
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 21-10-2021 

 

 

Onderwerp: Passantenhaven Zuidbroek 

 

 

Toelichting:  

Midden-Groningen wordt tijdens het seizoen door veel booteigenaren aangedaan. Vanuit de oostkant 
komt men de gemeente binnen bij Zuidbroek. Hier beschikt de gemeente over een mooie haven, 
gelegen aan het centrum van Zuidbroek. De ideale plaats om een of meerdere nachten aan te leggen 
om proviand in te slaan of een fietstocht te maken. Echter…  

De passantenhaven in Zuidbroek is in een paar jaar tijd veranderd van een keurige entree van de 
gemeente, tot een, we kunnen rustig stellen, vervallen en overwoekerde bende. Het onkruid tiert welig, 
de steigers zijn groen uitgeslagen en er is houtrot, het dak van het douchegebouwtje lekt waardoor het 
toilet alleen met laarzen is te gebruiken en de betonnen randen zijn scheef weg gezakt. Vanaf 2 oktober 
is er geen zicht meer op welke boten wel en niet liggeld betaald hebben. Het geheel maakt inmiddels 
een vervallen en verwaarloosde indruk. (zie foto’s in de bijlage onderaan de vragen) 

De haven ligt pal naast dorpscentrum de Broeckhof. Op de parkeerplaats van de Broeckhof zijn 
camperplaatsen gesitueerd. Hiervoor worden door de gemeenschap kosten gemaakt, echter wordt de 
campereigenaren niets in rekening gebracht. Geen toeristenbelasting, geen vergoeding voor elektriciteit 
en geen stageld. Dit kan niet de bedoeling zijn. 

Het beheer van de Broeckhof heeft aangegeven tegen redelijke, gebruikelijke voorwaarden het 
onderhoud en het beheer van de haven en de camperplaatsen op zich te willen nemen. 



 
 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1)   Is het college op de hoogte van de deplorabele staat van onderhoud van de jachthaven? Ziet 

het college het belang van een up-to-date entree voor varende passanten en onderkent het 

college het visitekaart-effect dat hiervan uitgaat? 

2) Is het college met ons van mening dat deze situatie van verwaarlozing, om nog hogere kosten 

te voorkomen, spoedig moet worden aangepakt, zodat een goed uitgangspunt voor beheer 

door derden ontstaat? Zo ja, hoe gaat het college dit aanpakken?  

3) Is het college met ons van mening dat booteigenaren het gehele jaar door een havenmeester, 

dan wel beheerder, zouden moeten kunnen bereiken om havengelden in rekening gebracht te 

kunnen krijgen? 

4) Is het college met ons van mening dat gebruikers van de camperplaatsen ten minste de kosten 

voor elektriciteit en toeristenbelasting zouden moeten betalen? 

5) Wij zijn van mening dat het voor de hand ligt om wederom met de beheerder van de 

Broeckhof tot afspraken te komen omtrent onderhoud, beheer en inning van gelden, dit op 

een voor beide partijen constructieve en financieel aanvaardbare wijze en dat dit met spoed 

opgepakt moet worden. Is het college dit met ons eens en zo ja: wanneer gaat het college 

met de beheerder in gesprek? 

6) Is het college voornemens actie te ondernemen n.a.v. het verzakken van de betonnen 

wanden? Zo nee, waarom niet? 

 
Namens de fractie van de VVD, 
 
Chris Ubels  

 



 



 



 



 

 

 
 
 



 
 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

