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Datum: 6 april 2018 

 

Betreft: schriftelijke vragen inzake ruimtelijke ontwikkelingen Bedum 

 

Geacht College, 

 

Eind 2016 hebben de Staten ingestemd met de plannen voor de aanleg van een rondweg in Bedum 

(voordracht 83/2016).  

Bedoeling was om deze weg begin 2020 te realiseren. Los hiervan is sprake van een uitbreiding van 

de fabriek van FrieslandCampina. Beide elementen komen natuurlijk wel samen.  

Toen ingestemd werd met de voordracht heeft u ons het volgende genoemd: 

 

" Hoewel er een relatie is tussen beide projecten, wordt er een bestemmingsplan opgesteld voor het 
gehele tracé van de ontsluitingsweg (inclusief het deel dat ligt op het uit te breiden bedrijfsterrein van 
FrieslandCampina) en een bestemmingsplan voor de uitbreiding van FrieslandCampina (inclusief 
verlegging van het Boterdiep en verlegging van Boterdiep Westzijde). Nut en noodzaak van beide 
verschillen namelijk en zo worden de procedures zuiver gehouden. Daarnaast geldt dat de procedure 
voor de aanleg van de ontsluitingsweg zo niet hoeft te wachten op de procedure voor de uitbreiding 
van FrieslandCampina. Ook geldt dat de ontsluitingsweg niet MER-plichtig is; de uitbreiding van 
FrieslandCampina is dat wel en het is niet gewenst om de procedure voor de ontsluitingsweg te 
belasten met de MER-procedure." 
 
Inmiddels is in Bedum enige onduidelijkheid over deze situatie. 
Daarom de volgende vragen 
 

1) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de rondweg, zijn de benodigde 
percelen reeds verworven, zo niet wanneer is dit uiterlijk het geval? Lukt de aanleg van de 
rondweg in 2020 nog? 

2) Welke betrokkenheid heeft de provincie bij de uitbreiding van de FrieslandCampina fabriek? 
3) Op welke wijze dient de provincie nog toestemming te geven voor (delen) van beide 

projecten? Bijvoorbeeld: uitbreiding industrieterrein Bedum, omlegging Boterdiep, en in welke 
procedure wordt dit vervat? 

4) Wat zijn uw overwegingen ten aanzien van wel of niet meegaan met het omleggen van het 
Boterdiep, en bent u genegen om akkoord te gaan met demping en omlegging van het 
Boterdiep? 

5) Is het college ook van zins om toestemming te geven voor uitbreiding van het industrieterrein 
voor vestiging van de grotere fabriek?  

6) En hoe staat u in uitbreiding aan de oostzijde, waardoor de zichtlijn Onderdendam - Bedum 
wezenlijk verandert? 

7) U schreef in 2016 dat het zuiver was om de beide projecten gescheiden te houden. Nu 
ervaren inwoners dat effecten van de rondweg op het milieu niet aan te tonen zijn, terwijl daar 
wel zorgen over zijn. Waarom heeft college er niet voor gekozen om de plannen samen te 
voegen zodat inwoners wél kunnen toetsten of er milieu effecten zijn?  

 
Met vriendelijke groet, 

Namens de Statenfractie Groninger Belang, Petra Blink 


