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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel gê, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de heer Leutscher van de fractie LEF!.
De vragen hebben betrekking op geplande camping in de wijk Pare Sandur.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.
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College van Burgemeester & Wethouders
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Emmen, 21 december 2017

Geacht college,
Op 7 december 2016 is tijdens de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte door een tweetal inwoners
van de wijk Parc Sandur ingesproken over de oorspronkelijk geplande camping aldaar, gewijzigde relevante
wet- en regelgeving daaromtrent en de mogelijk aanstondse werkzaamheden van (een van) de
grondeigena(a )r( en).
TIjdens het inspreken bleek dat de inwoners geen problemen hadden met een camping op zich - integendeel -,
maar wel met de plek volgens het vigerende bestemmingsplan. Een gelijkwaardig, zo niet beter, alternatief
bleek voorhanden, doch dat zou nader overleg vergen tussen de grondeigenaar en de gemeente. Ook het
college stond positief tegenover het ingebrachte alternatief.
In de hiervoor bedoelde commissievergadering heeft het college, bij monde van de heer Van der Weide, de
commissieleden de tijd gevraagd - tot zo na de zomer - om in overleg met de grondeigenaar tot een
pragmatische oplossing te komen.
In een artikel d.d. 19 december 2017 in Emmen.nu blijkt dat er alsnog
ontstaan in de wijk Parc Sandur.

C.q. wederom

de nodige onrust is

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de LEF!-fractie op grond van artikel 38 van het Reglement van orde
raad gemeente Emmen2017 de volgende vragen:
1.

Welke acties heeft u na de commissievergadering
En met welk resultaat?

2.

Heeft er inmiddels afrondend overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, de inwoners en de
grondeigenaar, zodat de eindresultaten besproken konden worden? En wat was daarvan de uitkomst?

3.

Is het juist dat de gemeente welwillend tegenover een (tijdelijke) Retropop-camping op de
oorspronkelijke plek staat? Zo ja, in hoeverre is dat schriftelijk of mondeling al toegezegd?

4.

Hoe beschrijft het college de relatie met en de kwaliteit van het overleg met de inwoners van
Parc Sandur met betrekking tot onderhavige kwestie?

Namens de LEFI-fractie,

Harry Leutscher
Minister Kanstraat 31
7811 GN EMMEN

tot dit moment ondernomen?

