
Open brief  
 

Het College van B&W van de Gemeente Midden-Groningen geeft toe dat ze de 
Raad in 2017 op twee cruciale punten verkeerd heeft ingelicht, maar wil 

desondanks het betreffende Raadsbesluit uitvoeren! 

  

In het Raadsvoorstel van 1 mei 2017 van de Gemeente Midden-Groningen betreffende permanente 

bewoning op De Leine staat het volgende beslispunt. 

  

Citaat:   ‘Op dit moment moeten de bedrijven aan het Activiteitenbesluit voldoen. En als het 

bedrijf aan het Activiteitenbesluit voldoet is er automatisch ook een acceptabel 

woon- en leefklimaat voor de recreatiewoningen die nu planologisch worden 

beschouwd als geluidgevoelige woningen. Maar uit de uitgevoerde 

geluidsonderzoeken van DGMR blijkt dat de bedrijven, met name de Rietzoom, niet 

voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit.’ 

  

Op aandringen van de bewoners van De Leine zijn geluid onderzoeken uitgevoerd (de gegevens van 
DGMR waren gebaseerd op theoretische modellen) naar de geluidproductie van De Rietzoom en 
daaruit blijkt dat De Rietzoom wel degelijk voldoet aan de normen voor geluid zoals gesteld in het 
Aktiviteiten besluit. De Wethouder heeft dit ook in gesprekken met de bewoners van De Leine 
toegegeven en In de notitie van de Gemeente “Permanente bewoning De Leine’ wordt nu het 
volgende vermeld: 

 
Citaat:   ‘De heer Berg (eigenaar van De Rietzoom) is inmiddels te kennen gegeven dat hij 

zich dient te houden aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hij heeft aangegeven 
zich daaraan te zullen houden. Daarnaast zal de gemeente actief toezien op de 
naleving van de horecavergunning om overlast te voorkomen. Richting De Rietzoom 
is inmiddels kenbaar gemaakt dat deze controle zal plaatsvinden en is tevens 
aangegeven dat voor de buitenactiviteiten voldaan dient te worden aan de 
evenementenwetgeving. Dit betekent dat hij voor dergelijke activiteiten een 
evenementenvergunning dient aan te vragen.’ 

 

Een ander belangrijke passage in het Raadsbesluit van 1 mei 2017 luidt:  

  

Citaat:   ‘Een ontwerp bestemmingsplan ter inzage laten leggen door het college waarin 

het persoonsgebonden overgangsrecht niet is opgenomen, en gelijktijdig door het 

college persoonsgebonden gedoogbeschikkingen af te laten geven’ 

  

De Wethouder meldt hier nu over: 
Het omzetten van persoonsgebonden overgangsrechten naar persoonsgebonden 
gedoogbeschikkingen is juridisch niet toegestaan. Bovendien levert het omzetten niet het effect op 
dat de Raad daarmee voor ogen had, namelijk meer geluidsruimte voor De Rietzoom. Dit beslispunt 
van het Raadsbesluit van 1 mei 2017 kunnen wij daarom niet uitvoeren. Wij stellen voor de Raad 
een voorstel te doen om zijn besluit van 1 mei 2017 in zoverre in te trekken. 

Nu blijkt dat deze twee punten op foutieve informatie gebaseerd zijn, is het logisch de conclusie te 
trekken dat dan ‘positief kan worden besloten op het toestaan van permanente bewoning’ zoals 



vermeld in de eerste alinea van hetzelfde raadsbesluit waaruit blijkt dat alleen geluid een 
belemmerende factor was: 
 

Citaat:   ‘Op 6 juni en 4 juli 2016 heeft de raad besloten in het dossier over het wel of niet 
permanent wonen in recreatiewoningen in Meerwijck. Resumerend werd 
vastgesteld dat permanent wonen niet van significante invloed (negatief noch 
positief) is op het bungalowpark De Leine en dat in principe positief kan worden 
besloten op het toestaan van permanente bewoning. Er is echter één 
omgevingsaspect dat van invloed is op – en beïnvloed wordt door- het permanent 
bewonen: geluid’ 

Ieder wel denkend mens zou nu concluderen, aangezien het geluid dus aantoonbaar geen probleem 
meer is, dat permanent wonen op De Leine nu dus zonder problemen kan worden toegestaan. Maar 
niets is minder waar, de Wethouder wringt zich momenteel in alle bochten om ondanks het feit dat 
permanente bewoning en bedrijvigheid al meer dan 20 jaar prima samengaan, en dat in het 
Raadsbesluit duidelijk werd vermeld dat het geluid het enige aspect is wat tegen permanente 
bewoning pleit, dit toch te verbieden. De Wethouder denkt dat hij nu met een eenvoudige brief aan 
de Gemeenteraad alsnog het raadsbesluit onverkort kan uitvoeren¹. De Wethouder gaat hiermee 
volledig voorbij aan het feit dat het raadsbesluit is gebaseerd op foutieve feiten en dat de Raad dus 
het recht heeft om een nieuw raadsvoorstel met correcte informatie te ontvangen en daarover 
opnieuw een besluit te nemen. 

Deze handelswijze van het College is een schrijnend voorbeeld van onbehoorlijk bestuur en neigt 
naar machtsmisbruik. De bewoners van De Leine zijn meer dan teleurgesteld in deze handelswijze 
van dit College en verzoeken daarom de leden van de gemeenteraad met klem het College hierop 
aan te spreken. 

¹ https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/nieuwe-aanpak-toekomst-bewoning-
bungalowpark-de-leine 

  

Met vriendelijke groet 

Jacky van Hogen 

 

https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/nieuwe-aanpak-toekomst-bewoning-bungalowpark-de-leine
https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/nieuwe-aanpak-toekomst-bewoning-bungalowpark-de-leine

