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schriftelijke vragen over camping Wedderbergen 

Geachte heer Miedema, 

In uw brief van 17 mei 2017 stelt u namens de Statenfractie van GroenLinks schriftelijke vragen naar aanleiding 
van berichtgeving in de pers over het kappen van bomen en het graven van sleuven met het oog op een 
voorgenomen uitbreiding van de camping Wedderbergen met tachtig staanplaatsen langs de oevers van de 
Westerwoldse Aa. De beantwoording van de vragen treft u hieronder aan. Voor de volledigheid herhalen wij 
eerst de vragen, gevolgd door het antwoord. 

Vraag 1: Bent u op de hoogte van de uitbreidingsplannen van camping Wedderbergen? 

Antwoord: Ja. 

Vraag 2: Kiopt het dat (een deel van) die uitbreiding zich bevindt binnen het Natuurnetwerk Nederland? 

Antwoord: Ja. 

Vraag 3: Bent u het met ons eens dat uitbreiding van een camping binnen het Natuurnetwerk Nederland 
een onwenselijke ontwikkeling is? 

Antwoord: Het effect van de voorgenomen uitbreiding op de actuele en potentiele waarden van het 
Natuurnetwerk Nederland wordt door een ecologisch adviesbureau onderzocht. Wij wachten de resultaten van 
dit onderzoek af. 

Vraag 4: 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? 

Antwoord: Voor de uitbreiding van de camping is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Daarbij moet 
de provinciale Omgevingsverordening in acht worden genomen. 
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Vraag 5: Volgens de berichten In de pers zijn de werkzaamheden, waaronder de kap van bomen, pas 
gestopt nadat de iVN Beiiingwedde aan de bei had getrokken. Bent u het met ons eens dat de gemeente 
Beiiingwedde tekort is geschoten in zijn toezichthoudende en handhavende taken door het te vroeg 
beginnen met werkzaamheden niet te verhinderen? 

Antwoord: Nee. Van de verleende omgevingsvergunning mocht onmiddellijk gebruik worden gemaakt, ondanks 
dat daartegen door belanghebbenden bezwaar kon worden gemaakt. De vergunninghouder heeft op eigen 
risico gehandeld door met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen vóórdat de bezwaartermijn was 
verstreken.. 

Vraag 6: Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de uitbreiding van de camping Wedderbergen? 

Antwoord: De voorgenomen uitbreiding is in strijd met het bestemmingsplan. Tegen het besluit tot 
vergunningverlening voor het kappen van bomen en het graven van sleuven hebben wij een pro forma  
bezwaarschrift ingediend, omdat wij betwijfelen of de vergunning had mogen worden verleend. Daarbij hebben 
wij in aanmerking genomen dat vooraf geen onderzoek is uitgevoerd naar de ecologische stand van zaken van 
het gebied. Een dergelijk onderzoek is inmiddels in gang gezet. 

Vraag 7: Kiopt 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? 

Antwoord: Ja. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat de subsidie komt te vervallen als het project planologisch 
niet uitvoerbaar blijkt te zijn. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


