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Onderwerp: Ontwikkeling recreatiepark Borgmeren Scharmer 

 
 
 
Geachte leden van de raad, 
  
Inleiding 
De eigenaar van Recreatiepark Borgmeren in Scharmer wil het park naar een hoger recreatief niveau 
brengen. De eigenaar heeft aangegeven de plannen daarvoor samen met gemeente én omgeving 
verder vorm te willen geven. Met deze raadsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de plannen 
voor het Recreatiepark Borgmeren in grote lijnen en ons standpunt in dezen.  
  
Het huidige park 
Recreatiepark Borgmeren ligt aan de Hoofdweg 34 in Scharmer direct aan de Scharmerplas en heeft 
een zwemstrand. Het park zelf biedt ruimte aan een hotelaccommodatie (14 hotelappartementen) 
met zwembad, 114 recreatiewoningen en één bedrijfswoning.  
  
De hotelaccommodatie heeft naast een hotelfunctie voor toeristen, ook een functie als 
vergaderlocatie voor het dorp. In het zwembad van het hotel worden o.a. zwemlessen gegeven aan 
kinderen uit de omgeving maar ook daarbuiten. 
  
Plannen in grote lijnen 
Hoewel eerdere plannen nooit tot realisatie zijn gekomen, lijkt er nu een kentering te komen. We 
zien op het huidige park een aantal ontwikkelingen die zich duidelijk richten op de recreatieve 
markt. De eigenaren hebben een externe partij opdracht gegeven om plannen uit te werken richting 
een volwaardig recreatief bedrijf. 
  
De eigenaren willen de komende jaren inzetten op: 

• Verbetering van het hotel; de hotelappartementen en voorzieningen zijn inmiddels 
(grotendeels) vernieuwd. 

• Vernieuwen van het terras bij het hotel en verbeteren en vergroten van het strand, dat ook 
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voor inwoners beschikbaar zal zijn en blijven. 
• Modernisering en verduurzaming van de bestaande recreatiewoningen. Een aantal 

recreatiewoningen is inmiddels voorzien van zonnepanelen. 
• Koppelen van woningen voor vakanties met grotere gezinnen of meer-generatie vakanties. 
• Mogelijk sloop van één of meer woningen zodat zichtlijnen op het meer ontstaan.  
• Toevoegen tiny houses voor recreatieve verhuur.  
• Mogelijk maken van kamperen op de landtong in de Scharmerplas (zuidzijde van de plas). 
• Te zijner tijd ombouwen huidige dienstwoning tot groepsaccommodatie.  
• Toevoegen van een aantal permanente woningen aan de rand van het park die zich schikken 

in het lint aan de Hoofdweg.  
  
Het bedrijf gaat zich richten op de doelgroep 30-50 jaar, met name gezinnen met kinderen. Ook wil 
men een combinatie van werken en vakantie mogelijk maken door werkplekken in te richten, o.a. in 
het hotel. Er is een nieuwe website in ontwikkeling die zich richt op de gewenste doelgroep 
https://www.meerborgmeren.nl/ 
  
De ondernemer heeft nadrukkelijk aangegeven op zoek te zijn naar draagvlak, zowel bij de 
gemeente als bij de inwoners van Scharmer en Harkstede. Daartoe is een eerste bijeenkomst 
gepland op 9 februari a.s.  
  
Potentie 
In onze ogen heeft de locatie veel potentie. Een prachtige plek aan een fantastisch meer waar 
recreatie mogelijk is in een hotel direct aan de Scharmerplas of in één van de vele 
recreatiewoningen of straks in een tiny house of met eigen tent of caravan. Door volop in te zetten 
op de recreatieve markt en zich ook als zodanig te profileren, zijn de kansen op een succesvol 
recreatiebedrijf reëel te noemen, zeker gelet op de huidige markt.  
  
Tot slot 
Wij zijn als college blij met het initiatief van de ondernemer voor een recreatieve ontwikkeling van 
Recreatiepark Borgmeren. Wij zien de potentie van het park en denken graag mee over de gewenste 
ontwikkelingen, rekening houdend met de belangen van de omgeving. Duidelijk moge zijn dat een 
recreatieve ontwikkeling moet passen binnen de ruimtelijke, stedenbouwkundige en recreatieve 
kaders.   
  
Met vriendelijke groet, 
 Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
A. Hoogendoorn T. van de Poel 
Burgemeester Plaatsvervangend gemeentesecretaris 
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