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1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, met name gedeputeerde
Moorlag, de heer D. de Vries, de heer D. Bresser en mevrouw N. Steenbergen-Boelens van de provincie
Groningen. Zij zijn aanwezig in verband met agendapunt 4.
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.

2.

Kennismaking
Omdat een deel van de aanwezigen - gezien de recente gemeenteraadsverkiezingen - nieuw is bij dit
overleg, krijgt een ieder de gelegenheid zich kort voor te stellen.

3.

Verslag portefeuillehouderoverleg 13 februari 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, zodat dit wordt vastgesteld.

4.

Provinciale Omgevingsvisie: opzet en inrichting van het proces
Gedeputeerde Moorlag krijgt het woord. Hij feliciteert de portefeuillehouders met hun benoemingen.
In het portefeuillehouderoverleg van 13 februari 2014 heeft hij uitleg gegeven over het proces om te
komen tot een nieuwe provinciale Omgevingsvisie in het najaar 2015. Inmiddels is de voordracht (startnotitie) door Provinciale Staten vastgesteld. De heren D. Bresser en D. de Vries, de projectleiders van
de Omgevingsvisie, werken nu aan de volgende stap in het proces, het maken van een Keuzedocument.
Met behulp van een presentatie zullen zij de portefeuillehouders informeren over de opzet van de Omgevingsvisie, het samenwerkingsproces en het tijdpad. Door nieuwe issues is het noodzakelijk dat de
POP wordt aangepast. Als de nieuwe versie is vastgesteld, dan is deze bindend en is er een zware motiveringsplicht om ervan af te wijken. Om het beleid door te laten werken wordt de provinciale omgevingsverordening voorbereid, die erg belangrijk is voor de gemeentelijke bestemmingsplannen. Alle reden om de gemeenten mee te nemen in het proces om tot een gezamenlijk gedragen document te komen. De Gedeputeerde benadrukt de open houding van de provincie: het is belangrijk dat gemeenten
hun zienswijze aangeven.
Vervolgens krijgt de heer D. Bresser het woord. Aan de hand van een presentatie geeft hij aan hoe het
proces tot nu toe is verlopen en wat de huidige stand van zaken is. De betreffende presentatie wordt
met dit verslag meegezonden.
Vervolgens worden er twee groepen gevormd en elke groep gaat uiteen om na te denken over 4 belangen. Vervolgens is er een plenaire terugkoppeling.

Plenaire terugkoppeling Team Diligence:
Belang 5: Energie (Voorwaarden scheppen voor een goede infrastructuur voor veilige winning, transport
en opslag van energie):
Met betrekking tot doel 1 (De transitie naar duurzame energievoorziening versnellen onder de voorwaarde van een goede inpasbaarheid in de omgeving) kwam de volgende stelling aan de orde:
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moet de provincie wat vinden van zonnepaneelvelden? De gemeenten kunnen daarvoor prima zelf beleid formuleren! Aan de ene kant komen er positieve geluiden ‘uit het veld’, anderzijds wil men voorkomen dat daken kris-kras worden volgeplakt met zonnepanelen.
Met betrekking tot doel 3 (Bij nieuwe initiatieven rekening houden met aanwezige (energie)infrastructuur en het voorkomen van onnodige (maatschappelijke) kosten): is vooral geënt op
grootschalige projecten. Op zich is het te begrijpen dat plekken met een goede (energie)infrastructuur
de voorkeur hebben, want dan worden extra kosten voorkomen. Graag opnemen in visie dat bij nieuwe
windparken geparticipeerd dient te worden in een fonds, bijvoorbeeld € 1.000 per megawatt. Met dit
fonds kan in andere projecten geïnvesteerd worden. In de vaste Kamercommissie die gaat over dit onderwerp was ook sprake van een compensatieregeling.

Belang 11: Bereikbaarheid (Zorgen voor goede en veilige (inter)nationale, provinciale en regionale bereikbaarheid over weg, water en over spoor):
Het moet minder gaan over de bereikbaarheid en meer over het waarom: goed vestigingsbeleid.
Verder een oproep aan de krimpgebieden om het openbaar vervoer goed op peil te houden.
Algemeen: bedrijventerreinen en woningbouw>moeten meer vraag gestuurd dan aanbodgericht.

Plenaire terugkoppeling Team Raadzaal:
Belang 1: Vestigingsvoorwaarden (Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor woningbouw, bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel door het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen in stedelijke gebieden en vitale kernen):

In het ‘Team Raadzaal’ is een fundamentele discussie gevoerd over: wie gaat erover? Wie regelt het?
Bij grote doelen zijn er zowel provinciale als gemeentelijke belangen. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Volgens de provincie is sprake van een interactief proces, maar is het wel de verantwoordelijkheid van de provincie. De provincie wil aan de voorkant in gemeenschappelijke samenwerking sturen.
Ander punt van aandacht: “als je als gemeente zegt het eens te zijn met de doelen, maar vervolgens
komt er een verordening waarin alles tot in detail is geregeld, zwem je dan als gemeenten niet in een
fuik?” Voor dit moment is overeenstemming op de doelen van belang en dan komt in het najaar de uitwerking van de doelen in sturingselementen, in een verordening. De provincie wil deze discussie ‘open’
ingaan.
Tips vanuit ‘Team Raadzaal’:
- Voor alle doelen geldt: maak er niet een hele opsomming van, maar formuleer het ‘groter’;
- Ga de doelen vervolgens niet tot in detail regelen in de verordening, maar geef gemeenten ruimte
om bepaalde zaken zelf in te vullen;
- Formuleer expliciet wat gemeente-overstijgende doelen zijn;
- Geef als provincie duidelijk aan in welke gebieden er bepaalde zaken worden ondersteund/bevorderd
(bijvoorbeeld bij grootschalige landbouw);
- Waarom niet gebruik maken van het woord ‘vestigingsklimaat’? Dit klinkt beter dan vestigingsvoorwaarden.
Als afsluiting van dit agendapunt geeft de voorzitter nog het volgende mee. Eigenlijk geldt voor alle
doelen dat de gemeenten hier wel achter kunnen staan. Het is echter niet de bedoeling dat de uitwerking vervolgens tot in detail wordt geregeld. “Hou het iets globaler en minder gedetailleerd en hou ook
in het achterhoofd: wat is gemeentegrens-overschrijdend bij 6-8 gemeenten en wat bij 23 gemeenten”,
aldus de voorzitter.
Gedeputeerde Moorlag merkt op dat de provincie de hulp van de gemeenten nodig heeft en dat beide
partijen van elkaar afhankelijk zijn.
Wethouder Schmaal biedt aan om Provinciale Staten te laten zien hoe het werkt bij een (grote) gemeente.
De voorzitter bedankt Gedeputeerde Moorlag en de andere vertegenwoordigers van de provincie voor
hun inbreng. Hij attendeert de aanwezigen op het bestuurlijk overleg dat de provincie heeft belegd op
28 mei 2014, waarin het concept-keuzedocument Omgevingsvisie zal worden besproken.
5.

Rondvraag
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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6.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de
inbreng.
Vervolgens neemt wethouder Rijzebol het woord. Voor wethouder Bessembinders is dit het laatste portefeuillehouderoverleg waar hij als voorzitter optreedt. Wethouder Rijzebol bedankt hem namens alle
aanwezigen voor de wijze waarop hij het voorzitterschap heeft verricht en hij wenst hem veel succes in
de volgende levensfase.
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Presentielijst
NAAM

GEMEENTE

Aanwezig

Afwezig

1

Wethouder A. Usmany

Appingedam

X

2

Wethouder E. Zwart
Wethouder H. te Velde
Wethouder L. van der Tuin

Bedum

X
X

Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder

De Marne

X

Delfzijl

X

Eemsmond

X

3
4
5
6

K. Berghuis
H.W. van Gelder
mw. M. de Visser
IJ. Rijzebol

Wethouder H. Sienot
Wethouder H.K. Bouman

7
8
9
10

Bellingwedde

X
X
X

X
X

Groningen
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder

S. Smedes
M. de Haan
mevrouw M.J. Sloot
mevrouw P. Lambeck
F.J.A. Luijckx
J.G. Lindeman

Grootegast
Haren

X
X
X
X

Hoogezand-Sappemeer

X
X

11

Wethouder T.H. Haseloop-Amsing

Leek

12

Wethouder B. Schollema
Wethouder P. Prins

Loppersum

Wethouder J. Vos

Marum

Wethouder J.Velthuis
Wethouder J. Batelaan
Wethouder R. van den Aker

Menterwolde

Pekela

17

Wethouder J. van Mannekes
Wethouder mevrouw A. Duit
Wethouder N. Stok

18

Wethouder J. Bessembinders

Stadskanaal

19

Wethouder mevrouw A. Postma
Burgemeester N.A. van de Nadort
Wethouder B. Wierenga
Wethouder H.J. Schmaal
Wethouder S. Lok

Ten Boer

Vlagtwedde

X

Wethouder J. Hoekzema
Wethouder H. Blok
Wethouder J. Oomkes

Winsum

X
X

Gedeputeerde W. Moorlag
De heer D. de Vries
De heer D. Bresser
Mevrouw N. Steenbergen-Boelens
De heer T.G. Sprenger
Mevrouw F.L. Sintenie

Provincie Groningen

13
14
15
16

20
21
22
23
24

25

X
X
X

Oldambt

Slochteren

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Veendam

X
X

X

Zuidhorn

VGG
Secretariaat
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X
X
X
X
X
X
X

