
 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 16 november 2022 
 

Hier leest u de besluiten die de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 16 
november 2022 heeft genomen. De vergadering is live gestreamd. U kunt hier de opname 
terugzien. 
 

 

A G E N D A 

Agendapunt 1 

Opening van de vergadering en mededelingen 

Om 19.00 uur opent de voorzitter de vergadering van de gemeenteraad van Het Hogeland. 

 

Agendapunt 2 

Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Agendapunt 3 

Vragenuur raad 

Er zijn geen vragen.  

 

Agendapunt 4  

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 oktober jl., alsmede de actuele Lijst van 

Toezeggingen 

Naar aanleiding van de Lijst van Toezeggingen merkt de heer Werkman (Hogeland Lokaal 

Centraal) op dat enkele ‘oude’ toezeggingen nog steeds open staan en geeft het college 

mee de relevantie niet uit het oog te verliezen. Zowel de besluitenlijst raadsvergadering d.d. 

26 oktober 2022 als de actuele Lijst van Toezeggingen wordt vastgesteld. 

 

Agendapunt 5 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen vragen. 

 

Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken  
Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 2 november jongstleden, 

zonder debat in te stemmen met de voorstellen. 
 

Agendapunt 6 

Facetbeheersverordening Geluidverdeelplan Eemshaven 

De raad wordt gevraagd de beheersverordening vast te stellen. 

 

https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938099/Raadsvergadering%2016-11-2022
https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/938099/Raadsvergadering%2016-11-2022


 

 

 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 De Nota Inspraak en Overleg behorende bij de facetbeheersverordening  

geluidverdeelplan Eemshaven vast te stellen;  

 En de Facetbeheersverordening geluidverdeelplan Eemshaven met  

identificatienummer NL. IMRO.1966.BVGVP-VS01 vast te stellen. 

 

Agendapunt 7 

Controleprotocol en Normenkader 2022 ten behoeve van de accountantscontrole 

De raad wordt gevraagd het controleprotocol en het normenkader vast te stellen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Het Controleprotocol en het Normenkader 2022 vast te stellen. 

 

Agendapunt 8 

Omgevingswet: Delegatiebesluit 

De raad wordt voorgesteld op diverse onderdelen het wijzigen van het omgevingsplan te  

delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 

Artikel 1 

Delegeren bevoegdheden vaststellen omgevingsplan 

Het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en 

wethouders voor de volgende gevallen: 

1. Wijzigingen van technische aard, zoals het corrigeren van verschrijvingen,  

verkeerde verwijzingen en inventarisatiefoutjes in het omgevingsplan; 

2. Het toevoegen of wijzigen van algemene bepalingen, begripsbepalingen,  

meetbepalingen en indieningsvereisten voor zover deze geen wezenlijke  

wijzigingen voor de fysieke leefomgeving tot gevolg hebben; 

3. Het stellen van nadere regels over de beoordeling van vergunningaanvragen, de  

periode waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend en de voorschriften en  

beperkingen die aan een vergunning verbonden zijn. 

4. Wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving;  

5. Wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege een Projectbesluit, tenzij de gemeente  

Het Hogeland of haar bestuursorganen hierover een zienswijze hebben ingediend; 

6. Wijzigingen in de toelichting van het omgevingsplan; 

7. Het nemen van een voorbereidingsbesluit; 

8. Verwerken van een omgevingsvergunning nadat deze onherroepelijk in werking is 

getreden. 



 

 

9. Het verschuiven van de grenzen van het locatiebereik van regels met niet meer  

dan 10 meter; 

10. Het vertalen van vastgesteld beleid in het nieuwe Omgevingsplan; 

11. Het aanpassen van het omgevingsplan voor zover het binnen bestaand  

vastgesteld beleidskader valt; (initiatief voldoet aan bestaande beleidskaders) 

12. Het aanwijzen, wijzigen en schrappen van gemeentelijke monumenten en  

aangewezen karakteristieke panden; 

13. Het toevoegen van die onderdelen uit de gemeentelijke verordening die  

beleidsneutraal overgeheveld gaan worden naar het omgevingsplan; 

14. wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsbevoegdheden van het tijdelijk  

omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan); 

15. het opnemen van nieuwe ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de  

categorieën waarvoor geen adviesrecht geldt.  

 

Artikel 2 

Voorleggen genomen besluiten 

Het college overlegt aan de raad tweemaal per jaar een overzicht van de krachtens  

delegatie genomen besluiten.  

 

Artikel 3  

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 

 

Agendapunt 9 

Omgevingswet: Aanwijzen gevallen verplichte participatie  

De raad wordt voorgesteld de lijst met activiteiten waarvoor de participatie-eis geldt voor een  

buitenplanse omgevingsplanactiviteit vast te stellen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 

Artikel 1  

Aanwijzing van gevallen waarbij participatie bij een buitenplanse afwijking verplicht  

is: 

1. Het nieuw bouwen van 1 of meer woningen; 

2. Het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijvigheid (inclusief detailhandel) in  

een andere categorie dan het omgevingsplan toestaat (geldt ook voor  

bedrijventerreinen); 

3. Het wijzigen van het gebruik voor logiesfuncties voor werknemers of de opvang van  

asielzoekers of andere categorieën van immigranten; 

4. Het gebruiken van gronden en/of bouwwerken voor (gebruikswijziging) voor  

(woon)zorgvoorzieningen en andere functieveranderingen; 

5. Het oprichten, veranderen of uitbreiden van niet-agrarische bedrijvigheid in het  

buitengebied; 

6. Het oprichten of veranderen van een antenne-installatie ongeacht de hoogte (niet  

zijnde schotelantennes of daarmee gelijk te stellen categorieën antennes); 

7. Projecten ten behoeve van intensieve recreatie, inclusief de daarbij behorende  



 

 

voorzieningen, zoals paden, ontsluiting en groen; onder intensieve recreatie wordt  

verstaan een gebied specifiek bedoeld voor recreatiedoeleinden. Bij deze vormen is  

sprake van een permanent ruimtebeslag, eventueel aangevuld met faciliteiten t.b.v.  

van dat recreatieve gebruik (bv. recreatieterreinen, campings etc.)  

8. Het realiseren van minimaal 1 windmolen, ongeacht de hoogte; 

9. Het realiseren van weiden met zonnepanelen, ongeacht de grootte; 

10. Het opwekken en/of opslag van energie (zoals buurtbatterij, biomassa-installatie en  

waterstof); 

11. Het realiseren van maatschappelijke voorzieningen; 

12. Het aanleggen/bouwen van infrastructurele (kunst) werken; 

13. Initiatieven die in een beschermde omgeving plaatsvinden (beschermde  

dorpsgezichten, gemeentelijke monumenten en Rijksmonumenten, agrarische  

gebieden met landschapswaarden en natuurgebieden met landschapswaarden). 

 

Artikel 2 

Evaluatie 

Binnen één jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt een evaluatie plaats  

van dit besluit en zal de lijst eventueel worden aangepast. 

 

Artikel 3 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 

 

Agendapunt 10 

Aanvullend krediet accommodatie SV Bedum 

De raad wordt gevraagd om € 1.725.000 extra beschikbaar te stellen voor het vernieuwen 

van de accommodatie van SV Bedum, alsmede € 375.000 voor inrichting van de openbare 

ruimte. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 Een aanvullend investeringskrediet van € 1.725.000 beschikbaar te stellen voor een  

duurzame en toekomstbestendige nieuwbouwaccommodatie voor SV Bedum;  

 Een krediet van € 375.000 beschikbaar te stellen voor herinrichting van de openbare 

ruimte bij sportpark Bedum. 

 

Agendapunt 11 

Kredietverstrekking NPG-projecten 

Nadat de raad eerder heeft ingestemd met het voordragen van de projecten Tocamaheerd 

en Tijd voor Toekomst voor bijdragen in het kader van het Nationaal Programma Groningen  

(NPG) zijn deze bijdragen door het NPG-bestuur toegekend. De raad wordt voorgesteld de  

toegekende middelen beschikbaar te stellen. 

 

  



 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 De bijdrage van €2.300.000 vanuit het trekkingsrecht voor het project Tocamaheerd 

vast te stellen; 

 De bijdrage van €1.726.800 vanuit het trekkingsrecht voor het project Tijd voor 

Toekomst vast te stellen;  

 De bijdrage van €2.300.000 als krediet beschikbaar stellen voor het project 

Tocamaheerd en de begroting overeenkomstig wijzigen; 

 De bijdrage van €1.726.800 als krediet beschikbaar stellen voor het project Tijd  voor 

Toekomst en de begroting overeenkomstig wijzigen. 

 

Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na bespreking 

in het raadsoverleg 
Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er 

een debat plaats in de raad. 

 

Agendapunt 12 

Omgevingsvisie 1.0 ‘Roemte voor het Hogeland’ 

De raad wordt gevraagd de concept-Omgevingsvisie 1.0, die in het kader van de nog in te  

voeren Omgevingswet is opgesteld, vast te stellen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 De Nota zienswijzen ‘Omgevingsvisie Het Hogeland’ vast te stellen; 

 De Omgevingsvisie ‘Roemte voor Het Hogeland’ met inachtneming van de nota van 

zienswijzen vast te stellen. 

 

Agendapunt 13 

Omgevingswet: Bindend adviesrecht 

De raad wordt voorgesteld de lijst met activiteiten, waarvoor advies van de gemeenteraad  

nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vast te stellen. 

 

Besluitvorming 

De raad besluit: 

 

Artikel 1 

Binnen bestaand bebouwd gebied  

a) Het wijzigen van de oorspronkelijke stedenbouwkundige hoofdstructuur met  

ingrijpende gevolgen voor de fysieke leefomgeving; 

b) Functiewijzigingen van gebouwen of terreinen met een (gezamenlijke) oppervlakte  

van meer dan 1500 m2 

c) De nieuwbouw van niet-woonfuncties (bv. detailhandel, horeca, maatschappelijke  

voorzieningen) met een gebruiksoppervlakte van 1500 m2 of meer; 



 

 

Buiten en/of grenzend aan bestaand bebouwd gebied 

d) het realiseren van nieuwe stedelijke en niet aan het buitengebied gerelateerde  

functies, voor zover het ruimtebeslag meer dan 1500 m2 bedraagt; 

e) Het aanleggen of veranderen van infrastructuur (wegen, watergangen, spoorlijnen,  

buisleidingen voor het vervoer van olie en gas of andere gevaarlijke stoffen,  

hoogspanningsleidingen ed.), tenzij het gaat om een ondergeschikte aanpassing  

van wegen;  

f) Het realiseren van weiden met zonnepanelen, voor zover deze niet passend zijn  

binnen het bestaand beleid; 

g) Het realiseren van 1 of meer windturbines met een ashoogte van meer dan 15  

meter. 

 

Artikel 2 

De in artikel 1 genoemde gevallen zijn niet van toepassing: 

a. als het betreft het industrieterrein/industriehaven Eemshaven; 

b. indien deze in overeenstemming zijn met een vastgestelde Omgevingsvisie of  

hiermee uitvoering wordt gegeven aan een reeds door de raad vastgesteld kader,  

zoals een visie, beleidsnota of programma. 

 

Artikel 3 

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt een evaluatie plaats  

van dit besluit en zal de lijst eventueel worden aangepast. 

 

Artikel 4 

Met ingang van 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Op het moment dat de wet  

in werking treedt vervalt de verklaring van geen bedenkingen voor nieuwe aanvragen en is  

de lijst met activiteiten noodzakelijk, wil de raad kunnen adviseren. 

 

Agendapunt 14 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

MEER INFORMATIE 

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten, kunt u hier 

bekijken.  

 

In contact  
Er zijn verschillende manieren om in gesprek te komen met de gemeenteraad. Voor 

informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft, kunt u contact opnemen met 

de griffie. Dit geldt ook voor persvragen.  

 

De griffie is te bereiken:  

 per mail via griffie@hethogeland.nl 

 per post via gemeente Het Hogeland, t.a.v. Griffie, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen 

 telefonisch via 088 - 345 88 88 

 voor persvragen via 06 - 50 08 54 60 (Klarina Brands, Adviseur Raadscommunicatie) 

 

https://raadhethogeland.nl/vergaderingen/lijst/vergadering?tx_windmeetings_windmeetings%5Baction%5D=show&tx_windmeetings_windmeetings%5Bagenda%5D=529&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&cHash=ab1eb4889198d15ecb80dad1c75b7a15
mailto:griffie@hethogeland.nl

