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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 16 november 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen. 
 
Aanwezig: 
Voorzitter mevrouw M. van Beek 
Griffier de heer S. van der Veen 
 
Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga, de heer E. Dijkhuis, mevrouw M.R.G.G. 
Zuidema-Verweij, de heer A. van Kleef en de heer G. Martini; 
SP Eemsmond:, mevrouw L.M. Visser, de heer J. Schouten en mevrouw D. Voskuil; 
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J. Dost; 
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud; 
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer; 
VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis; 
D’66 Eemsmond: de heer P.H. op ’t Holt. 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouder de heer H.K. Bouman 
Wethouder mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen 
Wethouder de heer H.G.A. Sienot 
Wethouder de heer T. Berends 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur. 

2 Vaststelling agenda De heer Dijkhuis dient een motie vreemd aan de orde van de 
dag in. 

Motie: 
Neem raden serieus, maak inspraak géén wassen neus! 

 
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling 

van bovenvermeld onderwerp; 

 

Constaterende dat: 

- het concept meerjarenplan (MJP), voordat het wordt 
aangeboden aan het kabinet en de verantwoordelijk 
minister, een afstemmingsronde maakt langs Raden en 
Staten; 

- de afgelopen drie maal dat deze afstemmingsronde 
heeft plaatsgevonden er zeer minimaal tijd is ingeruimd 
voor Raden en Staten om een mening en inhoudelijk 
oordeel te vormen over het voorliggend concept MJP; 

- dat deze ‘met stoom en kokend water’ procesgang voor 
het vaststellen van het concept MJP onvoldoende recht 
doet aan de rol en verantwoordelijkheid van de Raden 
en Staten; 

- Het nu bijkans onmogelijk is een fatsoenlijk oordeel te 
vormen over de aangeboden stukken;  
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Overwegende dat: 

- het concept MJP gaat over en om Groningers; 
- het concept MJP bepalend is voor uitvoering van, onder 

andere: het schadeherstel, de beoordeling en 
afhandeling van schades en het functioneren van de 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG); 

- het MJP daarmee gaat over de veiligheid van de 
Groningers; 

 

Spreken uit dat: 

- wij het betreuren dat de termijn tussen verschijnen van 
het MJP en het einde van de zienswijzeprocedure zo 
ongelofelijk (te) kort is; 

- wij niet weer accepteren dat het concept MJP met een 
‘met stoom en kokend water’ procesgang moet worden 
vastgesteld; 

- wij voortaan minimaal vier weken (minimaal twintig 
werkdagen) gebruiken om het voorliggend concept MJP 
te beoordelen en vast te stellen.  

 

En roepen het college op: 

om deze motie onder de aandacht te brengen van de Raden 

en Colleges van de Groninger Gemeenten, het college van GS 

en PS, het kabinet (de verantwoordelijk minister) en de NCG. 

 

en gaat over tot de orde van de dag! 

 

1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen  

2. Alie Spijk, CDA 

3. Bert Rozema, CU 

4. Linda Visser, SP 

5. Peter op ’t Holt, D ‘66 

 

De raad besluit de motie aan de agenda toe te voegen 

(agendapunt 14). 

 
De raad besluit op voorstel van de agendacommissie 
agendapunt 7. Actualisatie MJP NCG 2018-2022 van de 
agenda af te voeren. 
 
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

3 Spreekrecht burgers De heer Tebbens spreekt op persoonlijke titel in op 
agendapunt 8. Vaststelling bestemmingsplan herziening 
Uithuizen dorpscentrum. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijsten: 12 oktober 
en 2 november 

De besluitenlijsten van 12 oktober en 2 november 2017 
worden overeenkomstig het opgestelde concept vastgesteld. 

5a) Ingekomen stukken De raad besluit: 
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van 
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de ingekomen stukken. 

5a) Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 

5b) Terugkoppeling verbonden 
partijen 

Mevrouw Spijk geeft een terugkoppeling over de afgelopen 
vergaderingen van Groningen Seaports en de heer Rozema 
geeft aan dat er een EDR vergadering heeft plaats gevonden 
waarvan hij later een terugkoppeling zal geven. 

6 Vragenuur De fracties van het CDA, de PvdA, de ChristenUnie en 
GemeenteBelangen hebben vragen gesteld over 
schoolzwemmen, radicalisering, aanbesteding jongerenwerk, 
kunstwerken aan openbare gebouwen, opheffing 
huisartsenpost Winsum, toekomst Bommelhoes en 
overbodige verkeersborden. De vragen zijn beantwoord. 

7 Actualisatie MJP NCG 2018-
2022 

Dit agendapunt is van de agenda afgehaald. 

8 Vaststelling 
bestemmingsplan 
herziening Uithuizen 
dorpscentrum 

Mevrouw Visser heeft de vergadering verlaten en heeft niet 
deelgenomen aan de verdere beraadslagingen en 
stemmingen. 
 
De raad besluit: 
1. De zienswijzen gegrond te verklaren; 
2. De verbeelding wordt aangepast in die zin dat de Lidl de 

aanduiding ‘Supermarkt’ krijgt en de tijdelijke uitbreiding 
van de Lidl de aanduiding ‘supermarkt voorlopig’. (zie 
fragment verbeelding, dit naar aanleiding van de 
ingediende zienswijze van Lidl. 

3. De verbeelding, de toelichting en de regels worden 
aangepast in die zin dat de percelen Leeuwstraat 8, 10 
en 12 (voormalige kringloopwinkel en voormalig 
citytheater/538) de bestemming Gemengde doeleinden 
krijgen en het plangebied wordt verruimd met de 
ontsluiting van de Menkemahof op de Leeuwstraat. Voor 
dit gebied (Leeuwstraat 8,10 en 12 en Menkemahof) zal 
een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen om de 
bouw van (zorg) appartementen voor dit gebied door 
middel van een wijzigingsplan mogelijk te maken. Dit 
naar aanleiding van de ingediende zienswijze van SRK. 

4. De verbeelding wordt aangepast in die zin dat de 
lunchroom de Blink een aanduiding ‘horeca tot en met 
categorie 2’krijgt (zie fragment verbeelding). 

5. De verbeelding wordt aangepast in die zin dat de 
aanduiding ‘specifieke vorm van detailhandel-technisch 
centrum’ aan de Hogelandsterstraat wordt verruimd tot 
aan de hoek met de Departementsstraat. 

6. De begrippen (artikel 1) en de lijst van bedrijven (bijlage 
bij de regels) wordt aangepast in die zin dat de 
onduidelijkheid in de bijlage wat een  beroep-aan-huis is 
en wat een bedrijf- aan-huis is, verduidelijkt wordt.  

7. Lid 4.5. van artikel 4 (Centrum) vervalt (parkeerplaatsen) 
vervalt, dit naar aanleiding van de ingediende zienswijze 
van Lidl. 

8. De verwijzing in artikel 5 onder lid 5.8.2.a wordt 
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gecorrigeerd in die zin dat verwezen wordt naar artikel 
5.8.1. sub c.   

9. De regeling in het vastgestelde facet-bestemmingsplan 
mini-windturbines dient in dit bestemmingsplan in de 
regels meegenomen te worden 

10. het bestemmingsplan herziening Uithuizen 
dorpscentrum vast te stellen met inachtneming van de 
in lid 2 t/m 9 genoemde wijzigingen. 

9 Vaststelling 
beeldkwaliteitsplan 
Departementsraat/Hogelan
dsterweg Uithuizen 

De raad besluit: 
Het beeldkwaliteitsplan  Departements-
straat/Hogelandsterweg – Uithuizen als aanvulling op de 
Welstandsnota 2016 Eemsmond vast te stellen. 

10 Vaststelling 
beeldkwaliteitsplan 
voormalig City Theater 
Leeuwstraat Uithuizen 

De raad besluit: 
Het Beeldkwaliteitsplan Voormalig City Theater Leeuwstraat 
– Uithuizen als aanvulling op de Welstandsnota 2016 
Eemsmond vast te stellen. 

11 Subsidieaanvraag Stichting 
Samen in Beeld 

De heer Slagter dient een amendement in 
 
De raad besluit: 
een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen uit de 
Algemene Reserve voor de subsidie van Stichting Samen in 
Beeld voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (€ 10.000,- per jaar). 
 
Te wijzigen in  
Besluit een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen uit 
de Algemene Reserve voor de subsidie van Stichting Samen in 
Beeld voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (€ 25.000,-voor 2018 
en € 15.000,- voor 2019 en € 10.000,- voor 2020). 
 
Voor het amendement stemmen 8 leden van de raad 
(Fracties PvdA, GemeenteBelangen en D66) en tegen het 
amendement stemmen 8 leden van de raad (fracties VVD, 
ChristenUnie, CDA en SP). 
 
Het amendement en het voorstel worden aangehouden. 
Besluitvorming zal plaatsvinden in de eerstvolgende 
vergadering van de raad op 30 november 2017. 

12 Dekking herindelingskosten 
2017 

De raad besluit: 
- in te stemmen met de begroting herindelingskosten 

BMWE 2017; 
- middels een begrotingswijziging een bedrag van 

€437.500 beschikbaar te stellen ter dekking van de 
begrote herindelingskosten over 2017. 

13 Structurele oplossing 
baggerbezwaar 
Noordpolderzijl 

De raad besluit: 

 In te stemmen met het nader uitwerken van een 
spoelzeevariant; 

 Definitief het gereserveerde krediet voor een structurele 
oplossing voor het baggerbezwaar in de haven en 
vaargeul van Noordpolderzijl beschikbaar te stellen; 

 In te zetten op het, gezamenlijk met betrokken partijen, 
voorbereiden van een integrale Waddenfondsaanvraag 
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met daarin een structurele oplossing voor het 
baggerbezwaar op Noordpolderzijl. 

14 Motie vreemd aan de orde 
van de dag: Neem raden 
serieus, maak inspraak géén 
wassen neus! 

De motie wordt met 15 stemmen voor en 1 stem tegen (de 
heer Westerhuis) aangenomen. 
 

15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 30 november 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


