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 Groningen, 17 mei 2017 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

 

Betreft: Schriftelijke vragen uitbreiding camping Wedderbergen 

 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

 

In de pers zijn berichten verschenen over de uitbreiding van de camping Wedderbergen langs de oevers 

van de Westerwoldse Aa. Naar verluidt bevindt die uitbreiding zich in het Natuurnetwerk Nederland 

(voorheen EHS). De gemeente Bellingwedde heeft daar toestemming gegeven voor het kappen van 

bomen, maar de eigenaar is begonnen met werkzaamheden voordat de termijn voor het indienen van 

bezwaren in het kader van de omgevingsvergunning was verlopen (27 maart). Er zijn bomen gekapt en 

sleuven gegraven om ruimte te maken voor 80 extra staanplaatsen. Na klachten over het te vroeg 

beginnen zijn de werkzaamheden stop gezet. De provincie heeft in eerste instantie laten weten dat het 

hier een gemeentelijke kwestie betreft. Als het echter om werkzaamheden binnen het Natuurnetwerk 

Nederland gaat, dan zou de provincie wel een rol hebben. Bovendien zou de provincie een leader-

subsidie hebben verstrekt voor het project.  

 

Naar aanleiding van deze berichten heeft de Statenfractie van GroenLinks de volgende vragen: 

 

1. Bent u op de hoogte van de uitbreidingsplannen van camping Wedderbergen? 

2. Klopt het dat (een deel van) die uitbreiding zich bevindt binnen het Natuurnetwerk Nederland? 

3. Bent u het met ons eens dat uitbreiding van een camping binnen het Natuurnetwerk Nederland een 

onwenselijke ontwikkeling is? Wat gaat de provincie doen om ervoor te zorgen dat de uitbreiding 

van camping Wedderbergen geen negatieve effecten heeft op het Natuurnetwerk Nederland op die 

plek? 

4. Volgens de berichten in de pers zijn de werkzaamheden, waaronder de kap van bomen, pas gestopt 

nadat de IVN Bellingwedde aan de bel had getrokken. Bent u het met ons  eens dat de gemeente 

Bellingwedde tekort is geschoten in zijn toezichthoudende en handhavende taken door het te vroeg 

beginnen met werkzaamheden niet te verhinderen? 

5. Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de uitbreiding van de camping Wedderbergen? 

6. Klopt het dat de provincie een Leader-subsidie heeft verstrekt voor de uitbreiding van de camping 

Wedderbergen? Zo ja, hoe rijmt u dat met mogelijke negatieve effecten op het Natuurnetwerk 

Nederland op die plaats? 

 

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Harrie Miedema, 

namens de Statenfractie van GroenLinks in Groningen 


