
Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op 

dinsdag 27 oktober 2015 in het gemeentehuis te Leens. 

 

Aanwezige raadsleden: 

  

de heer P.K. Boneschansker 

de heer M.A. Buikema  

mevrouw M.E.M. Cleerdin 

de heer J.M. van Gils 

de heer W.W. Kooi 

de heer R.A. Kruijer 

mevrouw A.M. Smits 

de heer P.G. Steenman  

de heer R.A. Veenwijk  

de heer J.P. van der Vis     

de heer R. Vogel      

de heer T.M. de Vries  

mevrouw A.A. Waal-van Seijen 

de heer F.P. van der Zee   

 

Voorzitter: de heer F.H. Wiersma   - tevens burgemeester  

 

Griffier:  mevrouw M. Hegeman-van Eisden 

 

Afwezig:  mevrouw J.H. Vogel 

 

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder     

de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

de heer B.W. Verwey   - gemeentesecretaris 

 

 Agendapunt Besluit 

1 Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat 

mw. J.H. Vogel zich heeft afgemeld voor de 

vergadering. De VVD en CDA fracties dienen een motie 

Vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt 

toegevoegd aan de agenda (11a). 

2 Spreekrecht voor het publiek Mw. M. de Jonge maakt gebruik van het spreekrecht op 

agendapunt 6, Projectplan Strandweg e.o. 

3 Aanwijzen van de primus bij 

hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de heer Van der Vis bij 

stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 22 

september 2015, alsmede de lijst van 

toezeggingen 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 22 september 2015, alsmede de 

lijst van toezeggingen vast.  

5 Ingekomen stukken De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken 

verder worden behandeld. 
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Projectplan Strandweg e.o. De raad besluit: 

1. In te stemmen met het Projectplan Strandweg 

 e.o.;  

2. In te stemmen met de aanvraag van een subsidie 

 bij de Provincie Groningen voor het project ter 



 grootte van € 1.485.000; 

3. Kennis te nemen van het gegeven dat de formele 

 indiening van de subsidieaanvraag nog nader 

 wordt voorbereid en afgestemd met de 

 provincie; 

4. In te stemmen met het opnemen van het  

 burgerinitiatief met betrekking tot de 

 mountainbikeroute in dit project; 

5. Een voorbereidings- en/of uitvoeringskrediet ad 

 € 1.485.000 beschikbaar te stellen, onder 

 voorbehoud van de toekenning van de subsidie; 

6. De begrotingswijziging als gevolg van 

 besluitpunt 5 vast te stellen; 

7. Kennis te nemen van het gegeven dat het beheer 

 en onderhoud van het project te zijner tijd voor 

 rekening en risico van de gemeente komt. 

 

Toezegging wethouder Van Gelder: er wordt een 

raadsinformatieavond georganiseerd omtrent de 

ontwikkelingen Strandweg.  
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Bestemmingsplan Ulrum - 

Bedrijvenpark De Marne 

Mw. Waal-van Seijen geeft aan dat zij zich op grond 

van artikel 28 van de gemeentewet zal onthouden van 

stemming, mocht er tot stemming worden overgegaan. 

 

De raad besluit: 

1.  het bestemmingsplan Ulrum – Bedrijvenpark De 

 Marne, bestaande uit de geometrisch bepaalde 

 planobjecten als vervat in het GML-bestand 

 NL.IMRO.1663.BVGK2014ph01-VS01 en de 

 bijbehorende planregels, en bij de opstelling 

 waarvan de GBKN Ulrum – Bedrijvenpark De 

 Marne  oktober 2014 als ondergrond is gebruikt, 

 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de 

 ‘reactienota ingekomen zienswijzen Ulrum – 

 Bedrijvenpark De Marne’; 

2.  ten dienste van het bestemmingsplan Ulrum - 

 Bedrijvenpark De Marne geen exploitatieplan 

 vast te stellen; 

3.  Gedeputeerde staten en de Minister van 

 Infrastructuur en Milieu te verzoeken in te 

 stemmen met bekendmaking van het 

 bestemmingsplan binnen zes weken na 

 vaststelling; 

4.  het beeldkwaliteitsplan bedrijvenpark De Marne 

 vastgesteld op 17 april 2007 in te trekken.    
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Financiële verordening 2015 De raad besluit: 

1.  De Financiele verordening gemeente De Marne 

 2015 vast te stellen; 

2.  De Financiele verordening gemeente De Marne 

 2006 in te trekken. 
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Besluit algemeen belang 

Mededingingswet ligplaatsen 

De raad besluit de exploitatie van ligplaatsen door de 

gemeente in de gemeente De Marne aan te wijzen als 

economische activiteit in het algemeen belang. 

10 Verslaggeving vertegenwoordigers 

in organen van gemeenschappelijke 

Er wordt geen verslaggeving gedaan. 



regelingen, enz. 

11 Rondvraag De ingediende rondvraag van de fractie CDA inzake het 

Westgat wordt beantwoord. 

11a Motie vreemd aan de orde van de 

dag 

Er wordt gestemd over de ingediende motie vreemd aan 

de orde van de dag afkomstig van de fractie VVD en 

CDA. Doordat de stemmen staken, 7 stemmen voor 

(fractie VVD en CDA) en 7 stemmen tegen (fractie 

PvdA en GL en dhr. De Vries) wordt het nemen van een 

beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, 

conform artikel 32 lid 4 van de gemeentewet.   

12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      24 november 2015. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


