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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op 
donderdag 30 maart 2017 in het gemeentehuis te Uithuizen. 
 
Aanwezig: 
Voorzitter mevrouw M. van Beek 
Griffier mevrouw H. Hoekstra 
 
Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga, de heer E. Dijkhuis, mevrouw M.R.G.G. 
Zuidema-Verweij, 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 (afwezig bij agendapunt 8); 
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 
 
 
Besluiten en toezeggingen 

 agendapunt besluit 

1 Opening De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er zijn geen 
berichten van verhindering binnen gekomen. 

2 Vaststelling agenda De heer Dijkhuis dient een motie vreemd aan de orde van de 
dag in. 
 

Motie: Geen gaswinning zonder Inspraak! 
 
De Gemeenteraad van Eemsmond, in vergadering bijeen op 
30 maart 2017; 
 
Constaterende dat: 

 Minister Kamp toestemming heeft gegeven voor de 
winning van gas uit kleine gasvelden, waaronder 
Warffum;  

 Lokale overheden hier geen inspraak bij hebben gehad;  

 Gaswinning diep ingrijpt in de Groninger samenleving, 
zorgt voor (praktisch) onherstelbare schade zowel aan 
gebouwen als mensen; 

 Winningsplannen normaal gesproken worden 
voorgelegd voor advies aan betrokken overheden, 
waarbij er mogelijkheden bestaan tijdig in beroep te 
gaan bij de Raad van State;  

 
Overwegende dat:  

 De onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015 
concludeerde dat Veiligheid geen rol speelde bij 
besluitvorming bij gaswinning; 

 De onderzoeksraad de minister van EZ daarbij het 
dringende advies heeft gegeven om het 
burgerperspectief structureel en herkenbaar mee te 
nemen in besluitvorming door provincie en gemeenten 
een rol te geven bij de besluitvorming over gaswinning; 
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Spreekt uit dat:  

 De gaswinning uit de kleine gasvelden, waaronder die 
bij Warffum, nu ongewenst is; 

 De minister hiermee laat zien dat hij Groningen opnieuw 
niet serieus neemt; 

 De minister de overheden moet gaan betrekken bij dit 
proces alvorens verder te gaan met winning van gas in 
deze kleine gasvelden; 

 
en gaat over tot de orde van de dag!  
 
1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen Eemsmond 
2. Linda Visser, SP  
3. Bert Rozema, ChristenUnie  
4. Ab Slagter, PvdA 
5. Peter Op ’t Holt, D66 
6. Lammert Westerhuis, VVD 
7. Alie Spijk, CDA 

 
Deze motie zal in afschrift worden gezonden aan de minister 
van EZ, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de 
bevingsgemeenten en PS en GS van Groningen. 
 
De motie wordt behandeld nadat alle overige agendapunten 
zijn behandeld. 

3 Spreekrecht burgers Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 16 maart 2017 

De besluitenlijst van 16 maart 2017 wordt overeenkomstig het 
opgestelde concept 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 

5a) LTA en bijlage en interne 
actielijst 

Mevrouw Voskuil merkt op dat op de LTA de planning over het 
behandelen van de plaatsing van windmolens in de 
Westpolder niets is opgenomen. Ze vraagt wanneer dit op de 
agenda komt. 
Wethouder Sienot antwoordt dat het college zo spoedig 
mogelijk de raad een overzicht van de planning zal doen 
toekomen. Verder wordt door mevrouw Spijk opgemerkt dat 
het onderwerp als “Mer Eemshaven West” op de PM lijst van 
de LTA staat. De voorzitter beaamt dit. 
 
Met betrekking tot de planning van de blijverslening vraagt 
mevrouw Groenewoud of expertise kan worden ingehuurd van 
de fusiepartner Winsum, omdat Winsum een uitgewerkte 
blijverslening heeft. De voorzitter geeft aan dat het college dit 
zal uitzoeken en de raad per memo zal laten weten hoe er 
mee om zal worden gegaan. 
 
Met betrekking tot de planning van een informatieve BMWE-
bijeenkomst over de invoering van de omgevingswet op 10 
april merkt de heer Dijkhuis dat deze bijeenkomst zal worden 
doorgeschoven naar een later tijdstip (september). De raad is 
hierover per e-mail geïnformeerd. Dit lijkt hem geen goede 
zaak. In reactie hierop geeft de voorzitter aan dat dit binnen 
het overleg van de BMWE-griffiers is afgesproken. De 
voorzitter zegt toe dat intern zal worden gekeken hoe hier 
mee om moet worden gegaan. Voorgesteld wordt  om de 
datum van 10 april vooralsnog vast te houden. De raad gaat 
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akkoord. 

5b) Terugkoppeling verbonden 
partijen 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

6 Ontheffing verlenen 
woonplaatsvereiste 
wethouder 

De raad besluit: 
De heer T. Berends voor de periode van 23 april 2017 tot 23 
april 2018 ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap. 

7 Centrumvisie Uithuizen De heer Rozema dient mondeling het volgende amendement 
in: 
De fractie vraagt het college om in de plannen mee te nemen 
dat een maximale doorvaart wordt gecreëerd. Dit binnen de 
marges die de kruising Snik/ Havenweg mogelijk maakt. Het 
brugdek is zelfdragend en leent zich voor aanpassing met het 
doel om de doorvaart te verbeteren. Een doorvaart van circa 
1.80 meter lijkt de fractie mogelijk. 
 
De burgemeester zegt toe dat het college de mogelijkheden 
van de doorvaart van kleine bootjes gaat onderzoeken en zal 
dit meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.  
 
Mevrouw Zuidema doet de suggestie om in de media in “Jip 
en Janneke’ taal uit te leggen dat de financiering van deze 
plannen niet allemaal uit de portemonnee van de gemeente 
komt. De burgemeester zegt toe dat de afdeling communicatie 
de opdracht krijgt om dit binnenkort in het gemeentenieuws uit 
te leggen. 
 
De heer Rozema trekt het amendement op grond van de 
toezegging in. 
 
De raad besluit: 
1. Variant A2 als basisvariant uit te werken en een 

grondexploitatie op te stellen. 
2. Een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen als 

plankosten-voorbereidingskrediet voor de periode tot het 
aanbieden van de grondexploitatie, te onttrekken uit de 
reserve Lokale Woon- en Leefbaarheidplannen.  

3. De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.  

8 Vaststelling 
bestemmingsplan Uithuizen 
– Emmaweg 64 

De heer Westerhuis verlaat de raadzaal tijdens de 
behandeling van dit agendapunt om alle mogelijke schijn van 
belangenverstrengeling tegen te gaan. 
 
De raad besluit: 
het bestemmingsplan "Uithuizen - Emmaweg 64" vast te 
stellen. 

9 Benoeming bestuurslid 
Stichting Muziekschool 
Hunsingo 

De heer Westerhuis is weer aanwezig. 
 
De raad besluit bij acclamatie: 
De heer G. Ham (geboren 30-08-1951), wonende te Bedum, 
Waldadrift 35 als bestuurslid van de Stichting Muziekschool 
Hunsingo te benoemen voor de zittingsperiode 2017-2021. 

10 Verordeningen Wmo en 
Jeugdhulp BMWE-
gemeenten 2017 
 

Mevrouw Dost vraagt met betrekking tot artikel 4 lid 2 b en c 
(bladzijde 3 van het raadsvoorstel) wat het verschil is tussen 
een andere voorziening (lid 2 b) en een overige voorziening 
(lid 2 c)?  
 
De heer Slagter stelt de volgende vraag:  
Op pagina 5 bovenaan in het voorstel staat dat de VOG niet 
ouder mag zijn dan 2 jaar. In de verordening staat 6 maanden. 
Graag een toelichting hierop. 
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Wethouder Bouman geeft aan dat deze vragen schriftelijk 
zullen worden beantwoord. 
 
De raad besluit: 

1. De verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE-
gemeenten 2017 en de verordening jeugdhulp BMWE-
gemeenten 2017 vast te stellen en na bekendmaking in 
werking te laten treden; 

2. Kennis te nemen van de Wmo-beleidsregels BMWE-
gemeente 2017, het besluit maatschappelijke 
ondersteuning BMWE-gemeenten 2017 en de nadere 
regels jeugdhulp BMWE 2017. 

11 Wijziging Centrumregeling 
Beschermd Wonen 

De heer Op ’t Holt stelt de volgende vraag: 
Welke criteria worden gehanteerd bij de inloop en 
bereikbaarheid? 
Wethouder Herkströter geeft aan dat deze vraag schriftelijk 
zal worden beantwoord. 
 
De raad besluit: 
Toestemming te verlenen voor de door het college 
voorgenomen wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen, 
overeenkomstig de wettelijke vereisten. 

12 Motie vreemd aan de orde 
van de dag: Geen 
gaswinning zonder 
Inspraak! 

De raad besluit: 
Deze motie unaniem aan te nemen. 

13 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 20 april 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


