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Onderwerp: schriftelijke vragen art 33 RvO inzake De Leine 

Geachte leden van de raad,

Op 8 oktober 2021 hebben wij de hierna als 1 tot en met 3 genummerde schriftelijke vragen 
ontvangen van de fractie GemeenteBelangen Midden-Groningen. Deze vragen zijn op 10 november 
2021 aangevuld met de hierna als 4 tot en met 10 genummerde vragen. Bijgaand ontvangt u de 
beantwoording van deze schriftelijke vragen. 

De vragen worden als volgt ingeleid. 

De Raad heeft met een motie bepaald dat de extra middelen van € 50.000 per jaar ( € 25000 voor 2021) 
voor handhaving niet specifiek (geoormerkt) voor handhaving op recreatieparken mag worden 
aangewend maar voor handhaving in het algemeen. Wij hebben begrepen dat inmiddels een loting heeft 
plaatsgevonden.

1. Vraag 1: Is dit juist? Zo ja, betekent dit dan actieve handhaving? Hoe verhoudt dit zich met de 
strekking van de motie? Waaruit blijkt de prioritering van handhaving op de recreatieparken 
tegenover erkende plekken van overlast? Graag een duidelijk overzicht.

Antwoord 1: Inmiddels heeft de loting plaatsgevonden. Dit betekent dat een aanvang is gemaakt met de 
uitvoering van de handhaving ten aanzien van onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven. 
In het amendement van 8 juli 2021 (derhalve geen motie zoals in de schriftelijke vragen wordt 
opgemerkt) stelt de raad van mening te zijn dat de handhaving uit de reguliere middelen moet komen 
waarbij prioriteit moet worden gegeven aan overlast gevende situaties. De raad stelt voor de 
voorjaarsnota 2021 van de gemeente Midden-Groningen vast te stellen zonder oormerking van het krediet 
voor handhaving van € 25.000. 
Wij merken op dat de handhaving van de recreatiewoningen handhaving van Wabo/Wro regelgeving 
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betreft. Bij handhavend optreden tegen overlast is sprake van handhaving van openbare orde en 
veiligheid. De bevoegdheid van optreden tegen overtreding van Wabo/Wro regelgeving berust bij het 
college, terwijl die tegen overlast ligt bij de politie en de burgemeester. 
Met de beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven heeft 
het college prioriteit gegeven aan handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van 
recreatieverblijven. Zo nodig wordt handhavend opgetreden tegen overlast gevende situaties 
overeenkomstig het amendement van 8 juli 2021 ten laste van de post van € 25.000,-.

2. Vraag 2: Gelet op de onlangs gehouden discussie in de Raad, n.a.v. motie over mogelijke 
huisvesting studenten, blijkt dat we een (ernstig) tekort hebben aan woningen voor o.a. starters 
en statushouders (volgens portefeuillehouder mevrouw Van Schie). Hoe verhoudt dit zich met 
het “uitzettingsbeleid” op de Leine en andere recreatieparken? Immers, de druk op de 
woningmarkt wordt dan nog groter. 

Antwoord 2: De gemeente voldoet aan taakstellingen en de toekenning van woningen aan statushouders. 
In 2020 heeft Midden-Groningen een plus op de taakstelling gerealiseerd en ook voor dit jaar ligt de 
gemeente op koers. De corporaties geven aan dat de druk op de sociale huurmarkt hoger is dan een 
aantal jaren geleden. Om meer zicht te krijgen op de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor 
verschillende doelgroepen zetten corporaties en gemeente samen in het eerste kwartaal 2022 een 
beschikbaarheidsmonitor op. De toegankelijkheid van de koopmarkt staat voor starters onder druk. Een 
eventueel tekort zou niet betekenen dat er niet meer wordt gehandhaafd overeenkomstig de 
gemeentelijke besluitvorming. Er geldt namelijk een beginselplicht om handhavend op te treden tegen 
wonen in strijd met het bestemmingsplan.
Druk op de woningmarkt is geen omstandigheid om af te zien van handhavend optreden, te meer omdat 
het de permanente bewoners (zonder persoonsgebonden overgangsrecht) van de recreatiewoningen 
bekend is dat er handhavend zal worden opgereden. In elk geval sinds het collegebesluit van 26 mei 2020 
weten zij (zij zijn daarover ingelicht in diverse informatiebrieven) dat met ingang van 1 juni 2021 de 
termijn van een jaar waarbinnen zij in de gelegenheid zijn gesteld andere woonruimte te zoeken 
verstreken is.

3. Vraag 3: Is uw College bekend met het Kwaliteits-en afwegingskader: “Wonen in een 
recreatiewoning” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken? Doel kan o.a. zijn de 
transformatie te onderzoeken van recreatie-naar woonbestemming. Er is o.a. menskracht 
beschikbaar om dit te onderzoeken. Is uw College voornemens van deze afwegingskaders gebruik 
te maken, mede om de lokale druk op de woningmarkt te verlichten? Zo ja, wanneer binnen 
welktijdspad, zo nee, waarom niet?

Antwoord 3: Het college is bekend met het Kwaliteits- en afwegingskader “Wonen in recreatiewoningen”. 
In hoofdstuk 1 van het afwegingskader wordt uitdrukkelijk de vraag gesteld voor wie dit kader is bedoeld. 
Het antwoord op die vraag luidt eenduidig: Dit kwaliteits- en afwegingskader kunnen gemeenten 
gebruiken die overwegen om eventueel wonen toe te staan op vakantieparken. 
Het college is niet voornemens gebruik te maken van de in “Wonen in recreatiewoningen” neergelegde 
afwegingskaders aangezien de druk op de lokale woningmarkt niet dermate groot is, dat er een 
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herziening noodzakelijk is van de besluitvorming van 26 mei 2020. Met dat besluit heeft het college 
uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van 1 mei 2017 om - kort samengevat - geen permanente 
bewoning toe te staan en handhavingsbeleid op te stellen. 
Het college heeft op 26 mei 2020 besloten tot een overgangsperiode tot 1 juni 2021 waarbinnen de 
bewoners van de recreatiewoningen in de gelegenheid worden gesteld andere woonruimte te zoeken. 

Aanvullende vragen:
Gelet op recente ontwikkelingen, zoals de recreatieve beperkingen die het provinciaal bestuur wil 
opleggen, hebben wij de navolgende aanvullende vragen.
 

4. Vraag 4: Klopt het dat er inmiddels een loting heeft plaatsgevonden door een notaris? Zo 
ja, welke notaris? Voor welke recreatieparken is geloot en op basis van welke 
uitgangspunten? Klopt het dat lokale notarissen zich niet wilden branden aan een loting en 
dat deze elders in den lande is gedaan? Is dit ingegeven door mogelijke aansprakelijkheid 
omdat men twijfelt aan de (juridische) legaliteit van een loting? 

 
Antwoord 4: Inmiddels een loting heeft plaatsgevonden. Deze is verricht door notaris mr. Ruben 
Berentsen, notaris te Arnhem. Er is geloot volgens de uitgangspunten van de beleidsregel uit de 
inschrijvingen BRP op de recreatieparken De Leine en omgeving (Klein Scheveningen en 
Meerweg), Kropswolde, Borgmeren (Scharmer), De Otter en omgeving, Steendam en de rest van 
de gemeente. Aan lokale notarissen is aangeboden de loting te verrichten. Zij hebben 
aangegeven deze loting niet te willen verrichten, zonder opgave van reden.
 
5. Vraag 5: Op basis van de handhavingsregels is er (blijkbaar) een administratieve check 

uitgevoerd, waarbij u bijvoorbeeld een uitzondering maakt voor gescheiden ouders met 
minderjarige kinderen. Klopt dit? Er is, voordat de loting heeft plaatsgevonden blijkbaar 
geen screening geweest van mensen die om sociale of medische redenen uitgesloten zouden 
moeten worden van loting. Klopt dit ? Zo ja, waarom niet bijvoorbeeld op basis van wat 
bekend is bij bijvoorbeeld de Sociale Dienst/Teams. Klopt het dat degenen die uitgeloot 
zijn behoren tot mensen die op sociale/medische gronden niet uitgezet gaan worden? (Ter 
info: bij de fractie zijn de adressen bekend en de medische-sociale problematiek van 
betrokkenen). 

Antwoord 5: Het klopt in het algemeen niet dat er een administratieve check wordt uitgevoerd 
voordat de loting wordt verricht ten aanzien van de situaties die in het beleid worden genoemd 
als reden voor verlenging van de begunstigingstermijn. Of sprake is van een dergelijke situatie 
(aardbeving, echtscheiding, bouw nieuwwoning) is namelijk niet bekend bij de gemeente. Na de 
loting uit de BRP inschrijvingen wordt er gecontroleerd op het getrokken adres. Na verzending 
van het voornemen last onder dwangsom bestaat de mogelijkheid tot het geven van een 
zienswijze. In dat kader kan worden aangevoerd dat sprake is van een situatie op grond waarvan 
de begunstigingstermijn kan worden verlengd tot maximaal 24 maanden. 
Ten aanzien van de groep kwetsbare personen/gezinnen wordt van tevoren wel een 
administratieve check gedaan. Dit omdat de groep bijzondere aandacht verdient vanwege hun 
positie om sociale of medische redenen en daar een meer actieve houden van de gemeente 
wenselijk wordt gevonden. Van een aantal van hen is bij de gemeente bekend dat zij tot deze 
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groep kunnen worden gerekend. Bij de gemeente bekende kwetsbare personen/gezinnen 
worden van tevoren uit de lotingspopulatie  gehaald op grond van informatie van het sociaal 
team. Niet alle kwetsbare personen/gezinnen zijn echter bekend bij het sociaal team. Dat kan 
ook nog naderhand blijken uit het rapport van de controleur of uit de zienswijze naar aanleiding 
van het voornemen van het opleggen tot de last onder dwangsom dan wel andere later aan de 
gemeente bekend wordende gegevens. Overeenkomstig de beleidsregel biedt de gemeente in 
een situatie van kwetsbaarheid actieve ondersteuning bij het indienen van de aanvraag om een 
verlenging van de begunstigingstermijn, waarbij genoemde advisering van het sociaal team in 
acht wordt genomen. Ook biedt de gemeente actieve ondersteuning bij het vinden van een 
andere reguliere woning binnen de begunstigingstermijn. 

6. Vraag 6: Is inmiddels uitvoering gegeven aan de stappen tot daadwerkelijke uitzetting? Zo 
ja, op welke wijze? Klopt het dat u “derden” heeft ingehuurd om uitzetting te effectueren? 
Zo ja, onder welke condities doen deze mensen het werk dan? Zijn hier protocollen voor zo 
ja, welke? En kunnen wij hier een afschrift van krijgen?

Antwoord 6: Het klopt niet dat er derden zijn ingehuurd om uitzetting te effectueren. Er is geen 
sprake van uitzetting. Er zijn derden ingehuurd die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van de 
gebruikscontroles voor permanente bewoning van recreatiewoningen en hiermee samenhangend 
het handhavingstraject uit te voeren.
Voor de gemeente (en overheidsinstellingen in het algemeen) geldt een beginselplicht tot 
handhaving. De beginselplicht tot handhaving houdt in dat het bevoegd gezag verplicht is om tot 
handhaving over te gaan zodra zij van een overtreding op de hoogte raakt. Reden hiervoor is het 
algemeen belang dat met handhaving gediend wordt. Hieraan wordt uitvoering gegeven door 
controles uit te voeren bij de desbetreffende adressen die volgens het beleid door middel van 
loting zijn aangewezen. Naar aanleiding van de controles en de verzamelde bewijslast wordt 
bepaald of er wordt overgegaan tot handhaving. In het geval van handhaving wordt er een 
voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom verstuurd aan de onrechtmatige bewoner 
en de eigenaar. In dat voornemen wordt aan de aangeschreven persoon de gelegenheid gegeven 
om zijn/haar zienswijze te geven. Na het versturen van het voornemen wordt hetgeen dat is 
aangegeven in de zienswijze, meegenomen in de overweging of moet worden overgaan tot het 
opleggen van een last onder dwangsom. Blijkt er nog steeds sprake te zijn van een overtreding, 
zal een last onder dwangsom worden verzonden. In deze last wordt een begunstigingstermijn en 
een dwangsombedrag genoemd.  Deze zijn overeenkomstig het opgestelde beleid. Als de 
bewoner(s)/eigenaar na het verstrijken van de termijn de overtreding (bewoning) van het 
recreatieverblijf niet hebben beëindigd zal de gemeente overgaan tot een 
invorderingsprocedure. Dit houdt in dat er dat het dwangsombedrag per aangegeven tijdsbestek 
wordt geëind. Tijdens het verloop van de juridische procedures worden er regelmatig controles 
uitgevoerd om te controleren of er aan de last gevolg is gegeven. 
 
In bijlage 1 is het werkproces van de toezichthouders uitvoerig beschreven. Verwezen wordt dan 
ook naar deze bijlage. 
 
 
7. Vraag 7: Klopt het beeld dat er namens de gemeente onaangekondigd aangebeld wordt  en 
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vervolgens geconfronteerd met vragen e.d. zonder dat de reden van het bezoek helder 
wordt gemaakt en men ook geen afschrift(en) krijgt? Behoort de gemeente niet eerst aan 
te schrijven en vervolgens te wachten op al dan niet een verweer van betrokkene(n)? 

 
Antwoord 7: De controles worden niet van tevoren aangekondigd. Voordat het 
handhavingstraject inhoudelijk is opgestart zijn zowel de bewoners als de eigenaren van de 
recreatieverblijven door middel van diverse informatiebrieven ingelicht over het komende 
handhavingstraject. Er wordt niet voor elke controle een aankondiging verstuurd dat er een 
controle zal plaatsvinden. Het effect van de controles zou hiermee teniet worden gedaan. 
Tijdens de controles legitimeert de toezichthouder zich desgevraagd en geeft aan met welk doel 
hij de controle uitvoert. Mocht de bewoner dan wel de eigenaar een afschrift wensen te 
ontvangen van de controlerapportage, dan wordt het rapport desgevraagd toegezonden.

8. Vraag 8: Kunt u ons, middels afschriften, inzage geven van te hanteren protocollen, 
opdrachten, aanwijsbesluiten , condities e.d. op basis waarvan het uitzettingsbeleid 
invulling krijgt?

Antwoord 8: Hier wordt herhaald dat geen sprake is van uitzettingsbeleid.  Verwezen wordt 
hiervoor in zoverre naar de beantwoording van vraag 6. U kunt inzage krijgen in de aan MB-ALL 
verstrekte opdracht en het aanwijzingsbesluit. Voor het werkproces van de toezichthouder 
wordt u verwezen naar bijlage 1. 

9. Vraag 9: op basis van verkregen informatie is er geen controle gesignaleerd op o.a. 
recreatieparken Borgmeren en Schildmeer. Klopt deze veronderstelling en zo ja, waarom 
geen controle/handhaving hier? 

 
Antwoord 9: Deze veronderstelling is niet juist. Op de genoemde recreatieparken vindt ook 
controle/handhaving plaats.

10. Vraag 10: De Raad heeft de extra middelen beschikbaar gesteld voor reguliere handhaving. 
Uit een afschrift van een overeenkomst lezen wij dat specifiek iemand is ingehuurd voor 
handhaving. Inmiddels is deze persoon meerdere keren gesignaleerd op het recreatiepark 
De Leine met een voor burgers onduidelijk doel waardoor zij zich o.a. in hun privacy voelen 
aangetast. Op basis van welke overwegingen wijkt u af van het raadsbesluit om de extra 
middelen voor algemene handhavingsdoeleinden en niet specifiek voor handhaving 
recreatieparken in te zetten? 

 
Antwoord 10: De controles die de toezichthouder uitvoert op recreatiepark De Leine hebben als 
doel het opsporen van onrechtmatig gebruik van de recreatiewoningen. Dat wil zeggen, het 
gebruik van de recreatiewoningen voor permanente bewoning in strijdt met het geldende 
bestemmingsplan. De toezichthouder maakt hierbij gebruik van zijn wettelijke bevoegdheden 
Dat bewoners zich in hun privacy voelen aangetast is vervelend. Echter, de huidige wet- en 
regelgeving geeft de toezichthouder de bevoegdheid om de controles uit te voeren.  Daarbij 
wordt nogmaals benadrukt dat de toezichthouder zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden 
beperkt tot de controle van de uitgelote adressen. Verwezen wordt ook naar bijlage 1.
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Niet wordt afgeweken van het raadsbesluit om de extra middelen voor algemene 
handhavingsdoeleinden en niet specifiek voor handhaving recreatieparken in te zetten. 
Verwezen wordt naar de beantwoording van vraag 1, aan het einde.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris

Bijlage:
1. Werkproces toezichthouder


