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Nr
1

Onderwerp

Collegebesluit besluit op bezwaar
tegen 2 vergunningen bomenkap
Westerbroek (648246)

Advies/Beslispunten

1. Het bezwaar tegen het besluit van 15 december 2020 met kenmerk Z2020-00009465
en het bezwaar tegen het besluit 15 december 2020 met kenmerk Z2020-00009469
ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaar tegen het besluit van 15 december 2020 met kenmerk Z2020-00009465
en het bezwaar tegen het besluit 15 december 2020 met kenmerk Z2020-00009469
ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit van 15 december 2020
met kenmerk Z2020-00009469 aan te vullen
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met de motivering in dit besluit op bezwaar;
4. De bestreden besluiten in stand te laten.

Besluit
Het college besluit ten aanzien van beslispunt 1
conform voorstel.Het college besluit ten aanzien van
beslispunt 2 de genoemde bezwaren, in afwijking
van het advies van de commissie bezwaarschriften,
ongegrond te verklaren. Het college besluit ten
aanzien van de beslispunten 3 en 4 conform
voorstel.

2

Collegevoorstel Zienswijze op vaststellingsbesluit Groningenveld 20212022 (649611)

1. De zienswijze op het vaststellingsbesluit
Groningen Gasveld 2021-2022 vast te stellen
en in te dienen;
2. De zienswijze op het vaststellingsbesluit
Groningen Gasveld 2021-2022 mede namens
de rechtspersoon gemeente Midden-Groningen en mede namens de gemeenteraad vast
te stellen en in te dienen.
3. De gemeenteraad hiervan een afschrift te
sturen.

Besluit
Het college besluit de zienswijze, mede namens de
gemeenteraad en de rechtspersoon gemeente
Midden-Groningen, met redactionele wijziging onder
mandaat van wethouder van Schie vast te stellen en
in te dienen. Het college besluit ten aanzien van
beslispunt 3 conform voorstel.
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Raadsbrief schriftelijke vragen art 33
RvO, dreiging zonnepark Meerstad en
windpark (105488)
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1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief met
de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de VVD-fractie.

Besluit
Het college stemt in met bijgevoegde raadsbrief met
redactionele wijziging en besluit deze aan te bieden
aan de raad.
4

Lijst algemene uitnodigingen college

De lijst met algemene uitnodigingen wordt
doorgenomen.

5

Raad (terugblik en vooruitblik)

-

6

Stand van zaken Corona-team

De burgemeester informeert het college over de
stand van zaken coronateam.

7

Stand van zaken gevolgen gaswinning

Wethouder van Schie informeert het college over de
stand van zaken van het programma gevolgen
gaswinning en de zoutwinning.
Burgemeester Hoogendoorn informeert het college
over de stand van zaken van het Nationaal
Programma Groningen.

8

Rondje ervaringen delen wijken en
dorpen

De ervaringen wijken en dorpen worden gedeeld.

9

Perslijst/activiteitenlijst/vastgestelde
besluitenlijst vorige vergadering/
planning dinsdagmiddag 2021
Rondvraag/mededelingen/onderwerpen
portefeuillehouders

De perslijst en activiteitenlijst worden doorgenomen.

10

-
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Het vaststellen van de besluitenlijst

12

Sluiting
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De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2021,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

R. Schuiling
Loco-Secretaris

