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BESLUITENLIJST 
Vergadering college van BFtW 

29 oktober 2019 Opsteller: Lianna Bogenra 
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A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

A.F. Woortman, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

T. van de Poel, loco-secretaris 

Verslaglegging: L. Bogenra, plv directiesecretaris 

Afwezig: 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel kaders voor wijziging 1. Objectieve kaders stellen voor wijziging op 

op bestaande ontheffing voor het de bestaande ontheffing voor het verjagen 

verjagen van roeken op overlast- van roeken op overlastlocaties in Midden-

locaties (2019-028849) Groningen; 

2. Deze kaders ook van toepassing verklaren op 

eventuele uitbreiding van de bestaande 

ontheffing voor het verjagen van roeken op 

overlastlocaties; 

3. Het bevoegd gezag verzoeken deze wijzi-

gingen en uitbreiding op de bestaande ont-

heffing te implementeren, binnen de gestel-

de kaders. 
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Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Raadsbrief Voorontwerpbestemmings- 1. In te stemmen met de inhoud van de raads-

plan Meeden - MFA (2019-032872) brief; 

2. de raadsbrief door te sturen naar de (leden 

van de) raad. 

Besluit 

Het college besluit de raadsbrief aan de raad aan te 

bieden. 

3 Raadsvoorstel vaststelling `Facetbe- 1. Instemmen om bijgevoegd raadsvoorstel 

stemmingsplan Parkeren' Vaststelling 'Facetbestemmingsplan Parke-

(2019-022198) ren' voor te leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Boersma 

aan te bieden aan de raad. 

4 Collegevoorstel gedragscodes Flora- 1. Instemmen met toepassen van de Gedrags-

en faunawet en leidraad wet code Flora- en faunawet bestendig beheer 

natuurbescherming (2019-027497) en onderhoud groenvoorzieningen (2014); 

2. Instemmen met toepassen van de Gedrags-

code Flora- en faunawet ruimtelijke ontwik-

keling en inrichting (2016); 

3. De Leidraad Wet natuurbescherming ge-

meente Midden-Groningen (2017) van toe-

passing verklaren op beide gedragscodes. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 
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5 Collegevoorstel Beleidsnotitie bermen 1. De beleidsnotitie Bermen en Sloten (2019) 

en sloten (2019-027882) vaststellen als kader voor beheer in de 

komende jaren; 

2. De ambitie te concretiseren door te kiezen 

voor Bermbeheermodel 4 als uitgangspunt 

voor het beheer; 

3. Instemmen met bijgevoegd persbericht; 

4. De raad informeren over het collegebesluit 

middels raadsbrief met bijlage beleidsnotitie 

bermen en sloten. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om de raad middels de raadsbrief te informeren. 

6 Bezwaarschrift monumentaanwijzing 1. Kennis te nemen van het advies van de 

Schildwolde Commissie voor de bezwaarschriften; 

(2019-019968) 2. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

3. Het bezwaar deels gegrond en deels onge-

grond te verklaren; 

4. Het bestreden besluit in stand te laten, met 

aanvulling van de motivering; 

5. De bezwaarmaker met bijgaande brief over 

uw beslissing op bezwaar te informeren; 

6. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Woortman. 

7 Collegevoorstel beslissing op Bezwaar 1. Kennis te nemen van het advies van de Com-

monumentaanwijzing Hellum missie voor de bezwaarschriften; 

(2019-020656) 2. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

3. Het bezwaar deels gegrond en deels onge-
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grond te verklaren; 

4. Het bestreden besluit in stand te laten, met 

aanvulling van de motivering; 

5. De bezwaarmaker met bijgaande brief over 

uw beslissing op bezwaar te informeren; 

6. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Woortman. 

8 Raadsvoorstel Geldend verklaring 1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en 

algemeen belang besluiten Wet MO concept-raadsbesluit Geldend verklaring 

(2019-032370) algemeen belang besluiten Wet M0. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Drenth aan 

te bieden aan de raad. 

9 Raadsvoorstel herstelbesluit bestem- 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

mingsplan Klaas Nieboerweg, bedrij- Herstelbesluit bestemmingsplan Klaas 

eenterreinen Foxhol Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol en 

(2019-034834) deze ter besluitvorming voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Boersma 

aan te bieden aan de raad. 
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10 Raadsvoorstel Doorstartnotitie 

Bedrijvig en Leefbaar (2019-034829) 

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 

Doorstartnotitie Bedrijvig en Leefbaar en 

deze ter besluitvorming voorleggen aan de 

gemeenteraad. 

Besluit 

Het college besluit de doorstartnotitie ter 

consultatie aan te bieden middels een raadsbrief 

met redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Boersma. 

11 Raadsvoorstel Verordening percen- 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel 

tageregeling kunstopdrachten 'Verordening percentageregeling 

Midden-Groningen (2019-012159) kunstopdrachten Midden-Groningen' voor te 

leggen aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Drenth aan 

te bieden aan de raad. 

12 Raadsvoorstel Vaststelling beleid De raad voor te stellen: 

zonneparken in Midden-Groningen 1. in te stemmen met de beantwoording van de 

(2019-022925) overleg- en inspraakreactie zoals opgenomen 

in de Nota van inspraak- en overlegreacties; 

2. het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen 

vast te stellen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel met redactionele 

wijziging onder mandaat van wethouder Borg aan te 

bieden aan de raad. 
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13 Raadsvoorstel Nota bodembeheer 1. akkoord gaan met de inhoud van het 

Midden-Groningen 2020 en bodem- bijgevoegde raadsvoorstel Nota 

kwaliteitskaarten (2019-029408) Bodembeheer Midden-Groningen 2020 en 

bodemkwaliteitskaarten 

2. bijgevoegd raadsvoorstel met bijlagen ter 

besluitvorming aanbieden aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel en is akkoord 

om bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

14 Vaststellingsbesluit Groningenveld 1. Niet in beroep te gaan tegen het Vaststel-

2019-2020 (2019-035483) lingsbesluit Groningenveld 2019-2020; 

2. In plaats van in beroep te gaan een geza-

menlijke regionale brief te sturen aan de 

minister; 

3. De inhoud van de regionale brief aan de 

minister vast te stellen; 

4. Mandaat te geven aan Gedeputeerde Staten 

van Groningen om de brief mede namens het 

college van Midden-Groningen te versturen. 

5. De brief te bespreken met de raad en de 

brief zo spoedig mogelijk na het besluit van 

het college aan de raad te zenden. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

15 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

16 Raad (terugblik en vooruitblik) - 
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17 Stand van zaken gevolgen gaswinning - Wethouder Woortman informeert het college 

over de stand van zaken gevolgen gaswinning en 

zoutwinning. 

- Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG. 

18 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

19 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2019 

20 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen — Het college geeft wethouder Boersma het 

portefeuillehouders mandaat om het raadsvoorstel beleidsplan 

buitenspeelruimte "iedereen mag spelen" 

gewijzigd aan te bieden aan de raad. Het 

voorstel is gewijzigd naar aanleiding van de 

alsnog gehouden inspraakperiode, waarop 2 

reacties zijn binnengekomen die niet inhoudelijk 

waren. De inspraak heeft daarmee tot één 

tekstuele wijziging geleid. 

21 Het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

22 Sluiting - 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2019 

. Hoogendoorn T. van de Poel 

Burgemeester Loco-Secretaris 
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