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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 3 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  

Het agendapunt Regionale Energie Strategie; besluitvorming RES 1.0 stond vanuit de 

raadscommissie van 27 mei als hamerstuk 7F geagendeerd voor deze raadsvergadering, mits de 

gestelde vragen tijdig en naar tevredenheid zouden worden beantwoord. Nog niet alle vragen 

zijn beantwoord, dus wordt dit punt geen hamerstuk maar een bespreekpunt. Dit punt wordt 

direct na de hamerstukken behandeld, dus als punt 8. 
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 

• Mw. Wilna Mittendorp heeft zich gemeld als inspreker voor agendapunt 6 Ingekomen 

stukken brief nummer 9 (Brief burgers bouwplannen De Weerterij Siddeburen 2021 – 

burgerinitiatief verkeersveiligheid). Zij krijgt bij het agendapunt ingekomen stukken 

digitaal het woord. 

 

4.  Vragenuur 

Er zijn hiervoor geen vragen ingediend. 

 

5.  Vaststellen van de verslagleggingen van de raadscommissies van 20 en 17 mei 2021 en de 

besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 april 2021 

• de verslagleggingen van de raadscommissies van 20 en 27 mei 2021worden ongewijzigd 

vastgesteld; 

• de besluitenlijst van de raadsvergadering 29 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

6.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorstel om in te stemmen met de afdoeningsvoorstellen.  

 

• Mw. Wilna Mittendorp spreekt in over brief nummer 9 (Brief burgers bouwplannen De 

Weerterij Siddeburen 2021 – burgerinitiatief verkeersveiligheid).  
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Besluit (met algemene stemmen): 

 

In te stemmen met : 

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

2. De lange termijn agenda (bijlage 2) 

3. De toezeggingenlijst (bijlage 3) 

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

7. Voorstel tot het vaststellen van de lijst van Hamerstukken 

 

Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken: 

 

A. Integraal veiligheidsbeleid 2021-2024 

In het meerjarige IVB 2021-2024 zijn de prioriteiten opgenomen voor het 

veiligheidsbeleid van de gemeente Midden-Groningen. In het IVB zijn de doelen en 

activiteiten opgenomen waar de gemeente de komende 4 jaren aan wil werken. 

Inwoners en de bij veiligheid betrokken partijen zijn bij het proces van 

totstandkoming betrokken. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

Het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 gemeente Midden-Groningen vast te 

stellen. 

 
B. Rechtmatigheidsverantwoording college 

Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk 

voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken 

wordt opgenomen. De accountant controleert en geeft alleen een verklaring af bij 

het getrouwe beeld van de jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen 

rechtmatigheidsverantwoording.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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Besluit (met algemene stemmen): 

1. Kennis te nemen van de notitie echtmatigheidsverantwoording (zie bijlage 2); 

2. In te stemmen om voor 2021 de verantwoordingsgrens voor 

rechtmatigheidsfouten en - onduidelijkheden op 3% van de totale lasten 

(inclusief toevoeging aan reserves) te leggen; 

3. In te stemmen met het periodiek informeren over de financiële rechtmatigheid, 

volgens de uitgangspunten van de Financiële Verordening gemeente Midden-

Groningen 2020 en verder zoveel mogelijk bij bestaande rapportagelijnen; 

4. Wanneer de wetswijziging per januari 2021 in werking treedt, bovenstaande 

besluiten inzake de rechtmatigheidsverantwoording, met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2021 van toepassing te laten zijn; 

5. In te stemmen om in 2023 de nieuwe ontwikkelingen en de hierin gemaakte 

keuzes te evalueren. 

 

C. Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Midden-Groningen 

 

1. 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) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2022 van het 

SOZOG. 

• De jaarrekening 2020 van het SOZOG voor kennisgeving aan te nemen 

 

2. 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) 
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Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling 

bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en geen 

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

 

3. 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. 

 

(Portefeuillehouder: mw. Van Schie/dhr. Borg) 

 

Besluit (met algemene stemmen):  

• Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Regio Groningen-Assen en geen 

zienswijzen in te dienen; 

• De RGA van het besluit van de raad in kennis te stellen. 

 

4. Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Groningen 

(VRG) 

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

de concept begroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te 

dienen.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Groningen 

• Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2021 en de concept 

beleidsbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Groningen en geen zienswijze in 

te dienen. 
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5. 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) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennisnemen van de conceptbegroting 2022 (bijlage 1) en volgende jaren van 

Wedeka Bedrijven en de jaarrekening 2020 (bijlage 2). 

• Het gevoelen van de raad over de conceptbegroting 2022 kenbaar maken aan 

het AB van Wedeka door middel van een schriftelijk weergave van deze 

zienswijze (bijlage 3). 

• Na vaststelling door het algemeen bestuur van Wedeka de financiële 

consequenties 

hiervan verwerken in de gemeentebegroting 2021 en de meerjarenraming  

 

6. 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) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en de memo financieringsmodel 

van de Omgevingsdienst Groningen. 

• Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting Omgevingsdienst 

Groningen 2022. 

 

7. 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) 
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            Besluit (met algemene stemmen): 

• Kennis te nemen van de jaarstukken Publieke Gezondheid & Zorg en geen 

zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 in te dienen. 

 

D. 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) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

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. 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 beslispunt 2 genoemde verboden; 

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

 

E. Kadeverbetering Steendam-Tjuchem 

 

1. 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.  
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Besluit (met algemene stemmen): 

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. 

 

2. 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. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Boersma) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

• Het bestemmingsplan ‘Kadeverbetering afwateringskanaal Steendam-Tjuchem’ 

met 

planidentificatie NL.IMRO.1952.bpmigkadestdtju-va01 gewijzigd vast te stellen 

 

F. 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) 

 

 Besluit (met algemene stemmen): 

• 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.  
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8. 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) 

 

Er zijn bij dit onderwerp moties ingediend: 

 

Motie 09:  Aangenomen 

De fractie van het CDA dient een motie in getiteld: “windpark driehoek Siddeburen-Noordbroek-

Slochteren” met de volgende strekking: 

 

Stelt vast cq draagt het college op: 

• De ontwikkelaars van het windpark middels een brief in heldere taal op de hoogte te 

stellen van dit standpunt van de gemeenteraad van Midden-Groningen, met het 

dringende verzoek hun voorbereidingen onmiddellijk te staken. 

Stemming:  

Uitslag: 16 stemmen voor (PvdA-5), CDA(2), ChristenUnie (4), GroenLinks (2), D66 92), Fractie 

Henk Bos (1) en 12 stemmen tegen (GBMG-5, SP-4, VVD-3) 
 

Motie 10: Ingetrokken. 

De fractie van de ChristenUnie dient een motie in getiteld: “TRANSITIE naar nieuwe 

energiebronnen en warmte” met de volgende strekking: 

 

Stelt vast cq draagt het college op: 
1. Zodra er plannen gemaakt worden voor extra stroomkabels, dat deze ondergronds 

uitgevoerd gaan worden. 

2. Zodra er plannen gemaakt worden voor warmtetransport dat dit ook ondergronds wordt 

uitgevoerd. 
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Motie 11: verworpen 

De fractie van de ChristenUnie dient een motie in getiteld: “Maximale opbrengst zonnepanelen” 

met de volgende strekking: 

 

Stelt vast cq draagt het college op: 

• Alleen in gesprek te gaan met investeerders die voor een maximale energieopbrengst 

gaan, conform de hogere regionen van de beschikbare WP-vermogens. 

 

Stemming:  

Uitslag: met 23 stemmen tegen (PvdA-5, GBMG-5, SP-4, VVD-3, CDA-2, GroenLinks-2, D66-2) en 

5 stemmen voor (ChristenUie-4 en Fractie Henk Bos (1). 

 

Motie 12: verworpen  

De fractie van de ChristenUnie dient een motie in getiteld: “Arbeidsomstandigheden productie 

Zonneparken” met de volgende strekking: 

 

Stelt vast cq draagt het college op: 
1. Geen zonneparken toe te staan waar onderdelen geplaatst worden die door kinderarbeid 

of dwangarbeid geproduceerd zijn. 

2. Geen (deel)eigendom toe te staan aan investeerders die hiermee geassocieerd kunnen 

worden. 

Stemming:  

Uitslag: met 23 stemmen tegen (PvdA-5, GBMG-5, SP-4, VVD-3, CDA-2, GroenLinks-2, D66-2) en 

5 stemmen voor (ChristenUie-4 en Fractie Henk Bos (1). 

 

Motie 13: Ingetrokken 

De fractie Henk Bos dient een motie in getiteld: “Persoonlijke Energie Strategie” met de 

volgende strekking: 

 

Stelt vast cq draagt het college op: 

• Te bevorderen dat huurders/eigenaren een persoonlijke energie strategie (PES 1.0) 
formuleren als toetsingskader voor de (on)zekerheden rond de transities ten gevolge van 
RES 1.0, zon-op-dak (zie ook motie PvdA gemeenteraad Groningen), Verbetering 
elektriciteits-infrastructuur, RES 1.0, Warmte enz.  

https://groningen.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-voorrang-voor-zon-op-dak-in-groningen/
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• Aan te sluiten bij bestaande initiatieven als het Energieloket Groningen, een 
duurzaamheidsparagraaf in de versterkingsplannen voor Steendam/Tjuchem enz. 

• En daarvoor alle mogelijke middelen uit de kast te halen, bijv. die van het NPG. 

Besluit: 

1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Groningen vast te stellen. 
2. Het college de opdracht te geven om een aantal zaken in het verlengde van de RES 1.0 

gezamenlijk alsoverheden en stakeholders uit te werken, het gaat dan om: 
• 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); 
• 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); 
• Het ontwikkelen van een mogelijke gemeenschappelijke aanpak rond ecologie bij  
   energieparken; 
• Het gezamenlijk met de netbeheerder opstellen van een Routekaart voor het  
   gefaseerd aanpassen van elektriciteitsnet(ten) in RES-regio Groningen; 
• Gezamenlijk met het bedrijfsleven en de netbeheerder komen tot een  
   gemeenschappelijke aanpak voor zon-op-dak. 

Toezeggingen: 

• Wethouder Verschuren zegt toe n.a.v. besluitvorming in de raad van Groningen t.a.v. 
zonnepanelen op daken van bedrijven, na te gaan of bedrijven verplicht kunnen worden 
om zonnepanelen op hun daken te plaatsen.  

• Wethouder Verschuren zegt toe de raad nader te informeren n.a.v. de mogelijkheden 
van het afdwingen t.a.v. het verzoek aan het college zoals verwoord in motie nr. 010 
(wanneer er plannen zijn t.av. stroomkabels deze ondergrondse aangelegd worden en 
dit geldt eveneens voor plannen t.a.v. warmtetransport) 

 

9. Instemmingsbesluit zoutwinning                                                                                   
De minister van EZK heeft een instemmingsbesluit genomen op het Winningsplan 2018 van 
Nedmag. Tot 11 juni kan het college in beroep gaan tegen dit instemmingsbesluit. Het college 
moet hierover een besluit nemen op 8 juni en legt ter consultatie aan de raad een concept 
reactie voor.  
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(Portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

 

Conclusie: 

De raad sluit zich aan bij het beroepschrift van het college. De raad heeft daarbij een aantal 

aanvullingen aangegeven, namelijk: 

- 2.8 graag opnemen de NedMag te verplichten een Sociaal Transitieplan op te nemen. 

- Een aanscherping op de afbakening tussen de economische en de maatschappelijke 

gevolgen en de gevolgen van het weglekken en de beheersbaarheid en 

controleerbaarheid daarvan. 

- Het mag niet een probleem van de burger zijn waar de schade is te verhalen en wie de 

veroorzaker is van deze problematiek. 

 

De wethouder neemt dit mee in de formulering van het beroepschrift. 

 

Toezegging: 

- De wethouder informeert de raad nader over de stand van zaken over de 

standpuntbepaling van de Provinciale Staten. 

- De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag over de rol van de provincie in 

combinatie met de NOM, gezien het feit dat de NOM 4 aandeelhouders heeft (de drie 

noordelijke provincies en het ministerie van EZK. 

 

10. Benoeming en installatie plaatsvervangend commissielid GroenLinks 

De raad wordt voorgesteld mevrouw Louwrier als plaatsvervangend commissielid te benoemen 

voor de fractie van GroenLinks. 

 

Dhr. Ploeger deelt als voorzitter van de commissie geloofsbrieven mee dat de geloofsbrieven in 

orde zijn bevonden. 

Mw. Louwrier kan daarmee worden benoemde als plaatsvervangend commissielid voor 

GroenLinks. 

 

De benoeming kan per acclamatie plaatsvinden, zoals afgesproken in het 

fractievoorzittersoverleg 20 mei 2021. 

 

Besluit (met algemene stemmen): 
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1. Als plaatsvervangend commissielid te benoemen: mevrouw I.W. Louwrier voor de fractie van 

GroenLinks 

 

Vervolgens legt mevrouw Louwrier op grond van artikel 14 Gemeentewet de belofte af en is zij 

daarmee geïnstalleerd als plaatvervangend commissielid. 

 

11. Instellen commissie integriteit 

Wegens het vertrek van de heer Boersma als wethouder van de ChristenUnie wordt er in de raad 

van 1 juli 2021 een nieuwe kandidaat wethouder voorgedragen. Ter voorbereiding op de 

benoeming wordt er een ad hoc integriteitscommissie vanuit de raad ingesteld. 

 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 

Besluit (met algemene stemmen): 

1. In te stellen een adhoc commissie integriteit wethouders 

2. Hierin te benoemen de volgende raadsleden: 

• Mw. Van den Burg (CDA) 

• Dhr. Sinnema (PvdA) 

• Dhr. Bosscher (GroenLinks) 

 

12. Sluiting 

 


