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Steigeronrust Zuidwolde
ZUIDWOLDE
GB stelde vorige week vragen
over de vergunning voor de
aanleg van een steiger in het
Boterdiep in Zuidwolde.
Volgens Gemeentebelangen
Bedum heerst er “grote verontwaardiging, irritatie en
ongeloof” in Zuidwolde. Dit
omdat een inwoner uit de
stad Groningen en vergunning zou hebben aangevraagd voor de aanleg van
een steiger langs het Boterdiep in Zuidwolde. Die vergunning zou verkregen zijn
van zowel het waterschap als
de gemeente Bedum en nu
ligt de eigenaar ervan al meer
dan een jaar met meerdere
boten aan de steiger en verblijft hij regelmatig in zijn
boten. Zeventig individuele
inwoners van Zuidwolde
hebben een bezwaarschrift
ingediend tegen de vergunning. Volgens GB zijn ze bang
dat “straks de hele oever van
het Boterdiep vol komt te
liggen met boten waar regelmatig mensen op verblijven”.
De partij vraagt waarom het
college nog geen contact
heeft opgenomen met de
indieners van de bezwaren en
of er beleid geformuleerd kan
worden rondom kwesties als
deze.
Wethouder Henri te Velde
vertelt dat de aanvraag voor
een vergunning bij het waterschap is ingediend en is verleend op 25 juni 2013. Bij het
waterschap is inmiddels een

bezwaar ingediend. Bedum
heeft echter helemaal nog
geen vergunning verleend: de
gemeente is deze nog aan het
overwegen en neemt daarbij
de genoemde bezwaren mee.
De indieners krijgen zo spoedig mogelijk bericht. “Van
verontwaardiging, irritatie en
ongeloof heeft het college
nog nooit iets gemerkt”, zegt
Te Velde.
Het CDA valt GB bij door in
herinnering te brengen dat
dit niet de eerste keer is dat
er zo’n probleem is. En aantal
jaren geleden was er nogal
wat ophef rondom een boot
bij de entree van Zuidwolde.
Het probleem heeft zichzelf
toen uiteindelijk opgelost,
maar ook toen werd de vraag
gesteld of er beleid gemaakt
moest worden.
Te Velde beaamt dit, maar
zegt ook dat toen bewust is
afgezien van het formuleren
van beleid. Beleid moet ook
gehandhaafd en gecontroleerd worden en dat kost veel
tijd en energie. De kosten
zouden absoluut niet opwegen tegen de moeite, omdat
problemen amper voorkomen: de afgelopen twintig
jaar was er twee keer een
incident.
De aangevraagde vergunning
wordt beoordeeld en daarna
wordt verder gepraat over de
vraag of er beleid gemaakt
moet worden of niet. Het
college houdt de raad en
bezwaarmakers op de hoogte.

