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Onderwerp: Raadsbrief betreffende vragen Groen Links over De Leine  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 
Door de heer Zuiderveen zijn namens de fractie van Groen Links op 13 november 2019 vragen 
gesteld over de situatie rond permanent wonen in bungalowpark de Leine te Kropswolde. Door 
middel van deze raadsbrief geven wij antwoord op de door Groen Links gestelde vragen. 
 
(Tekst uit vragen GroenLinks) 
Donderdag 31 oktober jl is in de raadscommissie een brief van bewoners coöperatie de Leine 
behandeld. Naar aanleiding van deze brief heeft GroenLinks enkele vragen gesteld die nog niet 
(geheel) bevredigend zijn beantwoord. Wij zien aanleiding om deze vragen schriftelijk te herhalen, 
aangevuld met enkele nieuwe vragen. 
 
In het raadsbesluit van 1 mei 2017 (en eerder op 4 juli 2016) is de gemeente Hoogezand-Sappemeer 
uitgegaan van permanente bewoning in de Leine, maar stuitte op de geluidsbelasting op de gevels 
van woningen. Dat geluid  komt van het naastgelegen Watersportbedrijf  ‘de Rietzoom’. Een 
woonbestemming bleek derhalve niet mogelijk te zijn. Vanuit die veronderstelling is in de 
gemeente H-S het besluit genomen het persoonsgebonden overgangsrecht van de bewoners af te 
nemen, om daar een persoonsgebonden beschikking voor terug te geven. De Raad van State heeft 
in zijn uitspraak aangegeven dat het afnemen van het persoonsgebonden overgangsrecht juridisch 
niet mogelijk is. Bovendien is gebleken dat na geluidsmetingen de geluidsbelasting op de woningen 
binnen de normen vallen, geheel in lijn met de afspraken in het activiteitenbesluit, een wettelijk 
document waaraan het Watersportbedrijf ‘De Rietzoom’ zich te houden heeft. Met deze kennis zijn 
de belemmeringen voor permanent wonen op het bungalowpark de Leine weggenomen.   
Resumerend: In mei 2017 is door de raad van Hoogezand-Sappemeer een onrechtmatig besluit 
genomen, gebaseerd op onjuiste informatie. 
 

1 Bent u het met GroenLinks eens dat de raad van Hoogezand-Sappemeer gezien bovenstaande 
op het verkeerde been is gezet? 
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Antwoord:  
Recente indicatieve metingen geven inderdaad een beeld dat de geluidsbelasting op de gevels van de 
vakantiewoningen, waar op grond van het overgangsrecht permanent gewoond mag worden, mogelijk in 
overeenstemming kan worden gebracht met het activiteitenbesluit. Dit betekent echter niet dat de raad van 
de gemeente Hoogezand-Sappemeer destijds op het verkeerde been is gezet. De advisering in 2017 was 
namelijk gebaseerd op de uitkomsten van een door DGMR uitgevoerd geluidsonderzoek. Dit rapport liet een 
dermate grootte geluidsoverschrijding zien dat combinatie van de bedrijfsfunctie met een woonfunctie een 
(nagenoeg) onmogelijke opgave leek. Op grond van de toenmalige stand van de wet en regelgeving en de 
toenmalige inzichten kan niet gesteld worden dat de raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer destijds op 
het verkeerde been is gezet. Dat uit recente indicatieve metingen een ander beeld is ontstaan doet daaraan 
niet af.  

 
2 Klopt de bewering dat de geluidsbelasting op de gevels van de woningen niet langer een 
probleem is voor permanente bewoning op bungalowpark De Leine? 
 
Antwoord: 
 
Zoals onder 1 is aangegeven laten indicatieve metingen zien dat door De Rietzoom mogelijkerwijs kan worden 
voldaan aan het activiteitenbesluit, hetgeen noodzakelijk is omdat er reeds permanente bewoning is 
toegestaan op grond van het overgangsrecht.  
 
Het omgekeerde is echter niet waar. Permanente bewoning heeft wel gevolg voor de bedrijfsvoering van De 
Rietzoom in die zin dat hij minder geluid mag produceren op de gevels van de vakantiewoningen als in het 
geval dat daar geen permanente bewoning zou zijn toegestaan. Voor vakantiewoningen waar niet permanent 
gewoond mag worden gelden namelijk ruimere geluidsnormen. Nu is er een situatie waarop er voor De 
Rietzoom uitzicht is op verruiming van zijn geluidruimte, omdat de permanente bewoning eindig is. Indien de 
permanente bewoning echter bij recht zou worden toegestaan betekent dit dat deze inperking van de 
geluidsruimte blijvend is en dus nadelig is voor de bedrijfsvoering van De Rietzoom. Dit betekent een reële 
kans op planschade. Een claim daartoe is al (pro-forma) ingediend. 

 
3 Is het juist dat de geluidsbelasting op de woningen het énige resterende probleem was voor 
een woonbestemming? ( Raadsbesluit 4 juli 2016 en 1 mei 2017). 
 
Antwoord: 
 
Zowel ten tijde van het raadsbesluit van 2016 als dat van 2017 waren er ook nog andere gronden die aan het 
toekennen van een permanente woonbestemming in de weg stonden. Het belangrijkste struikelblok was ook 
reeds toen de strijdigheid met het provinciale beleid. Reeds in 2005 heeft de Provincie Groningen aan het 
toenmalige gemeentebestuur te kennen gegeven geen aanleiding te zien om van het in de provinciale 
verordening opgenomen verbod af te wijken. Daarnaast gold in 2016 en 2017 ook reeds het argument dat het 
bij recht toestaan van permanente bewoning ten koste zou gaan van het woningbouwcontingent.  

 
Vervolgvragen over Watersportbedrijf de Rietzoom en de provincie. 
 
4 Heeft de gemeente H-S in het verleden een bouwvergunning verleend aan de Rietzoom voor 
de bouw van een zaal? Of was het de provincie? 
 
Antwoord: 
 
Door de voormalige gemeente is in 1953 reeds een vergunning verleend voor de bouw van de loods waarin zich 
de zalen bevinden. Dit was destijds conform het “Uitbreidingsplan Watersportgebieden”. Het betrof hier een 
vervanging van een reeds bestaande loods. Deze loods is vervolgens met vergunning uitgebreid in 1962. In 
1994 is de  bestaande vergunning uitgebreid met de grote zaalruimte (disco). Dit betrof een 
legalisatievergunning, omdat de veranderingen reeds waren gerealiseerd.  

 
5 Heeft de gemeente H-S vergunning verleend voor het exploiteren van een discotheek in die 
bewuste zaal uit vraag 4? En is dit conform het bestemmingsplan? Of is de vergunningverlening 
een taak van de provincie? 
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Antwoord: 
 
Reeds in 1996 is door het toenmalige college een exploitatievergunning verleend op  grond van artikel 2.3.1.2 
van de APV Hoogezand-Sappemeer voor de exploitatie van het horecabedrijf Paviljoen De Rietzoom en 
Discotheek The Boat House aan de Meerweg 60 te Kropswolde. 
 
Het toenmalige bestemmingsplan stond horeca toe op die locatie. Het hebben van een discotheek valt 
daaronder. Er behoefde dus geen planologische toestemming te worden verleend.  

 
6 Indien deze vergunningen inderdaad zijn verleend door de gemeente H-S graag inzage van de 
betreffende stukken.   
 
Antwoord: 
 
Indien daartoe behoefte bestaat kunnen de betreffende vergunningen ter beschikking worden gesteld aan de 
Raad. 

 
7 Vindt u dat een discotheek thuishoort in een stiltegebied, direct grenzend aan de Natura 
2000 zone? 
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Antwoord: 
 
Het Zuidlaardermeer, waarbij De Rietzoom is gelegen, is aangewezen als een Natura 2000 gebied. Daarmee is 
niet gezegd dat het Zuidlaardermeer ook een stiltegebied is. Daarvoor is een aanwijzing nodig van de 
Provincie op grond van de Natuurbeschermingswet. Voor het Zuidlaardermeer geldt een dergelijke aanwijzing 
niet. Onderstaande kaart geeft een overzicht van de stiltegebieden in Nederland.  

 

 
 
 
(Tekst uit vragen GroenLinks) 
Verschillende partijen die in 2017 een rol leken te spelen in het dossier ‘de Leine’ zijn inmiddels geen partij 
meer als het gaat om permanent wonen.  
Vooruitlopend op uw beantwoording stelt GroenLinks dat Watersportbedrijf ‘De Rietzoom’ geen partij meer is, 
want de geluidsnormen zijn volgens ons niet langer een hindernis, Jachthaven Allround Watersport is geen 
partij (ook nooit geweest), want er is geen enkele connectie met de Leine (we beseffen dat er wel een 
connectie is tussen Jachthaven Allround Watersport en Klein Scheveningen, maar dat betreft een totaal 
andere situatie).  
 
Meerwijck, Bungalowpark de Leine en Watersportbedrijf ‘de Rietzoom’  vallen volgens de gemeente Midden-
Groningen  in het binnengebied (bebouwde kom)  Aangezien Midden-Groningen zich erop laat voorstaan van 
buiten naar binnen te willen werken, gaat GroenLinks ervan uit dat ook de provincie geen rol meer heeft in dit 
dossier  (overigens er zijn voorbeelden te noemen waar de provincie permanent wonen op recreatieterreinen 
heeft toegestaan).  
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8 Bent u het met ons eens dat Watersportbedrijf ‘De Rietzoom’, Jachthaven Allround 
Watersport en de provincie geen rol (meer) spelen in de voortgang van het dossier ‘permanent 
wonen  in de Leine’? 
Als u het daar niet mee eens bent, welke rol is er dan voor hen – of één van hen – nog 
weggelegd? 
 
 
Bij de beantwoording van vraag 2 is al aangegeven dat De Rietzoom wel degelijk een belang heeft bij het 
besluit om permanente bewoning op de Leine bij recht toe te staan. Daarmee is de rol van De Rietzoom een 
gegeven. 
 
Een besluit om permanent wonen bij recht toe te staan op De Leine kan – door precedentwerking - ook 
gevolgen hebben voor Allround Watersportbedrijf Meerwijck. Ook naast dit bedrijf zijn vakantiebungalows 
gesitueerd welke op grond waarvan krachtens een persoonsgebonden overgangsrecht permanent gewoond mag 
worden en in een geval zelfs op grond van een object gebonden overgangsrecht.  
 
Ten slotte is er ook zeker nog een rol voor de provincie in dit dossier, doordat De Leine in het provinciale 
buitengebied is gelegen.  

 

Planning van de besluitvorming. 

 
Tijdens de raadscommissie is aangegeven dat wij u op de hoogte zouden brengen en houden van de 
planning en mogelijke veranderingen daarin. Het tijdens de raadscommissie gecommuniceerde 
nagestreefde tijdspad voorzag in behandeling en besluitvorming in het college in december, waarna 
wij uw raad in januari zouden bedienen. Zoals toen al aangegeven stonden er toen nog gesprekken 
gepland met enkele stakeholders uit het gebied. Deze gesprekken, waarvan de meeste reeds 
hebben plaatsgevonden, hebben weer geleid tot een aantal uitzoekpunten. Dit maakt dat de 
planning zoals die tijdens de raadscommissie voorzien was niet kan worden gehaald. Ons streven is 
er nu op gericht om de besluitvorming in januari in het college te laten plaatsvinden. Uw raad zal 
daarna door ons worden geïnformeerd. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


