanvaardbare 

geluidsoverlast te geven, wat ten koste gaat van het leefklimaat, welbevinden en 

gezondheid van de bewoners rondom het park. Dit is onaanvaardbaar. De gemeente is 

een handhavingstraject gestart over de verlichting die nu in strijd is met het 

inpassingsplan. Met aanpassing van het inpassingsplan zal sprake zijn van legalisatie van 

de verlichting, daarmee vervalt de grondslag van het handhavingstraject. De overlast 

(licht en geluid) is hiermee echter niet verholpen. Hierin dient de minister zijn 

verantwoordelijkheid te nemen. 

2. De minister op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en er bij hem op aan te dringen zijn 

invloed aan te wenden om er zorg voor te dragen dat maatregelen worden getroffen 

(bijvoorbeeld door het in de nacht stilzetten) waardoor er geen of minimaal 

aanvaardbaar overlast wordt ondervonden.  

3. Er bij de minister op aan te dringen zich er voor in te zetten dat dit windpark zo spoedig 

mogelijk, eventueel als pilot, wordt voorzien van gestuurde verlichting (radar of 

transponder). Hiermee wordt de door de huidige verlichting ondervonden overlast 

aanmerkelijk beperkt.  

4. De minister er op te wijzen dat draagvlak en vertrouwen van groot belang is voor een 

succesvolle energietransitie. Hiervan is bij Windpark N33 vanaf de ontwikkeling 

geenszins sprake, terwijl het park nu het in bedrijf is ook nog veel overlast veroorzaakt.  

Realisatie van maatregelen die leiden tot vermindering van overlast zouden de 
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aanwezigheid van het park dragelijker  kunnen maken en kunnen leiden tot een stuk 

herstel van vertrouwen. 

 

 

12. Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1: financiën scholenprogramma 

De raad wordt voorgesteld de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage van de 

raadsbrief te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit: met algemene stemmen 

• Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding op 

bijlage 1: financiën scholenprogramma op basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de in het 

raadsvoorstel 7367 onder argumenten weergegeven onderbouwing te bekrachtigen. 

 

13. Bekrachtiging geheimhouding meerjaren prognose grondexploitaties 2021 

De raad wordt voorgesteld de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Besluit: met algemene stemmen 

• De door het college opgelegde geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid 

Gemeentewet ten aanzien van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2021 te 

bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet, voor een periode van tien 

jaar. 

 

14. Sluiting 

 


