
 
   

Groningen, 19 mei 2017 
 
Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex 
artikel 46 RvO betreffende uitbreiding camping Wedderbergen   
 

Geacht college, 

Camping Wedderbergen wil de camping uitbreiden met 80 staanplaatsen en aanlegsteigers. Inmiddels zijn 
bomen gekapt en watergangen gegraven, terwijl er nog geen vergunning verleend was. De gemeente heeft 
nu de werkzaamheden stil gelegd.  
 

De statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gang van zaken en heeft de 

volgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met het feit dat de eigenaar van camping Wedderbergen te Wedde bomen heeft 
gekapt en watergangen heeft gegraven in het gebied kadastraal bekend sectie D nr 3644? 

 
2. Het college van B&W van Bellingwedde heeft op 5 april 2017 tijdens een openbare 

raadsvergadering aangegeven dat medewerkers van de provincie naar de situatie ter plekke hebben 
gekeken, maar dat dit bezoek de aanvraag voor de inrichting van het gebied betrof. Het college van 
B&W gaf daarbij aan dat deze aanvraag met betrekking tot de inrichting nog gedaan moest worden.  

 
Klopt het dat u de situatie heeft bekeken? Zo ja, wat was hier de reden voor, aangezien er nog geen 
aanvraag gedaan was met betrekking tot de inrichting? 

 
3. Er zijn bomen gekapt en er heeft ontgronding plaatsgevonden.  

 Had hiervan, op basis van de Wet Natuurbescherming en Verordening tot nadere regeling van 
ontgrondingen, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Ontgrondingenwet in de provincie 
Groningen,  melding gedaan moeten worden bij uw college?  

 Is dit gebeurd? Zo nee, waarom niet? Wat is uw visie hierop? Zo ja, wat is de uitkomst? Kunt u 
dit toelichten?  

 
4. In het vigerende bestemmingsplan heeft dit gebied drie bestemmingen, te weten: natuur, 

archeologie en waterberging.  

 
Bent u het met ons eens dat de plannen van de campingeigenaar met betrekking tot de inrichting 
van het gebied (o.a. watergangen en kampeerplekken) in strijd zijn met hetgeen in het vigerende 
bestemmingsplan opgenomen is met betrekking tot dit gebied op o.a. de bladzijden 23 en 24?  
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? 

 
 
 
Kirsten de Wrede 
Partij voor de Dieren  

 
 


