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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 33 RvO Passantenhaven Zuidbroek

Geachte leden van de gemeenteraad,
 
De fractie VVD heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld (art. 33 RvO) met als onderwerp 
‘Passantenhaven Zuidbroek’. Hierbij de beantwoording van deze vragen. Ook willen we u graag op 
de hoogte brengen van de beleidsplannen Recreatie en Toerisme en Kunstwerken en Beschoeiingen 
die in voorbereiding zijn.
 
Op 8 december 2021 is er een informerende bijeenkomst met de gemeenteraad over het beleidsplan 
Recreatie en Toerisme, waarin we kijken naar trends en ontwikkelingen en wat deze kunnen 
betekenen voor het toeristisch beleid voor de gemeente Midden-Groningen. 
In dit beleidsplan zal ook opgenomen worden hoe de gemeente Midden-Groningen de toekomst van 
de haven in Zuidbroek ziet en welke kosten hiermee gemoeid gaan. 
 
Daarnaast is het beleidsplan voor Kunstwerken en Beschoeiingen in voorbereiding. 

Vraag 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?
 
Faciliteiten haven (havengebouw, douche- en toiletvoorziening)
Op dit moment worden de faciliteiten in de haven in stand gehouden. Storingen zoals lekkages 
worden via het reguliere meldingen en storingsprotocol van de gemeente Midden-Groningen 
opgelost. Het zou wenselijk zijn om in de toekomst de faciliteiten te integreren in de Broeckhof. 
Hierover moeten de gesprekken met het bestuur van de Broeckhof nog plaatsvinden. 
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De staat van het onderhoud is bekend bij het college. De haven is verouderd. Er zijn tijdelijke en 
noodzakelijke reparaties uitgevoerd in afwachting van het beleidsplan kunstwerken en 
beschoeiingen (brug, damwanden en steigers) en het beleidsplan recreatie (overige).
 
Vraag 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? 
 
De ‘beleidsplannen kunstwerken en beschoeiingen’ en ‘recreatie’ zijn in voorbereiding en zullen 
zodra deze gereed zijn aan uw raad worden aangeboden. 
 
Vraag 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?
 
Ja, het college is van mening dat booteigenaren het gehele jaar door een aanspreekpunt moeten 
hebben in de haven en havengeld moeten betalen. Op dit moment is het aanspreekpunt de 
beheerder van de Broeckhof.
 
Vraag 4:
Is het college met ons van mening dat gebruikers van de camperplaatsen ten minste de kosten voor 
elektriciteit en toeristenbelasting zouden moeten betalen?
 
Op dit moment kent Midden-Groningen geen specifiek beleid ten aanzien van camperplaatsen. Er 
wordt gewerkt aan een beleidsplan voor recreatie en toerisme, waarin gemeentelijke 
camperplaatsen een plek zal krijgen.   
 
Vraag 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?
 
De gemeente heeft frequent overleg met de beheerder om te komen tot afspraken voor het 
volgende seizoen. Op basis van reeds ontvangen feedback van de beheerder wordt de duur van 
inning van de havengelden inmiddels verruimd. 
 
Vraag 6:
Is het college voornemens actie te ondernemen n.a.v. het verzakken van de betonnen wanden? Zo 
nee, waarom niet?
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De ondergrond van de betonnen keerwanden is slecht draagkrachtig. Deze onstabiliteit wordt 
veroorzaakt door de in slechte staat verkerende damwand waardoor de verzakkingen optreden.
Het repareren hiervan is een kostbare aangelegenheid. Na vaststelling van de beleidsplannen door 
uw raad zullen we met een voorstel komen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


