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Ter voorbereiding op de raadscommissie van morgen stuur ik u naar aanleiding van de 
bespreekpunten uit de brief van de VVD en Student & Stad extra achtergrondinformatie over wat wij 
tot nu toe hebben gedaan rondom dit onderwerp. 
 
Contacten met provincie 
Over de vervanging van de houten damwanden door stalen damwanden is verschillende keren 
contact geweest tussen ons college en het college van GS. Het vervangen van de damwanden is een 
verantwoordelijkheid van de provincie (beheerder van de vaarweg) en zij hebben stapsgewijs het 
afgelopen jaar met de verenigingen gekeken naar scenario’s en (on)mogelijkheden. De provincie 
heeft in deze gesprekken de roeiverenigingen meegenomen in de mogelijkheden en keuzes en 
toegelicht waarom is gekozen voor de voorgestelde aanpak. Daarnaast is gekeken naar mogelijke en 
haalbare ingrepen om de golfslag te dempen. Zo wordt bijvoorbeeld aan de westoever tussen de 
Meerwegbrug en Ketwich Verschuurbrug een stortsteenoever aangelegd. Daarnaast kijken ze met 
behulp van een proefopstelling samen met de roeiverenigingen of bij de stalen damwand gezorgd 
kan worden voor golfdemping.  
 
In een werkbezoek in juli 2016 door gedeputeerde Fleur Gräper en mij aan de roeiverenigingen bij 
Gyas hebben we afgesproken dat we gaan kijken hoe we de roeiverenigingen verder kunnen 
ondersteunen. 
 
Inventarisatie van wensen zomer 2016 
In augustus 2016 is daarom ambtelijk geïnventariseerd waar de wensen van roeiverenigingen lagen 
door een ronde langs alle besturen, de Hunze, Aegir en Gyas. Uit de gesprekken met alle drie de 
Groningse roeiverenigingen zijn een aantal thema’s naar voren gekomen die deels met de Provincie 
en nu verder deels met de gemeente worden geconcretiseerd. Daarnaast hebben we contact met de 
Provincie over het locatieonderzoek. Tegelijkertijd is geregeld overleg geweest met de projectgroep 
locatieonderzoek roeibaan waarin ecologen en een gemeentelijke projectleider met 2 
vertegenwoordigers van de roeiverenigingen om de tafel zaten. 
 
Vervolggesprekken in januari 2017 
Na het verschijnen van de brief aan de raad zijn we ambtelijk wederom bij de bestuursleden van de 
roeiverenigingen langs geweest om concrete maatregelen verder te verkennen. We spraken de 
bestuursleden van Gyas en ook de bestuursleden van Aegir op 18 januari en de voorzitter van de 
Hunze op 27 januari 2017.  
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Naar aanleiding van dit gesprek is direct contact geweest met de projectleider Aanpak Ring Zuid, het 
loket Bouwen en Wonen en nogmaals met de provincie om een aantal zaken verder aan te jagen of 
af te stemmen rondom de proefopstellingen in relatie tot de stalen damwanden, de 
huisvestingsvragen en de bereikbaarheid in verband met de werkzaamheden voor de aanleg van de 
Zuidelijke Ringweg. 
 
Loket Bouwen&Wonen: 
Bij het loket bouwen en wonen is de aanvraag van Gyas met het IVO-formulier inmiddels met spoed 
in behandeling genomen. Er liggen veel aanvragen bij het loket en de capaciteit is (soms) krap. De 
behandeling loopt en wordt nu getoetst op bestemmingsmogelijkheden en mogelijk een toets vanuit 
Welstand. De uitkomsten zullen op korte termijn met de vereniging worden gedeeld. Na deze 
navraag bij loket Bouwen en Wonen en het contact met de provincie is een terugkoppeling naar de 
verenigingen gestuurd.  
 
Wat betreft werkzaamheden Project Aanpak Ringweg Zuid: 
De projectleider van de Projectgroep Aanpak Ringweg Zuid is al geruime tijd geleden langs geweest 
bij de roeivereniging Gyas om te praten over de werkzaamheden van fase 1. Gyas gaf aan dat het 
contact met de aannemer voor de omleggen van de riolering ook goed loopt. Met Gyas is ook 
afgestemd dat voor fase 2 Combinatie Heerepoort contact houdt met de roeiverenigingen om 
bereikbaarheid van huisvesting en coachpaden goed door te spreken en afspraken te maken.  
 
Wat betreft vergunningverlening voor roei-evenement de Hel van het Noorden: 
Wat betreft de Hel van het Noorden is de wens voor een bredere vergunningverlening vanuit de 
provincie in de inventarisatiegesprekken in de zomer van 2016 opgehaald. In het gesprek op 18 
januari is afgesproken dat het huidige bestuur contact gaat zoeken met de provincie over de 
vergunning. En als het bestuur van Aegir niet verder komt met hun verzoek voor ruimere 
vergunningverlening, hebben we aangeboden dat ze het aan kunnen geven bij ons en dat we kijken 
naar ambtelijk en/of bestuurlijk overleg.  
 
 


