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Onderwerp: Raadsbrief GBMG Skaeve Huse 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 

Op 18 november 2020 zijn door de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen schriftelijke 
vragen gesteld over Skaeve Huse. Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan.  

Vraag 1: Wat is de stand van zaken op dit moment.   
 

De gemeente Groningen heeft de intentie om te komen tot een bijzondere nieuwe woonvorm aan 
de Hoofdweg 143a te Harkstede. Dat is grondgebied van de gemeente Groningen. Groningen laat nu 
een omgevingsonderzoek uitvoeren of de woonvorm op deze locatie aan de Hoofdweg past. Daarna 
nemen college en eventueel gemeenteraad van Groningen een definitief besluit over deze 
woonvorm aan de Hoofdweg 143a. Direct omwonenden en de gemeente Midden-Groningen zijn 
betrokken bij dat onderzoek. 

Vraag 2: Er zijn bestuurlijk en ambtelijk besprekingen geweest tussen de Gemeente Groningen en 
de Gemeente Midden Groningen, wat waren daarvan de uitkomsten? 

Er is afgesproken dat er een onafhankelijke beoordeling van de locatie plaatsvindt en dat 
belanghebbenden uit Midden-Groningen, waaronder de gemeente, goed betrokken worden. Dat is 
afgesproken omdat deze locatie aan een voor velen belangrijk fietspad en doorgangsroute ligt naar 
de stad, omdat het in de nabijheid is van diverse woningen, bedrijven en de dorpskern van 
Harkstede en omdat de bewoners van de Hoofdweg 143a mogelijk gebruik zullen gaan maken van 
de voorzieningen in Harkstede. Tenslotte is afgesproken dat de gemeente betrokken wordt bij het 
proces en de bijbehorende communicatie. 

Vraag 3: Wat is het standpunt van het College Midden Groningen over de locatie. 
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Wij zullen ons standpunt baseren op de uitkomsten van het omgevingsonderzoek. Wij delen de 
zorgen van omwonenden en vinden het belangrijk dat de veiligheid van de omwonenden, 
passerende fietsers en omliggende dorpen op een overtuigende manier geborgd wordt. 
 
Vraag 4: Bent U op de hoogte, dat er op deze locatie meer units worden geplaatst dan op andere 
locaties van Skaeve Huse? 

 
De gemeente Groningen wil aan de Hoofdweg 143a negen bewoners in negen units huisvesten en 
een sociaal beheerder; in totaal tien units. Dat is meer dan het gemiddelde van 5 units in de 
landelijke experimenteerfase (experimentenprogramma SEV, uitkomsten 2010). In de huidige 
praktijk varieert het aantal units: in Utrecht staan er bijvoorbeeld zeven units, in Rotterdam elf en 
in Eindhoven twaalf. Er zijn dus zowel voorbeelden van minder als van meer units dan aan de 
Hoofdweg 143a. 

Vraag 5: Bent U met de mening van GBMG eens, dat er duidelijk gestuurd wordt voor deze locatie, 
daar er van de andere locaties geen quick scans zijn gemaakt. 

De gemeente Groningen heeft nu geen andere locaties op het oog dan de Hoofdweg 143a in 
Harkstede. Wij wachten nu eerst het resultaat van de onafhankelijke beoordeling af of deze locatie 
passend is. 

Vraag 6: Is het voor het College duidelijk, wie verantwoordelijk is voor handhaving bij calamiteiten 
en (drugs)overlast en veiligheid. 

De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gemeente Groningen omdat het om hun 
grondgebied gaat. We verwachten dat dit uitgewerkt wordt in het omgevingsonderzoek. 

Vraag 7: Vindt het College ook dat een “prikkelarm” omgeving, met als enige hoofdroute van 
Harkstede naar  Groningen, zowel auto als fietsverkeer en de in nabijheid van gelegen Camping 
Grunostrand niet samen gaan. 
 
Wij delen de zorgen van omwonenden maar wij hebben daar nog geen oordeel over gevormd. Zoals 
al gesteld wachten we eerst het genoemde onderzoek af. 
 
Vraag 8: Vindt het College ook, naar de mening van GBMG,  dat zowel de objectieve als subjectieve 
veiligheidsgevoel van de aanwonenden,  maar ook de inwoners van Harkstede in het geding is en 
dat er een risico analyse moet worden gemaakt. 
 
Ja. 
 
Vraag 9: Is het College op de hoogte van het feit, dat na de looptijd van 10 jaar, de looptijd wordt 
verlengd tot men een andere geschikte locatie vindt. 
 
Wij weten niet anders dan dat het om een tijdelijke voorziening voor 10 jaar gaat. 
 
Vraag 10: Wordt Gemeente Midden Groningen meegenomen in het vervolgtraject, bijv. bij het 
opstellen van een omgevingsplan. 
 
Ja. 
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Vraag 11: Wat gaat het College doen om de aanwonenden en de inwoners van Harkstede te 
ondersteunen en te begeleiden. 
 
Wij onderhouden contacten met de bewoners die zich zorgen maken en bewaken dat die belangen 
door de gemeente Groningen goed worden meegewogen. 
 

Vraag 12: Er zijn destijds  afspraken gemaakt met voormalig gemeente Slochteren. Zijn deze 
plannen conform de afspraken tbv ontwikkelingen Meerstad en ontwikkelingen Harkstede. Het niet 
opwerpen van ongewenste ontwikkelingen die oa. de woningmarkt  belemmeren. 
 
De destijds gemaakte afspraken bevatten vooral uitgangspunten over het te volgen proces bij 
initiatieven in het grensgebied aldaar. Het huidige proces Skaeve Huse past hierbij. Een 
inhoudelijke beoordeling laten wij afhangen van de uitkomsten van het lopende onderzoek.  
 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 
 
 
  


