
Toezeggingen raadscommissie 15 december 2022 

Agendapunt 4: Visie en uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 

Portefeuillehouder: Patricia Nieland 

 

• De wethouder zegt toe het idee om een stadjerspas in te stellen (zodat mensen met een 

kleine beurs ook gebruik kunnen maken van de recreatiemogelijkheden binnen de 

gemeente) mee te nemen naar het college. 

Naast deze toezegging ligt ook een motie voor van GroenLinks, PvdA, SP en D66 met als 

onderwerp: evenementen voor iedereen.  

Reactie: 

Wethouder Offereins komt hierop terug bij de bespreking van de motie Evenementen voor 

iedereen in de raadsvergadering van 22 december a.s.  

  

• De wethouder zegt toe te kijken of de parkeergelegenheid bij Botjes Zandgat verbeterd 

kan worden.  

Reactie:  

In de uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie is opgenomen dat in 2023 onderzoek wordt 

gedaan naar de zwemplassen in de gemeente inclusief de daarbij behorende 

voorzieningen. In dat kader wordt ook de parkeergelegenheid bij Botjes Zandgat 

meegenomen. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek wordt bekeken of en welke 

maatregelen moeten worden genomen.  

  

• De wethouder zegt toe dat het college terugkomt op de vraag of de busverbindingen tussen 

de dorpen en Hoogezand verbeterd kunnen worden. 

Reactie: 
We onderkennen het belang van het openbaar vervoer voor de leefbaarheid van de 
gemeente, en zien erg veel potentie voor verbetering. De realiteit op het gebied van 
het OV is echter dat we ons best moeten doen om ervoor te zorgen dat het aanbod 
niet verder verschraalt. Het OV wordt georganiseerd door het OV-bureau Groningen-
Drenthe en betaald door de provincie Groningen. Als gemeente extra lijnen 
bekostigen is een erg prijzige aangelegenheid. Het is niet realistisch dit in de 
gemeentebegroting op te nemen. We laten deze verantwoordelijkheid bij de 
provincie en brengen daar onze belangen voor het voetlicht. Vanuit de raad is eerder 
aangegeven dat het ontbreken van bus- en treinvervoer in Sappemeer erg zorgelijk is. 
In bestuurlijke overleggen met de provincie en het OV-bureau brengen wij dit 
punt  met regelmaat onder de aandacht. 
  

• De  wethouder zegt toe dat het college terugkomt op de vraag of 
de  busverbindingen tussen de dorpen en de vier stations binnen de 
gemeente  verbeterd kunnen worden. 
Zie antwoord vorige vraag. 
  

• De  wethouder zegt toe dat het college terugkomt op de vraag in hoeverre  het 
college de leegstand van de woningen, winkelpanden en  industriegebieden in de 
naastgelegen (krimpende) gemeenten monitort. 
Reactie:  



De gemeente monitort niet zelf de leegstand in buurgemeenten. Het monitoren van 
de regionale stand van zaken ligt bij samenwerkingsverbanden zoals de Regio 
Groningen-Assen op het gebied van wonen en werken en het Regionaal Woon- en 
Leefbaarheidsplan Oost Groningen op het gebied van wonen. Verder zijn er bedrijven 
zoals Locatus. Zij verzamelen informatie over winkels en winkelgebieden. Via deze 
samenwerkingsverbanden en bedrijven houden wij de positie van Midden-Groningen 
in de regio goed in de gaten 

  

  

 


