
Wat heeft de gemeenteraad besloten 

op 1 februari 2023? 
 

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft in de vergadering van 1 februari 2023 

verschillende besluiten genomen. De vergadering is live gestreamd en kunt u terugkijken op 

raadhethogeland.nl.  

 

 

Bestemmingsplan Buitengebied Hornsterweg 1 Saaxumhuizen 
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Buitengebied Hornsterweg 1 Saaxumhuizen 

vastgesteld. In het plan wordt de bestemming gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ en het 

bouwvlak verlegd. Hiermee wordt leegstand en verloedering van vrijkomende agrarische 

bebouwing in het buitengebied tegengegaan. Door de uitbreiding van de bestaande schuur is 

de locatie geschikt voor de gevestigde onderneming Lutje Potje om zo het bedrijf verder te 

ontwikkelen.   

 

Afschaffen verplichte sluitingstijden horeca (wijziging APV) 
De gemeenteraad heeft besloten de verplichte sluitingstijden van commerciële horeca-

inrichtingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te verwijderen. Openbare 

inrichtingen zijn bijvoorbeeld hotels, (afhaal)restaurants, (waterpijp)cafés, cafetaria’s en 

buurthuizen. Met het loslaten van de sluitingstijden ontstaat een goede balans tussen de 

belangrijke economische en recreatieve functie van openbare inrichtingen en het bewaken 

van de woon- en leefsituatie en gezondheid. Zo ontstaat perspectief en duidelijkheid voor 

alle betrokkenen.   

 

Krediet energiebesparende maatregelen openluchtzwembaden 
De gemeenteraad heeft een bedrag van € 605.000,- beschikbaar gesteld voor maatregelen 

die leiden tot 50% besparing op het gasverbruik door de openluchtzwembaden in Leens, 

Uithuizen, Warffum en Winsum. Het zwembad in Bedum wordt niet meegenomen, want dit 

bad is afgelopen jaar gerenoveerd waarbij ook veel energiereductiemaatregelen zijn 

uitgevoerd. De vier openluchtzwembaden krijgen Heatpipes. Dit systeem kan eenvoudig op 

de bestaande installaties worden aangesloten. Het streven is om dit voor het stookseizoen 

(april 2023) gereed te hebben.   

  



 

Afgeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bouw 50 

tijdelijke woningen nabij Treubweg te Uithuizen 

De gemeenteraad heeft een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de 

bouw van 50 tijdelijke woningen nabije de Treubweg in Uithuizen. De raad geeft hiermee aan 

in te willen stemmen met het verlenen van een omgevingsvergunning. Het ontwerpbesluit 

voor de vergunningverlening en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden zes 

weken ter inzage gelegd. Wanneer er zienswijzen worden ingediend is de raad opnieuw aan 

zet om aan de hand daarvan te besluiten of al dan niet een definitieve verklaring van geen 

bedenkingen wordt afgegeven. De tijdelijke woningen zijn nodig vanwege de 

versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen en zijn een gevolg van in het 

gebied voorgekomen aardbevingen waarbij schade aan woningen is ontstaan. Het gaat om 

de realisatie van voorgefabriceerde units die dienen als wisselwoning voor de periode dat de 

woning moet worden versterkt, dan wel sloop/nieuwbouw plaatsvindt. 

 

Toekomstige huisvesting gemeentelijke organisatie 
De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven een plan te maken voor het realiseren 

van een nieuw gemeentehuis op een nieuwe locatie. De verschillende fracties waren 

verdeeld over het voorstel: de coalitiefracties, behalve raadslid Jaap Heres, stemden voor 

het voorstel en de fracties die geen onderdeel uitmaken van de coalitie stemden tegen. Op 9 

juni 2021 heeft de raad de kaders voor de toekomstige huisvesting van de organisatie 

vastgesteld. Binnen deze kaders is de visie over de toekomstige huisvesting van de 

organisatie geformuleerd. Nu de gemeenteraad het college opdracht geeft een plan te 

maken is de verkenningsfase voltooid. Er kan nu worden gestart met de ontwerpfase met 

verdere voorstellen voor een nieuw gemeentehuis op een nieuwe locatie. De raad zal op een 

later moment gevraagd worden het voor de nieuwbouw benodigde geld beschikbaar te 

stellen. De toekomstige huisvesting komt geografisch gezien centraal in de gemeente te 

liggen, namelijk op de lijn Winsum - Baflo - Warffum. Zo kan 85% van de inwoners binnen 15 

minuten het gemeentehuis per auto bereiken. Ook is deze ligging goed met het openbaar 

vervoer en de (elektrische) fiets te bereiken.  

 

Bij de behandeling van het voorstel werd een amendement van de fracties van de 

ChristenUnie, CDA, Hogeland Lokaal Centraal en Lokaal Sociaal om eerst een aantal zaken 

nader op een rij te zetten alvorens tot het maken van een plan voor nieuwbouw te besluiten 

verworpen. Een motie van de fracties van de PvdA, GemeenteBelangen, GroenLinks en 

VVD om de raad goed te betrekken bij de verdere planvorming en –uitvoering werd met 

meerderheid van stemmen aangenomen. Ook een motie van dezelfde fracties waarin het 

college wordt opgeroepen te regelen dat bestaande locaties in de dorpen zoals bibliotheken 

en dorpshuizen worden benut voor contacten met inwoners en de gemeentelijke 

dienstverlening werd met meerderheid van stemmen aangenomen. 

 

Motie: ‘Kinderhartchirurgie in het UMCG moet blijven!’ 
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen een motie aangenomen inzake de 

(kinder)hartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De raad roept 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de leden van de Tweede Kamer op 

een einde te maken aan de onzekerheid voor patiënten, medewerkers en inwoners uit 

Noord-Groningen door te besluiten de (kinder)hartchirurgie in het UMCG open te houden. 



Ook roept de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders van gemeente 

Het Hogeland op dit standpunt uit te dragen en de motie binnen twee weken onder de 

aandacht te brengen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de leden van 

de Tweede Kamer, Gedeputeerde en Provinciale Staten van Groningen en de gemeenten in 

Noord-Nederland.  

 

Motie: ‘Definitief einde gaswinning Groningenveld’ 
De gemeenteraad heeft met algemene stemmen een motie aangenomen waarin steun wordt 

uitgesproken aan het standpunt van staatssecretaris Vijlbrief om, ondanks een ander advies 

van de Gasunie, vast te houden aan het streven de gaswinning van het Groningenveld in 

2023 definitief te sluiten.  

Meer informatie 
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten, kunt u bekijken 

op raadhethogeland.nl. 

 

 


