
 

 

Verslaglegging commissievergadering 9 februari 2023 

 

Voorzitter: 

Dhr. H.J. Flederus 

 

Aanwezigen: 

Mw. E.H. Lenting   Gemeente Belangen Midden-Groningen 

Dhr. H. Loots    Gemeente Belangen Midden-Groningen 

Dhr. H.H. Loots    Gemeente Belangen Midden-Groningen 

Mw. M.E. van Dijken   Boer en Burgerpartij 

Dhr. T. van Rosmalen   Boer en Burgerpartij 

Mw. M. Bos-Wu    Boer en Burgerpartij 

Mw. A.A.M. Perdon-Pancras  PvdA 

Mw. J. Lesman-Veenstra  SP 

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

Dhr. P. van der Werk   CDA 

Mw. I.R. Prins-Kruize   ChristenUnie 

Dhr. G. Knol    ChristenUnie 

Mw. M.J. Vulpes   VVD 

Dhr. D. van Buuren   VVD 

Dhr. G. Zuiderveen   GroenLinks 

Dhr. Y.P. Lutterop   D66 

Mw. D. Lafarre    D66 

 

Commissiegriffier: 

Dhr. J.P. Stap 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2023 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 
 



 

 

Pagina: 2 van 4 

Datum: 10 februari 2023 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier   
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1. Opening: 20:00 uur 

 

2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd om de insprekers niet te lang te laten wachten: punt 5 (vaststellen 
plan van aanpak “Uitwerking vervolgaanpak kernen, dorpen en buurten Gemeente Midden-
Groningen) en punt 6 (Besluit tot coördinatie van procedures voor de realisatie van een camping 
op het perceel Damsterweg 32Z te Steendam) worden omgewisseld. 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich twee insprekers gemeld: dhr. Scheffer en dhr. Van Oosten. Beiden spreken in op 

punt 6: Besluit tot coördinatie van procedures voor de realisatie van een camping op het perceel 

Damsterweg 32Z te Steendam 

 

4. Begroting 2023 scholengroep (Openbaar primair onderwijs) OPRON en Ultiem Onderwijs 

De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze 

gemeente. Via de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening wordt extern toezicht gehouden 

op de schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in de gemeente in stand 

houden.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Conclusie:  

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 9 maart 2023  

 

Toezeggingen: 

• N.v.t. 

5. Vaststellen plan van aanpak “Uitwerking vervolgaanpak kernen, dorpen en buurten Gemeente 

Midden-Groningen” 

De gemeente Midden-Groningen gaat in diverse buurten en dorpen aan de slag om plannen te 

maken om energie te besparen en van het aardgas af te gaan. Zij doet dit samen met de 

bewoners van de buurten en dorpen en buurtorganisaties. Het opstellen van de 

wijkuitvoeringsplannen wordt gefinancierd met geld van het rijk dat beschikbaar is gesteld voor 

uitvoering van het klimaatakkoord.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
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Conclusie:  

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 9 maart 2023  

 

Toezeggingen: 

• N.v.t. 

6. Besluit tot coördinatie van procedures voor de realisatie van een camping op het perceel 

Damsterweg 32Z te Steendam 

Het college is voornemens om een bestemmingsplan in procedure te brengen voor de realisatie 

van een camping in Steendam. Tevens wil het college na vaststelling van het bestemmingsplan de 

benodigde omgevingsvergunningen verlenen en de raad voorstellen om de weg die op het terrein 

ligt aan de openbaarheid te onttrekken. Hiervoor is het nodig dat de raad een coördinatiebesluit 

neemt.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Conclusie:  

Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 9 maart 2023  

 

Toezeggingen: 

• N.v.t. 

8. Sluiting: 21:20 

 

 


