
 

 

Verslaglegging commissievergadering 17 juni 2021 

 

Voorzitter: 

Dhr. Y.P. Lutterop 

 

Aanwezigen: 

Dhr. R. Sinnema   PvdA 

Mw. T. van der Veen                             PvdA 

Dhr. H. Loots    GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Dhr. R. Croeze    SP 

Dhr. C.J.H. Ubels   VVD 

Dhr. A.B. Vink     VVD 

Dhr. M.T. Metscher                               ChristenUnie 

Mw. A.P.A. van der Burg-Versteeg  CDA 

Dhr. M.W. van der Meijden  CDA 

Dhr. G.A. Zuiderveen   GroenLinks 

Dhr. T.S. Fennis    D66 

Dhr. A. Menting    D66 

Dhr. R. Rook    Leefbaar Midden Groningen 

Dhr. H. Bos    Fractie Henk Bos               

Mw. P.P.A. Nieland-Kampen  LPMG 

 

Commissiegriffier: 

Mw. F.A.P. Grit 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 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.  
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. 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. 

 

(dhr. Afman namens de Rekenkamercommissie en namens het college de portefeuillehouder mw. 

Van Schie) 

 

De raad wordt gevraagd om: 
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. 
 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 24 juni 2021. 

 

5. 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 
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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) 

 

De raad wordt gevraag om het volgende beluit te nemen: 

Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek’ met planidentificatie 

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

 

De fractie van  het CDA vroeg of de tekst van het besluit wellicht aangepast moest worden, dit 

vanwege aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van een zienswijze. 
 
Toezegging: 
Wethouder Boersma zegt toe uit te zoeken of het wenselijk is het woord “ongewijzigd” te 
schrappen in de tekst van het te nemen besluit. 

 
Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 24 juni 2021  
 

6. 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) 

 

De raad wordt gevraagd om: 

De Verordening Speelautomatenhal gemeente Midden-Groningen 2021 vast te stellen 
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Conclusie: 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 24 juni 2021.  

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 

 

 


