Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 18 oktober 2018 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
de heer S. van der Veen

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, mevrouw D. Voskuil en mevrouw T. van Lottum;
CDA Eemsmond: mevrouw H.J. Dost en de heer G.J. van de Wal;
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 H.E.W. Nunnink.
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
1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht burgers
4

5a)

5a)
5a)
5b)
9

besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt conform vastgesteld.
De heren Hofman, Maring en Das spreken in op agendapunt
09. Kippenschuur Roodeschool.
Vaststelling
van
de De raad besluit:
besluitenlijst: 27 september de besluitenlijst van 27 september 2018 overeenkomstig het
2018
opgestelde concept vast te stellen.
Ingekomen stukken
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van
de ingekomen stukken.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
LTA en bijlage
De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen.
Terugkoppeling verbonden Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
partijen
Kippenschuur Roodeschool De heer Dijkhuis geeft een korte toelichting op het
raadsvoorstel.
In tweede termijn dient de heer Dijkhuis een motie in
namens alle partijen.
Titel motie: Door overleg is veel mogelijk!
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling
van bovenvermeld onderwerp;
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Constaterende dat:
De gemeente Eemsmond, en de inwoners van
Roodeschool plotsklaps -via een vergunning wet
natuurbescherming - werden geconfronteerd met de
plannen om op de Hooilandseweg 5 een
pluimveehouderij voor 48000 legkippen te vestigen;
Overwegende dat:
er onrust is ontstaan in Roodeschool over deze plannen
en een meerderheid van de huishoudens per
handtekening hebben laten weten vestiging van dit
bedrijf niet te zien zitten, waarbij aantasting van
woongenot en woonomgeving vaak als reden worden
genoemd;
Spreekt uit dat:
de locatie Hooilandsweg 5, los van de juridische
werkelijkheid, een totaal ongewenste plek is voor een
pluimveehouderij met 48.000 kippen, ook gehoord
hebbende het gevoelen van het dorp en de omgeving;
wij als Raad een dringend beroep willen doen op álle
partijen; provincie, gemeente, ondernemer en andere
betrokkenen om ondanks de juridische werkelijkheid
met elkaar te zoeken naar een oplossing waarbij het
dorp Roodeschool geen pluimveeschuur als buur krijgt;
waarbij de Raad van Eemsmond van mening is dat
gemeenten
bij
ruimtelijk
beleid
meer
beslissingsbevoegdheid moeten krijgen van de Provincie.
Roepen het college op:
Uitvoering te geven aan deze motie en de huidige, prima,
koers te vervolgen om vestiging bij Roodeschool te
voorkomen! En een afschrift te sturen naar de Provincie.
en gaan over tot de orde van de dag!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen
Linda Visser, SP
Bert Rozema, ChristenUnie
Harma Dost, CDA
Lammert Westerhuis, VVD
Herman Nunnink, D66
Lya Groenewoud, PvdA
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6

Vragenuur

7

Verdeling toekomstpakket
scholenprogramma

8

Vaststelling
beeldkwaliteitsplan OranjebuurtUithuizermeeden/
aanvulling
op
de
welstandsnota
Actualisatie
grondexploitatie centrum
Uithuizen
Sluiting

10

11

De motie wordt unaniem aangenomen met 16 stemmen voor
en 0 stemmen tegen.
De fracties van de PvdA, SP, GemeenteBelangen en het CDA
hebben vragen gesteld over geld voor aardgasvrije wijken,
brief KRC, brief KRC over communicatie en voetbalveld in
Kantens,
Gemeentenieuws
Hogeland,
AED
op
buitenmuurplaatsen, treinen liggen eruit, verkeersveiligheid
rond school “De Noordkaap en De Sterren” in
Uithuizermeeden en graffiti uitingen in Uithuizermeeden. De
vragen zijn beantwoord.
De raad besluit:
In te stemmen met de wijze van verdeling van het
toekomstpakket binnen het scholenprogramma conform de
notitie ‘verdeling toekomstpakket’.
De raad besluit:
Het beeldkwaliteitsplan Oranjebuurt - Uithuizermeeden als
aanvulling op de Welstandsnota 2016 Eemsmond vast te
stellen.
De raad besluit:
De geactualiseerde grondexploitatie voor het centrum
Uithuizen vaststellen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 8 november 2018.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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