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Onderwerp

Verkenning naar nieuw strandpaviljoen Baggelhuizerplas
Geachte heer/mevrouw,
De Baggelhuizerplas heeft al weer 10 jaar een strandpaviljoen. Omdat het huidige paviljoen tijdelijk
is, wil het college van B& W onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een nieuwe
strandvoorziening. Met deze brief lichten we dit voomemen graag toe. U ontvangt deze brief
vanwege uw activiteiten in het gebied en/ofuw betrokkenheid bij de horeca in Assen.
Baggelhuizerplas
De Baggelhuizerplas is voor veel Assenaren en mensen uit de omgeving een prachtig verblijfsgebied.
Bezoekers komen er graag om te zonnen en te zwemmen. En ook beachvolleyballers, crosslopers,
mountainbikes en wandelaars weten het gebied te vinden.
Het huidige strandpaviljoen is gebouwd in 2009 als semi-permanent gebouw. Het paviljoen voorzag
in een behoefte. Daarom is de tijdelijke omgevingsvergunning voor het gebouw een aantal malen
verlengd. Het opnieuw verlengen van de vergunning is niet meer mogelijk.
Marktverkenning
Het college van B& W wil graag dat er ook in de toekomst een strandvoorziening blijft aan de
Baggelhuizerplas. Daarom heeft het college deze week besloten om een marktverkenning te doen.
Hiermee onderzoekt de gemeente Assen of en onder welke condities ondememers interesse hebben
om op de huidige locatie van het paviljoen een nieuw strandpaviljoen te bouwen en te exploiteren.
Met de informatie vanuit de marktverkenning bepaalt het college vervolgens wat de mogelijkheden
zijn. We verwachten u rond de zomer van 2020 verder te kunnen informeren over de uitkomsten van
de verkenning en het vervolgproces.
Meer weten of deelnemen?
Wilt u meer weten of deelnemen aan de verkenning? Dan verwijzen we u graag naar de informatie op
www.TenderNed.nl (Zoekterm 'Baggelhuizerplas').
Mocht u op dit moment vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jannet de Vries, bereikbaar
via info@assen.nl of 14 0592.
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