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Onderwerp: Raadsbrief  Voortgang De Leine  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In de raadsvergadering van 1 mei 2017 heeft u de kaders aangegeven ten aanzien van de 

problematiek rond de permanente bewoning op het recreatiepark Meerwijck in relatie tot de zich 

daar gevestigde bedrijven. Hierbij heeft u als volgt besloten: 

1. Afzien van het verder uitwerken van de pilot ‘Geruisloos De Leine’; 

2. Vaststellen dat in het recreatiegebied Meerwijck geen permanente bewoning wordt 

toegestaan, uitgezonderd de bestaande persoonsgebonden rechten op basis van de 

uitsterfconstructie. 

Hiertoe: 

3. Een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te laten leggen door het college waarin het 

persoonsgebonden overgangsrecht niet is opgenomen, en  

4. Gelijktijdig door het college persoonsgebonden gedoogbeschikkingen af te laten geven, en 

5. Actief te handhaven op permanente bewoning en hierover een plan van aanpak op te 

stellen. 

 

Wij willen met deze brief informeren over de sindsdien gezette en nog te nemen stappen ter 

uitvoering van de hiervoor gestelde kaders. 

 

Inleiding 

Halverwege de jaren ’90 is coöperatie recreatie-bungalowpark De Leine (hierna ook: De Leine) 

opgericht.  

 

De Leine kenmerkt zich door particulier eigenaarschap van de recreatiewoningen. Deze 

recreatiewoningen konden worden gebruikt om zelf in te recreëren of door deze te verhuren aan 

recreanten. Vanaf het begin werd er echter al door menigeen permanent gewoond.  
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In 2005 is er een Plan van Aanpak opgesteld om het permanente woongebruik tegen te gaan. 

Onderdeel van dit plan was het verlenen van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen aan diegenen 

die konden aantonen dat zij op de peildatum 20 december 2005 reeds permanent in hun 

recreatiewoning woonden. Vanaf 2005 heeft het bestuur van De Leine een niet aflatende lobby 

gevoerd om permanente bewoning toe te staan op De Leine. 

In 2016 en 2017 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer de permanente bewoning 

besproken. In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om geen permanente bewoning toe te staan en 

het college opdracht gegeven om een handhavingsplan op te stellen. 

Na de herindeling is de uitwerking van het Raadsbesluit weer opgepakt. Gebleken is dat het 

Raadsbesluit op onderdelen niet uitvoerbaar was. Dit is meegenomen bij de hervatting van de 

uitvoering van het Raadsbesluit. Als onderdeel daarvan zijn met alle belanghebbenden gesprekken 

gevoerd. Het bestuur van De Leine heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om permanente 

bewoning van de recreatiewoningen op De Leine opnieuw aan de orde te stellen. De gesprekken 

hebben geresulteerd in een ambtelijke verkenning van de diverse mogelijke scenario’s. Deze 

scenario’s zijn vervolgens voorgelegd aan een externe deskundige die hierover heeft 

gerapporteerd. Beide stukken zijn in het college behandeld, waarna een uitgebreide consultatie 

heeft plaatsgevonden met diverse stakeholders. Daarbij is veel informatie verzameld. Deze is 

verwoord in de Notitie permanente bewoning De Leine. Deze notitie is voor een juridische toets 

voorgelegd aan de huisadvocaat Yspeert. Tot slot is de notitie nog aan de belangrijkste 

stakeholders toegezonden voor een toets op feitelijke onjuistheden. Een samenvatting van de 

notitie treft u hierbij als bijlage aan. De samenvatting is de verkorte weergave van de essentiële 

punten van de uitgebreide notitie met bijbehorende bijlagen.  

Alle betrokken belangen afwegende heeft dit geleid tot het volgende collegebesluit. 

1. Conform het raadsbesluit van 1 mei 2017 geen permanente bewoning bij recht toe te staan op 

vakantiepark De Leine.  

2. Geen uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 1 mei 2017 om de persoonsgebonden 

overgangsrechten om te zetten naar persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. 

3. Conform het raadsbesluit van 1 mei 2017 beleidsregels op te stellen (door het college) voor de 

handhaving ten aanzien van illegaal bewoonde recreatiewoningen en de wijze waarop de 

handhaving zal worden uitgevoerd, dit met inachtneming van de optimalisatie van de 

recreatieve mogelijkheden in het gebied en economische belangen van de in het gebied 

gevestigde ondernemers. 

4. Conform het raadsbesluit van 1 mei 2017 toezicht te houden en waar nodig handhavend op te 

treden tegen illegale permanente bewoning op vakantiepark De Leine alsmede toezicht te 

houden en waar nodig handhavend op te treden tegen overtredingen van het Activiteitenbesluit 

door de Rietzoom en Allround Watersport Meerwijck. 

5. In te stemmen met een termijn van een jaar te rekenen vanaf 1 juni 2020, waarin illegale 

permanente bewoners de gelegenheid krijgen om andere woonruimte te vinden. 

6. Handhaving op te dragen aan externe partij met inachtneming van inkoopbeleid en voor 

daartoe benodigde financiële middelen een voorstel te doen aan de raad bij de begroting voor 

2021; 

7. De nog bestaande objectgebonden overgangsrechten op Klein Scheveningen om te zetten in 
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persoonsgebonden overgangsrechten.  

8. De bewoners van recreatiepark De Leine in te lichten over dit voorstel door middel van een 

informatiebrief; 

9. De raad in te lichten over de voortgang in deze zaak middels bijgaande brief. 

 

Beoogd effect 

Met het besluit wordt beoogd een definitief standpunt in te nemen over permanente bewoning van 

recreatiewoningen op De Leine. Daarmee wordt duidelijkheid gegeven aan eigenaren, bewoners en 

belanghebbenden bij een recreatiewoning op De Leine, alsmede ook voor de omliggende bedrijven. 

Argumenten 

In de bijgevoegde “Notitie permanente bewoning De Leine” zijn alle argumenten uitgebreid 

benoemd en uitgediept. Per beslispunt wordt hier volstaan met een kernachtige beargumentering. 

 

Ad 1. Toestaan van permanente bewoning is in strijd met het gemeentelijk, het provinciaal beleid 

en het Rijksbeleid. 

Ad 2. Het omzetten van persoonsgebonden overgangsrechten naar persoonsgebonden 

gedoogbeschikkingen is juridisch niet toegestaan. Bij het omzetten van persoonsgebonden 

overgangsrecht in persoonsgebonden gedoogbeschikkingen komt de bewoner van een 

recreatiewoning juridisch in een slechtere positie. Bovendien is gedogen slechts mogelijk in 

bijzondere situaties en als die er niet zijn moet handhavend worden opgetreden. Bovendien levert 

het omzetten niet het effect op dat de Raad daarmee voor ogen had, namelijk meer geluidsruimte 

voor De Rietzoom. Dit beslispunt van het Raadsbesluit van 1 mei 2017 kunnen wij daarom niet 

uitvoeren. Wij zullen binnenkort een voorstel doen om uw besluit van 1 mei 2017 betreffende de 

omzetting van de persoonsgebonden overgangsrechten naar persoonsgebonden 

gedoogbeschikkingen in te trekken. Het vorenstaande betekent voor de bewoners met een 

persoonsgebonden overgangsrecht dat er voor hen juridisch niets verandert. Zij behouden hun 

persoonsgebonden overgangsrecht. 

 

Ad 3. In het Plan van aanpak illegale bewoning De Leine uit 2005 was beleid geformuleerd voor het 

gedogen van tijdelijk permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit beleid is in onbruik geraakt 

en door de gemeentelijke herindeling komen te vervallen. In bijzondere gevallen voorziet anders 

dan recreatief wonen in een  recreatiewoning in een behoefte.  Er wordt geadviseerd om hier 

beleid voor te laten opstellen. Dit zal worden meegenomen in het kader van door het college op en 

vast te stellen beleidsregels.  

Ad 4. De gemeente heeft een beginselplicht tot handhaving van de wetten die zij uitvoert. Hieruit 

volgt dat de gemeente handhavend dient op te treden tegen overtreding van de voorschriften 

waarvoor zij verantwoordelijk is. 

Ad 5. Om te voorkomen dat illegale bewoners rauwelijks uit hun woning worden gezet en op straat 

komen te staan wordt voorgesteld om hen een termijn van een jaar te gunnen om een andere 

woonruimte te vinden. Hierbij wordt geadviseerd om uit te gaan van de peildatum 1 juni 2020. 

Indien dat nodig mocht zijn dan wordt voor kwetsbare gezinnen extra begeleiding ingezet bij het 

vinden van nieuwe woonruimte. 
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Ad 6. Daar er binnen de organisatie niet voldoende capaciteit en kennis voorhanden is om de 

handhaving van het verbod op permanente bewoning uit te voeren wordt geadviseerd om hiervoor 

een externe partij in te huren met inachtneming van inkoopbeleid. 

Ad 7. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan "Woongebieden" is een aantal permanent 

bewoonde recreatiewoningen op Klein Scheveningen ten onrechte niet meegenomen in de 

inventarisatie zodat daarvoor een objectgebonden overgangsrecht in plaats van persoonsgebonden 

overgangsrecht geldt. Objectgebonden overgangsrecht gaat met het object over op de opvolgend 

eigenaar. Zeker één van deze permanente bewoonde recreatiewoningen ligt binnen de 

milieucontour (geluid) van Allround Watersport Meerwijck. Daardoor kan deze onderneming anders 

dan is voorzien in het raadsbesluit van 1 mei 2017 niet optimaal gebruikmaken van haar 

geluidsruimte wanneer deze woning overgaat op een andere eigenaar. Woningen met een 

recreatiebestemming hebben een lagere geluidsbescherming dan woningen die onder 

objectgebonden overgangsrecht vallen. Voor de omzetting van objectgebonden overgangsrecht 

naar persoonsgebonden overgangsrecht is een aanpassing van het bestemmingsplan vereist. Een 

voorstel daartoe wordt u voorgelegd.  

Juridische Toetsing 

De Notitie Permanente bewoning De Leine is ter toetsing voorgelegd aan huisadvocaat Yspeert.  

Uit de toetsing komt naar voren dat het verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen in 

het bestemmingsplan Woongebieden 2013 in combinatie met de rechtspraak van de Raad van State 

in beginsel voldoende basis biedt voor handhaving van het verbod, mits de handhaving voldoet aan 

de vereisten van motivering en zorgvuldigheid. 

De huisadvocaat geeft aan dat het gebruik van de horeca van de Rietzoom onder het 

overgangsrecht kan worden gebracht. In het voorgaande bestemmingsplan Recreatiegebied 

Meerwijck heeft deze locatie de bestemming Jachthaven. De advocaat stelt dat een 

bestuursrechter naar verwachting zal oordelen dat een discotheek was toegelaten onder het oude 

bestemmingsplan en daarmee in beginsel valt onder het overgangsrecht van het huidige 

bestemmingsplan. 

Verder bevestigt de huisadvocaat aan dat er precedentwerking kan uitgaan van het toestaan van 

permanente bewoning, maar dat dit vooral afhangt van een motivering. 

Tenslotte stelt de huisadvocaat nog dat de coöperatie recreatie-bungalowpark De Leine 

bestuursrechtelijk niet als overtreder van het bestemmingsplan valt te kwalificeren zodat tegen de 

coöperatie niet bestuursrechtelijk kan worden opgetreden. 

Op grond van het advies van de huisadvocaat kan worden wordt geconcludeerd dat Notitie 

permanente bewoning De Leine de juridische toets doorstaat. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

De uitvoering van het Raadsbesluit van 1 mei 2017 kan tot gevolg hebben dat door of vanwege De 

Leine juridische procedures worden opgestart tegen de gemeente. De Leine wenst al jaren het niet 
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toegestane gebruik van recreatiewoningen als permanente woning te legaliseren. Het beleid van de 

gemeente is van begin af aan gericht geweest op handhaving van het gebruik van bestemming 

recreatiewoning als recreatiewoning. Dit wordt ondersteund door het provinciaal beleid van 

Groningen en een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het risico dat eventuele door of 

namens De Leine gestarte procedure succesvol zijn wordt daarom als gering ingeschat. 

Het omzetten van de objectgebonden overgangsrecht in persoonsgebonden overgangsrecht op een 

deel van Klein Scheveningen levert een kans op planschade op. Dit omdat objectgebonden 

overgangsrecht rust op het object en anders dan persoonsgebonden overgangsrecht niet is 

gebonden aan een persoon die op de lijst bij het bestemmingsplan Woongebieden 2013 voorkomt. 

Omzetting van objectgebonden overgangsrecht in persoonsgebonden overgangsrecht leidt tot een 

juridisch slechtere situatie omdat bij persoonsgebonden overgangsrecht het niet toegestane 

gebruik eindigt bij verkoop of overlijden of een andere wijze van beëindiging van het gebruik. 

 

Financiën 

Handhaving van het verbod op permanente bewoning vergt capaciteit en deskundigheid die niet in 

de organisatie aanwezig is. Deze kan geleverd worden door een externe partij met inachtneming 

van het inkoopbeleid. Echter valt dit buiten het bestek van de huidige opdracht. Dit betekent dat 

de raad hiervoor om budget moet worden gevraagd. Dat ziet er als volgt uit. 

Van 1 juni 2020 tot 1 juni 2021 wordt geïnventariseerd wat de omvang is van de illegale bewoning 

op De Leine. Tevens wordt het handhavingsbeleid in die periode opgesteld. Hiervoor is € 20.000,- 

benodigd. De financiële ruimte daarvoor is aanwezig. Voor 2020 is daarvoor € 10.000,- beschikbaar, 

voor 2021 eveneens € 10.000,-. 

Vanaf 1 juni 2021 wordt overgegaan tot de daadwerkelijke uitvoering van het toezicht en waar 

nodig de handhaving. De kosten voor de handhaving worden geraamd op een bedrag van jaarlijks € 

50.000,-. Vanaf 1 juni 2021 tot 1 januari 2022 betekent dit dat er € 25.000,- benodigd is.  

De kosten van uitvoering van toezicht en eventuele handhaving vanaf 1 juni 2021 tot 1 januari 2022 

dienen nog te worden meegenomen in de begroting van 2021. Voor de ontbrekende dekking zal een 

voorstel worden gedaan in de begroting van dat jaar. 

Hierbij wordt aangetekend dat jaarlijks dient te worden geëvalueerd hoe de handhaving verloopt. 

Als uit de evaluatie blijkt dat de feitelijke bewoningssituatie weer overeenkomt met het 

bestemmingsplan, kan het benodigde budget naar beneden worden bijgesteld.  

In het kader van de handhavingsevaluatie dient tevens aandacht te worden besteed aan het 

financieel aspect van toezicht en handhaving op de andere recreatieparken in de gemeente 

Midden-Groningen. 

Daarnaast is de verwachting dat een deel van de kosten door het innen van opgelegde 

dwangsommen weer naar de gemeente terugvloeit. 

 

Communicatie 
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De bestuur van De Leine, de ondernemers, de individuele eigenaren en bewoners worden in kennis 

gesteld door middel van een op adres gestelde brief. 

Andere belanghebbenden worden in kennis gesteld door middel van een persbericht en er wordt 

een woordvoeringslijn geopend. 

Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het voorstel is uitgebreid afgestemd met de stakeholders in het gebied, waarbij iedereen ruime 

gelegenheid is geboden om zijn c.q. haar standpunten naar voren te brengen. De reactie van het 

bestuur heeft niet geleid tot een wijziging van het gemeentelijk standpunt om over te gaan tot 

uitvoering van het raadsbesluit van 1 mei 2017. De ondernemers op De Leine zijn ingelicht over het 

gemeentelijke standpunt en kunnen zich daarmee verenigen. 

Besluitvorming 

Het college legt u naar aanleiding van het hiervoor genoemde beslispunt 7 op termijn een 

raadsvoorstel voor waarin wordt voorgesteld de bestaande objectgebonden overgangsrechten op 

Klein Scheveningen om te zetten in persoonsgebonden overgangsrechten. Tevens wordt u bij 

datzelfde raadsvoorstel voorgesteld uw besluit van 1 mei 2017 betreffende de omzetting van de 

persoonsgebonden overgangsrechten naar persoonsgebonden gedoogbeschikkingen in te trekken.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 
Bijlage: Notitie permanente bewoning recreatiepark De Leine In Hoofdlijnen  


