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Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op woensdag 
28 maart 2018 in het gemeentehuis te Uithuizen. 
 
Aanwezig: 
Voorzitter mevrouw M. van Beek 
Griffier 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 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 H.E.W. Nunnink. 
 
Tevens aanwezig: 
Wethouder de heer H.K. Bouman 
Wethouder de heer H.G.A. Sienot 
Wethouder de heer T. Berends 
 
Afwezig met kennisgeving:  De heer J. Schouten (SP) en wethouder S.W.G. Herkströter- van Oijen  
 
Besluiten en toezeggingen 
 
 

 agendapunt besluit 

1 Opening De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van 
verhindering binnen gekomen van de heer Schouten en van 
wethouder Herkströter. De heer Van de Wal komt later. 

2 Vaststelling agenda De agenda wordt conform vastgesteld met dien verstande 
dat de behandeling van agendapunt 16. Geplaatste 
zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht (Warffum) naar 
voren wordt gehaald, omdat zich voor dit agendapunt een 
tweetal insprekers heeft gemeld. 

3 Spreekrecht burgers De heer Zuidema spreekt namens Dorpsbelangen Warffum in 
op agendapunt 16. Geplaatste zonnepanelen in beschermd 
dorpsgezicht (Warffum). De heer Van Dregt spreekt ook in op 
agendapunt 16. 

4 Vaststelling van de 
besluitenlijst: 22 februari 
2018 

De raad besluit: 
de besluitenlijst van 22 februari 2018 overeenkomstig het 
opgestelde concept vast te stellen. 

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 De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen. De 
heer Dijkhuis informeert naar de wijze waarop de raad zijn 
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gevoelen kenbaar kan maken t.a.v. het nieuw te formuleren 
gasbesluit en de reactie van het college hierop.  
Mevrouw Van Beek geeft aan dat dit bij voorkeur mondeling, 
dan wel schriftelijk in een openbare raadsvergadering zal 
plaatsvinden. Indien dit niet haalbaar is agenderen voor 
agendacommissie/presidium. 

5b) Terugkoppeling verbonden 
partijen 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

6 Begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen nummers 1 t/m 8 van het jaar 2018 
worden overeenkomstig het voorstel van het college 
vastgesteld. 

7 Vragenuur De fracties van het CDA, de ChristenUnie, PvdA, 
GemeenteBelangen en SP hebben vragen gesteld over de 
bewegwijzering oud/nieuw station Roodeschool, 
belemmerende verkeersmaatregelen aan de Oldörpsterweg 
te Uithuizen, zwerfafval, tijdelijke natuur, statiegeldalliantie, 
plantenbakken aan de Oldörpsterweg, defect luchtalarm, 
Berlagehuis en voortgang Windmoldenpark in de Westpolder 
(Eemshaven west). Deze vragen zijn beantwoord. 

16 Geplaatste zonnepanelen in 
beschermd dorpsgezicht 
(Warffum) 

De heer Dijkhuis dient een motie in. 
 
Motie Zonnecollectoren in Warffum dorpsgezicht 
 

De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling 

van bovenvermeld onderwerp; 

 

Constaterende dat: 

- sinds 2014 in Eemsmond discussie bestaat over het 

gemeentelijk beleid omtrent zonnepanelen in 

Beschermd Dorpsgezicht Warffum; 

 

Overwegende dat: 

- door het college van burgemeester en wethouders 

een aanvullend welstandskader voor zonnepanelen 

wordt voorbereid; 

 

Voorts overwegende dat: 

- tot heden door de raad geen beleid is vastgesteld 

omtrent plaatsing van zonnepanelen in beschermd 

dorpsgezicht (Warffum), noch in de welstandsnota 

noch in het bestemmingsplan  

 

Roepen het college op: 

 

Bij het opstellen van aanvullend beleid uitvoering te geven 

aan de volgende kaders, die wij in hoofdlijnen weergeven: 

- zonnepanelen zijn binnen beschermd dorpsgezicht 

Warffum mogelijk op het achterdak van panden die 
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niet zijn aangewezen als monument, mits dat dakvlak 

niet naar de openbare weg is gekeerd; 

- wanneer sprake is van plaatsing van zonnepanelen op 

een achterdakvlak dat niet naar de openbare weg is 

gekeerd is geen vergunning vereist; 

- bestaande gevallen en lopende aanvragen (tot 1 

januari 2018) worden gelegaliseerd cq gehonoreerd 

met een deugdelijke juridische onderbouwing en met 

verwijzing naar het rechtszekerheidsbeginsel; 

 

en verzoeken het college de gedetailleerde invulling van deze 

regels zo mogelijk te vervatten in het bestemmingsplan 

Warffum Centrum en daartoe voorbereiding in besluit om te 

zetten; 

 

en gaan over tot de orde van de dag! 

 

1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen  

2. Harry Woltjer, ChristenUnie 

3. Lammert Westerhuis, VVD 

4. Dirkje Voskuil, SP 

5. Herman Nunnink, D66 

 
Burgemeester van Beek geeft aan de motie met uitzondering 
van punt 3 te willen honoreren. Uitgangspunt is legaliseren 
waar mogelijk (gelet op welstand). Zij zegt een 
informatieavond toe voor de inwoners van Warffum die in 
april moet plaats vinden. De raad en ook de inwoners van 
Warffum kunnen indien gewenst kaders toevoegen aan de 
welstandsnota. 
 
De heer Dijkhuis heeft de motie als volgt geamendeerd  
 
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen ter behandeling 

van bovenvermeld onderwerp; 

 

Constaterende dat: 

- sinds 2014 in Eemsmond discussie bestaat over het 

gemeentelijk beleid omtrent zonnepanelen in 

Beschermd Dorpsgezicht Warffum; 

 

Overwegende dat: 

- door het college van burgemeester en wethouders 

een aanvullend welstandskader voor zonnepanelen 

wordt voorbereid; 
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Voorts overwegende dat: 

- tot heden door de raad geen beleid is vastgesteld 

omtrent plaatsing van zonnepanelen in beschermd 

dorpsgezicht (Warffum), noch in de welstandsnota 

noch in het bestemmingsplan  

 

Roepen het college op: 

Bij het opstellen van aanvullend beleid uitvoering te geven 

aan de volgende kaders, die wij in hoofdlijnen weergeven: 

- zonnepanelen zijn binnen beschermd dorpsgezicht 

Warffum mogelijk op het achterdak van panden die 

niet zijn aangewezen als monument, mits dat dakvlak 

niet naar de openbare weg is gekeerd; 

- Wanneer er binnen 2 maanden met de inwoners van 

Warffum geen bevredigende oplossing is gevonden 

bestaande gevallen en lopende aanvragen (tot 1 

januari 2018) worden gelegaliseerd cq gehonoreerd 

met een deugdelijke juridische onderbouwing en 

met verwijzing naar het rechtszekerheidsbeginsel; 

 

en verzoeken het college de gedetailleerde invulling van deze 

regels zo mogelijk te vervatten in het bestemmingsplan 

Warffum Centrum en daartoe voorbereiding in besluit om te 

zetten; 

 

en gaan over tot de orde van de dag! 

 

1. Eltjo Dijkhuis, GemeenteBelangen  

2. Harry Woltjer, ChristenUnie 

3. Lammert Westerhuis, VVD 

4. Dirkje Voskuil, SP 

5. Herman Nunnink, D66 

 
De geamendeerde motie wordt met 10 stemmen voor en 5 
stemmen tegen aangenomen. Voor de motie hebben 
gestemd de fracties van GemeenteBelangen, de VVD, de CU, 
de SP en D66. Tegen de motie hebben gestemd de fracties 
van de PvdA en het CDA. 

8 Verzoek ontheffing vereiste 
van ingezetenschap 

De raad besluit: 
De heer T. Berends voor de periode van 23 april 2018 tot en 
met 31 december 2018 ontheffing te verlenen van het 
vereiste van ingezetenschap. 

9 M.e.r.-beoordeling Jacob 
Tilbusscherweg 22-24 
Stitswerd 

De raad besluit: 
dat voor het bestemmingsplan Stitswerd Jacob 
Tilbusscherweg 22-24 geen milieueffectrapport / formele 
mer-procedure nodig is.  
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10 Vaststelling 
bestemmingsplan Stitswerd, 
Jacob Tilbusscherweg 22-24 

De raad besluit: 
Het bestemmingsplan Stitswerd Jacob Tilbusscherweg 22-24 
vast te stellen. 

11 Visiedocument 
inwonerkracht 

De raad besluit: 
In te stemmen met het visiedocument ‘Inwoners voorop in 
Het Hogeland’.  
 
De raad geeft aan de volgende punten te willen terugzien in 
de nadere uitwerking van de visie: 

- Aandacht voor onbalans / tweedeling in de 
samenleving (hoog - / laag opgeleid, mondig/minder 
mondig, dichtbij - / ver van de stad). 

- Aandacht voor rol volksvertegenwoordiger (hoeder 
van het algemeen belang) . 

12 M.e.r.-beoordeling 
(vormvrij) Biewemastraat 
Usquert 

De raad besluit: 
dat voor het bestemmingsplan Usquert Biewemastraat 
(vervangen 13 woningen door 8 nieuwe 
aardbevingsbestendige woningen) geen 
milieueffectrapport/formele mer-procedure nodig is.  

13 Begroting 
herindelingskosten BMWE 
2018 

De raad besluit: 
- in te stemmen met de begroting herindelingskosten 

BMWE 2018; 
- middels een begrotingswijziging een bedrag van 

€815.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de 
begrote herindelingskosten over 2018. 

14 Actualisatie begroting GR 
PG&Z 2018 

De raad besluit: 
Geen zienswijze in te dienen. 

15 Positionering Werkplein 
Ability in de nieuwe 
gemeente Het Hogeland 

De raad besluit: 
- Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van het college 

over de positionering van Werkplein Ability; 
- Wensen en bedenkingen op dat ontwerpbesluit aan het 

college kenbaar te maken. 
 

De heer Westerhuis geeft een stemverklaring. Wij zijn van 

mening dat u de Raad het recht ontzegt om een keuze te 

maken over de positionering van het sw bedrijf. Hierbij raakt 

u aan een fundamenteel recht van de Raad. De fractie van de 

VVD is van mening dat commerciële activiteiten geen taak 

zijn van de gemeentelijke organisatie en dat die activiteiten 

het beste in een overheidsvennootschap kunnen worden 

ondergebracht. Aangezien het voorliggende besluit de Raad 

effectief buitenspel zet, zullen wij tegenstemmen. 

De heer Dijkhuis geeft een stemverklaring. De fractie van 
GemeenteBelangen stemt tegen het voorstel omdat niet 
duidelijk genoeg is onderbouwd wat de meerwaarde is van 
een werkmaatschappij en dat het bijhouden van de 
verrekening om een en ander inzichtelijk te maken is 
geweigerd. 
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De fracties van de VVD en GemeenteBelangen willen geacht 
worden te hebben tegengestemd. 

17 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Eemsmond, 
gehouden op 26 april 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
 


