
Op 30 maart 2021 ontvingen wij een aantal vragen van de VVD. Volgens de procedure-afspraken is 

er een onderscheid in technische vragen (feitelijke, niet politieke informatie) en schriftelijke 

vragen (het verkrijgen van feitelijke informatie waarbij een opvattingen van het college wordt 

gevraagd). Bijgaand treft u de beantwoording van de technische vragen inzake het initiatiefvoorstel 

aan vanwege het feit dat dit onderwerp vanavond wordt besproken in de raadsvergadering.  

De beantwoording van de overige technische vragen ontvangt u uiterlijk 6 april conform de 

procedure afspraak dat technische vragen binnen 7 dagen beantwoord dienen te worden. Dit 

onderscheid hebben we gemaakt omdat het niet lukt om alle vragen vandaag te beantwoorden. Wij 

hebben er daarom voor gekozen om de vragen te clusteren en te beantwoorden conform de 

afgesproken procedures.   

De beantwoording van de schriftelijk vragen ontvangt u binnen 30 dagen (conform artikel 33 RvO 

Midden-Groningen), te weten uiterlijk 3 mei. Voor de volledigheid zijn alle vragen opgenomen 

(cursief gedrukt) en daarbij is de beantwoording geformuleerd dan wel wordt aangegeven wanneer 

de beantwoording verwacht mag worden.  

 

 

1.   Volgens planning en toezeggingen zou het ontwerpbestemmingsplan woongebieden in de eerste 

week van 2021 gepubliceerd worden. Bij navraag was het concept op 8 januari 2021 gereed en is 

aan bestuurlijke partners voorgelegd om desgewenst een reactie te geven op het 

ontwerpbestemmingsplan. Uiterlijk vrijdag 19 februari zou deze reactie gegeven worden waarna 

het plan z.s.m. gepubliceerd zou worden. Het is inmiddels (op 2 dagen na) 1 april en er is nog geen 

ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd of een concept die wij als raad kunnen inzien. Tussen de 

oorspronkelijke planning en nu zitten 3 maanden, graag zien wij een planning die niet steeds 

opgeschoven wordt en welke gehaald wordt. Wanneer kunnen wij het ontwerpbestemmingsplan 

inzien? 

 

 Dit betreft een technische vraag die geen relatie heeft met het initiatiefvoorstel. De 

beantwoording van deze vraag ontvangt u uiterlijk 6 april.  

 

2.   Wat wordt er verstaan onder het tijdelijk recreatief verblijf in een recreatiewoning 

overeenkomstig het geldende bestemmingsplan woongebieden 2013? Hoe lang is tijdelijk? 

 

Dit betreft een technische vraag die geen relatie heeft met het initiatiefvoorstel. De 

beantwoording van deze vraag ontvangt u uiterlijk 6 april.  

 

 

3.   Er zijn eerder vragen aan het College gesteld waarbij eenzelfde antwoord is gegeven. Het 

antwoord was onder andere: deze behoefte zal in het op te stellen handhavingsbeleid worden 

meegenomen. Het gaat om de volgende vragen waarop met het handhavingsbeleid geen antwoord 

is gekomen. Zodoende de volgende vragen opnieuw: 

 

Dit betreft een technische vraag die geen relatie heeft met het initiatiefvoorstel. De 

beantwoording van deze vraag ontvangt u uiterlijk 6 april. 

 

4.      Hoe gaat het college om met nieuwe bewoners/recreanten van het park? Gaat het college 

dan ”inspecteren” of iemand al dan niet permanent in een woning woont? En hoe wordt dit 

uitgevoerd? Worden de bewoners/recreanten dan in hun privacy gestoord? Hoe gaat de bepaling 

van mogelijke (nieuwe) illegale bewoning in zijn werk?  



 

Dit betreft een technische vraag die geen relatie heeft met het initiatiefvoorstel. De 

beantwoording van deze vraag ontvangt u uiterlijk 6 april. 

 

  

5.      Kan het College zich indenken dat er bewoners zijn op de Leine die daar nu fijn met hun 

gezin wonen. Maar, wanneer zij een andere woning moeten gaan zoeken: 

1. dat er geen andere woning voor hen is in Midden-Groningen?  

2. dat een ander naar een woning zoekend gezin die woning dan niet kan betreden? 

3. dat door de verhuizing het gezin in financiële problemen komt? 

4. dat door het niet kunnen vinden van een woning het gezin in psychische problemen komt? 

5. dat het eens zo zorgeloos levend gezin ineens voor grote zorg en problemen komt de 

staan? 

 

Hoe denkt het College dit te kunnen rijmen met het Kompas, met onze afspraken voor onze 

gemeente? Ieder mens telt en goed voor onze inwoners zorgen?  

 

Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 

 

6.      Waarom blijft het College vasthouden dat de Rietzoom meer geluid zou mogen produceren 

wanneer er niet permanent gewoond wordt op Bungalowpark de Leine. De raad wordt 

voorgespiegeld dat de Rietzoom hier meer geluid mag maken. Het College weet dat er 

persoonsgebonden gedoogbeschikkingen zijn uitgegeven aan jonge mensen die van plan zijn nog 

jaren in hun huis te blijven wonen? Waarom suggereert het College dat de Rietzoom bijvoorbeeld 

bij een feest komende zomer meer geluid zou mogen produceren?  

 

Antwoord: 

In de raadsbrief initiatiefvoorstel Bungalowpark de Leine van 19 februari 2021 heeft het college 

aangegeven dat Ondernemers in het gebied dienen zich te houden aan de geluidsvoorschriften in 

het Activiteitenbesluit milieubeheer vanwege de aanwezigheid van panden waarin wordt gewoond.  

Als er niet permanent wordt gewoond op De Leine, dus als dit (weer) conform bestemmingsplan 

worden gebruikt, dan gaat het nog alleen maar om recreatiewoningen. Deze komen niet in 

aanmerking voor enigerlei geluidsbescherming. Dat betekent dus meer geluidsruimte voor De 

Rietzoom. Het is niet bekend dat de Rietzoom komende zomer meer geluid zou mogen produceren. 

De Rietzoom heeft zich vanwege de persoongebonden overgangsrechten te houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. 

 

7.       Vanuit verschillende kanten horen wij keer op keer dat communicatie vanuit de gemeente 

niet goed gaat. En dan gaat het er niet om of iemand het eens is met besluiten. Het gaat om de 

frequentie, kwalitatief overleg, overleg waarbij inwoners van onze gemeente inspraak hebben, 

waarbij er naar hen geluisterd wordt. Overleg zoals overleg behoord te zijn ongeacht de uitkomst. 

Niet alleen eenzijdig zenden maar ook ophalen. Het College is van mening goed te communiceren 

echter de klachten blijven van verschillende kanten aanhouden. Ook bij Bungalowpark de Leine is 

dit wederom het geval. Wat gaat het College hieraan doen nu de klachten aanhouden?  

 

Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 

 



8.      Zijn de gemeente en de eigenaar van de woning op Klein Scheveningen met een object 

gebonden overgangsrecht reeds overeengekomen dat het recht omgezet is naar een 

persoonsgebonden overgangsrecht? Zo ja, hoe luidt deze overeenkomst en wat zijn de voorwaarden 

geweest? Zo nee, waarom niet en gaan beide partijen er nog uit komen en hoe?  

 

Dit betreft een technische vraag die geen relatie heeft met het initiatiefvoorstel. De 

beantwoording van deze vraag ontvangt u uiterlijk 6 april. 

 

 9.      In 2016 is de raad akkoord gegaan met het juridisch inbedden van activiteiten bij de 

Rietzoom en wonen in Bungalowpark de Leine. In 2017 is gemeend dat geluid een probleem is om 

in te bedden en zodoende is raadsvoorstel 2017 opgesteld. Het College geeft aan dat geluid geen 

probleem is waardoor gemakkelijk aangenomen kan worden dat raadsvoorstel 2017 geheel niet 

opgesteld was wanneer deze kennis toen voor handen was geweest. Is het dan niet geheel 

begrijpelijk om terug te gaan naar het raadsvoorstel van 2016 waarin de gemeenteraad besloten 

heeft beide activiteiten juridisch in te bedden? Waarom kijkt het College niet op deze manier naar 

de raadsvoorstellen 2016 en 2017 om zo tot een oplossing te komen waar alle partijen tevreden 

mee kunnen zijn (zoals het altijd geweest is qua uitvoering)?   

 

Antwoord: 

De raad is in 2016 niet akkoord gegaan met het juridisch inbedden van de activiteiten bij de 

Rietzoom en wonen in bungalowpark De Leine. De raad heeft op 4 juli 2016 besloten de pilot 

Geruisloos De Leine op te starten, in het kader waarvan werd gestreefd naar juridische inbedding 

van de functie horeca- en recreatieve bedrijven gezamenlijk met de functie wonen. Op 1 mei 2017 

heeft de raad besloten af te zien van het verder uitwerken van de pilot ‘Geruisloos De Leine’ en 

vast te stellen dat in het recreatiegebied Meerwijck geen permanente bewoning wordt 

toegestaan, uitgezonderd de bestaande persoonsgebonden rechten op basis van de 

uitsterfconstructie. 

Vanwege de onverenigbaarheid van de verschillende functies en vanwege de strijdigheid met de 

Provinciale Verordening is er geen reden om anders tegen de besluitvorming van 2016/2017 aan te 

kijken.    

  

10.    Een anterieure overeenkomst, welke op diverse parken succesvol wordt toegepast en waar 

onze Burgemeester ervaring mee heeft, kan een uitermate goede afspraak zijn om de 

problematiek bij Bungalowpark de Leine en de Rietzoom op te lossen. Waarom bekijkt het College 

zo een overeenkomst niet om uit de problemen te komen? Waarom wordt zo een overeenkomst 

niet met de raad besproken?  

 

Antwoord: 

In een anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt over kosten die een 

bestemmingsplanwijziging met zich brengt. Dit is pas aan de orde als er overeenstemming zou zijn 

over de wijziging van het bestemmingsplan. Dat is nu niet het geval.   

 

11.      Het College geeft aan dat de kosten van handhaving wordt terug gehaald door 

dwangsommen. Het is zeer de vraag of dit realistisch is aangezien een bewoner deze procedure 

jaren kan aanvechten. Wanneer de bewoner uiteindelijk toch gaat verhuizen (wat zeer de vraag is 

of het moet), heeft het handhaven de gemeente per object al veel tijd en geld gekost zonder dat 

het een euro van de dwangsom ziet. Dit kan zomaar oplopen tot wel €20.000 per object en de 

bewijslast is hoog gezien de jurisprudentie hierover. Hoe kijkt het College hier tegenaan? Hoe 



denkt het college met €5.000 per object (€50.000 verdeeld over 10 gevallen in de loterij) te 

kunnen handhaven?  

 

Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 

 

12.    Het College geeft aan dat door provinciaal beleid permanente bewoning niet mogelijk is. 

Waarom dient het College niet een degelijk onderbouwd verzoek in bij de provincie om 

permanente bewoning mogelijk te maken? En indien er wel een degelijk onderbouwd verzoek is 

gedaan waarom wordt deze dan niet met de raad gedeeld? Note, een belletje met de provincie 

waarbij niet duidelijk is welke argumenten aangedragen zijn, is geen degelijk onderbouwd 

verzoek.  

 

Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 

  

13.    Het College geeft aan dat de Rietzoom moet investeren in maatregelen om te voldoen aan 

de normen voor geluid. Aan de andere kant wordt de raad geïnformeerd dat de Rietzoom moet 

voldoen en ook voldoet aan het Activiteitenbesluit zonder aanpassingen. Kan het College hier 

uitleg aan geven?  

 

Antwoord: 

Inrichtingen (bedrijven) dienen te voldoen aan geluidvoorschriften op grond van het 

Activiteitenbesluit. Als bij een controle wordt geconstateerd dat niet aan de geluidvoorschriften 

wordt voldaan, dan dienen maatregelen te worden getroffen om het geluid naar het 

voorgeschreven niveau terug te brengen. Daarvoor zijn investeringen nodig. In het kader van de 

herziening van het bestemmingsplan woongebieden wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke 

inpassing van het geluidsaspect. 

  

14.    Als we alle jaren afpellen en terugbrengen naar het huidige gebruik bij Bungalowpark de 

Leine en de Rietzoom. De provincie werkt mee aan de wens van de bewoners en de activiteiten van 

de Rietzoom worden in het bestemmingsplan gelegaliseerd. Wat staat het College dan in de weg 

om permanente bewoning in het park toe te staan? Wat staat het College in de weg om tegemoet 

te komen aan het verzoek van inwoners van Midden-Groningen, tegemoet te komen aan het 

Kompas, geen stress, verdriet, boosheid maar rust en vrede in het park, geen risico’s op juridische 

gevechten, geen risico’s zoals in het initiatiefvoorstel beschreven staan? Geen risico’s maar juist 

positieve ontwikkelingen zoals inkomsten voor de gemeente door OZB en gemeentefonds en 

handhaving op die onderwerpen waar het écht nodig is? Zou het College niet veel liever zo 

mogelijk positiviteit in onze gemeente omarmen dan negativiteit en problemen creëren?  

 

Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 

 

15.    Om het bungalowpark te laten floreren als recreatiepark dient het College een visie, plan of 

strategie te hebben voor het gebied. De raad is niet op de hoogte van een visie, plan of strategie 

voor dit gebied. Welk(e) visie, plan of strategie heeft het College voor het gebied Rietzoom en 

Bungalowpark de Leine? Graag een uitgebreid antwoord i.c.m. de problematiek van de brug, 

vergunnen van de discotheek, recreatiemogelijkheden aan het Zuidlaardermeer, rekening 

houdende met Natura 2000 en weinig mogelijkheden tot uitbreiding.  

 

Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 


