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Notitie inzake permanente bewoning op recreatiepark De Leine 

 

1 Inleiding: 

De problematiek rondom recreatiegebied Meerwijck - in het bijzonder het vakantiebungalowpark 

De Leine (hierna: De Leine) - kent een lange historie. De Leine is opgericht in 1995/96. 

Uitgangspunt voor het park was particulier eigenaarschap van uitsluitend recreatief te bewonen 

vakantiewoningen zo blijkt onder meer uit de statuten (Bijlage  18 A). In de koopovereenkomsten 

(Bijlage 1A en 1B) is een verplichting opgenomen voor de eigenaren om lid te worden en te blijven 

van de coöperatie (Coöperatie recreatie-bungalowpark “De Leine” U.A.). Tevens is er een 

verplichting om een beheersovereenkomst af te sluiten met Recreatiecentrum De Leine in de 

koopovereenkomst opgenomen. Beide met de verplichting om deze verplichtingen ook aan 

opvolgend eigenaren op te leggen (kwalitatieve verplichting). 

 

Bij de oprichting van De Leine is ook bepaald dat permanente bewoning van de recreatiewoningen 

niet is toegestaan. Dit verbod is planologisch geregeld in het bestemmingsplan door permanente 

bewoning als strijdig gebruik aan te merken en langs privaatrechtelijke weg door opname van een 

kwalitatieve verplichting in de koopcontracten. Daarnaast werd ook in het parkreglement (Bijlage 

18B) er uitdrukkelijk op gewezen dat permanente bewoning van de vakantiebungalows niet was 

toegestaan.  

 

Ondanks dit verbod en de bekendheid daarmee heeft er vanaf het begin permanente bewoning 

plaats gevonden op De Leine. Dit werd mede in de hand gewerkt doordat vanuit de afdeling 

burgerzaken brieven zijn verstuurd naar de eigenaren/bewoners van de recreatiewoningen met de 

mededelingen dat men zich kon inschrijven op dat adres. Tot dan toe was inschrijving op het adres 

van de recreatiewoning steeds geweigerd.  Door een wijziging in de wetgeving kon echter vanaf dat 

moment de inschrijving op een vakantieadres niet langer meer geweigerd worden.  

 

Net als elders in den lande werd het strijdige gebruik stilzwijgend gedoogd door de toenmalige 

gemeente Hoogezand - Sappemeer, althans er werd niet tegen opgetreden. Deze houding 
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veranderde aan het begin van deze eeuw toen mede onder druk van de media-aandacht voor 

illegale bewoning van vakantiehuizen en de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter ten 

aanzien van gedogen, gemeenten van rijkswege werden aangespoord om deze problematiek aan te 

pakken. Dit leidde tot het opstellen van een plan van aanpak (Bijlage 2) voor het tegengaan van 

permanente bewoning op De Leine.  

 

Op grond van het plan van aanpak permanente bewoning is ingezet op handhaving van illegale 

bewoning. Voor sommige vormen van kortdurende permanente bewoning werd een mogelijkheid 

voor het verkrijgen van een tijdelijke, kortdurende (half jaar) gedoogbeschikking geïntroduceerd. 

Aan diegenen die op peildatum 20 december 2005 permanent op De Leine woonachtig waren werd 

een persoonsgebonden gedoogbeschikking afgegeven met het idee om permanente bewoning met 

de tijd langzaam uit te laten sterven. In het bestemmingsplan Woongebieden uit 2013 zijn deze 

persoonsgebonden gedoogbeschikkingen omgezet in persoonsgebonden overgangsrechten.  

 

Tot dusver is de gemeentelijke inzet steeds gericht geweest op het tegengaan/laten uitsterven van 

de permanente bewoning op De Leine. Desondanks is er ook steeds een aanhoudende lobby geweest 

vanuit de Recreatie-bungalowpark “De Leine” U.A. (hierna: de coöperatie) om permanente 

bewoning toe te staan. Uit de verslagen van de algemene ledenvergadering van 16 april 2005, de 

bijzondere ledenvergadering van 18 november 2005 en het jaarverslag van 2005 (Bijlage 3 t/m 5) 

blijkt de strijdbaarheid van de coöperatie de bereidheid om door middel van juridische procedures 

tot de door hen gewenste toestemming voor permanente bewoning op De Leine te komen. Om de 

kosten van deze juridische strijd te bekostigen is er zelfs een fonds opgericht waaraan alle 

eigenaren verplicht deel moeten nemen. Hiervoor hebben de leden ingestemd met een wijziging 

van de statuten.  

 

De ondernemers in het gebied (De Rietzoom en Allround Watersport Meerwijck) hebben zich 

daarentegen steeds uitdrukkelijk uitgesproken tegen het toestaan van permanente bewoning op De 

Leine, omdat permanente bewoning van de recreatiewoningen een gevaar vormen voor hun 

bedrijfsvoeringen. Ook zijn zij van mening dat het permanent bewonen van de vakantiebungalows 

in de weg staat en afbreuk doet aan de recreatieve (ontwikkelings-)mogelijkheden in het gebied.  

 

Bewoners die permanente bewoning voorstaan en de ondernemers staan in deze kwestie lijnrecht 

tegenover elkaar. Daarnaast zijn er ook nog eigenaren van recreatiewoningen die juist het 

recreatieve gebruik van deze vakantiewoningen voorstaan en zich verzetten tegen het bij recht 

toestaan van permanente bewoning op het vakantiepark. 
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Voortraject: 

Op 4 juli 2016 heeft de raad besloten tot onderzoek naar een zo harmonieus mogelijke oplossing. 

Daarbij werd gestreefd naar een juridische inbedding van de functie horeca- en recreatieve 

bedrijven gezamenlijk met de functie wonen. Toen dat vanwege de geluidsbelasting van De 

Rietzoom niet mogelijk bleek, heeft de Raad op 1 mei 2017 besloten om het belang van de 

ondernemers in het gebied te laten prevaleren en - behoudens respectering van bestaande rechten 

- geen permanente bewoning van de recreatiewoningen toe te staan. Daarbij heeft de Raad tevens 

besloten dat de in het bestemmingsplan opgenomen persoonsgebonden overgangsrechten die 

permanente bewoning toestaan, omgezet dienen te worden in persoonsgebonden 

gedoogbeschikkingen. 

 

Door diverse omstandigheden – zoals het herindelingsproces, uitgebreid overleg met alle 

betrokkenen in het kader van “Van buiten naar binnen werken”, aanvullende onderzoeken, e.a. - 

heeft de uitvoering van dit Raadsbesluit vertraging opgelopen. Eind 2018 is een ambtelijke 

scenariostudie gepresenteerd (Bijlage 6). In deze scenariostudie zijn onderstaande 7 (mogelijke) 

scenario’s getoetst aan 11 ruimtelijk relevante toetsingscriteria. 

 

1. Onverkort intrekken van persoonsgebonden rechten tot wonen door het wegbestemmen van het 

persoonsgebonden overgangsrecht zonder alternatief (handhaven op illegaal gebruik); 

2. Het wegbestemmen van het persoonsgebonden overgangsrecht dat momenteel in het 

bestemmingsplan staat en dit vervangen door persoonsgebonden (gedoog)beschikkingen; 

3. In stand laten van de huidige situatie met het persoonsgebonden overgangsrecht voor de woningen 

waar dit nu voor geldt; 

4. Positief bestemmen (woonbestemming) van de recreatiewoningen waar op basis van het 

persoonsgebonden overgangsrecht nu al gewoond mag worden; 

5. Positief inbestemmen van alle recreatiewoningen (voor zover dat ook conform de wens van de 

eigenaar is); 

6. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemming voor de recreatiewoningen waar op 

basis van het persoonsgebonden overgangsrecht nu al gewoond mag worden; 

7. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemming voor alle recreatiewoningen. 

 

Uit de scenariostudie kwamen scenario’s 1 en 3 als meest gunstige, c.q. minst ongunstige, optie 

naar voren. De scenariostudie is vervolgens ter toetsing voorgelegd aan een onafhankelijke externe 

deskundige, de heer A.G. Bregman (Bijlage 7). Deze onafhankelijke deskundige heeft de uitkomst 
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van de scenariostudie onderschreven, maar voegde zelf nog een 8e optie aan. Deze 8e optie zag op 

het mogelijkerwijs gebruik maken van het palet aan mogelijkheden dat de nieuwe omgevingswet 

wellicht zou bieden. Deze 8e optie was echter voorafgaande aan de besluitvorming in 2017 reeds 

onderzocht en niet valide gebleken. Bovendien zou dit betekenen dat er nog jaren een onzekere 

situatie zou blijven bestaan. Redenen om deze 8e optie niet verder te onderzoeken. 

 

Naar aanleiding van de uitkomst van het expertise rapport van de heer Bregman is er nog advies 

gevraagd aan het bureau Langhout&Wiarda (Bijlage 8) om te bepalen of de 2 voorkeursscenario’s 

ook zouden leiden tot voor vergoeding in aanmerking komende schadeclaims. Uit dit onderzoek 

volgde dat dit bij scenario 1 inderdaad het geval was. 

 

De scenariostudie, het deskundigenrapport en de (plan)schadeinventarisatie zijn ter kennisname 

voorgelegd aan de het college.  

 

Na de kennisname door het college zijn de rapporten vervolgens in februari/maart 2019 gedeeld 

met betrokkenen. Dit heeft de nodige vragen en gezichtspunten opgeleverd die op hun beurt weer 

bekeken zijn en waarvan de uitkomst teruggekoppeld is aan betrokkenen. Dit interactieve proces 

(van buiten naar binnen) heeft de nodige tijd gekost, maar heeft de compleetheid vergroot.   

 

Leeswijzer: 

Hierna zal in hoofdstuk 2 eerst de standpunten van de diverse stakeholders worden uiteengezet, 

waarna in hoofdstuk 3 van deze nota een weging zal worden gemaakt van alle betrokken belangen, 

welke leiden tot de conclusie onder hoofdstuk 4. In de bijlagen treft u verdere informatie - zoals 

onderzoeksrapporten - aan, waarnaar in de hoofdtekst wordt verwezen. 

 

2 Van buiten naar binnen: 

De ambtelijk opgestelde scenariostudie naar aanleiding van het raadsbesluit van 1 mei 2017 is, 

nadat het college hiervan kennis had genomen, voorgelegd aan de belangrijkste stakeholders in het 

gebied, te weten het bestuur van de coöperatie en de betrokken ondernemers in het gebied. 

 

2.1 Coöperatie 

Namens de coöperatie is in dit proces naar voren gebracht dat naar hun mening permanente 

bewoning kan samengaan met de bedrijfsvoering van de ondernemers in het gebied. Naar hun 

mening valt het met de overlast - van met name De Rietzoom - alleszins mee.  
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Gesteld wordt dat de recreatieve functie van het vakantiebungalowpark niet meer kan worden 

gerealiseerd. Dit zou onder meer blijken uit de Ruimtelijke visie van BügelHajema Adviseurs uit 

2015 (Bijlage 21). Reden hiervoor is dat veel vakantiehuizen vanaf het ontstaan van het park reeds 

permanent bewoond zijn geweest. Ook ontbreken er belangrijke voorzieningen zoals een 

ontvangstgebouw, restaurant, tennisbanen. Hierdoor is het vakantiebungalowpark voor velen niet 

meer interessant als vakantiebestemming.  

Overgelegd is een brief (Bijlage 9) van gedeputeerde staten van de provincie Groningen, d.d. 2 

februari 2006, waarin de toenmalige gedeputeerde zou hebben aangegeven dat als aangetoond kon 

worden dat het vakantiebungalowpark niet meer als zodanig zou kunnen functioneren de provincie 

medewerking zou willen verlenen naar het omzetten van recreatieve naar permanente bewoning. 

Tevens wordt gewezen naar voorbeelden in Grootegast en Vlagtwedde, waar de provincie ook 

permanente bewoning van recreatiewoningen heeft toegestaan. 

 

Ook is de coöperatie van mening dat handhaving van de illegale bewoning onmogelijk en enorm 

kostbaar is. Het zal tevens tot gevolg hebben dat er mensen op straat komen te staan. Het niet 

toestaan van permanente bewoning bij recht zal naar de mening van de coöperatie ook tot gevolg 

hebben dat de onderhoudstoestand op het park verder zal verloederen.  

     

De coöperatie is van mening dat de scenariostudie onvolledig is en geen rekening houdt met onder 

andere de Woonvisie. Tevens is de coöperatie van oordeel dat het deskundigenrapport onvolledig 

en onjuist is. Met name is de coöperatie van mening dat de horeca-activiteiten van De Rietzoom, in 

het bijzonder de discotheek, in strijd zijn met de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan en 

niet onder het overgangsrecht kunnen worden gebracht.  

 

Door de coöperatie is op 23 augustus 2019 een brief aan de Raad gestuurd. Daarin werd gevraagd 

om een herziening van het bestemmingsplan. Namens de coöperatie heeft de heer De Bey gebruik 

gemaakt van het recht om in te spreken om de zaak van de coöperatie nader te bepleiten. 

Vervolgens heeft er op 4 november 2019 een gesprek plaatsgevonden met de heer De Bey en de 

heer Prummel, waarbij de stand van zaken is besproken en hun nogmaals de gelegenheid is 

geboden om nader informatie aan te leveren. Het betrof hier informatie omtrent een uitspraak van 

de directeur van de Regio Groningen-Assen (RGA), waaruit zou blijken dat het positief 

inbestemmen van permanente bewoning niet zou leiden tot een afname van het 

woningbouwaantallen. Daarnaast werd aangegeven dat er nog informatie zou worden toegezonden 

waaruit zou blijken dat een discotheek niet als ondergeschikt te functie kan worden aangemerkt 

ten opzichte van een hoofdbestemming “Dagrecreatie”. De laatste van deze informatiebronnen 
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werd medio december ontvangen. In het gesprek van 4 november 2019 werd verder nog aangegeven 

dat de brief van 23 augustus 2019 niet gezien moest worden als een verzoek om herziening van het 

bestemmingsplan en dat deze brief buiten behandeling kon worden gesteld. Hetgeen ook is 

geschied.  

  

2.2 De ondernemers 

Door de ondernemers in het gebied wordt aangevoerd dat het bij recht toestaan van permanente 

bewoning van de recreatiewoningen op De Leine schadelijk is voor hun bedrijfsvoering, ten koste 

gaat van de recreatieve functie van het park en schadelijk is voor de recreatieve 

ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied. De ondernemers voeren aan dat het toestaan van 

permanente bewoning bij recht in strijd is met zowel het gemeentelijke als het provinciale beleid. 

Verder bestrijden de ondernemers de idee dat het vakantiebungalowpark niet meer als zodanig zou 

kunnen functioneren.  

 

2.3 Individuele eigenaren 

De coöperatie geeft aan  dat alle eigenaren te kennen hebben gegeven voor permanente bewoning 

te zijn. Hiertoe is in 2011 door hen een meting gedaan. Er hebben zich ook een aantal eigenaren 

gemeld die zich niet kunnen vinden in de standpunten die de coöperatie uitdraagt. 

 

2.4 Potentiële kopers 

Verder hebben zich ook nog potentiële kopers van een recreatiewoning gemeld met een warm 

pleidooi om permanente bewoning toe te staan. Door dezen werd aangevoerd dat het een prachtig 

woonmilieu is en dat het permanente mogen bewonen van deze recreatiewoningen juist ervoor kan 

zorgen dat het park goed wordt onderhouden en een sieraad wordt voor Hoogezand. 

 

2.5 Kamermotie van 19 februari 2020 en Kamerbrief van 3 april 2020  

Voorstanders van permanent wonen op De Leine hebben gewezen op de Kamermotie van 19 

februari 2021 (Bijlage 23). Aanleiding voor deze motie is de krapte op de woningmarkt. De motie 

houdt in om gemeenten vanaf 2021 de mogelijkheid te geven om snel permanente bewoning van 

recreatiewoningen toe te staan, waarbij de bestaande regeling wordt geactualiseerd om 

objectgebonden vergunningen af te geven voor recreatiewoningen die voor 2019 zijn gebouwd mits 

zij voldoen aan het bouwbesluit en geen strengere eisen worden gesteld aan omliggende bedrijven. 

Tevens hebben de voorstanders gewezen op Kamerbrief van 3 april 2020, waarin de minister ingaat 

op de motie (bijlage 24). 
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3 Weging: 

 

3.1 Gemeentelijk beleid / Provinciaal beleid/ Rijksbeleid: 

 

Het gemeentelijk beleid is neergelegd in het bestemmingsplan en bepaalt dat permanente 

bewoning van recreatiewoningen op De Leine (en Klein Scheveningen) niet is toegestaan (zie 

Bijlage 10 voor de relevante voorschriften). Het provinciaal beleid, neergelegd in de provinciale 

omgevingsverordening (hierna: POV), verbiedt permanente bewoning van recreatiewoningen in dit 

gebied (Bijlage 11). Het vakantiebungalowpark ligt in het provinciale buitengebied. Op grond van 

artikel 2.33 POV is daar geen permanente bewoning van recreatiewoningen toegestaan. Ook het 

Rijksbeleid is er sinds jaar en dag op gericht dat het buitengebied niet wordt verstedelijkt. Dit is 

als uitvloeisel van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte neergelegd in artikel 3.1.6 van het 

Besluit ruimtelijke ordening en staat bekend onder de naam ladder voor duurzame verstedelijking.  

 

Anders dan de coöperatie aanvoert, kan in de brief van provinciale staten van 6 februari 2006 geen 

toezegging van de gedeputeerde worden afgeleid om mee te werken aan het toestaan van 

permanente bewoning op De Leine / Klein Scheveningen. Er staat dat in het onwaarschijnlijke geval 

de gemeente aan zou kunnen tonen dat het recreatiebungalowpark niet meer als zodanig kan 

functioneren dit slechts een eerste stap zou kunnen zijn tot legalisatie van illegale bewoning. De 

brief sluit verder af met wij onthouden ons dan ook van voorlopige conclusies.  

 

De door de coöperatie in 2011 uitgevoerde meting moet worden gezien  als een momentopname. 

Nadien hebben een verschillende recreatiewoningen op De Leine een andere eigenaar gekregen. 

Tot de eigenaren die hebben aangegeven het niet eens zijn met de door de coöperatie voorgestane 

lijn om permanente bewoning mogelijk te maken behoren zowel nieuwe eigenaren als eigenaren 

die volgens de enquête uit 2011 voor permanente bewoning waren en daaromtrent een andere 

mening zijn toegedaan. Sommige eigenaren hebben aangegeven dat zij absoluut geen voorstander 

zijn van het toestaan van permanente bewoning bij recht. Deze eigenaren zijn van mening dat juist 

de permanente bewoning van een groot aantal woningen negatieve effecten heeft op de 

verhuurbaarheid van hun recreatiewoning en dat juist het permanent bewonen er voor zorgt dat 

het park langzamerhand aan het verloederen. 

 

Door de coöperatie wordt aangevoerd dat door het ontbreken van faciliteiten en het grote 

percentage permanente bewoning De Leine niet meer zou kunnen functioneren als recreatiepark. 

In deze overtuiging voelt de coöperatie zich gesteund door de in opdracht van de gemeenteraad 
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opgestelde Ruimtelijke visie van BügelHajema Adviseurs uit 2015. In dit rapport werd onder meer 

geconcludeerd dat De Leine op dat moment niet in staat was  in te spelen op de huidige 

recreatieve markt. Daarnaast wordt in de visie tevens geconcludeerd dat De Leine duidelijk 

potentie heeft: de ligging aan water en natuur, op korte afstand van de stad Groningen, biedt vele 

mogelijkheden.  Dit rapport is betrokken bij de besluitvorming van de raad in juli 2016 waarin 

onder meer de pilot Geruisloos De Leine is opgestart, in het kader waarvan werd gestreefd naar 

juridische inbedding van de functie horeca- en recreatieve bedrijven gezamenlijk 

met de functie wonen. Bij het besluit van 1 mei 2017 heeft de raad besloten op basis van de 

uitkomsten van ambtelijk onderzoek naar de verenigbaarheid van bedrijfsfuncties en woonfuncties 

om geen permanente bewoning toe te staan in recreatiegebied Meerwijck en is de besluitvorming 

van 2016 terzijde geschoven. Voor de inhoudelijke besluitvorming komt aan de ruimtelijke visie van 

BügelHajema nu dan ook geen betekenis meer toe. 

 

 

GS heeft echter in een brief van 2005 (Bijlage 12) hierover aan de toenmalige gemeente 

Hoogezand-Sappemeer reeds aangeven dat zij deze argumenten en argumenten als de 

onmogelijkheid en kostbaarheid van handhaving, karakteriseert als drogredenen, welke niet kunnen 

leiden tot de aanname dat het vakantiebungalowpark niet meer als zodanig kan functioneren. Ook 

de Raad van State heeft in het beroep van de coöperatie tegen de vaststelling van het 

bestemmingsplan Woongebieden expliciet het volgende aangegeven (Bijlage 13). 

 

"Dat de voorzieningen die volgens oorspronkelijk opzet deel zouden uitmaken van het recreatiepark, 

waaronder een ontvangstgebouw, een tennisbaan en een restaurant, niet zijn en waarschijnlijk niet 

worden gerealiseerd, zoals de coöperatie stelt, leidt - zelfs als dat juist zou zijn - niet tot het 

oordeel dat het plan niet uitvoerbaar is. De bestemming "Recreatie" kan immers ook zonder die 

voorzieningen worden gerealiseerd."   

 

Het argument van de ontbrekende voorzieningen in relatie tot het niet goed kunnen functioneren 

van het vakantiepark is door de raad reeds in 2013, 2016 en 2017 geduid en terzijde geschoven, 

zoals hierboven is uiteengezet. In dit verband moet worden opgemerkt dat niet valt in te zien 

waarom het ontbreken van genoemde faciliteiten aan het goed functioneren van het 

vakantiebungalowpark in de weg zou staan. Dat bepaalde doelgroepen dit als een gemis zullen 

ervaren en daarom kiezen voor een ander park zal ongetwijfeld zo zijn. Dat betekent echter niet 

dat andere doelgroepen dat juist weer als een pluspunt zullen ervaren. Het park biedt, gelet op de 

ligging bij het Zuidlaardermeer, voldoende gelegenheid om te recreëren. Verder zijn er in de 
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nabije omgeving van het park veel mooie fietsroutes te vinden en aangrenzend aan het park 

voldoende horecafaciliteiten. Ook ligt het park op korte afstand van de faciliteiten die zich in het 

kerngebied Hoogezand bevinden, zoals tennisbanen, zwembad, et cetera, waardoor de afwezigheid 

van die faciliteiten op De Leine zelf gecompenseerd wordt.  

Door de coöperatie is verder ter ondersteuning van hun standpunt dat GS mogelijkerwijs wel 

medewerking zou willen verlenen aan het legaliseren van de permanente bewoning nog gewezen 

naar ontwikkelingen in Vlagtwedde en Grootegast. Hierover is navraag gedaan bij de provincie. Van 

de zijde van de provincie is aangegeven dat deze ontwikkelingen op zichzelf staan en het gevolg 

zijn van ander beleid. Zo zou het bijvoorbeeld in Vlagtwedde gaan om recreatiewoningen waarin in 

eerste instantie permanente bewoning bij recht was toegestaan hetgeen later (ten onrechte) was 

weg bestemd. Het zijn in meerdere opzichten niet met elkaar te vergelijken situaties, aldus de 

provincie. 

 

Namens de provincie is per mail van 4 juni 2019 (Bijlage 14) aangegeven dat het beleid ten aanzien 

van permanente bewoning, zoals vervat in de provinciale omgevingsverordening duidelijk is. Daarin 

wordt uitdrukkelijk bepaald dat permanente bewoning van recreatiewoningen in het 

bestemmingsplan dient te worden uitgesloten. Er geldt dus een verbod op permanente bewoning 

van recreatiebungalows. Voor de provincie is er nu geen aanleiding hier van af te wijken. Hiermee 

wordt door de Provincie uitdrukkelijk te kennen gegeven dat er geen medewerking zal worden 

verleend aan een mogelijk verzoek tot legalisatie van de permanente bewoning op De Leine. In dit 

emailbericht wordt verder nog aangegeven dat de in de bij dat bericht gevoegde brief genoemde 

mogelijkheid, op grond waarvan permanente bewoning zou kunnen worden toegestaan als de 

recreatieve functie niet meer zou kunnen worden verwezenlijkt, thans niet meer aanwezig is. 

 

Dit leidt tot de conclusie dat legalisatie van permanente bewoning op De Leine, zo de gemeente al 

medewerking zou willen verlenen, in strijd is met de POV en om die reden ook niet zal kunnen 

slagen.  

 

In dit verband moet worden opgemerkt dat de kamermotie van 19 februari 2020 om permanent 

bewonen van recreatiewoningen, onder voorwaarden, te legaliseren  niet tot een ander standpunt 

leidt. Deze motie staat haaks op het gemeentelijk en provinciaal beleid dat permanente bewoning 

van recreatiewoningen moet worden tegengegaan.  De regering heeft op 3 april 2020 in een 

Kamerbrief gereageerd op deze motie. Daarin geeft minister Van Velthoven aan dat zij voornemens 

is om in afwachting van inwerkingtreding van de Omgevingswet voortvarend een wijziging van het 

Bor door te voeren. De minister geeft aan dat deze landelijke regel zal inhouden dat aan de hand 
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van beleidsregels kan worden bepaald of een recreatiewoning door middel van een objectgebonden 

vergunning kan worden verleend. Deze beleidsregels moeten door de gemeente worden opgesteld. 

De minister geeft daarbij echter ook uitdrukkelijk aan dat de beste optie voor een specifiek 

vakantiepark echter een lokale keuze blijft. (bijlage 24). In de gemeente Midden-Groningen hebben 

wij altijd het beleid gevoerd dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet toegestaan is. 

Ons beleid terzake wordt onderstreept door het provinciale beleid van de provincie Groningen, 

zoals zij wederom heeft bevestigd naar aanleiding van een gemeentelijke vraagstelling. De 

provincie heeft desgevraagd aangegeven dat de motie, gelet op het doel,  geen aanleiding geeft om 

de Omgevingsverordening te herzien, omdat daarmee de druk op de woningmarkt niet wezenlijk 

wordt verlicht.  

 

3.2 Handhaving  

Uitgangspunt van de handhaving is het herstellen van de oorspronkelijke situatie. Dat is een 

vakantiebungalowpark waar recreatief wordt gewoond, waarbij de vakantiewoningen in eigendom 

zijn van particuliere eigenaren.  

 

Door de coöperatie is aangegeven dat handhaving van de illegale permanente bewoning op De Leine 

onmogelijk zou zijn gelet op het feit dat in het bestemmingsplan en overig gemeentelijk beleid niet 

is aangeven wat er onder permanente bewoning moet worden verstaan. Tevens zou het enorm veel 

geld kosten en tot gevolg hebben dat, mocht het slagen, veel mensen op straat zouden komen te 

staan. 

 

Zoals hiervoor al werd opgemerkt is handhavingsproblematiek geen reden om permanente 

bewoning te legaliseren. De overheid heeft een beginselplicht tot handhavend optreden tegen 

illegale situaties. Dat dit soms moeilijk is en geld kost, doet daaraan niet af.  

 

Permanente bewoning: 

Het ontbreken van een omschrijving van wat onder "illegale bewoning van een vakantiewoning" 

moet worden verstaan, betekent niet dat hiervoor geen richtlijnen zijn. De jurisprudentie geeft 

wat dat betreft voldoende aanknopingspunten. Ook het bij huisadvocaat Yspeert advocaten 

ingewonnen advies bevestigt dat de regeling in het bestemmingsplan handhaving van het verbod op 

illegale permanente bewoning van recreatiewoningen op De Leine mogelijk maakt (Bijlage 20). 

Vakantieparken waarin dat tot dusver bijvoorbeeld met succes is toegepast, zijn de gemeenten 

Millingen en Beuningen. 
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Kosten: 

In het verleden is door de gemeente Hoogezand-Sappemeer ook succesvol handhavend opgetreden 

tegen niet toegestane bewoning op De Leine. Hierbij werd gebruik gemaakt van MB-All, een bureau 

dat beschikt over veel expertise op het terrein van permanente bewoning op 

vakantiebungalowparken. Als gevolg van de handhavingsactiviteiten kwam er tot medio 2016 

vrijwel alleen toegestane bewoning voor op De Leine. De handhaving door MB-ALL is medio 2016 

gestaakt, omdat eerst de uitkomsten van het naar aanleiding van het Raadsbesluit van 2016 

ingestelde onderzoek naar de verenigbaarheid van de bedrijfsfunctie en de woonfunctie in het 

gebied afgewacht diende te worden. De Raad heeft in 2017 echter besloten om permanente 

bewoning niet bij recht mogelijk te willen maken en opdracht gegeven om een handhavingsplan op 

te stellen. Vanwege haar eerdere betrokkenheid en expertise is MB-ALL opnieuw gevraagd om een 

offerte uit te brengen (Bijlage 19).  

 

Op grond van een recent ambtelijk onderzoek wordt het aantal illegale permanente bewoningen 

geschat op 32 adressen. Een onzekere factor is in welke mate de bewoners aan de oproep gehoor 

zullen geven de niet toegestane permanente bewoning voor 1 juni 2021 te beëindigen. Om die 

reden wordt – op basis van de offertes van MB-ALL - voorgesteld om te werken met een 

handhavingsjaarbudget van € 50.000 en een zogenaamde handhavingsportefeuille. Dit betekent dat 

er iedere keer een vast aantal zaken in behandeling worden genomen. Eerst zodra een 

handhavingszaak is afgerond zal dan weer een nieuwe handhavingszaak kunnen worden opgepakt 

tot aan het moment dat het voor dat jaar vastgestelde jaarbudget is verbruikt of het moment 

waarop de illegale bewoning op De Leine is beëindigd. Alvorens tot handhaving over te gaan wordt 

geadviseerd om in de periode gelegen tussen 1 juni 2020 en 1 juni 2021, door middel van een Quick 

Scan, de omvang van de illegale permanente bewoning in beeld te brengen. De 

handhavingsmaatregelen en de wijze waarop deze zullen worden uitgevoerd worden neergelegd in 

nog op te stellen en te publiceren handhavingsbeleid illegaal bewoonde recreatiewoningen. 

Hiervoor is een budget van € 20.000 benodigd. Dit budget kan worden uitgesmeerd over 2020 en 

2021. Voor de handhaving op illegale permanente bewoning bestaat momenteel geen budget. Voor 

de genoemde budgetten zal uiterlijk in de begroting van 2021 een voorstel worden gedaan waarin 

de begrotingseffecten voor de jaren 2021 en volgende worden meegenomen.  Overigens kost 

handhaving niet alleen geld, maar kan het ook tot inkomsten leiden, doordat er dwangsommen 

verbeurd worden als het illegale gebruik niet of niet tijdig wordt beëindigd. De kosten van de 

handhaving verdienen zich dan (deels) terug. 

 
Omgevingsdienst Groningen (ODG): 
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De ODG heeft aangegeven dat zij weliswaar in staat is om de toezicht en waar nodig de handhaving 

van het verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen uit te voeren, maar dat daarvoor 

capaciteit dient te worden ingehuurd. Geadviseerd wordt derhalve uit te besteden aan een externe 

partij die het geheel handhavingstraject voor de gemeente verzorgt.  

 

 

Bewoners op straat: 

 

Voor wat betreft het argument van de coöperatie dat bij succesvolle handhaving bewoners van 

illegaal bewoonde recreatiewoningen op straat komen te staan, geldt dat zij inderdaad dienen te 

verhuizen. Dat is echter een risico dat deze bewoners welbewust hebben genomen door permanent 

in een recreatiewoning te gaan wonen, terwijl men wist of had moeten weten dat dit niet was 

toegestaan. Blijkens de koopovereenkomst die destijds met de verkrijgende eigenaren is 

afgesloten, is het verbod van permanente bewoning immers uitdrukkelijk als kwalitatieve 

verplichting opgenomen. Hierdoor is deze bepaling ook bij vervreemding van de recreatiewoning 

weer in aan de opvolgende eigenaren opgelegd en kan van onwetendheid geen sprake kan zijn. Het 

is aan de eigenaar van een recreatiewoning om zijn eventuele huurders hierover te informeren. 

Daarnaast is het toezien op deze bepaling in het koopcontract toegewezen aan de coöperatie.  

 

Overigens zal bij handhaving niet rauwelijks worden gevorderd dat de recreatiewoning moet 

worden verlaten. Zorgvuldige besluitvorming vereist dat hier voor een redelijke termijn wordt 

gegund, zodat men de gelegenheid heeft om een andere woonruimte te vinden. Voorgesteld wordt 

om bewoners van illegaal permanent bewoonde recreatiewoningen tot 1 juni 2021 de tijd te 

gunnen om vervangende woonruimte te zoeken. In de tussenliggende periode kan dan al wel 

begonnen worden met de inventarisatie van de recreatiewoningen waar illegale permanente 

bewoning plaatsvindt, zodat direct daarop volgende de overgebleven illegale situaties kunnen 

worden aangevat. 

Gezien de termijnen en de voorgenomen handhavingsaanpak zal dit afgezet tegen alle bewegingen 

in de woonmarkt materieel nauwelijks effecten hebben voor de woningmarkt in Midden-Groningen. 

Desgevraagd heeft de provincie, mede in het licht van de eerdergenoemde Kamermotie en 

bijbehorende Kamerbrief deze conclusie ook onderschreven. Los van deze constatering is de door 

de jaren heen het beleid gevoerd dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is 

toegestaan. 

 

3.2.1 Tijdelijke gedoogbeschikking  
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In het Plan van Aanpak Onrechtmatige bewoning recreatieverblijven Hoogezand-Sappemeer van 

2006 (Bijlage 2) is een regeling voorgesteld om in situatie waarin iemand met spoed tijdelijk, als 

overbrugging, woonruimte nodig had een gedoogbeschikking te verlenen op grond waarvan, onder 

voorwaarden, maximaal een half jaar permanent in een recreatiewoning gewoond mocht worden. 

Een periode die maximaal éénmaal met een half jaar verlengd kon worden.  

 

Hoewel niet is gebleken dat deze beleidsregel ooit formeel is vastgesteld, en in ieder geval nu niet 

meer vigerend is (want Wet Arhi), heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer deze beleidsregel 

jarenlang toegepast. De aanvraagformulieren hiervoor waren verkrijgbaar bij afdeling Burgerzaken. 

Op enig moment is beleidslijn echter in onbruik geraakt. De verkrijgers van een tijdelijke 

gedoogbeschikking kregen geen schrijven dat de gedoogperiode verstreken was. Dit is namelijk ook 

niet nodig, omdat de einddatum in de beschikking was opgenomen. Immers, de gedoogbeschikking 

was voor een half jaar verleend en het is de verantwoordelijkheid van de verkrijger van de 

gedoogbeschikking om dan tijdig de woning te verlaten. In het verleden (tot medio 2016) werd door 

MB-ALL gecontroleerd en gehandhaafd op illegale permanente bewoning. Daardoor werden 

overtreders van het verbod op permanente bewoning, dus ook degenen die na ommekomst van de 

gedoogtermijn de woning niet tijdig verlieten, aangesproken en zo nodig door middel van dreiging 

met bestuursrechtelijke dwangmiddelen aangespoord om de illegale permanente bewoning van de 

recreatiewoning te beëindigen.  

In verband met het Raadsbesluit van 2016 om te onderzoeken of permanente bewoning op De Leine 

mogelijk kon worden gemaakt is de handhaving door MB-ALL destijds stopgezet, waardoor vanaf dat 

moment geen controle meer is uitgevoerd op illegale permanente bewoning, al dan niet na 

ommekomst van een tijdelijke gedoogtermijn. Dit betekent echter niet dat de gemeente haar recht 

om te handhaven daarmee heeft verspeeld. 

 

Daar de behoefte aan tijdelijke woonruimte nog steeds actueel is, wordt voorgesteld om dit 

onderwerp in te kaderen in door het college op en vast te stellen handhavingsbeleid in de vorm van 

beleidsregels betreffende illegaal bewoonde recreatiewoningen. Dit handhavingsbeleid betreft alle 

recreatiewoningen in de gemeente Midden-Groningen.  

 

3.3 Scenariostudie 

Door de coöperatie is aangevoerd dat de scenariostudie te beperkt is uitgevoerd en dat niet alle 

mogelijke scenario's zijn geduid. Bovendien zou er in deze studie geen aandacht zijn besteed aan 

de Woonvisie. 
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Dat er in eerste instantie geen rekening is gehouden met de Woonvisie klopt. Dit komt doordat de 

scenariostudie al was opgesteld voordat de Woonvisie in procedure kwam. Bij de behandeling van 

de Woonvisie is hier – mede naar aanleiding van een inspraakreactie van de coöperatie – expliciet 

aandacht aan besteed en heeft dit ook een plaats gekregen in het raadsvoorstel. Belangrijk is te 

weten dat de Woonvisie zich niet uitlaat over het al dan niet permanent wonen op De Leine. Naar 

aanleiding van de consultatieronde is de scenariostudie op dit punt aangepast.  

 

Voor wat betreft de gestelde onvolledigheid van de bestudeerde scenario's kan worden opgemerkt 

dat er door de coöperatie geen scenario's naar voren zijn gebracht, welke niet al in de studie zijn 

besproken. Van de gestelde onvolledigheid is derhalve niets gebleken. 

 

3.4 Deskundigenrapport 

Ten aanzien van het deskundigenrapport van A. Bregman is door de coöperatie aangegeven dat dit 

niet door een deskundige op het gebied van Ruimtelijke Ordeningsrecht is opgesteld. Met name de 

aanname dat bedrijfsactiviteiten van De Rietzoom onder het overgangsrecht zouden vallen, wordt 

door de coöperatie tegengesproken. Zo zou de discotheek van De Rietzoom geen ondergeschikte 

horeca vormen. 

 

Over de deskundigheid van de heer Bregman kan het volgende worden gezegd. Bregman is sinds 

1987 verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht (IBR) en bekleedde van 2010 tot 2015 de leerstoel 

Gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2016 is Bregman 

bijzonder hoogleraar Bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast adviseert Bregman al 

25 jaar over juridische inkadering van ruimtelijke ontwikkelingen, zowel publiek- als 

privaatrechtelijk. Gelet op de staat van dienst van Bregman zijn wij van oordeel dat zijn 

deskundigheid in deze niet ter discussie staat. 

 

3.5 Planologie 

Op grond van het huidige bestemmingsplan Woongebieden 2013 (Bijlage 10) geldt voor gebieden 

met de bestemming Recreatie, dat er op die gronden tevens horeca tot een maximum van 850m² 

mag worden uitgeoefend als ondergeschikte functie. Hierbij wordt in de begripsomschrijving van 

Horeca tevens expliciet een discotheek genoemd. 

 

Het probleem dat zich hier echter voordoet is dat bij het op/vaststellen van het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 abusievelijk de aanduiding Jachthaven op de gronden van De Rietzoom is 

komen te vervallen. Dit betekent echter niet dat de jachthavenactiviteiten van De Rietzoom in 



   

 Pagina: 15 van 22 

 Datum: 27 april 2020 

 Zaak: 2018-028283 

 Onderwerp: Notitie Permanente bewoning De Leine  

 

 

strijd zijn met het bestemmingsplan en dus niet toegestaan zouden zijn. Dit komt doordat het 

gebruik dat van de gronden wordt gemaakt, reeds voor de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan Meerwijck 1997 (Bijlage 15 A&B) bestond en daarmee onder de werking van het 

overgangsrecht van dat bestemmingsplan is komen te vallen. Ditzelfde geldt overigens voor de 

discotheek, blijkens een milieuvergunning uit 1994 (Bijlage 16 A&B) en een exploitatievergunning 

voor Paviljoen De Rietzoom en Discotheek The Boat House op het adres Meerweg 60 te Kropswolde 

afgegeven in 1996 (Bijlage 17). Dit overgangsrecht is vervolgens overgenomen in het 

bestemmingsplan Woongebieden 2013. Uit het horecadossier van De Rietzoom blijkt verder dat 

deze activiteit steeds heeft voortgeduurd en niet is vergroot. Zowel qua oppervlakte van de 

discotheek als het gebruik dat daarvan wordt gemaakt is er geen sprake van toename van de 

strijdigheid ten opzichte van de situatie voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

Meerwijck 1997.  

Derhalve zijn de activiteiten van De Rietzoom, ondanks het vervallen van de aanduiding Jachthaven 

en afgezien van bestaande mogelijkheden op basis van het vigerende bestemmingsplan, nog steeds 

toegestaan op grond van het overgangsrecht. Dit laat onverlet dat de Jachthaven op den duur weer 

als zodanig in de planologie geregeld dient te worden. Dit kan echter wachten tot het moment dat 

het bestemmingsplan op grond van de nieuwe omgevingswet dient te worden vervangen door een 

nieuw omgevingsplan.  

 

Door de coöperatie wordt aangevoerd dat de discotheek van de Rietzoom in strijd is met het 

bestemmingsplan, omdat hierin volgens haar alleen ondergeschikte horeca is toegestaan en een 

discotheek niet als ondergeschikte horeca kan worden aangemerkt. Om dit argument te staven is 

onder meer een begripsomschrijving uit de APV van de gemeente Schagen over gelegd en een 

uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRS) (ECLI:NL:RVS: 

2018:3129).  

 

Uit extern ingewonnen juridisch advies bij Yspeert advocaten blijkt dat de discotheekactiviteiten 

van De Rietzoom door de bestuursrechter naar alle waarschijnlijkheid niet als ondergeschikte 

horeca zullen worden aangemerkt en daarmee als strijdig met de gebruiksbepalingen van het 

bestemmingsplan Woongebieden 2013 wordt bestempeld. Dit leidt echter niet ook tot de conclusie 

dat deze functie in strijd is met dit bestemmingsplan, omdat deze functie in dat geval gedekt is 

door het opeenvolgende overgangsrecht van de bestemmingsplannen Meerwijck 1997 en 

Woongebieden 2013. Het repareren van deze planologische strijdigheid kan te zijner tijd worden 

meegenomen met de vervanging van het bestemmingsplan door het eerdergenoemde 

omgevingsplan. 
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Door corporatie wordt met een beroep op een uitspraak van de ABRS van 19 juli 2019 

(ECLI:NL:RVS:2019:2442) ook nog betoogd dat permanente bewoning van vakantiewoningen is 

toegestaan. In deze hoger beroepzaak handelde het over toepassing van de Wet huurtoeslag (Wht). 

In deze uitspraak oordeelde de ABRS dat de belastingdienst er ten onrechte van uit was gegaan dat 

een vakantiewoning waar illegaal permanent wordt gewoond, maar waar door het bevoegde gezag 

niet wordt gehandhaafd, op grond van de Wht dient te worden beschouwd als deel uitmakende van 

een vakantiebestedingsbedrijf. M.a.w. heeft de ABRS geoordeeld dat in een dergelijk geval een 

vakantiewoning voor de uitvoering van de Wht gelijkgesteld dient te worden aan een normale 

burgerwoning. Dit oordeel brengt in tegenstelling tot wat de coöperatie betoogd niet met zich dat 

daarmee permanente bewoning is toegestaan. De uitspraak brengt alleen met zich dat een huurder 

van een vakantiewoning recht op huurtoeslag kan hebben indien vast komt te staan dat hij daar (al 

dan niet legaal) permanent woont. De uitspraak verleent echter geen recht om daar permanent te 

wonen. 

 

 

3.6 Woningvoorraad/Woonvisie 

In de Woonvisie die in 2019 door de Raad is vastgesteld wordt niets gezegd over het permanent 

bewonen van recreatiewoningen. De Woonvisie als zodanig staat hieraan niet in de weg. In de 

Woonvisie wordt slechts aangegeven dat aan het vraagstuk permanente bewoning van 

recreatiewoningen wordt gewerkt. Wel zou het legaliseren van permanente bewoning in strijd zijn 

met het uitgangspunt van de Woonvisie dat de gemeente  kwalitatief hoogwaardige woningen ziet 

als een belangrijke beleidsmatige prioriteit en uitdaging. Het legaliseren van permanente bewoning 

op De Leine zou namelijk betekenen dat er een fors aantal woningen aan de woningvoorraad wordt 

toegevoegd die kwalitatief van een ander  niveau zijn dan woningen die voor permanente bewoning 

zijn gebouwd, omdat voor vakantiewoningen andere  bouweisen gelden dan voor gewone woningen. 

Dit aantal kan nog oplopen als op grond van het gelijkheidsbeginsel van andere parken 

gelijksoortige verzoeken komen die mogelijkerwijs dan ook gehonoreerd dienen te worden.  

 

Bij het legaliseren van permanente bewoning zou eenzelfde hoeveelheid woningen afgaan van de 

nieuwbouwruimte die aan de gemeente Midden-Groningen is toegedeeld op grond van de regionale 

woninbouwafspraken en die de provincie als toetsingskader hanteert. Dit terwijl er nu al 

onvoldoende nieuwbouwruimte lijkt te zijn voor het uitvoeren van alle bestaande concrete 

ambities. Ook vanuit die optiek is legalisering van de permanente bewoning niet gewenst. Voor 

zover de coöperatie meent dat uit het eerdergenoemde voorbeeld van Grootegast blijkt dat de 
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legalisering niet ten koste gaat van het woningbouwaantallen, kan worden opgemerkt dat deze 

conclusie niet getrokken mag worden. In het geval van de kwestie Grootegast gold er ander 

provinciaal beleid dan nu van toepassing is. Overigens maakt het voor het bovenstaande – anders 

dan de coöperatie aanvoert – geen verschil of een vakantiewoning nu de bestemming “Wonen” 

krijgt of een bestemming “Recreatie” waarbij permanent wonen is toegestaan. In beide gevallen 

gaat het ten koste van het gemeentelijke woningbouwaantallen. 

 

Namens de coöperatie is in dit verband ook nog aangevoerd dat mevrouw B. de Vries, directeur van 

de RGA, zou hebben aangegeven dat het toekennen van een woonfunctie aan de vakantiewoningen 

niet tot gevolg zou hebben dat het woningcontingent daarmee zou worden aangetast. Uit de door 

de coöperatie overgelegde mail waaruit dit zou moeten blijken kan dit echter niet worden afgeleid. 

Dit strookt ook met de op ambtelijk niveau van de RGA verkregen informatie dat de RGA hierover 

geen zeggenschap heeft, daar dit is voorbehouden aan de provincie.   

 

3.7 Bedrijfsvoering ondernemers  

Voor de vraag of permanente bewoning gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de ondernemers 

gelden twee stelsels van normen. Die van de ruimtelijke ordening en die van milieu. 

Eerstgenoemde worden gevormd door de zogenaamde VNG afstandsnormen op basis van de SBI 

systematiek. De milieunormen vloeien voort uit het activiteitenbesluit. 

 

De Rietzoom 

Voor De Rietzoom werd steeds gedacht dat geluid het belangrijkste struikelblok was voor het 

verenigen van deze bedrijfsfunctie met de functie van permanente bewoning. Deze aanname was 

gebaseerd op de uitkomsten van een door DGMR uitgevoerd geluidsonderzoek. Op grond van dit 

onderzoek en de toenmalige inzichten is destijds geconcludeerd dat de geluidsbelasting door De 

Rietzoom niet verenigbaar was met permanente bewoning op De Leine. Mede om die reden heeft 

de Raad daarom in 2017  besloten om geen permanente bewoning toe te staan en heeft de Raad 

opdracht gegeven om de persoonsgebonden overgangsrechten om te zetten naar persoonsgebonden 

gedoogbeschikkingen. Het omzetten van persoonsgebonden overgangsrechten naar 

persoonsgebonden gedoogbeschikkingen is echter juridisch niet toegestaan. Er geldt namelijk een 

beginselplicht tot handhaving op illegale situaties en gedogen is slechts toegestaan indien er 

concreet zicht bestaat op legalisering. Bij het omzetten van persoonsgebonden overgangsrechten 

naar persoonsgebonden gedoogbeschikkingen wordt de omgekeerde weg bewandeld en zou een 

gelegaliseerde situatie weer worden omgezet in een gedoogsituatie. Dit is in strijd met de 

algemene beginselen van behoorlijkbestuur, het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel in het 
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bijzonder, en om die reden niet toegestaan. 

 

Nog afgezien van het feit dat dit juridisch niet kan, levert dit ook geen enkele winst op. Dat komt 

omdat het voor de werking van het activiteitenbesluit niet uitmaakt of het gaat om 

persoonsgebonden overgangsrecht dan wel een persoonsgebonden gedoogbeschikking. 

Doorslaggevend voor de werking van het Activiteitenbesluit is de vraag of er al dan niet permanent 

gewoond mag worden. De grondslag van die toestemming is daarbij niet relevant. 

 

Bij de besluitvorming in 2017 werd ervan uitgegaan dat de investeringen voor De Rietzoom om voor 

het aspect geluid te voldoen aan het activiteiten dermate ingrijpend zouden zijn dat dit 

redelijkerwijs niet gevergd kon worden. Inmiddels zijn de metingen van de Geluidmeesters 

(Bijlagen 22A en 22B) ambtelijk geëvalueerd in een memo geluid Rietzoom (Bijlage 22C). Deze 

evaluatie is besproken met de eigenaren van de Rietzoom. Tijdens deze evaluatie gaven zij aan dat 

tijdens de nacht van 30 op 31 maart 2019 de deur naar de buitenrookruimte gedurende langere tijd 

openstond en het vermogen van de muziekinstallatie gedurende de nacht is verhoogd. Ruim voor de 

evaluatie is het personeel geïnstrueerd om zeer alert op open deuren te zijn om dit te voorkomen. 

Verder is het ingestelde maximum op de begrenzer van de muziekinstallatie verlaagd. Afgesproken 

is dat de gemeente tijdens live muziek controlemetingen in de omgeving en binnen uitvoert zodat 

eenduidig kan worden bepaald bij welke instelling van de muziekinstallatie wordt voldaan aan de 

grenswaarden van het Activiteitenbesluit. 

De heer  Berg is inmiddels  te kennen gegeven dat hij zich dient te houden aan het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. Hij heeft aangegeven zich daaraan te zullen houden.  

Daarnaast zal de gemeente actief toezien op de naleving van de horecavergunning om overlast te 

voorkomen. Richting De Rietzoom is inmiddels kenbaar gemaakt dat deze controle zal plaatsvinden 

en is tevens aangegeven dat voor de buitenactiviteiten voldaan dient te worden aan de 

evenementenwetgeving. Dit betekent dat hij voor dergelijke activiteiten een 

evenementenvergunning dient aan te vragen. 

Het vorenstaande neemt niet weg dat het toestaan van permanente bewoning bij recht voor De 

Rietzoom wel degelijk een nadeliger situatie betreft. Immers, de persoonsgebonden 

overgangsrechten bieden hem de zekerheid dat permanente bewoning van deze recreatiewoningen 

op enig moment tot een einde komt. Dit betekent dat er een moment komt waarop De Rietzoom 

meer geluidsruimte krijgt, doordat voor recreatiewoningen die niet permanent worden bewoond, 

andere geluidsnormen gelden. Dat wil zeggen dat meer geluid (rond de 5 dB) op de gevel 

acceptabel wordt bevonden.  
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Allround Watersport Meerwijck  

Het Allround Watersport Meerwijck valt onder hetzelfde bestemmingsplan "Woongebieden" uit 

2013. Echter ligt de situatie hier wat anders. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan 

Woongebieden is namelijk een aantal woningen op Klein Scheveningen, waar al langere tijd 

permanent gewoond werd, over het hoofd gezien. Voor tenminste één woning, Klein Scheveningen 

101, geldt dat deze in de directe nabijheid van het bedrijf ligt, binnen de milieucontour (geluid). 

Dit vormt een directe bedreiging voor de bedrijfsvoering van het Allround Watersport Meerwijck. 

Voor de recreatiewoning Klein Scheveningen 101 geldt namelijk nu een objectgebonden 

overgangsrecht. Dit betekent dat na verkoop van de woning door de opvolgend eigenaar deze 

recreatiewoning ook wederom permanent mag worden bewoond. Momenteel levert de permanente 

bewoning geen concrete problemen op, vanwege de goede verstandhouding van de huidige 

eigenaar/bewoner met de eigenaar van Allround Watersport Meerwijck, maar dat kan bij een 

opvolgend eigenaar zomaar anders komen te liggen, met alle gevolgen van dien voor de 

bedrijfsvoering van Allround Watersport Meerwijck. Het is daarom noodzakelijk de nog bestaande 

objectgebonden overgangsrechten op korte termijn om te zetten in persoonsgebonden 

overgangsrechten. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Met de 

bewoner/eigenaar van de woning aan Klein Scheveningen 101  is één en ander besproken en deze 

heeft hierop instemmend gereageerd.  

 

Naast het omzetten van de objectgebonden overgangsrechten in persoonsgebonden 

overgangsrechten is onderzocht of de activiteiten van het watersportbedrijf kunnen voldoen aan 

het Activiteitenbesluit milieubeheer. Gebleken is dat dit met enige ingrepen mogelijk is. Deze zijn 

besproken met de eigenaar en deze toegezegd hieraan zijn medewerking te geven. 

 

3.8 Precedentwerking 

Indien de permanente bewoning, voor zover dit al zou kunnen, op De Leine gelegaliseerd wordt dan 

kan dit verstrekkende gevolgen hebben, omdat er dan ook andere vakantiebungalowparken in de 

gemeente zich met een dergelijk verzoek zullen melden. Bij gelijke omstandigheden zal hieraan 

dan ook moeten worden meegewerkt. Hierboven (3.5) werd al aangegeven welke betekenis dit zal 

hebben voor de nieuwbouwruimte. Voor het gebied Klein Scheveningen zou dit tevens kunnen 

betekenen dat het  Allround Watersport Meerwijck zijn bedrijfsactiviteiten niet meer of slechts 

heel beperkt zou kunnen uitvoeren. Naast de economische gevolgen van een dergelijke 

ontwikkeling zal dit ook ernstige gevolgen hebben op de verdere recreatieve ontwikkeling in het 

gebied. Dit zou strijdig zijn met het door de Raad in 2017 genomen besluit om voorrang te geven 
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aan de ondernemers in het gebied. 

 

4. Conclusies en aanbevelingen: 

Uit het vorenstaande blijkt dat het beleid van de gemeente (en haar voorganger) er steeds op 

gericht is geweest om permanente bewoning van het recreatiebungalowpark tegen te gaan. Dit 

beleid is laatstelijk door de Raad bevestigd in haar besluit van 1 mei 2017. Hoewel de motivering 

van dit raadsbesluit op sommige punten bijstelling behoeft, is er nog steeds alle reden om 

permanente bewoning niet bij recht toe te staan. Daar tegenover staat dat de argumenten die 

worden aangevoerd om permanente bewoning bij recht wel toe te staan, door de gemeente niet 

valide wordt geacht. Dit standpunt wordt ondersteund door zowel de provinciale 

omgevingsverordening als de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State. 

Mede omdat ook vanuit de provincie is aangegeven dat geen medewerking zal worden verleend aan 

het toestaan van legalisering van permanente bewoning op de het recreatiebungalowpark, kan niet 

anders worden geadviseerd dan uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 1 mei 2017, met 

uitzondering van het besluit om de persoonsgebonden overgangsrechten om te zetten naar 

persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. 

 

Resumerend: 

 

- Het tot dusverre gevoerde beleid tot handhavend optreden ten aanzien van illegaal 

permanent bewoonde recreatiewoningen voort te zetten is in overeenstemming met de 

gemeentelijk beleid, het provinciaal beleid en het Rijksbeleid; 

- Met het voortzetten van dit beleid worden precedent scheppende effecten met ernstige 

economische gevolgen voor de ondernemers en de ontwikkeling van de recreatie in het 

gebied voorkomen 

- Aldus wordt tevens voorkomen dat het gemeentelijke woningbouwaantallen worden 

verkleind door aan de woningvoorraad woningen toe te voegen die kwalitatief aan andere 

eisen van een ander niveau voldoen dan nieuwbouwwoningen.   

 

Het bij recht niet toestaan van permanente bewoning betekent dat het illegaal bewonen van een 

recreatiewoning illegaal blijft tenzij men over een persoonsgebonden overgangsrecht beschikt. Er 

dient gelet op de beginselplicht tot handhaven tegen te worden opgetreden. Vanwege het feit dat 

de benodigde kennis en capaciteit hiervoor binnen de ambtelijke organisatie niet voorhanden is, 

wordt geadviseerd om de handhaving uit te besteden aan een externe partij die het geheel 

handhavingstraject voor ons verzorgt. Een voorstel voor het benodigde budget zal in 2021 aan de 
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raad worden voorgelegd. Hierbij wordt de aanbeveling gedaan om de voortgang van de handhaving 

elk jaar te evalueren.  

 

In dit verband wordt tevens aanbevolen dat het college handhavingsbeleid in de vorm van 

beleidsregels vaststelt. Daar de behoefte aan tijdelijke woonruimte nog steeds actueel is, wordt 

voorgesteld om dit in te kaderen in het door het college op en vast te stellen en te publiceren 

handhavingsbeleid ten aanzien van illegaal bewoonde recreatiewoningen. Dit handhavingsbeleid 

betreft alle recreatiewoningen in de gemeente Midden-Groningen. Bij het opstellen van dit beleid 

dient een koppeling te worden gelegd met de recreatieve gebruiksmogelijkheden in het gebied en 

dient rekening te worden gehouden met economische belangen van de in het gebied gevestigde 

ondernemers.  

 

Tot slot wordt aanbevolen om de nog bestaande objectgebonden overgangsrechten, op grond 

waarvan permanente bewoning is toegestaan, om te zetten naar persoonsgebonden 

overgangsrechten door middel van een aanpassing van het bestemmingsplan Woongebieden 2013. 

Geadviseerd wordt om dit op korte termijn op te pakken.  

 

Hoogezand 

19 maart 2020/27 april 2020 
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