Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 23 september
2020

Datum:
Agendapunt:
Contactpersoon:
Contactgegevens:

7 oktober 2020
4
Pieter Norder, griffier
griffie@hethogeland.nl

U kunt de webcast (beeld en geluid) van de raadsvergadering terugkijken via de
website van de gemeenteraad van Het Hogeland
(https://hethogeland.raadsinformatie.nl).
Aanwezig:
Voorzitter van de raad: Henk Jan Bolding
Griffier: Pieter Norder
Leden van de raad: Kor Berghuis (CDA), Mädi Cleerdin (PvdA), Jacob Cleveringa
(GemeenteBelangen), Harma Dost (CDA), Nannet Gijzen-van Rij (ChristenUnie), Harry
Woltjer (ChristenUnie), Bernd de Jong (ChristenUnie), Karen Hansems
(GemeenteBelangen), Jaap Heres (PvdA), Stefan van Keijzerswaard-de Groot (VVD),
Gerke Kersaan (GemeenteBelangen), Janny Klei (PvdA), Mariska Markhorst (GroenLinks),
Kick Mulder (GemeenteBelangen), Jan Willem Nanninga (PvdA), Paul Steenman
(GroenLinks), Anne Marie Smits (GroenLinks), Marjan Stel-Dost (GemeenteBelangen),
Roelf Torringa (GemeenteBelangen), Rudmer Veenwijk (CDA), Erwin Venema
(GemeenteBelangen), Linda Visser (Lokaal sociaal), Joop Bergman (SP), Jakob de Vries
(CDA), Theo de Vries (ChristenUnie), Attje Waal-van Seijen (VVD), Jan van de Wal (CDA),
Rose-Marie Zuidema-Verweij (GemeenteBelangen).
Wethouders: Harmannus Blok, Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.
Afwezig: Henk Koopmans (CDA)

1.

Opening van de vergadering en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering van de gemeenteraad van Het
Hogeland.
De vergadering vindt plaats met een aangepaste opstelling, gelet op de
RIVM-richtlijn. Vanwege de beperkingen kan er geen publiek aanwezig zijn,
maar de vergadering is via de livestream te volgen.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat in het presidium is
afgesproken dat over het voorstel met betrekking tot De Tirrel in deze
vergadering nog niet besloten wordt. De besluitvorming daarover zal worden
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geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 oktober a.s. Het agendapunt
Gebiedsagenda Wadden wordt in verband met een gemelde inspreker
behandeld na het voorstel m.b.t. De Tirrel. Verder is afgesproken dat
omwille van de tijd zo nodig agendapunten worden doorgeschoven naar de
agenda voor de volgende raadsvergadering.
De raad kan zich in een en ander vinden.
Mevrouw Waal (VVD) geeft aan dat agendapunt 6 (reactie op
beantwoording van schriftelijke vragen n.a.v. een brief van tc Baflo) kan
vervallen. Het door haar gevraagde feitenrelaas, aanvullend op de
beantwoording van de schriftelijke vragen, is niet ontvangen. Dit agendapunt
kan voor de volgende vergadering worden geagendeerd, er van uitgaande
dat het feitenrelaas dan wel is ontvangen.

3.

Vragenuur raad
Van de mogelijkheid om mondeling vragen te stellen wordt geen gebruik
gemaakt.

4.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 2 en 9 september
2020, evenals de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergaderingen van
2 en 9 september 2020 vast, evenals de actuele Lijst van toezeggingen.
Mevrouw Visser kondigt aan dat zij schriftelijke vragen zal stellen naar
aanleiding van de toezegging over een onderzoek naar de toekomst
bestemming van d ‘Bult van Tjuchem/Usquert’.

5.

Ingekomen stukken
De heer van Keijzerswaard (VVD) ontvangt graag afschriften van de
reacties op de brieven m.b.t. de ozb-heffing voor de dorpshuizen (brieven
onder B1 en B2). Tevens vraagt hij om een overzicht van de effecten van de
ozb-heffing en toepassing van de regeling genoemd in de brief onder B2.
Een dergelijk overzicht wordt toegezegd door wethouder de Visser.

6.

Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. brief Tennisvereniging Baflo
Dit agendapunt is komen te vervallen.

7.

Concept-Regionale Energie Strategie (RES) Groningen
Na de opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 9 september j.l.
is er geen behoefte aan nadere woordvoering of het uitbrengen van
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stemverklaringen. Er zijn in de voorgaande vergadering een amendement
en twee moties ingediend. Deze zijn wederom bij de vergaderstukken
gevoegd.
De voorzitter brengt het namens de fracties van GemeenteBelangen, CDA,
ChristenUnie, VVD en Lokaal Sociaal ingediende amendement in stemming.
Voor het amendement stemmen de leden van de ‘indienende fracties’, tegen
het amendement stemmen de leden van de fracties van GroenLinks en de
PvdA.
Vervolgens brengt de voorzitter het geamendeerde voorstel in stemming.
Voor het geamendeerde voorstel stemmen de leden van alle fracties, met
uitzondering van de leden van de fractie PvdA.
De raad besluit:
- de Concept RES Groningen en de ambitie om te komen tot een
bod van 5,7 TWh in 2030, waarvan 1,42 TWh als bijdrage van de
gemeente Het Hogeland, vast te stellen;
-

dat het project Windpark Eemshaven West alleen kan bijdragen
aan het bod wanneer het project in samenspraak met de
bevolking wordt gerealiseerd en de bevolking profiteert van de
opbrengst uit de duurzame energiebron;

-

bij de Stuurgroep RES Groningen het belang te benadrukken van
een goede kwalitatieve en strategische onderbouwing als
grondslag voor het definitief vaststellen van de RES 1.0.
Daarnaast bij de Stuurgroep RES het belang te benadrukken van
een goede, tijdige en transparante communicatie met burgers en
belanghebbenden en hier hoge prioriteit aan te geven.

De twee door de heer Bergman (SP) ingediende moties worden alleen door
de indiener gesteund en derhalve verworpen.

8.

Financiering De Tirrel
Het voorstel wordt, in tegenstelling tot op de agenda vermeld, alleen
voorbereidend op besluitvorming (opiniërend) besproken.
Ingesproken wordt door mevrouw Nijlunsing (bestuurder De Hoven) en de
heren Rosema en Smidts (directeuren van resp. obs Tiggeldobbe en cbs De
Piramide).
Woordvoering door de raadsleden Torringa (GemeenteBelangen), van
Keijzerswaard (VVD), Berghuis (CDA), Steenman (Groen Links), de Jong
(ChristenUnie), Visser (Lokaal Sociaal), Nanninga (PvdA) en Bergman (SP).
Beantwoording door wethouder Blok.
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Aansluitend wordt de vergadering gedurende 45 minuten geschorst.
Na de schorsing wordt in tweede termijn het woord gevoerd door de
raadsleden Torringa (GemeenteBelangen), van Keijzerswaard (VVD),
Berghuis (CDA), Smits (Groen Links), de Jong (ChristenUnie), Visser
(Lokaal Sociaal), Nanninga (PvdA) en Bergman (SP).
Meerdere woordvoerders geven aan voorstander te zijn van een onderzoek
naar het proces rond De Tirrel, zij beraden zich op hoe te komen tot
vraagstelling en opdracht.
Beantwoording in tweede termijn door wethouder Blok, interrupties door de
raadsleden Berghuis (CDA), Kersaan (GemeenteBelangen) en Smits
(GroenLinks).
Door de wethouder worden de volgende toezeggingen gedaan:
- het college gaat in gesprek met de raad over de sturing op grote
projecten;
- het college stelt een beschrijving op hoe aan deze sturing vorm te geven
en betrekt daarbij de informatievoorziening aan en rol van de raad (met
duiding hoe een integraal geborgde project- en processtructuur
geïmplementeerd wordt voor het project De Tirrel);
- het college informeert de raad voor 27 september welke leerpunten
gehaald worden uit het proces rond De Tirrel.

9.

Gebiedsvisie Het Aanleg
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de agenda van de
raadsvergadering van 7 oktober 2020.

10.

Herinrichting noordelijke dorpsrand Winsum
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de agenda van de
raadsvergadering van 7 oktober 2020.

Allereerst wordt agendapunt 14 behandeld (zie aldaar)
11.

Kunst- en cultuurcentrum Het Hogeland
Woordvoering door de raadsleden Gijzen (ChristenUnie), Cleerdin (PvdA),
Waal (VVD), Stel (GemeenteBelangen) en Smits (GroenLInks).
Reactie door wethouder Dijkhuis. Hij zegt toe de raad te zullen informeren
over het aantal personeelseden/fte’s in vaste dienst bij het nieuwe Kunst- en
cultuurcentrum (n.a.v. de te verlenen garantstelling).
De raad besluit de concept-statuten van het Kunst- en
Cultuurcentrum Het Hogeland goed te keuren, m.u.v. artikel 12.
Pagina 4/6

12.

Regionale Nota bodembeheer en geactualiseerde bodemkwaliteitskaart
Geen woordvoering.
De raad besluit het ontwerpbesluit erratum regionale nota
bodembeheer provincie Groningen en de geactualiseerde
bodemkwaliteitskaart vast te stellen.

13.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg
Geen woordvoering
De raad besluit het college van b&w toestemming te verlenen om de
Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)
te wijzigen.

14.

Gebiedsagenda Wadden
Ingesproken wordt door de heer Westerhuis (LTO-Noord).
Woordvoering in twee termijnen: de raadsleden Klei (PvdA), Woltjer
(ChristenUnie), Dost (CDA), Mulder (GemeenteBelangen), van
Keijzerswaard (VVD), Visser (Lokaal Sociaal) en Smits (GroenLinks).
Mevrouw Dost dient (mondeling) een amendement in, inhoudende een
toevoeging aan het concept-besluit (i.c. wensen en bedenkingen n.a.v. de
Gebiedsagenda): “verzoek om de landbouwbelangen zwaarder mee te laten
wegen dan nu in de Agenda het geval is en de grens van het Natura2000gebied en het Werelderfgoed-gebied onderaan de zeedijk aan de kant van
de Waddenzee te handhaven.”
Beantwoording door wethouder Blok.
De voorzitter brengt het mondelinge amendement in stemming: voor het
amendement stemmen de leden van de fracties CDA, ChristenUnie, VVS,
GemeenteBelangen en SP; tegen de motie stemmen de leden van de
fracties PvdA, Lokaal Sociaal en de SP.
Mevrouw Visser legt een stemverklaring af, waarna het geamendeerde
voorstel wordt aangenomen, waarbij mevrouw Visser (Lokaal Sociaal)
geacht wordt te hebben tegengestemd.
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De raad besluit het college de volgende wensen en bedenkingen
mee te geven ten aanzien van de concept-agenda voor de Wadden
2050:
1.
Als de bereikbaarheid van de havens zoals verwoord in de
concept Agenda voor het Waddengebied 2050 (p.44) door
Rijkswaterstaat moet worden uitgevoerd, dan moet het worden
opgenomen in het Nationaal Water Programma 2022-2027.
Dat programma vormt immers het beheerkader voor Rijkswaterstaat
en het huidige beheerkader voldoet niet voor het Westgat. In
bijgaande notitie “Toelichting bereikbaarheid Het Hogeland” wordt de
gewenste vertaling van de Agenda voor het Waddengebied 2050
voor de passage over bereikbaarheid nader toegelicht.
2.
In de contouren van het Uitvoeringsprogramma ook projecten
op te nemen op het gebied van Toerisme aan de kust van het
vasteland.
3.
In de contouren van het Uitvoeringsprogramma ook projecten
op te nemen op het gebied van Cultuur en erfgoed aan het
vasteland.
4.
Verzoek om de landbouwbelangen zwaarder mee te laten
wegen dan nu in de Agenda het geval is en de grens van het
Natura2000-gebied en het Werelderfgoed-gebied onderaan de
zeedijk aan de kant van de Waddenzee te handhaven.

15.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.13 uur.

Aldus vastgesteld in vergadering van 7 oktober 2020.

Gerke Kersaan
plaatsvervangend voorzitter

Pieter Norder
griffier
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