
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 31 januari 2019 Verzenddatum: 4 februari 2019 

Behandeld door: 

Zaak: 

 Lambert Bolmers en Berend de Boer 

2018-028283 

 

Mailadres: 

Portefeuillehouder: 

 

berend.deboer@midden-groningen.nl 

Jan Jakob Boersma 

 

    

Onderwerp: Raadsbrief 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Na de herindeling hebben we als Midden-Groningen het proces omtrent recreatiegebied De Leine 

opgepakt. Er zijn enkele wisselingen van de wacht geweest, waardoor het ons juist leek om met de 

betrokken partijen in gesprek te gaan. Er zijn gesprekken geweest waarin de betrokken partijen 

hun kant van het verhaal hebben kunnen doen, er zijn afspraken gemaakt en de partijen zijn op de 

hoogte gehouden van de voortgang. Vanwege de complexiteit die hier speelt, hebben we op alle 

momenten kwaliteit laten prevaleren boven het aspect tijd. Dat om een zo volledig mogelijk beeld 

te krijgen van mogelijke opties. Zo is dat ook met de betrokkenen besproken. Tevens is met hen 

afgesproken dat zij inhoudelijk bij de totstandkoming van de stukken betrokken worden. Dit 

logischerwijs voorafgaande aan de besluitvorming (van buiten naar binnen). Als vertrekpunt van het 

nieuwe proces is het raadsbesluit van 1 mei 2017 aangehouden. 

 

In de raadsvergadering van 1 mei 2017 heeft u de kaders aangegeven ten aanzien van de 

problematiek rond de permanente bewoning op het recreatiepark Meerwijck in relatie tot de zich 

daar gevestigde bedrijven. Hierbij heeft u als volgt besloten: 

1. Afzien van het verder uitwerken van de pilot ‘Geruisloos De Leine’; 

2. Vaststellen dat in het recreatiegebied Meerwijck geen permanente bewoning wordt 

toegestaan, uitgezonderd de bestaande persoonsgebonden rechten op basis van de 

uitsterfconstructie. 

Hiertoe: 

3. Een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te laten leggen door het college waarin het 

persoonsgebonden overgangsrecht niet is opgenomen, en  

4. Gelijktijdig door het college persoonsgebonden gedoogbeschikkingen af te laten geven, en 

5. Actief te handhaven op permanente bewoning en hierover een plan van aanpak op te 

stellen. 
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Door middel van deze raadsbrief willen wij u informeren over de sindsdien gezette en nog te nemen 

stappen. 

 

Algemeen:  

 

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 1 mei 2017 en passend bij de eerdergenoemde aanpak en 

afspraken met betrokkenen hebben wij zeven scenario’s geïdentificeerd en laten onderzoeken op 

juridische en financiële haalbaarheid en in hoeverre de afzonderlijke scenario’s zich verhouden tot 

bijvoorbeeld het provinciale beleid. De zeven scenario’s die hierbij zijn onderzocht zijn: 

1. Onverkort intrekken van de persoonsgebonden rechten tot wonen; 

2. Het wegbestemmen van het persoonsgebonden overgangsrecht dat momenteel in het 

bestemmingsplan staat en dit vervangen door persoonsgebonden (gedoog-)beschikkingen; 

3. In stand laten van de huidige situatie met het persoonsgebonden overgangsrecht voor de 

woningen waar dat nu voor geldt;  

4. Positief bestemmen (woonbestemming) van de recreatiewoningen die daar op basis van het 

persoonsgebonden overgangsrecht nu voor in aanmerking komen; 

5. Positief bestemmen van alle recreatiewoningen (voor zover dat ook conform de wens van 

de eigenaar is). 

6. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemmingen toestaan. 

7. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemmingen voor alle 

vakantiewoningen. 

 

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid hebben wij het scenario-onderzoek en de bijbehorende criteria 

laten toetsen door een externe deskundige op het gebied van ruimtelijke planvorming, de heer 

prof. dr. ir. A.G. Bregman.  

 

Onderdeel van het advies van de heer Bregman was om enkele scenario’s te onderzoeken op het 

aspect financiële haalbaarheid. Hiertoe is het planschadeadviesbureau Langhout & Wiarda gevraagd 

een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke toewijsbare schadeclaims die uit deze scenario's 

zouden kunnen voortvloeien.  

 

Vervolgtraject: 

 

Gedurende de onderzoeksfase is er meerdere malen gesproken met de diverse stakeholders in het 

gebied, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Daarbij gingen de gesprekken voornamelijk 

over het proces. 

 

Op maandag 4 februari 2019 zijn we in gesprek gegaan met de betrokken ondernemers en een 

vertegenwoordiging van coöperatie Bungalowpark De Leine. De betrokken ondernemers (de heer 

Stalman van Allround Watersport en de heer Berg van De Rietzoom) en de vertegenwoordigers van 

de Coöperatie Bungalowpark De Leine zijn in een persoonlijk gesprek door wethouder J.J. Boersma 

geïnformeerd aan de hand van de eerder genoemde 7 scenario’s, waarbij betrokkenen zijn 

uitgenodigd om input te leveren voordat er een besluit wordt genomen (van buiten naar binnen 

werken). Van die gelegenheid hebben ze tijdens de gesprekken al gebruik gemaakt. Tijdens de 

gesprekken zijn afspraken gemaakt over de tijd die de betrokken partijen denken nodig te hebben 
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voor hun verdere input. Hun inbreng wordt zoals eerder benoemd vervolgens meegewogen bij het 

opstellen van de besluitvormingsstukken. Wellicht komen nog aanvullende scenario’s en criteria in 

beeld aan de hand van de inbreng van de partijen waarmee de gesprekken geweest zijn. 

 

Naast de hiervoor genoemde stakeholders spelen er ook nog een aantal losse vragen van enkele 

betrokkenen in het gebied.  Zij zullen eveneens geïnformeerd worden en waar nodig in de 

gelegenheid worden gesteld input te leveren voor de besluitvorming.  

 

Besluitvorming: 

 

Afhankelijk van de bevindingen zullen wij u verder informeren en afhankelijk van de uitkomst vindt 

er mogelijk nieuwe besluitvorming plaats. 

Dit zal dan, wederom in een persoonlijk gesprek, met de betrokken stakeholders worden 

besproken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


