
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 19 mei 2021 

 

 

Onderwerp : onrust die is ontstaan bij omwonenden van de Weerterij te Siddeburen. 

 

 
Geachte college, 
 
Onze fractie werd geattendeerd op onrust die is ontstaan bij omwonenden van de 
Weerterij te Siddeburen. Dit leidt tot de volgende vragen: 
 
1. Klopt het dat Lefier niet alleen meer woningen in het plangebied gaat realiseren 
maar ook meer geschakelde woningen? 
2. Is het college het met ons eens dat daarmee het karakter van het plangebied 
verandert? 
3. Heeft het college oog voor de impact op de omwonenden?  In hetzelfde gebied 
worden tijdelijke woningen ivm de aardgasproblematiek geplaatst. 
4. Is het college op de hoogte van de onrust? 
5. Kan een en ander zonder aanpassing van het bestemmingsplan? 
6. Vindt het college dit in overeenstemming met de geest van de nieuwe 
omgevingswet (oa qua draagvlak). 
7. De ontsluiting van het gebied is door middel van een weg van Stelconplaten. In 
het verleden is toegezegd dat deze weg vervangen zou worden door een meer 
definitieve oplossing zodra duidelijkheid over de toekomst van het gebied is. Wat is 
de status hiervan 
 
Met vriendelijke groet 
Maarten van der Meijden  
CDA Midden-Groningen 
 

 
 

 
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

