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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2021 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier   
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1. Opening 

 

2.  Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De verschillende Gemeenschappelijke Regelingen 
onder agendapunt 4 worden als 1 agendapunt behandeld. 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

- De heer Lanting heeft zich gemeld voor agendapunt 5 “Regionale Energie Strategie” en 

agendapunt 6 “Afhandelen initiatieven zonnepark”. 

- Mevrouw Zeilstra spreekt bij agendapunt 6 in namens de omwonenden van het Achterdiep 

te Sappemeer. 

 

4. Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van het Samenwerkingsverband 

afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG) 

De raad wordt voorgesteld de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen en geen 

zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022.  

 

            (Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

B. Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022-2025 Publiek Vervoer 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2020 voor kennisgeving aan te nemen en geen 

zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025. 

 

           (Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

C. Jaarstukken 2021 Regio Groningen-Assen (RGA) 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 (jaarrekening 2020, conceptbegroting 

2022 en uitvoeringsprogramma 2021) voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze 

in te dienen. 
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           (Portefeuillehouder: mw. Van Schie/dhr. Borg) 

 

D. Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Groningen (VRG) 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2020, de actualisatie begroting 2021 en de 

conceptbegroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te 

dienen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

E. Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Wedeka 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 en 

volgende jaren van Wedeka Bedrijven voor kennisgeving aan te nemen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren 

 

F. Ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Groningen  

De raad wordt voorgesteld de ontwerpbegroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen 

en geen zienswijze in te dienen. De jaarstukken komen op een later moment. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

G. Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Publieke Gezondheid en Zorg 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2020 voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 
Conclusie: 

Deze agendapunten gaan als hamerstukken door naar de raadsvergadering van 3 juni 2021. 

 
Toezegging: 

Wethouder Boersma zegt toe om bij het dagelijks bestuur te vragen of in het vervolg in de 

ontwerpbegroting van Publiek Vervoer ook het aantal fte’s van de bedrijfsvoering organisatie 

vermeld kunnen worden. 
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5. Regionale Energie Strategie; besluitvorming RES 1.0 

 

De regio Groningen doet op 1 juli haar bod aan de rijksoverheid ‘hoe bij te dragen aan de 35 TWh 

duurzame energie op land in 2030‘. De regio heeft hiervoor een Regionale Energie Strategie 

opgesteld; deze is een uitvloeisel uit het landelijk klimaatakkoord. De RES 1.0 wordt ingediend 

bij het Nationaal Programma RES. De RES 1.0 is een bindende afspraak tussen Rijk en regio. Het 

vaststellen van de RES 1.0 Groningen is de bevoegdheid van de raad. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

 

De raad wordt voorgesteld: 
 
1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Groningen vast te stellen 
2. Het college de opdracht te geven om in het verlengde van de RES 1.0 gezamenlijk als 
    overheden en stakeholders uit te werken, het gaat dan om: 
 

a. Het ontwikkelen van een gezamenlijke ruimtelijke visie voor nieuw vast te stellen 
ambities rond duurzame energieopwekking. Gestreefd wordt naar afronding voor 1 
januari 2022 (uiterlijk 1 juli 2022); 

b. Doorontwikkeling van onderlinge afstemming van methoden om invulling te geven aan de 
regionale afstemming over lokaal eigendom en participatie. Gestreefd wordt naar 
afronding voor 1 januari 2022 (uiterlijk 1 juli 2022); 

c. Het ontwikkelen van een mogelijke gemeenschappelijke aanpak rond ecologie bij 
energieparken; 

d. Het gezamenlijk met de netbeheerder opstellen van een Routekaart voor het gefaseerd 
aanpassen van elektriciteitsnet(ten) in RES-regio Groningen; 

e. Gezamenlijk met het bedrijfsleven en de netbeheerder komen tot een 
gemeenschappelijke aanpak voor zon-op-dak. 

 

De heer Lanting spreekt in bij dit punt. 

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 3 juni 2021 onder 

voorbehoud dat de antwoorden op de nog uitstaande schriftelijke vragen afdoende zijn. 
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6. Afhandelen initiatieven zonnepark (Raadsbrief 264) 

Op verzoek van de fracties van GroenLinks en de SP is deze raadsbrief geagendeerd. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Borg) 

 

Dhr. Lanting en mevrouw Zeilstra (namens de omwonenden van het Achterdiep te Sappemeer) 

spreken in bij dit punt. 

 

Conclusie: 

Dit agendapunt gaat niet door naar de raadsvergadering. De voorzitter concludeert dat er vanuit 

de raad een brede oproep wordt gedaan voor draagvlak voor zonneparken, dat een meerderheid 

van de fracties niet voor uitbreiding is van randgevallen van het zoekgebied en dat er verschil van 

mening is over het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen voor zonneparken en of 

zonneparken groter dan 5 hectare niet meer in behandeling moeten worden genomen.  

 

7. Voorbereidingsbesluit Industrieterrein Sappemeer-Oost 

Het overgrote deel van het industrieterrein Sappemeer-Oost is opgenomen in het sterk 

verouderde bestemmingsplan Sappemeer-Oost uit 1967. Deze laat veel ruimte voor allerlei 

soorten bedrijvigheid. Dit kan leiden tot toenemende hinder voor de omgeving. Daarnaast kunnen 

de bij recht toegestane bedrijfswoningen zorgen voor een belemmering van de mogelijkheden van 

de omliggende bedrijven. Om deze reden wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 
De raad wordt voorgesteld: 

1. Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het industrieterrein Sappemeer-Oost, conform de 

bijgevoegde tekening. Dit voorbereidingsbesluit bestaat uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.vbsapindustrie2021-va01 met de 

bijbehorende bestanden; 

2. Te besluiten dat het verboden is om bouwwerken te slopen en het bestaande gebruik van 

gronden of bouwwerken te wijzigen; 

3. Dat onder voorwaarden, zoals genoemd onder paragraaf 7.3 van dit voorstel, met een 

omgevingsvergunning medewerking kan worden verleend om af te wijken van de onder 
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beslispunt 2 genoemde verboden;  

4. Dat dit voorbereidingsbesluit daags na raadsbesluit in werking treedt.  

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raad van 3 juni 2021.  

 

8. Kadeverbetering Steendam-Tjuchem 

 

A. Kredietaanvraag 

Het Waterschap Hunze en Aa’s, de gemeente Midden-Groningen en een aantal inwoners 

en ondernemers van Steendam en Tjuchem werken samen aan het project 

Kadeversterking Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. De gemeenteraad wordt om een 

uitvoeringskrediet gevraagd.  

 

De raad wordt voorgesteld:  

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ten bedrage van  € 3,9 

miljoen voor het project Kadeversterking Afwateringskanaal Steendam Tjuchem; 

2. In te stemmen met begrotingswijziging nummer 2021-014; 

3. De structurele effecten ingaande 2023 van € 60.000 extra kapitaallasten en € 22.500 

extra onderhoudslasten te verwerken in het meerjarenperspectief bij de voorjaarsnota 

2021. 

 

B. Vaststellen bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan kadeverbetering afwateringskanaal Steendam-Tjuchem voorziet in 

een kadeverbetering om te voldoen aan de actuele veiligheidseisen, o.a. met betrekking 

tot de hoogte en de stabiliteit van de kade. Daarnaast brengt de versterking een nieuwe 

verkeerskundige situatie met zich mee. 

 

De raad wordt voorgesteld: 

1. Het Bestemmingsplan “Kadeverbetering afwateringskanaal Steendam-Tjuchem” met 

planindicatie NL.IMRO.1952.bpmigkadestdtju-va01 vast te stellen. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 
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Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raad van 3 juni 2021. 

 

9. Fusie obs Nico Bulder en obs Het Ruimteschip van Stichting Ultiem 

In het nieuwe kindcentrum Zuiderkroon worden 2 openbare basisscholen van Stichting Ultiem 

gehuisvest. Stichting Ultiem heeft dan ook het voornemen deze scholen te laten fuseren. De raad 

wordt gevraagd af te zien van instandhouding van de te sluiten locatie.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

De raad wordt voorgesteld: 

• Kennis te nemen van de fusie van de obs Nico Bulderschool en obs Het Ruimteschip van 

Stichting Ultiem.  

• Af te zien van het zelf in stand houden van obs Nico Bulderschool conform artikel 159 lid 2 

van de Wpo.  

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raad van 3 juni 2021.  

 

 

10. Sluiting: 23.40 uur 

 


