
BESLUITENLIJST 
Vergadering college van B~tW 

Datum: 10 maart Z~20 Opsteller: Lianna Bogenra 

Zaak: 2020/ Mailadres: Lianna.bogemaC~midden-groningen.nl 

Aanwezig: 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorzitter 

J.C.M. van Schie, wethouder 

P. Verschuren, wethouder 

J. Borg, wethouder 

J.J. Boersma, wethouder 

E. Drenth, wethouder 

H.J.W. Mulder, secretaris 

Verslaglegging: L. Bogenra, plv directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel Hogere waarde Wet 1. Hogere waarden vast te stellen van maximaal 53 

geluidhinder Sappemeer, Achterdiep d6 vanwege wegverkeerslawaai voor 

Noordzijde naast 80 (2019-016791) twee nieuwe woningen aan weerszijden van het 

Achterdiep Noordzijde 80 in Sappemeer. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2 Collegevoorstel Wijzigingsplan 1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te 

Sappemeer, Achterdiep Noordzijde stellen; 

naast 80 (H2O17-021021) 2. het wijzigingsplan Sappemeer, Achterdiep 

Noordzijde naast 80 met planidentifica-

tie NL.IMR0.1952.wpsapachterdiep80-va01, 

gewijzigd vast te stellen; 
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3. geen exploitatieplan vast te stellen voor de 

gronden waarop het wijzigingsplan 

Sappemeer, Achterdiep Noordzijde naast 80 

betrekking heeft. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

3 Raadsvoorstel Vaststellen bestem- 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over het 

mingsplan MFA Meeden (2019-032872) bestemmingsplan MFA Meeden voor te leggen 

aan de raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Collegevoorstel Vormvrije m.e.r. be- 1. Geen milieueffectrapport op te stellen voor het 

oordeling kleinschalige windturbines plaatsen van een (derde) 

Korengarst (2020-001991) kleinschalige windturbine aan de Korengarst 12 

te Noordbroek. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

5 Collegevoorstel Taakstelling huisves- 1. Instemmen met bijgaande raadsbrief over de 

ten vergunninghouders in 2019 taakstelling huisvesten vergunninghouders. 

(2020-005020) 2. Instemmen met bijgaand persbericht over de 

taakstelling huisvesten vergunninghouders. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder van Schie. 
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6 Collegevoorstel vaststelling Duurzame 1. Het `Plan van Aanpak Duurzame Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering gemeente M-G Gemeente Midden-Groningen' vast te stellen. 

(2019-018944). 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouderVerschuren. 

7 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

8 Raad (terugblik en vooruitblik) - 

9 Stand van zaken gevolgen gaswinning - Burgemeester Hoogendoorn informeert het 

college over de stand van zaken NPG. 

- Wethouder van Schie informeert het college 

over de stand van zaken van het programma 

gevolgen gaswinning. 

10 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

11 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

12 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen - Het college stemt in met het sportakkoord. 

portefeuillehouders - De burgemeester verleent een volmacht aan 

wethouder Drenth om het sportakkoord te 

ondertekenen. 

13 het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
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14 Sluiting - 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 maart 

---------~í~ ___.~-_ 

. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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