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Harde aanvaring over
plan Hampshire Hotel
Richold Brandsma

Gisteravond kwamen de gemeente-
raad en wethouder Roeland van der
Schaaf hard in aanvaring over het
plan.

Hampshire wil graag een pavil-
joen en parkeerhaven aanleggen in
de rustige noordoosthoek van het
meer. Bewoners van Hoornsemeer
zijn er niet blij mee. Ze vrezen ge-
luidsoverlast, parkeerdruk, verlies
aan natuur- en recreatiewaarde en
vrezen toekomstige uitbreiding.
,,Kaap Hoorn begon ooit ook als res-
taurant’’. De bewoners voelen zich
vooral niet gehoord door de ge-
meente. ,,We stuurden de gemeente
een mail, die werd beantwoord door
de projectontwikkelaar.’’

Gemeenteraadsfracties slaan
vooral aan op de boze bewoners. In
zo’n ingrijpend plan moeten bewo-
ners veel serieuzer worden betrok-
ken, stellen ze. ,,Zoals het nu gaat, is
een rommeltje. De communicatie is
schrijnend’’, zei Berndt Benjamins
(D66). ,,Het is te mager’’, vindt
CDA’er Herman Pieter Ubbens. Jim-
my Dijk (SP) zei: ,,Bewoners worden
met de rug tegen de muur gezet. Het
is bizar.’’

Wethouder Roeland van der
Schaaf reageerde furieus. Hij vindt
dat de gemeenteraad veel te vroeg is
met de kritiek. ,,Het gaat hier om een
voorontwerp-bestemmingsplan.
Dat gaat in de inspraak. Dan wordt
het een ontwerp-bestemmingsplan
waartegen bezwaren kunnen wor-
den ingediend. Er zitten zeker risi-
co’s in dit plan en daar zullen we ook
heel goed naar kijken. Maar het geeft
totaal geen pas als de gemeenteraad
op deze manier reageert, terwijl de
procedure nog volop gaande is. Als
dit doorgaat, zullen we hier in de toe-
komst nog heel veel vervelende dis-
cussies krijgen.’’

Fracties als SP en GroenLinks
maakten duidelijk dat ze het plan in-
houdelijk niet zien zitten. VVD, D66
en Stadspartij vinden het geen
slecht plan, maar hebben zorgpun-
ten. Bijvoorbeeld extra verkeer op de
Hoornsedijk. Een dijk die behalve als
een smalle dijk, ook nog eens te boek
staat als kwetsbare dijk. Volgens Van
der Schaaf hoort dat bij de zaken die
in de verdere procedure goed beke-
ken moeten worden. ,,Wij zien voor-
delen in dit plan, maar het is niet zo
dat we tevreden zijn.’’

GRONINGEN Er zal nog heel wat wa-
ter door de Nijveensterkolk stro-
men voor de uitbreidingsplannen
van Hampshire Hotel aan het
Hoornsemeer een feit zijn.


