
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 

 

 

Datum: 15 juni 2020 

 

 

Onderwerp: Vragen inzake Zuidlaardermeer gebied 

 

 

Toelichting: 

Binnen de fractie van LMG zijn er vragen voor wat betreft de toekomst van het HELE Zuidlaardermeer 
gebied indien permanente bewoning van recreatiewoningen ooit waarheid zou worden in een gebied 
zoals de Leine waar een recreatieve bestemming op ligt.  
 



 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 
➢ Vraag 1 

 
Als men het totaal bekijkt wat deze gemeente op dit moment te bieden heeft aan toerisme en 
inkomsten daaruit, kan men dan aangeven met een percentage hoeveel er dan verloren gaat? 
Kan men dit ook even aangeven hoeveel er verloren gaat binnen de oude grenzen van 
Hoogezand-Sappemeer?  
 
De opbrengsten van recreatie en toerisme zijn niet één op één terug te leiden naar één 
vakantiepark of één camping. In de totale keten van vrijetijdsbesteding zoals horeca maar ook 
winkelmogelijkheden profiteren meerdere partijen mee van het aanwezig zijn van diverse 
recreatiemogelijkheden in dit gebied. Er zijn meerdere campings naast het bungalowpark in de 
nabije omgeving. Op dit moment is het niet mogelijk om aan te geven welk percentage en of er 
een percentage aan inkomsten verloren gaat.  
 

 
➢ Vraag 2 

 
Uit diverse brieven van bewoners en insprekers kwam ook naar voren dat met vooral ook rust 
zocht in dit gebied. Dit lijkt ons echter haaks te staan op voorgaande wens en de wens van 
permanent wonen. 

 
➢ A  

Is het College het eens dat om het rustieke karakter van het gebied te behouden het niet 
wenselijk is dat we dan een situatie krijgen waarbij gemeentelijke ophaaldiensten voor afval 
wekelijks door het Woongebied rijden?   
 
Dat is inderdaad niet wenselijk. Momenteel is mede gezien het karakter van het recreatiegebied 
het ook zo geregeld dat aan het begin van de toegangsweg zich de verzamelcontainer voor 
restafval bevindt. Tot daar rijdt het inzamelvoertuig het gebied in, de ophaaldienst rijdt dus niet 
het gebied in. 
 

 
➢ B  

Is het College het ook met ons eens dat het Periodiek plaatsen van bijvoorbeeld de bekende 
gele plastic afval zakken langs de wegen en voor de huizen afbreuk gaat doen aan de 
uitstraling van dit gebied? 
 
De inzameling van PBD gebeurt volgens de beleidsafspraken middels zakken, dit geldt voor de 
gehele gemeente Midden-Groningen. De zakken worden in dit gebied mede om reden zoals 
onder 2A vermeld niet huis aan huis aangeboden. De zakken worden door bewoners 
verzameld bij op één centraal punt, naast de bij 2a genoemde verzamelcontainer voor rest 
afval. Vanaf deze plek haalt de ophaaldienst de zakken op. 

 
➢ C 

Onderschrijft het College ook de vrees van wat wij ook vaak zien bij die gele zakken dat er 
gevaar is dat katten de zakken kapot kunnen trekken en dat zodoende de inhoud zich kan gaan 
verspreiden (wat we wel eens gezien hebben) over het terrein wat weer schadelijk is voor de 
natuur en meer kosten met zich mee kan brengen om het op te ruimen? 
 
Het risico van vraat door katten of andere dieren bestaat inderdaad. De ophaaldienst zal dit in 
voorkomende gevallen opruimen. De verspreiding over het terrein zal minimaal zijn omdat 
gebruik wordt gemaakt van één centraal inzamelpunt. 
 



 
➢ D 

Onderschrijft het College ook de vrees dat permanente bewoning in feite ook zal gaan 
betekenen permanent forenzen verkeer? En dat dit ook totaal haaks staat op de rust die men 
oorspronkelijk zocht? 
 
Het college onderschrijft deze stelling. 

 
➢ E 

Indien permanente bewoning wordt toegestaan. Kan het College aangeven welke evenementen 
die veel geluid kunnen produceren dan In theorie toegestaan kunnen worden in dat gebied? Te 
denken aan optochten met fanfare, kermissen etc. 
 
Permanente bewoning wordt niet toegestaan. Dit is in strijd met het gemeentelijke ruimtelijke 
beleid. Overigens dient voor de organisatie van evenementen per evenement een aanvraag 
voor een evenementenvergunning te worden gedaan. Elke aanvraag wordt op zijn eigen 
merites beoordeeld, zodat daarover in algemene zin geen uitspraken kunnen worden gedaan. 

 
 
 

➢ Vraag 3 
Is het College met ons ook van mening dat gezien de toegenomen dieren en vogels in het 
gebied, dit een goed bewijs is dat deze trend absoluut geen hinder heeft van de enigste 
discotheek die onze gemeente nog heeft? En dat het gevaar meer zal komen van stikstof of 
PFAS producerende bouwactiviteiten vanuit gewone woningbouw als het gebied een 
permanente woonbestemming krijgt? 
 
Het Zuidlaardermeer is door de provincie niet als stiltegebied aangewezen. Of de toegenomen 
aantallen dieren en vogels in het gebied voor bewijs moeten worden gehouden dat zij absoluut 
geen hinder ondervinden van de discotheek kunnen wij niet beoordelen. Wat betreft stikstof en 
PFAS dient in het kader van de aangewezen besluitvorming waar vereist een passende 
beoordeling te worden gemaakt.  

 

………….…                  
 
Namens de fractie van Leefbaar Midden-Groningen  
 
René Rook  
 

➢  

 
 

 
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

