Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 13 oktober 2016 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga, de heer E. Dijkhuis, 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
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij (Gemeentebelangen Eemsmond)

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2

3
4

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van mevrouw Zuidema.
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld. Na afloop van de
openbare vergadering vindt nog een besloten vergadering
plaats.
Spreekrecht burgers
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Vaststelling
van
de Mevrouw Spijk merkt op dat de heer Van de Wal afwezig
besluitenlijst 29 september was. De vergadering op voornoemde datum was eerder
2016
afgelopen dan was voorzien.

Met in achtneming van het voorgaande wordt de
besluitenlijst van 29 september 2016 vastgesteld.
5a) Ingekomen stukken
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
5a) Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5b) Terugkoppeling verbonden Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
partijen
6
Vragenuur
De fracties van de PvdA en D'66 hebben vragen gesteld
over 'ieder kind doet mee' (kinderen die geconfronteerd
worden met armoede) en de pilot Terpen en Wierdenland in
Warffum. De vragen zijn beantwoord.
7
Verordening tot wijziging De raad besluit:
van
de
Algemene De Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke
Plaatselijke
Verordening Verordening Eemsmond vast te stellen
Eemsmond

1

8

Wijziging
Erfgoedverordening 2016

De
heer
Westerhuis
dient
namens
de
VVD,
GemeenteBelangen, D'66 en de SP het volgende
amendement in.
Amendement
Overlegvereiste bij aanwijzing gemeentelijk Monument
Datum raad: 13 oktober 2016
Onderwerp: Erfgoedverordening Eemsmond 2016
De raad van de gemeente Eemsmond
behandeling van bovenvermeld onderwerp;

bijeen

ter

Besluiten:
Het raadsbesluit aan te vullen, zodat aan artikel 6 een extra
lid wordt toegevoegd luidende:
3.

Voordat een monument, niet zijnde een kerkelijk
monument, wordt aangewezen, voeren burgemeester
en wethouders overleg over het voornemen met de
eigenaar.

Toelichting:
Als er onoverkomelijke bezwaren zijn bij de eigenaar tegen
aanwijzing van zijn pand als monument kan hij in de
voorgestelde procedure conform de AWB bezwaar en
beroep aantekenen en in procedure gaan. Dit is tijdrovend,
en dus juridisering via de “achterkant”.
Wij willen in de verordening vastleggen dat er ook aan de
“voorkant” met eigenaren wordt gesproken.
Dit is als het ware een informele aanpak zoals Eemsmond
die ook elders voorstaat.
1.
2.
3.
4.

Lammert Westerhuis, VVD
Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen Eemsmond
Peter op 't Holt, D'66
Dirkje Voskuil, SP

Het college neemt het amendement over. Opgrond hiervan
trekt de heer Westerhuis het amendement in.
Mevrouw Dost merkt op dat in artikel 22 lid 1 een stukje
tekst open staat. De wethouder geeft aan dat dit lid als
volgt wordt aangevuld " de bij besluit van het college dan
wel de burgemeester aan te wijzen personen".
Met in achtneming van het overgenomen amendement
waarbij een derde lid aan artikel 6 wordt toegevoegd met
betrekking tot het voeren van overleg met de eigenaar over
het voornemen tot aanwijzing;
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en de aanvullende tekst bij lid 1 van artikel 22:
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Besluit de raad:
de Erfgoedverordening Eemsmond 2016 vast te stellen
Herziening op onderdelen In reactie op de vraag van de heer Op 't Holt hoe het
welstandsnota 2012
college om gaat met de situatie rondom de kerkenpaden in
het beschermd dorpsgezicht van Warffum geeft de
burgemeester aan dat de raad een memo met de stand van
zaken krijgt toegestuurd.
De raad besluit:
de welstandsnota 2012 op de onderstaande punten te
herzien:
het aanpassen en verfijnen van de excessenregeling
(hoofdstuk 9);
het aanpassen van de beschrijving van het beschermd
dorpsgezicht Wadwerderweg en onderscheid maken
tussen
villabebouwing,
arbeiderswoningen
en
boerderijen
(hoofdstuk
4.3.
Wadwerderweg
beschermd dorpsgezicht);
aanpassen tekst binnen beschermd dorpsgezicht
Warffum en Wadwerd voor zover het betreft de
verschijningsvorm
van
de
erfen
perceelsafscheidingen
(hoofdstuk
4.3
Warffum
beschermd dorpsgezicht);
aanpassen tekst criteria kleine bouwwerken in die zin,
wanneer niet voldaan wordt aan de genoemde criteria,
welstand verzocht kan worden om te beoordelen of in
dit specifieke geval het bouwplan alsnog kan voldoen
aan redelijke eisen van welstand (hoofdstuk 5);
verwijderen van de criteria voor kleine bouwplannen
voor zover deze betrekking hebben op het achtererf en
deze niet grenzen aan het openbaar toegankelijk
gebied (hoofdstuk 5);
het beeldkwaliteitsplan voor Almersma aanpassen aan
de laatste inzichten (bijlage beeldkwaliteitsplan
Almersma);
clausule gevolgen gaswinning (toevoegen hoofdstuk
10);
opnemen
van
welstandseisen
voor
kleine
windturbines(toevoegen aan hoofdstuk 5.2 het
onderdeel kleine windturbines);
(toevoegen aan hoofdstuk 5.2 het onderdeel kleine
windturbines);
het aanpassen van de begrenzing van een aantal
gebieden, zoals aangegeven op de bij dit besluit
behorende kaarten, die onterecht als na-oorlogs zijn
aangeven;
het aanpassen van de tekst op een aantal onderdelen
naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties
zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende
inspraaknota, vet gedrukt;
en de gewijzigde welstandsnota 2016 vast te stellen.
Bekrachtiging voornemen De raad besluit unaniem:
herindeling BMWE
1. de keuze voor de samenvoeging van de gemeenten
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond per 1 januari
2019 te bekrachtigen;
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Sluiting

2. dit besluit ter kennis te brengen van Gedeputeerde
Staten van de provincie Groningen;
3. de verkenning van andere varianten af te sluiten;
4. het college samen met de andere betrokken colleges op
te dragen het spoor van de BMWE-variant verder uit te
werken en deze uitwerking dit kalenderjaar aan de raad
voor te leggen, zulks op de voet zoals is aangegeven in
het hierbij behorende raadsvoorstel;
5. het plan van aanpak visievorming en naamgeving vast
te stellen;
6. het plan van aanpak voorbereiding wetgeving
herindeling BMWE-gemeenten voor kennisgeving aan te
nemen;
7. in te stemmen met een voorbereidingskrediet
gemeentelijke herindeling van € 62.500.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 27 oktober 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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