
 

Amendement 08. Begroting 2023  
 
 

 

Voorstel nr. 8B Begroting 2023-2026 Midden-Groningen 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 10 november 2022 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:   

 

De tekst op pagina 74 onder trends en ontwikkelingen. 

 

“Er wordt veel gesproken over het gebruik van de ruimte. Er is in Nederland veel behoefte 
aan ruimte. Bijvoorbeeld voor wonen, voor werken, voor natuur en voor zonneparken. Maar 
onze ruimte is beperkt. Daarom moeten we kiezen voor een of het ander.” 

 

Te wijzigen in: 

 

“Er wordt veel gesproken over het gebruik van de ruimte. Er is in Nederland veel behoefte 
aan ruimte. Bijvoorbeeld voor wonen, voor werken, voor natuur en voor zonneparken. Maar 
onze ruimte is beperkt. Daarom moeten we kiezen voor een of het ander. Bij deze keuzes 
houden we rekening met het nog vast te stellen definitieve aanbod in de regionale 
energiestrategie (RES) waarbij de ruimte voor zonneparken binnen het huidige beleid al is 
ingevuld of wordt ingevuld, de woonvisie en de landbouwvisie.” 

 

De tekst op pagina 86 onder c. We maken duurzame energieprojecten mogelijk. 

 

“Onze gemeente heeft een vastgestelde visie over het waar en hoe we ruimte bieden aan 
duurzame energieprojecten. In de toekomst is meer duurzame energie op land nodig. Dit 
betekent dat we moeten bedenken waar we dergelijke parken willen toestaan en hoe ze 
passen in de omgeving. Hierbij willen we ons landschap niet (te zeer) aantasten. Negatieve 
effecten, bijvoorbeeld geluidsoverlast, van duurzame energieprojecten spelen hier ook een rol 
bij.” 

 

Te wijzigen in: 

 

Onze gemeente heeft een vastgestelde visie over het waar en hoe we ruimte bieden aan 
duurzame energieprojecten. In de toekomst is meer duurzame energie op land nodig. Dit 
betekent dat we moeten bedenken waar we dergelijke parken willen toestaan en hoe ze 
passen in de omgeving. Hierbij willen we ons landschap niet (te zeer) aantasten. Negatieve 
effecten, bijvoorbeeld geluidsoverlast, van duurzame energieprojecten spelen hier ook een rol 
bij. Daarbij heeft de gemeente Midden-Groningen uitgesproken geen gebieden voor 
windparken beschikbaar te hebben en ook geen zoekgebieden aan te zullen wijzen. 



 

 

 

Hoogezand, 10 november 2022 

Namens de fractie (s)  
 
ChristenUnie                   Boer & Burgerpartij              VVD                                 SP 
Niels Joostens                 Kor Hoving                            Marjolein Vulpes             Joke Lesman 
 
Gemeentebelangen         CDA 
Jan Velthuis                    Erianne van der Burg 
 

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


