
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 
 
Datum:  30 maart 2021 
Onderwerp:  Vragen naar aanleiding van Initiatiefvoorstel bungalowpark De Leine 

 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

1. 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: 

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

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

• dat door de verhuizing het gezin in financiële problemen komt? 

• dat door het niet kunnen vinden van een woning het gezin in psychische problemen 

komt? 

• 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?  
 

2. 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?  

 

3. 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?  
 

4. 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.  
 



 

5. 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?  
 

6. 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.  
 

 

Patricia Nieland 

Raadslid VVD 

 

 
 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 

informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 

Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 

ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

