
Datum 

Zaak: 

Aanwezig: 

BESLUITENLIJST 
Vergadering college van 6&tW 

12 mei 2020 Opsteller: Lianna Bogenra 

2020/ Mailadres: Hanna.bogemaC~midden-groningen.nl 

A. Hoogendoorn, burgemeester, voorvitter 

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: Lianna Bogenra, plv. directiesecretaris 

Afwezig: 

Nr Onderwerp Advies/Beslispunten 

1 Collegevoorstel aanhaken overeen- 1. Te bevestigen dat de overeenkomsten) op 

komst Commissie Bodemdaling basis waarvan de Commissie Bodemdaling 

(2020-012069) werkzaam is geldig is/zijn voor het gehele 

grondgebied van de gemeente Midden-

Groningen. 

2. Bijgevoegde verklaring in te vullen en te 

versturen naar de Commissie Bodemdaling. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

2. Collegevoorstel Aanpassing leefbaar- 1. De Nadere regels subsidie leefbaarheids-

heidsfonds vanwege coronacrisis fonds Midden-Groningen 2020-A vast te 

(2019-034732) stellen. 

2. De gemeenteraad met een raadsbrief te 
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informeren over de wijziging in het 

leefbaarheidsfonds. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder van Schie. 

3 Collegevoorstel betreffende Aan- 1. Instemmen met de inhoud van de Aanvul-

vullende Bestuursovereenkomst NPG lende Bestuursovereenkomst Nationaal 

2020 (2019-008052) Programma Groningen (NPG) 2020; 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief 

om de Raad over een en ander te informe-

ren. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

4 Benoeming plv. voorzitters Algemene 1. Besluiten twee leden van de Algemene 

kamer Commissie voor bezwaarschrif- kamer van de Commissie voor bezwaar-

ten gemeente Midden-Groningen schriften met ingang van 1 april 2020 te 

(2020-013230) benoemen als plaatsvervangend voorzitter 

en daartoe vast te stellen het `Benoemings-

besluit plaatsvervangend voorzitters 

Algemene kamer Commissie van advies 

voor de bezwaarschriften gemeente Midden-

Groningen 2020'. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

5 Collegevoorstel Start procedures 1. Geen milieueffectrapport op te stellen voor 

ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, 

ontwerpbeeldkwaliteitsplan Gorecht- Gorecht-West fase 4 en 5; 

West fase 4 en 5 (2020-014526) 2. Voor het bestemmingsplan geen formele 
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inspraakprocedure te voeren op grond van 

de Inspraakverordening Midden-Groningen 

2018; 

3. Kennis te nemen van de terinzagelegging van 

het ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, 

Gorecht-West fase 4 en 5; 

4. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwa-

liteitsplan Gorecht-West fase 4 en 5 en deze 

op grond van de Inspraakverordening 

Midden-Groningen 2018 voor inspraak ter 

inzage leggen; 

5. In te stemmen bijgevoegde raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

6 Collegevoorstel Omgevingsvergunning 1. Hogere waarden voor geluid (wegverkeers-

Noorderstraat 122 en 122a te lawaai) vast te stellen tot een maximum van 

Sappemeer (Splitsen van de winkel- 57dB, zoals opgenomen in bijgevoegde 

ruimte in 4 appartementen met `beschikking hogere waarden geluid 

behoud van de bestaande boven- Sappemeer -Noorderstraat 122 en 122a'; 

woning.) (2018-029312) 2. de omgevingsvergunning voor bouwen, 

slopen en afwijken van het bestemmings-

plan te verlenen. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

7 Raadsvoorstel vaststellen bestem- 1. Instemmen om bijgaand raadsvoorstel over 

mingsplan Zuidbroek, entree Gouden het bestemmingsplan Zuidbroek, entree 

Driehoek (M2017-004135) Gouden Driehoek voor te leggen aan de 

raad. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 4 van 6 

Datum: 12 mei 2020 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van B8W 

8 Collegevoorstel Herbestemming 1. In principe meewerken aan een wijziging van 

voormalige kerk Hoofdweg 16-18 het gebruik naar wonen met zorg van het 

Schildwolde (2019-021124) voormalige kerkgebouw Hoofdweg 16-18 in 

Schildwolde op grond van artikel 2.12 lid 1 

aanhef sub a onder 2 Wabo (kruimelgeval); 

2. Het groepsrisico accepteren en de maatre-

gelen uit het advies van de Veiligheidsregio 

opnemen in een (toekomstige) omgevings-

vergunning; 

3. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel met 

redactionele wijziging onder mandaat van 

wethouder Boersma. 

9 Collegevoorstel BLVC Marterplan 1. Instemmen met het BLVC-marterplan 

Overschild (2020-12230) (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, 

Communicatie) in het kader van de 

versterking van Overschild. 

2. Instemmen met het gebruik van het BLVC-

masterplan bij de sturing en coordinatie 

van de uitvoering van de versterking in 

Overschild. 

3. Instemmen dat er met goedkeuring op 

directieniveau op grond van ervaringen 

wijzigingen worden opgenomen in het BLVC-

plan, zijnde een levend document. 

Aangepaste versies worden, voorzien van 

wijzigingsdatum opgenomen in het 

zaakdossier binnen Inproces. 

4. Instemmen met de brief om de gemeente-

raad te informeren. 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 5 van 6 

Datum: 12 mei 2020 

Zaak: 

Besluitenlijst: Vergadering college van B8W 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

10 Collegevoorstel Advies van gemeente 1. Het Advies van gemeente Midden-Groningen 

Midden-Groningen aan de minister aan de minister van EZK ten behoeve van 

van EZK ten behoeve van het het vaststellingsbesluit Groningenveld voor 

vaststellings-besluit Groningenveld het gasjaar 2020/2021 vast te stellen en 

voor het gasjaar 2020/2021 uiterlijk 12 mei 2020 versturen aan de 

(2020-012831) minister van EZK. 

Besluit 

Het college besluit conform voorstel. 

11 Lijst algemene uitnodigingen college De lijst met algemene uitnodigingen wordt 

doorgenomen. 

12 Raad (terugblik en vooruitblik) 

13 Stand van zaken Corona-team - De gemeentescretaris informeert het college 

over de stand van zaken Corona-team. 

14 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. 

15 Rondje ervaringen delen wijken en -

dorpen 

15 Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde De perslijst en activiteitenlijst worden 

besluitenlijst vorige vergadering/ doorgenomen. 

planning dinsdagmiddag 2020 

17 Rondvraag/mededelingen/onderwerpen - Het college mandateert wethouder van Schie 

portefeuillehouders voor het overleg met de Regiodeal. 
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18 het vaststellen van de besluitenlijst De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

19 Sluiting 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 me 

—~ _— . 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 
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