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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake voorgenomen besluit provincie Groningen beperking van de 

toegankelijkheid natuurgebied Zuidlaardermeer

Geachte leden van de raad,

Op 4 november 2021 heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld over het concept van het 
voorgenomen Toegangsbeperkingsbesluit van de provincie Groningen voor het natuurgebied 
Zuidlaardermeer. 

In deze brief beantwoorden wij de schriftelijke vragen van de VVD-fractie. De antwoorden staan 
direct onder de vragen. Voordat we op de beantwoording van de vragen ingaan staat hieronder 
cursief de door de VVD-fractie gegeven inleiding op de vragen:

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.
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Inleiding beantwoording
De vragen gaan over een concept van een voorgenomen Toegangsbeperkingsbesluit 
Zuidlaardermeer. Daarmee komt het doen van uitspraken door het college te vroeg. Provincie 
Groningen is bevoegd gezag en neemt uiteindelijk een besluit over het definitieve 
Toegangsbeperkingsbesluit Zuidlaardermeer. 

Ambtelijk is de gemeente Midden-Groningen een van de gesprekspartners van de provincie 
Groningen bij het opstellen van het Toegangsbeperkingsbesluit Zuidlaardermeer. Dat geldt ook voor 
bijvoorbeeld ondernemers en andere overheden rond het Zuidlaardermeer. Over het concept van 
het toegangsbesluit is afstemming met de portefeuillehouder. 

Na een besluit van de provincie Groningen heeft gemeente Midden-Groningen de mogelijkheid om 
bezwaar aan te tekenen. Als het college het nodig vindt om bezwaar te maken, dan gaan we uw 
raad hierover informeren.

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?
 
Antwoord:
Het college is op de hoogte van het concept van voorgenomen Toegangsbeperkingsbesluit 
Zuidlaardermeer. 
 
Vraag 2: Is het college van mening dat de natuurbelangen bij het huidige gebruik van het 
Zuidlaarmeer worden geschaad?

Antwoord:
Het Zuidlaardermeer is (voor het grootste deel) een Natura2000-gebied. Voor het natuurbeleid en 
de natuurdoelstellingen in het Natura2000-gebied is de provincie het bevoegd gezag. De provincie 
beoordeelt of doelstellingen zijn gehaald en of natuurbelangen 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?

Antwoord:
Het beheerplan is de leidraad voor het behalen van de EU-doelstellingen voor een Natura2000 
gebied. Het Natura2000-beheerplan voor het Zuidlaardermeergebied is in overleg met de 
stakeholders opgesteld. Dat gebeurde in een gebiedsproces van ruim twee jaar.
 
Voor de totstandkoming van dit beheerplan is daarom samengewerkt met de volgende instanties en 
organisaties: • Provincie Groningen • Provincie Drenthe • Gemeente Haren • Gemeente Hoogezand-
Sappemeer • Gemeente Tynaarlo • Waterschap Hunze en Aa’s • Dienst Landelijk Gebied • Stichting 
Het Groninger Landschap • Stichting Het Drentse Landschap • Vereniging Recreatieondernemers 
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Zuidlaardermeer • Land- en Tuinbouworganisatie Noord • Wildbeheereenheid Oude Veenkoloniën • 
Wildbeheereenheid Drents Diep en Aa • Watersportverbond • Waterbedrijf Groningen
 
Het college doet geen uitspraken over het concept-ontwerp Toegangsbeperkingsbesluit van de 
provincie Groningen. We zijn een van de belanghebbenden die zijn betrokken bij de voorbereiding 
van het voorgenomen besluit. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld andere (gemeentelijke) overheden, 
terreinbeheerders en ondernemers rond het Zuidlaardermeer. 

Het Kompas en het Strategisch kader Hart voor Midden-Groningen zijn richtinggevend voor onze 
ambities en inzet. Recreatie en toerisme zijn een kansrijke economische sector. Natuur is een 
belangrijk begrip voor de beleving van het landschap. En het Zuidlaardermeer is een trekker met 
grote uitstraling. Tegelijkertijd is het Zuidlaardermeer voor het grootste deel een Natura 2000 
gebied. Provincie Groningen is bevoegd gezag. Er gelden voor het gebied kaders en doelstellingen. 
Daarbinnen zet de gemeente zich in voor de ontwikkeling van de recreatiesector en een goede 
balans en afstemming tussen recreatie en natuur.
 
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?
 
Antwoord:
 Het Zuidlaardermeer is (voor het grootste deel) een Natura2000-gebied. Voor het natuurbeleid en 
de natuurdoelstellingen in het Natura2000-gebied is de provincie het bevoegd gezag. De provincie 
bepaalt of doelstellingen zijn gehaald of niet. En hoe zij hierover communiceert. 

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?
 
Antwoord:
Zie vraag 4.
 
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?
 
Antwoord:
Zie vraag 4.
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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?

Antwoord:
Zie vraag 4.
 
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)?

Antwoord:
Zie vraag 3.
 
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?
 
Antwoord:
Zie vraag 3. Verder is de capaciteit en inzet een verantwoordelijkheid van de politie. Daarover en 
mogelijke werkdruk kan het college geen uitspraken doen. 
 
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?
 
Antwoord:
Zie vraag 3.
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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?
 
Antwoord:
Zie vraag 3.

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?
 
Antwoord:
Zie vraag 3. In zijn algemeenheid ontvangen we wel eens signalen op van overlast op het 
Zuidlaardermeer. Bijvoorbeeld als het gaat om te snel varen.
 
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?
 
Antwoord:
Zie vraag 3.
 
Vraag 12: Is het college voornemens in bezwaar te gaan tegen dit voorgenomen besluit? Zo ja, 
wanneer en op welke punten?
 
Antwoord:
Dat is afhankelijk van de uitkomst van het proces en de definitieve inhoud van het door de provincie 
Groningen vastgestelde Toegangsbeperkingsbesluit. Mocht het college bezwaar aantekenen, dan 
gaan we uw raad daarover informeren.

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

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


