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Geachte leden van de raad, 
 
Op 9 januari 2023 zijn door de VVD-fractie en CDA-fractie vragen gesteld over de realisatie van 
dorps- en wijkplannen en dorpsvisies in relatie tot recreatieve ontwikkelingen in Steendam. Tevens 
zijn op 24 januari 2023 door de D66-fractie vragen gesteld over ontwikkelingen in Steendam. In deze 
brief beantwoorden wij de gestelde vragen. 
 
Vragen VVD en CDA 
 
Vraag 1. Bent u het met ons eens dat de inwoners van Steendam proactief geïnformeerd hadden 
moeten worden over de realisatie van de recreatiewoningen? 
 
De communicatie over deze ontwikkeling verliep via de stichting Dorp in eigen hand (DIEH). DIEH 
was vroegtijdig op de hoogte van de plannen om eerst 40 wisselwoningen te realiseren en later 106 
recreatiewoningen. Omdat er een afvaardiging van DIEH ook aanwezig was bij de bestuurlijke 
overleggen, is er niet overwogen tot voorlichting voor het dorp. Na indiening van de aanvraag om 
omgevingsvergunning zijn er verschillende bijeenkomsten met een afvaardiging van het dorp 
geweest; onder andere met de Dorpsvereniging Steendam. 
 
Vraag 2. Waarom is de visie van het dorp Steendam niet verwerkt in beleid? 
 
Het college heeft de visie Vergezicht Steendam-Tjuchem in februari 2022 in ontvangst genomen. Wij 
hebben aangegeven dat de visie geen juridische status krijgt en eigendom blijft van beide dorpen. 
Ook is aangegeven dat wij helpen om onderdelen van de visie te helpen realiseren. Daarnaast 
houden wij bij het opstellen van onze omgevingsvisie rekening met het Vergezicht Steendam-
Tjuchem. 
 
Vraag 3. Bent u het met ons eens dat de onderdelen uit de visie die verwerkt kunnen worden zo snel 
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mogelijk moeten worden opgepakt?  
 
Een aantal lokale initiatieven zijn door ons al positief beoordeeld en (planologische) trajecten naar 
realisatie hiervan zijn gestart. 
 
Vraag 4. Bent u het met ons eens dat de met participatie tot stand gekomen plannen en visies 
indien mogelijk verwerkt moeten worden in beleid? 
 
Het is afhankelijk van de strekking en inhoud van een plan of visie of deze verwerkt moet worden in 
beleid. Per geval beoordelen wij de wenselijkheid en mogelijkheid om een plan of visie een 
juridische status te geven. 
 
Vraag 5. Bent u het met ons eens dat draagvlak essentieel is voor uitvoerbare plannen? 
 
Ja. 
 
Vraag 6. Bent u het met ons eens dat voor het creëren en vasthouden van draagvlak proactieve 
communicatie essentieel is? 
 
Ja. 
 
Vraag 7. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de dorps-, wijk plannen en visies door worden vertaald naar 
uitvoerbare plannen en beleid? 
 
Het project Dorps- en wijkplannen maken van Hart van Midden-Groningen is onlangs van start 
gegaan. De aanpak voorziet in het meedenken van (vak)ambtenaren bij het maken van de plannen 
als het dorp of de wijk dat verlangt. En in het maken van een uitvoeringsagenda per dorp of wijk. 
Dit laatste is een doorvertaling van het dorps- of wijkplan naar haalbare plannen, projecten en 
initiatieven. Het is de bedoeling dat afspraken worden gemaakt tussen dorp of wijk en gemeente, 
zodat duidelijkheid ontstaat: wat kan wel, wat is minder kansrijk, wat kan het dorp of de wijk zelf 
doen, waar staat de gemeente voor aan de lat, en wanneer staat de uitvoering gepland in de tijd.    
We gaan deze werkwijze toepassen, evalueren, zo nodig bijstellen en vervolgens borgen.   
 
Vragen D66 
 
Vraag 8. De afgelopen tijd is er in/rondom Steendam veel veranderd qua eigendom van grond bij de 
recreatieparken. Daarbij heeft de gemeente een actieve rol gespeeld samen met een ondernemer 
om een recreatiepark te kunnen beginnen. Kan het college zich vinden in deze korte samenvatting? 
 
De gemeente heeft geen actieve rol gespeeld bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning voor 
het recreatiepark. Wel is er door de gemeente op aangedrongen dat de ondernemer en de NCG tot 
een overeenkomst moesten komen voor het gebruik van 60 recreatiewoningen als wisselwoningen. 
Daarnaast is er regulier overleg geweest met de betrokken vakdisciplines. 
 
Vraag 9. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat bij dergelijke grote ontwikkelingen de 
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omgevingsvergunning “over het hoofd” is gezien en omwonenden niet tijdig zijn geïnformeerd? 
 
Zie beantwoording vraag 1. 
 
Vraag 10. Welke acties worden er genomen om deze communicatiefout in de toekomst te 
voorkomen? 
 
Het is duidelijk geworden dat de informatie die de stichting Dorp in eigen hand had, niet terecht is 
gekomen bij een groot deel van het dorp. Dat is een leerpunt voor toekomstige grote 
ontwikkelingen in onze gemeente. Op 1 februari is voor Steendam en Tjuchem een procesleider 
aangesteld die de onder andere als rol heeft om samen met de inwoners de visie Vergezicht 
Steendam-Tjuchem richting uitvoering te brengen. 
 
Vraag 11. Nu het college in beantwoording heeft aangegeven te willen kijken naar wonen versus 
recreatie op recreatieparken kan de suggestie gewekt worden dat er geen staand beleid is. En in het 
licht van de ontwikkeling van nieuwe recreatiewoningen, hier wellicht niet de juiste insteek in 
worden gekozen door partijen. Is het college zich hiervan bewust en wat wordt/is hierover 
gecommuniceerd. 
 
Wij hebben richting de ondernemer aangegeven dat permanente bewoning van de 
recreatiewoningen niet is toegestaan. Het geldende bestemmingsplan schrijft expliciet een 
bedrijfsmatige exploitatie van recreatiewoningen voor. Wij zien hierop toe. 
We hebben toestemming gegeven dat 60 recreatiewoningen gedurende 5 jaar (met een verlenging 
tot maximaal 10 jaar) tijdelijk gebruikt kunnen worden als wisselwoningen in het kader van de 
versterkingsopgave. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.P. Bakker 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


