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Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet iedereen welkom en om 18.00 uur opent ze de vergadering. De agenda 

wordt vastgesteld. 
Mw. Lesman, dhr. Renkema en dhr. Loots zijn afwezig. 
 
Vaststellen verslag werkgroep 27 juni 2018 
Het verslag van de bijeenkomst op 27 juni 2018 wordt onveranderd vastgesteld. 
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Terugkijken bijeenkomst 10 oktober 
Het was een goede eerste start voor de hele raad. Wel werd duidelijk bij de dilemma’s in 
de presentatie dat de standpunten nogal ver uit elkaar liggen. Kannttekening hierbij is wel 
dat op deze avond niet alle raadsleden aanwezig waren en de aanwezigen meer op 
persoonlijke titel spraken dan namens hun fractie, het was immers niet voorbesproken. 
Het zou goed zijn hier met de raad nog een keer over door te praten als fracties. 

De werkgroep stelt vast dat het belangrijk is om door te praten over de de rol en positie 
van de raad in samenspraak met het college en de samenleving. De aanwezige raadsleden 
waren erg tevreden over de kwaliteit van de bijeenkomst die door de VNG werd verzorgd. 
De griffie geeft aan dat de VNG gemeenten ook begeleidt bij het daadwerkelijk opstellen 
van een omgevingsvisie, zij doen dit in een aantal bijeenkomsten waarin raad, college, 
directie en betrokken ambtenaren gezamenlijk optrekken. De griffie stelt voor met de VNG 
in overleg te gaan over de mogelijkheden voor Midden-Groningen. De werkgroep stemt 

hiermee in. In de volgende bijeenkomst komt dit punt terug op de agenda. Dhr. Bos geeft 
aan in dit verband graag te willen spreken over het stuk “Kabinetsperspectief Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI)”. Dhr. Bos levert dit aan bij de griffie. Dit stuk wordt de volgende 

keer geagendeerd. 
 
BALV omgevingswet voorstel op 30 november 2018 
Dit agendapunt is geagendeerd door dhr. Bos, die dit stuk heeft aangeleverd. Zijn vraag 

daarbij was wat wij daar in Midden-Groningen mee doen. 
In de stukken wordt gerefereerd aan een bijeenkomst op 30 november. Aangegeven wordt 
dat het hier gaat om een bestuurlijke bijeenkomst, die niet voor raadsleden is bedoeld. De 
beheersorganisatie is een uitwerking van het bestuursakkoord. Het is op dit moment niet 
te zeggen wat het ons als Midden-Groningen gaat kosten, maar als je hierin niet meedoet 
moet je het als gemeente zelf gaan regelen en dat is geen optie. Je zou wel mogen eisen 
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en verwachten dat de VNG periodiek de stand van zaken aangeeft, zowel financieel als 

beleidsmatig. Zo kan de raad controleren of er wel binnen de afgesproken kaders wordt 

gewerkt. Midden-Groningen moet hiervoor zelf ook nog de nodige kosten maken, op dit 
moment is nog niet bekend hoeveel dat zal zijn. De DSO is wel verwerkt in onze 
meerjaren begroting. 
Mogelijkheden om in te grijpen zijn er niet, als enige zou je het ambitieniveau naar 
beneden kunnen bijstellen, maar dan wel met de nodige risico’s. 
In de DSO is ook een aantal ambitieniveaus afgesproken. Midden-Groningen loopt niet 

voorop in de digitalisering van stukken, dus Midden-Groningen moet nog wel aan de bak, 
het is een hele klus om op dit punt het been behoorlijk bij te trekken.   
Er wordt gevraagd of de pilots te volgen zijn, het antwoord is dat dit mogelijk is op basis 
van de punten die hierboven zijn genoemd. 
Op dit moment hebben we geen andere keuze dan in te stemmen met het stuk van de 
VNG. 
 

5 Roelof schuiling geeft toelichting op stavaza ambtelijke organisatie 
Inmiddels wordt er gewerkt aan vervanging van de programma-manager, hiervoor worden 

begin december gesprekken gevoerd. Het wordt iemand van een bureau, zodat bij 
eventuele uitval vervanging gegarandeerd is. Verder is de betrokken ambtelijke organsatie 

vandaag de hele dag bijgepraat op de ins en outs van de omgevingswet. Dit vooral ook 
met betrekking tot de cultuurverandering van nee, tenzij naar ja, mits. 
Er wordt gesproken over experimenteren. Zou een pilot in Overschild ook een optie zijn? 
Aangegeven wordt dat hiervoor wel een half jaar wachttijd is. Daarnaast kun je je het bij 

de inwoners van Overschild ook niet veroorloven om fouten te maken, zoals bij 
experimenteren wel kan gebeuren. Dus het is voor dit moment beter om voor Overschild 
een heel ruim bestemmingsplan te maken dat veel ruimte laat voor nadere invulling. De 
pilot zou meer geschikt zijn voor een bestaande woonwijk die aan vernieuwing toe is. Je 
zou ook delen kunnen ontwikkelen, het blijft ook maatwerk. 
Voor dit moment is het de eerste prioriteit om de vacature voor een programmamanager 
in te vullen, er is ambtelijke capaciteit nodig. Daarna kan de discussie in de raad gaan 

plaatsvinden.  
 

  
6 Volgende vergadering en agendapunten 

De volgende bijeenkomst wordt gepland op 5 februari om 19.30 uur. 
De agendapunten zijn dan in ieder geval: 

 De uitkomsten van de BALV bespreking 

 Kennismaking met de programmamanager 

 Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI) met daarbij een ambtelijke 
   reactie 

 Voorstel ondersteuning VNG bij het opstellen van een omgevingsvisie 
 

7 Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 18:55 uur. 
 
 

 

 


