
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 04-11-2021 

 

 

Onderwerp: Voorgenomen besluit provincie Groningen beperking van de toegankelijkheid natuurgebied 
Zuidlaardermeer 

 

Toelichting:  

Midden-Groningen is een gemeente die rijk is aan water en over twee prachtige meren beschikt.  Het 
Schildmeer en het Zuidlaardermeer. Beide meren worden volop recreatief gebruikt, door er te 
zwemmen, te varen, te suppen en te zeilen. Daarnaast zijn er rondom deze meren verschillende 
horecabedrijven, jachthavens en campings gevestigd die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van 
het gebruik van deze meren. Wij maken ons als VVD al langer zorgen over mogelijke beperkingen op 
het gebruik van het Zuidlaardermeer en deze zorgen worden versterkt door het meest recente 
(concept)besluit dat de provincie Groningen wil nemen.  

Het Zuidlaardermeer is naast een natuurgebied een recreatief gebied waar vrijetijdsbesteding en 
natuurbeheer al decennialang hand in hand gaan. Naar onze mening staat de leefbaarheid en de 
continuïteit van het welbevinden en de werkgelegenheid met dit voorgenomen besluit onder druk. Eén 
van de speerpunten van de gemeente Midden-Groningen is fijn wonen. De VVD vraagt zich af hoe fijn 
het wonen is als onze inwoners straks geen gebruik meer kunnen maken van het natuur- en 
recreatiegebied in hun eigen achtertuin. 

Het concept besluit van Gedeputeerde Staten is bijgevoegd als bijlage.  

 



 

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

 

➢ Vraag 1: Is het college op de hoogte van het voorgenomen toegangsbeperkingsbesluit 
(hierna:TBB) van Gedeputeerde Staten betreffende de inperking van de toegankelijkheid van 
het gebied Zuidlaardermeer? 

➢ Vraag 2: Is het college van mening dat de natuurbelangen bij het huidige gebruik van het 
Zuidlaarmeer worden geschaad? 

➢ Vraag 3: Op 15 juni 2017 heeft Provinciale Staten Groningen het beheerplan Natura 2000-
gebied Zuidlaardermeer vastgesteld. In punt 4 van de overwegingen van GS in het TBB stelt 
GS dat om recht te doen aan dat beheerplan het nodig is toegang tot (delen van) het 
Zuidlaardermeer te beperken. Onderschrijft het college deze conclusie?  

➢ Vraag 4: Zijn de doelen uit het hierboven genoemde beheerplan gehaald? Als deze doelen 
gehaald zijn wat is dan de reden om de doelen bij te stellen? Als deze doelen niet gehaald zijn, 
wat is de reden hiervan en in hoeverre is het realistisch om deze doelen naar boven bij te 
stellen? 

➢ Vraag 4a: Kwam de roerdomp al voor in het natuurgebied Wolfsbarge, ten tijde van de 
aanwijzing van het Zuidlaardermeer als Natura 2000 gebied?  Zo ja, heeft de roerdomp 
populatie zich na de ingreep in het natuurgebied Wolfsbarge voldoende hersteld?  Zo nee, 
heeft de roerdomp zich na deze ingreep gevestigd en kan het vanuit dat oogpunt als een 
succes worden beschouwd, waardoor extra maatregelen niet noodzakelijk zijn? 

➢ Vraag 4b: Hebben zich na de aanleg van natuurgebied Wolfsbarge, predatoren van de 
roerdomp in dit gebied gevestigd? Hebben predatoren in het gebied invloed op de aantallen 
roerdomp? 

➢ Vraag 5: Hoeveel extra hectare land is nodig om de volgens het TBB gewenste vogelaantallen 
te behalen? Wat is de impact van dit gebruik op de andere functies in en in de nabijheid van het 
gebied, zoals landbouw, recreatie en bedrijventerreinen? 

➢ Vraag 6: In het besluit van GS worden kitesurfen en windsurfen gelijkgesteld ten aanzien van 
de beperkende maatregelen. In de toelichting wordt zelfs suppen (het staan op een plank 
zonder zeil) hieraan gelijkgesteld. Dit wordt verboden, met uitzondering van de speciaal hiertoe 
aangewezen recreatiezone, zoals aangeduid op de overzichtskaart van dit besluit. Is het 
college het eens met deze gelijkstelling, is het college het eens met dit verbod en is het college 
van mening dat dit proportioneel is? Windsurfen kan volgens de VVD eerder gelijkgesteld 
worden met (kleine) zeilboten dan met kitesurfen, wat betekent deze beperking voor de 
ondernemers aan het Zuidlaardermeer? (Zoals zeilscholen en zeilverenigingen) 

➢ Vraag 7: In artikel 2 van het TBB wordt de watersport, essentieel voor de ondernemers en 
omwonenden; het hart van de recreatieve functie van het Zuidlaardermeer, ernstig beperkt. 
Jetski’s en waterskiën worden volledig verboden. De vaarsnelheid wordt voor alle overige 
gemotoriseerde vaartuigen ernstig ingeperkt. Is het college met ons van mening dat hiermee de 
recreatieve aantrekkingskracht van het gebied ernstige schade oploopt? Met alle gevolgen voor 
de middenstand rond het meer van dien? En dat de huidige geldende beperkingen ruim 
voldoende zijn? Dergelijke uitbreiding van beperking betekent voor de handhaving extra inzet 
van politie, waar bij de politie geen capaciteit voor is. Wat betekent dit voor de werkdruk bij de 
politie? 

➢ Vraag 8: Eveneens in artikel 2 van het TBB wordt aanmeren ingeperkt. Het korte tijd onbeheerd 
achterlaten van een vaartuig wordt verboden. Vele horecagasten laten hun vaartuig tijdens het 
seizoen kort onbeheerd achter aan de steiger van de verschillende horeca-etablissementen 
aan het meer. Om gebruik te maken van (de nu nog) levendige horeca rondom het meer. Deze 
ondernemers zijn voor een groot deel afhankelijk van de omzet die deze varende gasten 
genereren. Ziet het college net als de VVD de bedreiging die dit betekent voor de continuïteit 
van het horecabestand aan het Zuidlaardermeer? En door het minder aantrekkelijk worden van 
bootbezit door deze maatregelen de bedreiging voor middenstanders, jachthavens 
bijvoorbeeld, die stallingservice verlenen?  

➢ Vraag 9: In artikel 3 en in artikel 8 wordt verwezen naar de overzichtskaart van het TBB. Kan 
het college zich vinden in de zonering van deze kaart en de bijbehorende beperkingen die deze 
zonering met zich meebrengt? 



 

 
➢ Vraag 10: In het onderdeel “aanleiding” wordt gesteld dat sportactiviteiten en waterrecreatie 

“uitermate verstorend blijken te zijn voor de natuurwaarden, vegetaties, leefgebieden en 
vogelsoorten.” Deelt het college deze, overigens uitermate subjectieve, uitspraak? Zijn er de 
afgelopen jaren bij het college signalen binnengekomen die deze uitlating in de volle omvang 
ondersteunen?  

➢ Vraag 11: Is het college het met ons eens dat dit TBB een ernstige verstoring zal betekenen 
van de aantrekkelijkheid van het Zuidlaardermeergebied en dat dit ernstige gevolgen zal 
hebben voor werkgelegenheid en welbevinden van onze inwoners? En dat dit haaks staat op 
de uitgangspunten uit ons Kompas? 

➢ Vraag 12: Is het college voornemens in bezwaar te gaan tegen dit voorgenomen besluit? Zo ja, 
wanneer en op welke punten? 

 
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

