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Geachte leden van de raad,

 
Op 23 juli 2021 heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een 
krantenartikel in het Dagblad van het Noorden van 22 juli 2021, betreffende een aantal zaken in het 
gebied rondom het Zuidlaardermeer in de nabijheid van recreatiebungalowpark De Leine. In deze 
raadsbrief beantwoorden wij de vragen volgens de volgorde van schriftelijke de vragen, met 
daaronder na de witregel de beantwoording. 
 
 
1. - Kan het college uitsluitsel geven over de vergunningsstatus van het (water) tankstation bij 
Allround watersport.

Voor het tankstation is een Wabo-vergunning bouwen verleend op 23 april 2013. In de overwegingen 
van de vergunning wordt uitdrukkelijk overwogen dat de aanvraag is getoetst en voldoet aan het 
bestemmingsplan. Voor het tankstation is een milieumelding gedaan die is geaccepteerd op 3 april 
2013. Het tankstation is dus volledig legaal, waarmee de stelling in het krantenartikel dat het wordt 
gelegaliseerd middels de partiële herziening van het bestemmingsplan die nu in procedure is, 
aantoonbaar onjuist is. 

2. - Is het college op de hoogte van de in het krantenartikel geschetste sfeer tussen ondernemers en 
bungalowpark? En onderschrijft zij de mening van D66 dat een dergelijke sfeer ernstige lange 
termijn schade voor de recreatieve sector en regio in zijn geheel betekent?
 
Wij zijn op de hoogte van de verhouding tussen de ondernemers en het bungalowpark. Naar de 
mening van het college kan op verschillende wijzen worden gekeken naar de inhoud van het artikel. 
Enerzijds valt in het artikel van het Dagblad van het Noorden te lezen dat de spanningen tussen de 
ondernemers en het bungalowpark oplopen. Dit is eigen aan situaties waarin de belangen 
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uiteenlopen. Anderzijds geeft het artikel blijk van een in grote lijnen juiste weergave van de 
juridische werkelijkheid ter plaatse. In grote lijnen, omdat deze juridische werkelijkheid niet in alle 
opzichten juist wordt geschetst. Zo moet worden opgemerkt dat het bestemmingsplan dat in 
procedure is gebracht niet het sluitstuk is voor het handhavend optreden tegen onrechtmatige 
bewoning van de recreatieverblijven op recreatiebungalowpark De Leine. De basis voor de 
handhaving is al neergelegd in het bestemmingsplan Woongebieden van 2013. Het 
handhavingsbeleid dat is gebaseerd op dit bestemmingsplan is onlangs op 1 juni 2021 in werking 
getreden. 
Het in procedure gebrachte bestemmingsplan voorziet in herstel van een aantal omissies. Tot deze 
omissies behoren echter niet het legaliseren van het tankstation.  
 
Allround Watersport Meerwijck (AWM) heeft volgens het krantenartikel het tankstation te koop 
gezet. Daarbij maakt zij naar de mening van het college kennelijk gebruik van haar 
privaatrechtelijke bevoegdheid als eigenaar van het tankstation. In het krantenartikel wordt gesteld 
dat de eigenaar de zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan aangrijpt als motivering voor 
de sluiting. In die zienswijzen staat onder meer dat het tankstation illegaal zou zijn. Hierboven 
onder antwoord 1 is opgemerkt dat dit aantoonbaar onjuist is. Een en ander doet niet af aan de 
privaatrechtelijke bevoegdheid van AWM om het tankstation te koop te zetten.
 
Wij veronderstellen dat een deel van de gespannen verhoudingen verdwijnt wanneer de 
vergunningsstatus van het tankstation is toegelicht. Verder hebben wij de verwachting dat de 
spanningen geleidelijk voorbijgaan als de bestemmingsplanprocedure is afgerond. Als tegen het 
bestemmingsplan beroep wordt aangetekend, wat wij niet uitgesloten achten, zal dat nog enige tijd 
langer duren. Zoals gezegd is zijn gespannen verhoudingen eigen aan situaties waarin de belangen 
sterk uiteenlopen. 
 
3.- Welke acties heeft het college voorbereid om deze spanning weg te nemen?

Het college heeft met enige regelmaat contact met belanghebbenden in de omgeving van de Leine. 
Op 28 juni 2021 is er een onderhoud geweest tussen wethouder Boersma, de heer Vloothuis, 
voorzitter van de zeilvereniging, de heer De Bey, voorzitter coöperatie recreatiebungalowpark De 
Leine, de heer Berg, eigenaar van De Rietzoom en mevrouw Jorritsma, beheerder van Paviljoen en 
Camping De Leine. Dit is gedaan met het oog op de vlottrekking van de verhoudingen. Daarnaast 
heeft wethouder De Jong op 10 augustus 2021 een gesprek gevoerd met heer Stalman van Allround 
Watersport Meerwijck.

4. - Is het college tevens nog in overleg met ondernemers en omwonenden over de wijzigingen aan 
de Meerwegbrug en hoe deze zowel snelheidsremmend als recreatie stimulerend kunnen werken? Dit 
ook in verband met het reeds aanwezige vakantieseizoen.

Naar aanleiding van het onder antwoord 3 genoemde onderhoud tussen wethouder Boersma en 
belanghebbenden is onder meer op verzoek van de heer Vloothuis van de zeilvereniging een 
adviesbureau ingeschakeld door de gemeente om de situatie van de brug en de omgeving te 
onderzoeken. Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en het rapport wordt in de loop van 
september verwacht. Totdat het rapport van dit adviesbureau is uitgebracht blijft de situatie zoals 
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zij is: dat betekent inclusief betonblokken en paaltjes.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris

Bijlage: raadsvragen


