
 

 

Verslaglegging commissievergadering 16 februari 2023 

 

Voorzitter: 

Dhr.  

 

Aanwezigen: 

Dhr. J.A. Buurke   Gemeente Belangen Midden-Groningen 

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

Dhr. K.K.T. Hoving   Boer en Burgerpartij 

Dhr. G. Bruins    Boer en Burgerpartij 

Mw. T. van der Veen   PvdA 

Mw. J. Lesman-Veenstra  SP 

Dhr. T.O. Vader    SP 

Dhr. H.P. Oest    SP 

Mw. M. Min    CDA 

Dhr. P. van der Werk   CDA 

Dhr. N. Joostens   ChristenUnie 

Mw. I.R. Prins-Kruize   ChristenUnie 

Dhr. M.T. Metscher   ChristenUnie 

Mw. M.J. Vulpes   VVD 

Dhr. D. van Buuren   VVD 

Mw. A.L. Dewnarain   GroenLinks 

Dhr. G. Zuiderveen   GroenLinks 

Dhr. T. Fennis    D66 

Mw. F.A. Kruzenga   BBB-LMG 

Dhr. R. Rook    BBB-LMG 

 

Commissiegriffier: 

Mw. Y.H. Goedhart 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2023 
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De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn      F.M. Bouwman 

Voorzitter      Griffier   
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1. Opening: 19:30 uur 

 

2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

4. Vaststelling bestemmingsplan Kolham, naast Hoofdweg 157 

De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het bestemmingsplan dat voorziet in het realiseren 

van een bouwvlak voor de bouw van een woning met garage op het perceel naast Hoofdweg 157 

in Kolham.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Conclusie:  

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

 

Toezeggingen: 

• N.v.t. 

5. Verklaring van geen bedenkingen inzake het aanbouwen van een overdekte uitloopruimte aan 

een bestaand dierenverblijf op perceel Zandwerf 2 te Hellum 

Het agrarisch- en loonbedrijf aan de Zandwerf 2 te Hellum wil het bedrijf uitbreiden met een 

overdekte uitloopruimte aan de pluimveestal. De aanpassing aan de bestaande stal geeft het 

huidige aantal dieren op het bedrijf meer ruimte, waarmee er sprake is van de verbetering van 

dierenwelzijn.  

 

(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

Conclusie:  

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

 

Toezeggingen: 

• N.v.t. 
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6. Besluitvorming omgevingswet/omgevingsvisie 

De Omgevingswet is vastgesteld door de rijksoverheid en treedt, nadat er in oktober 2022 

opnieuw uitstel aangekondigd is, in werking op 1 juli 2023. De Omgevingswet vervangt bestaande 

wetten over de fysieke leefomgeving en moet zorgen voor een integrale en gebiedsgerichte 

benadering. Voor de invoering van de Wet moet de gemeente een aantal formele besluiten 

nemen. Een viertal van deze besluiten wordt nu aan de raad voorgelegd. In mei worden nog drie 

onderwerpen aan de raad voorgelegd. Allen conform de uitgangspunten die in 2021 zijn 

vastgesteld. 

 

A. Uitkomsten participatietraject en vervolg Omgevingsvisie 

Najaar 2022 heeft de gemeente haar inwoners gevraagd om mee te doen met de omgevingsvisie. 

Deelnemers werd gevraagd wat zij waardevol vinden in hun leefomgeving en in de gemeente, 

waar zij zorgen over hebben en of zij ook oplossingen daarvoor zagen. De opgehaalde waarden 

worden één van de onderwerpen waarmee de gemeente ruimtelijke vraagstukken behandeld. 

Deze informatie is gebundeld in een document dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

Daarna gaat het college van B&W verder met het opstellen van de Ontwerp Omgevingsvisie. Deze 

wordt vóór de zomer ter inzage gelegd. Nadat de inspraak is verwerkt, wordt in november de 

Omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.  

 

B. Vaststellen Delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Midden-Groningen 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om besluitvorming ten aanzien van bepaalde onderdelen van 

het omgevingsplan te delegeren aan het college. In het delegatiebesluit is omschreven voor welke 

onderdelen het college bevoegd is om het omgevingsplan te wijzigen.  

 

C. Verordening nadeelcompensatie gemeente Midden-Groningen 2023 

De gemeente kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door het 

verlenen van een omgevingsvergunning, het inperken van rechten of neveneffecten door 

werkzaamheden. De nieuwe verordening nadeelcompensatie gemeente Midden-Groningen 2023 

regelt op welke manier een verzoek om nadeelcompensatie kan worden ingediend en wordt 

behandeld. 

 

D. Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 

Met dit voorstel besluit de raad dat de Erfgoedcommissie wordt ingesteld als Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit, waarbij het huidige takenpakket ongewijzigd blijft.  
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(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 

 

 

Conclusie:  

Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 9 maart 2023.  

 

Toezeggingen: 

• N.v.t. 

7. Sluiting: 21.15 uur. 

 

 


