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1 1  I n l e i d i n g  

 

Veel bungalows binnen De Leine worden permanent bewoond. Hiervoor geldt 

een persoonsgebonden overgangsrecht. In het kader van het bestemmingsplan 

Woongebieden (vastgesteld 10 juni 2013) is door bewoners verzocht om per-

manente bewoning bij recht toe te staan. Dit is afgewezen door de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer. De betreffende recreatiewoningen zijn – conform het 

op dat moment geldende juridisch-planologische regime - bestemd als Recrea-

tie en nader aangeduid als ‘recreatiewoningen’. Een groep van bewoners heeft 

dit aangevochten bij de Raad van State, maar deze kwam op 20 augustus 2014 

tot het oordeel dat het beroep ongegrond was. De gemeente heeft wel aan de 

Coöperatie De Leine toegezegd dat er een zogeheten ‘quick scan’ naar de 

voor- en nadelen van permanente bewoning op het bungalowpark wordt opge-

steld. Gelet op de complexe problematiek heeft de gemeenteraad later beslo-

ten geen quick scan te doen maar e.e.a. onder te brengen in een ruimtelijke 

visie. 

 

 
Afbeelding 1.1 De Leine vanuit noordwestelijke richting (Bron: Street View) 

 

Doel van deze ruimtelijke visie is de gemeenteraad in staat stellen gemoti-

veerde ruimtelijke keuzes te maken. Daarvoor is inzicht in de volgende vragen 

nodig:  

1. Wat is de impact van permanent wonen op het functioneren van De 

Leine als recreatiepark? Met andere woorden: Kan er op dit moment ge-

sproken worden van een volwaardig recreatiepark? Zo nee, welke inves-

teringen zouden daar dan voor nodig zijn? En, wat betekent de 

permanente bewoning voor de actuele lokale behoefte aan recreatiewo-

ningen?  
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2. Wat is de impact van permanent wonen op de omgeving van De Leine? 

Hierbij gaat het om de vraag of permanente bewoning past binnen actu-

ele wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting, natuur, mi-

lieu, water e.d. alsmede om de vraag in hoeverre permanente bewoning 

botst met de belangen van (recreatieve) ondernemers in en rond het 

gebied. 

Als deze vragen beantwoord zijn zal de gemeente besluiten om al dan niet 

over te gaan tot aanpassing van de huidige planologische-juridische regeling. 

Er zijn dan verschillende opties denkbaar, variërend van voortzetting van de 

huidige gedoog- en handhavingsregeling tot het toekennen van een (gedeelte-

lijke) woonbestemming. Elke variant heeft zijn eigen (financiële) consequen-

ties.  

 

 
Afbeelding 1.2 De Leine binnen Meerwijck 

 

Hoewel deze ruimtelijke visie primair gericht is op De Leine, is het onder-

zoeksgebied groter. De Leine maakt deel uit van ‘Meerwijck’, waarin ook an-

dere recreatieparken zijn gelegen en diverse (recreatieve) ondernemers actief 

zijn.1 De gemeente heeft daarom besloten om ook de belangen van deze par-

                                                 
1 Meerwijck valt uiteen in een recreatiegebied (dat direct aan het Zuidlaardermeer grenst) en 

een woongebied (dat oostelijk van het recreatiegebied is gelegen). Wanneer het in deze 

ruimtelijke visie over ‘Meerwijck’ gaat, dan wordt daarmee het recreatiegebied ten zuiden 
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ken en ondernemers te inventariseren en op te laten nemen in deze visie. 

Bovenstaande afbeelding laat zien welke gebieden rondom De Leine gelegen 

zijn. In het noorden ligt ‘Klein Scheveningen’. Dit betreft een park met over-

wegend boothuizen. Zuidelijk van Klein Scheveningen ligt ‘Allround Watersport 

Meerwijck’. Dit is een jachthaven met o.a. een botenstalling en watersport-

winkel. ‘De Leine’ zelf bestaat uit bungalows.2 Aan de rand van De Leine liggen 

voorzieningencentrum ‘De Rietzoom’ (watersportbedrijf, restaurant, zaalver-

huur) en het gebouw van ‘Zeilvereniging Zuidlaardermeer’. Onder bungalow-

park De Leine ligt tenslotte ‘Camping & Jachthaven De Leine’. Dit park bestaat 

uit een camping, jachthaven/handelshaven, recreatiewoningen (gecentreerd 

rond de Leinevaart, ook boothuizen) en ‘Paviljoen De Leine’ (restaurant, zaal-

verhuur).  

 

 
Afbeelding 1.3 Recreatiewoningen langs Oeverlanden (Bron: Street View) 

 

De ruimtelijke visie is tot stand gekomen in vier stappen. In de eerste stap is 

een inventarisatie van de huidige situatie gemaakt (0-situatie). Welke wonin-

gen worden permanent bewoond en welke zijn (nog) voor verhuur beschikbaar? 

Welke afspraken zijn er met bewoners gemaakt? Welke voorzieningen zijn er 

op dit moment binnen De Leine? Wat is het voorzieningenaanbod in de omge-

ving? Inzicht in dergelijke vragen is van belang om de impact van het perma-

nent wonen te kunnen bepalen. In de tweede stap zijn de belangen van 

betrokkenen geïnventariseerd. Er is gesproken met vertegenwoordigers van de 

recreatieparken (De Leine, Klein Scheveningen3 en Camping & Jachthaven De 

Leine), de recreatieondernemers, Vereniging Belangenbehartiging Meerwijck 

en met Visser Vastgoed. In de derde en vierde stap zijn de twee centrale on-

derzoeksvragen beantwoord; de vraag naar het functioneren van De Leine als 

                                                                                                                   

van de Meerwijckevaart aangeduid. Aan de noordzijde van deze vaart ligt ook nog ‘Kampeer-

terrein-Jachthaven Meerwijck’. Aangezien dit recreatieterrein als een zelfstandig park functi-

oneert en op ruime afstand van De leine is gelegen, is deze buiten het onderzoeksgebied 

gelaten.   
2 Als er in deze visie over ‘De Leine’ wordt gesproken, dan gaat het om dit bungalowpark. 
3 Via e-mail. 

TOTSTANDKOMING 
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recreatiepark en de vraag naar de impact van permanente bewoning op de 

omgeving.4  

 

De hoofdstukken in deze ruimtelijke visie corresponderen grotendeels met de 

vier stappen die voor de totstandkoming doorlopen zijn (zie boven). In hoofd-

stuk 2 is de o-situatie van De Leine en omgeving beschreven. Hoofdstuk 3 doet 

verslag van de gesprekken met de eerdergenoemde vertegenwoordigers. 

Hoofdstuk 4 en 5 gaan in op het functioneren van De Leine als recreatiepark 

resp. de impact van permanente bewoning op de omgeving. Hoofdstuk 6 bevat 

de belangrijkste conclusies en schetst een aantal mogelijke toekomstscena-

rio’s. 

 

                                                 
4 Er komt nog een vijfde stap. Dit betreft een inloopbijeenkomst waar de ruimtelijke visie 

gepresenteerd zal worden en een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze te 

geven. 

LEESWIJZER 
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2 2  0 - s i t u a t i e  

 
2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie binnen het onderzoeksgebied be-

schreven. Daarbij ligt de focus op De Leine. Waar hebben we het precies over? 

Hoeveel recreatiewoningen worden permanent bewoond? Welke regelingen zijn 

daarvoor getroffen? Hoeveel woningen worden (nog) verhuurd? Ook wordt ge-

keken naar het aanbod van voorzieningen binnen De Leine en omgeving. Het 

gaat hier om de zogeheten ‘0-situatie’. Dit is het vertrekpunt voor het onder-

zoek naar de impact van permanent wonen die in hoofdstuk 4 en 5 aan bod 

komt.  

 

 

2.2 Permanent wonen De Leine 

 

Binnen De Leine zijn 92 recreatiewoningen aanwezig. Deze zijn gelegen langs 

de Oeverlanden, huisnummers 1-100 en 114-116. Voor 48 woningen geldt een 

‘persoonsgebonden gedoogbeschikking met lange looptijd’. Dat wil zeggen dat 

er niet wordt opgetreden tegen het onrechtmatige gebruik c.q. de permanente 

bewoning van deze recreatiewoningen. Op afbeelding 2.1 is aangegeven om 

welke woningen het gaat. De gedoogbeschikking is persoonsgebonden, dus niet 

overdraagbaar bij verkoop, erflating e.d. en heeft een lange looptijd, dat wil 

zeggen tot het moment van verhuizen of overlijden. Voor de overige 44 wonin-

gen geldt dat die op de peildatum van 19 december 2005 niet aantoonbaar 

permanent bewoond werden. Permanente bewoning van deze verblijven geldt 

als strijdig gebruik dat gestaakt moet worden. Er zijn wel uitzonderingssitua-

ties. Het gaat dan om zwaarwegende omstandigheden (bijvoorbeeld bij schei-

ding, oplevering nieuwbouwwoning, detachering), vervroegde pensionering, 

partners die na de peildatum in het verblijf zijn komen wonen en kinderen die 

na de peildatum geboren worden in het gezin. Voor deze situaties wordt de 

mogelijkheid voor permanente bewoning met beperkte looptijd geboden. Op 

dit punt wordt verwezen naar bijlagen 1 en 2 waarin de regeling is opgenomen 

en per woning is aangegeven of er sprake is van een lange of beperkte loop-

tijd. 

Uit handhavingscontroles van 2012 blijkt dat 12 recreatiewoningen waarvoor 

geen beschikking geldt, permanent bewoond worden gedurende gedeelten van 

het jaar of gehele jaar. Dit betekent dat 32 recreatiewoningen beschikbaar 

zijn voor (jaarrond) recreatief gebruik, wat neerkomt op circa 35% van het 

totale huisjesaanbod. Overigens is het niet duidelijk of deze woningen ook 

daadwerkelijk commercieel verhuurd worden. Via internet is bijvoorbeeld 
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nauwelijks informatie over de huurmogelijkheden van deze accommodaties te 

vinden.5 

 

Afbeelding 2.1 Permanente bewoning 

 

 

2.3 Overige permanente bewoning 

 

Er zijn binnen het onderzoeksgebied in totaal 215 recreatiewoningen aanwe-

zig. Daarvan liggen er, zoals hierboven is aangegeven, 92 binnen bungalowpark 

De Leine. Klein Scheveningen telt in totaal 82 recreatiewoningen. Daarvan 

hebben 4 een persoonsgebonden gedoogbeschikking met lange looptijd. Voor 3 

andere recreatiewoningen geldt het overgangsrecht, op grond waarvan perma-

nente bewoning is toegestaan (mits dit gebruik ononderbroken plaatsvindt). 

Binnen Camping & Jachthaven De Leine i.c. het gebied rond de Leinevaart 

staan in totaal 41 recreatiewoningen. Daarvan hebben 3 een persoonsgebonden 

gedoogbeschikking met lange looptijd. Verder is voor 4 woningen in dit gebied 

het overgangsrecht voor permanent wonen van toepassing. Het overgrote deel 

van de recreatiewoningen binnen Klein Scheveningen en Camping & Jachtha-

                                                 
5 Er is gezocht op websites voor verhuur van private vakantiewoningen w.o. airbnb.nl, mica-

zu.nl, bungalows.nl, particulierevakantiewoning.nl, allevakantiehuizen.nl, huureenhuisje.nl, 

marktplaats.nl.  
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ven De Leine wordt dus gebruikt voor recreatief verblijf (circa 91 % resp. 83 

%). Ook deze recreatiewoningen lijken primair bedoeld voor eigen gebruik. Via 

internet worden nauwelijks huisjes in deze twee gebieden voor verhuur aange-

boden.   

 

 
Afbeelding 2.2 Klein Scheveningen 

 

 

2.4 Voorzieningenaanbod 

 

Bungalowpark De Leine en Camping & Jachthaven De Leine zijn vanaf het be-

gin van de jaren negentig aangelegd. Dit op grond van een uitbreidingsplan dat 

door de toenmalige exploitanten van recreatiecentrum ‘De Leine’ is opgesteld. 

Het uitbreidingsplan is voor wat betreft het bungalowpark en de camping gro-

tendeels uitgevoerd. Het geplande voorzieningencomplex voor de twee gebie-

den is er niet gekomen. In dit complex zouden voorzieningen als een beauty 

centre, sauna, congresruimte en sport- en speelfaciliteiten worden onderge-

bracht.  

Hieronder wordt aangegeven welke voorzieningen op dit moment aanwezig 

zijn. 

 

De Leine 

De Leine beschikt niet over eigen voorzieningen (zie hierboven). Aan de west-

rand van dit bungalowpark ligt ‘De Rietzoom’ (Meerweg 60). De Rietzoom is 

een watersportbedrijf dat zich o.a. toelegt op verhuur, onderhoud en aan- en 

verkoop van boten. Er worden ook zalen verhuurd en er vinden evenementen 

plaats (m.n. live optredens). Tenslotte is er een café-restaurant. Noordelijk 



 

118.00.02.50.00 
 

van De Rietzoom ligt het verenigingsgebouw van Zeilvereniging Zuidlaarder-

meer. 

 

Klein Scheveningen 

Op dit recreatiepark zijn geen (openbare) voorzieningen aanwezig. Ten zuiden 

van Klein Scheveningen ligt ‘Alroud Watersport Meerwijk’ (Jachthavenweg 2). 

Dit is een watersportbedrijf dat zich o.a. toelegt op stalling, onderhoud en 

verkoop van boten. Het bedrijf beschikt over een jachthaven en watersport-

winkel. 

 

Camping & Jachthaven De Leine 

Binnen het gebied van Camping & Jachthaven De Leine ligt ‘Paviljoen De Lei-

ne’. Dit betreft een café-restaurant. Er worden evenementen georganiseerd en 

zalen verhuurd. In de jachthaven kunnen ligplaatsen gehuurd worden en is 

ruimte voor onderhoud en stalling van boten. Op de camping is een speeltuin-

tje en jeugdhonk aanwezig. Hier zijn geen voorzieningen voor openbaar ge-

bruik.  

 

Wijdere omgeving 

Ten noorden van het onderzoeksgebied ligt Kampeerterrein-Jachthaven Meer-

wijck. Op dit park zijn – naast uiteenlopende kampeerfaciliteiten – onder meer 

sportvelden, een overdekt zwembad, een winkeltje, kinderspeelplaatsen en 

een strandpaviljoen aanwezig. Kampeerterrein-Jachthaven Meerwijck is een 

compleet en zelfstandig functionerend recreatiepark. Op grotere afstand van 

het onderzoeksgebied liggen zowel kleinere als grotere recreatieve voorzienin-

gen. Het meest in het oog springend is bungalowpark ‘De Bloemert’, dat aan 

de zuidwestoever van het Zuidlaardermeer is gelegen. Dit park en de overige 

voorzieningen rond het meer onderhouden geen directe relatie met het onder-

zoeksgebied en blijven derhalve verder buiten beschouwing in deze ruimtelijke 

visie. 
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3 3  G e s p r e k s r o n d e  

3.1 Inleiding 

 

In de periode van juli tot en met oktober zijn achtereenvolgens gesprekken 

gevoerd met Visser Vastgoed (eigenaar van Camping & Jachthaven De Leine en 

Paviljoen De Leine), de recreatieondernemers (Allround Watersport Meerwijck, 

De Rietzoom, Zeilvereniging Zuidlaardermeer en de pachters van Paviljoen De 

Leine), Coöperatie De Leine (inclusief bewonerscommissie ‘permanent wonen’) 

en Vereniging Belangenbehartiging Meerwijck (VBM). Ook zijn er vanuit zowel 

De Leine als woonwijk Meerwijck enkele signalen ontvangen dat niet iedereen 

de door de officiële gesprekspartners ingenomen standpunten deelt en dat niet 

alle bewoners door hun vertegenwoordigers zijn geconsulteerd over het in te 

nemen standpunt. Tenslotte is door Watersportvereniging Klein Scheveningen 

per email een visie op permanente bewoning binnen Klein Scheveningen afge-

geven.  

 

 

 

Er is met de belanghebbenden gesproken over het huidig functioneren van De 

Leine en over de toekomst van het park (i.c. over de twee onderzoeksvragen). 

Ook de historie van het park, de rollen van betrokken partijen, gewerkte ver-

wachtingen, in het verleden gemaakte afspraken e.d. zijn door de partijen 

toegelicht. Vanwege het deels vertrouwelijke karakter van de gesprekken en 

de nogal uiteenlopende belangen en standpunten, is besloten in dit hoofdstuk 

geen integrale gespreksverslagen op te nemen, maar e.e.a. op hoofdlijnen 

samen te vatten. Alleen wat relevant is voor de onderzoeksvragen is weerge-

geven. 
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3.2 Visie op huidig functioneren 

 

De belanghebbenden zijn het erover eens dat De Leine op dit moment niet 

functioneert als een volwaardig recreatiepark. Door de permanente bewoning 

en het ontbreken van voorzieningen wordt het bungalowpark – dat wil zeggen: 

in de huidige situatie – ook niet courant geacht voor de recreatieve markt.6 De 

primaire associatie die het huidige park bij de meesten oproept is eerder die 

van een woongebied dan van een recreatiepark. Een deel van de belangheb-

benden stelt zelfs dat De Leine feitelijk nooit als recreatiepark heeft gefuncti-

oneerd, maar altijd al gericht was op het wonen. Over de oorzaken en 

wenselijkheid van deze situatie lopen de mening sterk uiteen (zie volgende 

paragraaf). 

Enkele ondernemers geven aan klachten te hebben ontvangen vanwege ge-

luidsoverlast. Deze zijn afkomstig van huisjesbezitters die permanent op De 

Leine en/of Klein Scheveningen wonen. Het gaat hier om een relatief kleine 

groep. 

De ondernemers spreken tegen dat de huidige permanente bewoning tot om-

zetverlies leidt, want ook onder deze groep eigenaren bevinden zich veel klan-

ten. 

 

 

3.3 Visie op de toekomst 

 

Gevraagd naar de toekomst zijn alle belanghebbenden het erover eens dat 

forse investeringen nodig zijn om van De Leine (weer) een volwaardig recrea-

tiepark te maken. Daarbij wordt primair gedacht aan een opwaardering van de 

recreatiewoningen, het realiseren van parkvoorzieningen en de verbetering 

van infrastructuur. Overigens gaan de meesten er tegelijkertijd vanuit dat een 

dergelijke investering op dit moment (zowel financieel als eigendom technisch) 

onhaalbaar is. Waar dit wel haalbaar wordt geacht, is de kanttekening ge-

plaatst dat dit vraagt om een De Leine overstijgende aanpak waarbij de recre-

atieve potenties binnen het totale Zuidlaardermeergebied mede worden 

benut. 

 

Wat is de oplossing voor De Leine? Hierover lopen de meningen het meest uit-

een. De recreatieondernemers vrezen bij legalisering voor een ernstige be-

lemmering in de bedrijfsvoering dan wel bedrijfsbeëindiging en stellen dat 

hierdoor sprake zal zijn van planschade. Ook wordt gevreesd dat deze legalise-

ring de deur openzet naar toekomstige bewoners die de geschiedenis van De 

Leine als recreatiepark niet kennen en weinig affiniteit met de watersport 

hebben. Vereniging Belangenbehartiging Meerwijck deelt deze visie. Zij stellen 

dat een legalisering van permanent wonen binnen De Leine de oorspronkelijke 

                                                 
6 De belanghebbenden maken tevens duidelijk dat er niet of nauwelijks sprake is van (com-

merciële) verhuur aan derden binnen De Leine. De meeste recreatiewoningen worden per-

manent bewoond, terwijl de overige woningen vooral voor eigen recreatief gebruik benut 

worden.  
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stedenbouwkundige structuur van het gebied (drie lagen: natuur-recreatie-

wonen) loslaat, wat ten koste gaat van de recreatieve potenties, de aantrekke-

lijkheid van het woon- en leefklimaat verkleint en dus tot planschade kan lei-

den.7  

Aan de andere kant pleit de Coöperatie juist voor legalisering. Gesteld wordt 

dat de recreatiewoningen ook nu al als ‘geluidsgevoelig’ zijn aan te merken. 

Verder wordt aangegeven dat een dergelijke legalisering (verdere) verpaupe-

ring voorkomt (huizen worden verkoopbaar, er ontstaat doorstroming, minder 

leegstand, etc), past binnen het recente rijksbeleid op dit punt en recht doet 

aan de verwachtingen die door de gemeente en ontwikkelaar steeds zijn ge-

wekt. 

Overigens zijn niet alle eigenaars van De Leine voor legalisering. Sommigen 

willen juist het recreatieve karakter van het park veiligstellen en verder uit-

bouwen. 

 

 

 

Voorlopige tussenstand 

Niets veranderen aan het bestemmingsplan zeggen de recreatieondernemers; 

functie uitbreiding door binnen de recreatieve bestemming permanent wonen 

toe te staan, zegt de Coöperatie. Twee verschillende oplossingen. Beide par-

tijen zijn het er wel over eens dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer zo snel 

mogelijk de knoop moet doorhakken. Duidelijkheid is noodzakelijk met het oog 

op toekomstige investeringen, zowel in de bedrijvigheid als de recreatiewonin-

gen.  

 

Toevoeging Klein Scheveningen 

Tijdens de gesprekken is zijdelings ook de eventuele legalisering van perma-

nent wonen binnen Klein Scheveningen en rond De Leinevaart aan de orde 

gekomen. Het merendeel van de belanghebbenden is van mening dat de situa-

tie in deze twee ‘recreatieparken’ niet te vergelijken is met De Leine. Zo zou 

                                                 
7 Dit standpunt wordt niet door iedereen binnen woongebied Meerwijck gedeeld (zie inlei-

ding). Een huiseigenaar die namens ‘vele anderen’ zegt te spreken stelt juist dat “perma-

nente bewoning voor meer rust, veiligheid en beter onderhoud van woning en park zorg 

draagt.” 
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het in deze parken om veel minder permanent bewoonde woningen gaan. Ver-

der is aangegeven dat de betreffende woningen niet voldoen aan het Bouwbe-

sluit en dat ter plaatse bij een eventuele legalisering gemakkelijk onveilige 

situaties kunnen ontstaan. Het bestuur van WKS Zuidlaardermeer – die de be-

langen behartigt van huisjesbezitters binnen Klein Scheveningen – is het hier 

niet mee eens. Gepleit wordt voor functie uitbreiding binnen het bestem-

mingsplan zodat naast recreatie permanent wonen bij recht mogelijk wordt. 

De huidige gedoogsituatie zou leiden tot inhumane situaties (gedwongen ver-

huizing na overlijden eigenaar, mantelzorg door meerderjarigen is niet moge-

lijk, ouderen kunnen geen huisarts in de buurt nemen). Legalisering kan 

volgens het bestuur de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit vergroten, omdat 

het voor meer investeringsbereidheid en verkoop van leegstaande panden zou 

zorgen.
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4 4  F u n c t i o n e r e n  D e  

L e i n e  

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de eerste onderzoeksvraag centraal: wat is de impact 

van permanent wonen op het functioneren van De Leine als recreatiepark? Uit 

de gespreksronde is naar voren gekomen dat De Leine op dit moment niet 

functioneert als een volwaardig recreatiepark en dat forse investeringen nodig 

zijn om het park aantrekkelijk te maken voor de recreatieve markt. Klopt dit 

beeld? Wat zijn de actuele trends op het gebied van verblijfsrecreatie? Is er 

nog markt voor (de verhuur van) recreatiewoningen? Welk type parken doen 

het goed op dit moment? En natuurlijk: hoe verhoudt De Leine zich tot dit 

alles?  

 

4.2 De markt: trends 

 

Algemeen 

In 2009 verscheen het handboek ‘Kansen voor de bungalowsector’ van SLIMM-

advies. Dit was het eerste handboek dat specifiek voor deze branche op de 

markt verscheen. Al in 2012 kwam een update van het handboek uit omdat de 

bungalowmarkt in een crisis was geraakt en er dringend behoefte bleek te zijn 

aan nieuwe concepten. Eén van de problemen waar de sector mee kampt is 

het lage prijspeil, aldus SLIMMadvies. Via allerlei webportals en veilingsites 

kiest de consument steeds vaker voor de goedkoopste prijs. Dit heeft grote 

gevolgen. “Het rendement staat onder druk, zodat inkomsten teruglopen en er 

minder geïnvesteerd kan worden. Het product bungalowvakantie is hierdoor in 

een neerwaartse prijsspiraal beland, met alle gevolgen van dien”, zo consta-

teert het onderzoeksbureau. Overigens heeft niet alleen de consument 

‘schuld’ aan deze neerwaartse spiraal. Ook de “eenvormigheid van het aan-

bod” en het “overaanbod in het zelfde productsegment” zorgen voor prijsero-

sie. Wat is het advies voor bungalowparken? SLIMMadvies: “Upgraden door het 

aanbod per park te differentiëren en daarnaast […] meer de verbinding [te] 

zoeken met de streek-regio die juist zorgt voor de unieke elementen in het 

aanbod.”8  

Ook andere onderzoeksbureaus, marktpartijen, brancheorganisaties en finan-

ciers zijn overwegend kritisch over de huidige bungalowmarkt. Pretwerk.nl – 

een netwerkorganisatie voor ondernemers uit de recreatiesector – spreekt van 

“een breed gedragen opvatting dat de bungalowmarkt sterk verzadigd is” (april 

2015). Daarbij verwijst pretwerk.nl onder meer naar Center Parcs die al jaren 

                                                 
8 Kansen in de bungalowsector. Praktisch handboek met oog voor commerciële belangen. 

SLIMMadvies, (update) juli 2012. 
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geen actieve expansieplannen in Nederland heeft.9 De Rabobank geeft in haar 

toelichting op de trendcijfers voor de recreatiebranche (september 2015) 

eveneens aan dat de bungalowmarkt “een sterk verzadigde markt” is. Er is 

sprake van een negatieve prognose voor de lange termijn. Alleen parken met 

een uniek product en hoge kwaliteit hebben volgens de bank toekomstperspec-

tief.10 

NVM schetst een iets positiever beeld van de bungalowmarkt (december 2014). 

“De markt lijkt zich nu al te herstellen: in het afgelopen jaar is het aantal 

transacties weer toegenomen en is het aantal te koop staande woningen niet 

meer gegroeid”, aldus NVM. De jaarlijkse vraag naar recreatiewoningen zou 

inmiddels veel hoger zijn dan de geplande bouwproductie in de komende ja-

ren. Daarbij wordt wel opgemerkt dat het huidige aanbod grotendeels bestaat 

uit “incourante woningen op verouderde vakantieparken die niet meer aanslui-

ten op de huidige vraag naar meer luxe en kwaliteit; de verkoop van dit deel 

van de voorraad zal zeer lastig zijn.” De NVM stelt bovendien dat niet alle 

locatietypen en/of regio’s even kansrijk zijn. “Vooral de kust en bosrijke om-

gevingen zijn populair, maar ook locaties in de nabijheid van steden en unieke 

concepten waar beleving centraal staat zijn kansrijk.”11 

 

 
Afbeelding 4.1 Aankondiging bouwplannen De Leine 

 

Specifieke trends 

Om te kunnen beoordelen of De Leine nu dan wel in de toekomst voldoende 

kan inspelen op de verblijfsrecreatieve markt zal er naar meer specifieke 

trends gekeken moeten worden. Wat maakt een bungalowpark anno 2015 suc-

cesvol of kansrijk? Bovengenoemde organisaties schetsen een vrij eenduidig 

beeld. 

 

                                                 
9 N.a.v. de Second Home-beurs. De standhouders van deze beurs zien nadrukkelijk wél kansen 

voor unieke locaties die een goed productaanbod hebben en gericht zijn op een specifieke 

doelgroep. Zie: pretwerk.nl/ 
10 Zie rabobankcijfersentrends.nl/ 
11 De Nederlandse markt voor recreatiewoningen. Bureau Stedelijke Planning (i.o.v. NVM), 

december 2014. Zie nvm.nl/ 
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Diversiteit en uniciteit 

Parken dienen te beschikken over verschillende verblijfsconcepten (diversi-

teit). In trek zijn “parken waar de consument alles bij elkaar vindt wat tegen-

woordig wordt aangeboden onder de noemer ‘vakantie; […] een one-stop 

shopping concept, waarbij de gast volledig wordt ondergedompeld in een bij-

zondere unieke sfeer en entourage en waarbij je je even in een andere wereld 

waant” (SLIMMadvies). In meer concrete zin blijkt het te gaan om parken die 1. 

zich richten op een nieuwe doelgroep of zich specialiseren op een nichemarkt 

(bijv. seniorenwoningen of kindercottages), 2. streven naar authenticiteit; een 

bijzondere vakantie en accommodatie, waarmee je je onderscheidt van ande-

ren (bijv. streekgebonden invullingen) en 3. huisjes aanbieden die beschikken 

over luxe en comfort.12 Recreatiewoningen met een bijzondere architectuur 

en/of thematiek, evenals groepsbungalows en appartementen (al dan niet in 

combinatie met roomservice of andere diensten), zijn ook in trek bij de recre-

ant. 

 

 

Afbeelding 4.2 Nieuwe verblijfsconcepten: boomhut 

 

De Rabobank stelt dat alleen parken met een uniek product (ligging, voorzie-

ningen of concept) en hoge kwaliteit (door service, innovatie en personeel) 

zich nog kunnen onderscheiden. De recreant zoekt een uniek, persoonlijk pro-

duct die een speciale herinnering creëert.13 Als voorbeeld worden bijzondere 

accommodatieconcepten genoemd (zoals boomhutten, duinbungalows en 

strandvilla’s) of bungalowparken die zich ontwikkelen tot kleinschalige pret-

parken. De Rabobank ziet een toenemende integratie van verblijfsrecreatie 

                                                 
12 Zie bovengenoemd rapport van SLIMMadvies voor de verdere uitwerking. De NVM ziet even-

eens een toenemende vraag naar luxe en comfortabele recreatiewoningen met bijbehoren-

de voorzieningen.  
13 Zo ook de NVM in bovengenoemd rapport. 
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met dagrecreatie, bijv. parken met wellness, dagattracties of grootschalige 

horeca. 

De NVM laat hetzelfde geluid horen. “Recreatieve voorzieningen met een uniek 

belevingsaanbod hebben een streepje voor. Dit betekent dat de consument op 

zoek gaat naar een vrijetijdsbesteding die origineel en anders is dan het al 

bekende aanbod. En dat de consument nog meer en intensiever vermaakt wil 

worden.” 

 

Online marketing 

Parken zullen via internet en Social Media moeten inspelen op de wensen van 

het individu. De Rabobank becijfert dat bijna 80% van de Nederlanders zich via 

internet oriënteert op het boeken van een vakantie14 en stelt dat een juiste 

online profilering daarom van levensbelang is. De traditionele bungalowparken 

dreigen volgens SLIMMadvies op dit punt de boot te missen omdat ze nauwe-

lijks in staat blijken hun generieke aanbod op een bijzondere manier te ver-

markten.  

 

Juiste locatie 

Gelderland is volgens SLIMMadvies de populairste provincie voor korte vakan-

ties, terwijl Brabant en Limburg aan populariteit winnen.15 Er zijn wel duide-

lijke verschillen per leeftijdsgroep aan te wijzen. De babyboomers (55-65) 

kiezen volgens SLIMMadvies bovenal voor de Veluwe en de bossen van de drie 

noordelijke provincies. De recent gepensioneerden (65-75) hebben een voor-

keur voor badplaatsen langs de Noordzee. De groep 75+ opteert met name voor 

Salland, Twente en de Vechtstreek. Gezinnen met jonge kinderen (0-6) laten 

een tegenovergesteld beeld zijn. Zij bezoeken steeds minder vaak de Noord-

zee- of watersportgebieden. Deze groep heeft een voorkeur voor Brabant en 

Limburg.  

De NVM - die vooral de koopmarkt voor recreatiewoningen heeft onderzocht - 

beschouwt Zeeland en Brabant als de meest populaire regio’s, en in iets min-

dere mate de Veluwe en kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland. De belang-

rijkste omgevingskenmerken zijn volgens de NVM: bos, strand en/of open 

water en de nabijheid van sterk verstedelijkte gebieden. Ook hier worden 

verschillen per leeftijdscategorie aangegeven. Huishoudens met een leeftijd 

tussen 20-40 jaar vinden de nabijheid van toeristische attracties (45%), dage-

lijkse voorzieningen (80%) en het strand (80%) vaker belangrijk dan de hogere 

leeftijden. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van (jonge) kinderen in 

het gezin. Personen ouder dan 60 jaar hebben een zeer grote voorkeur voor 

een bosrijke omgeving: 95% vindt dit een belangrijk omgevingskenmerk. Huis-

houdens met een leeftijd tussen 20-40 jaar hebben een grotere voorkeur voor 

de Waddeneilanden, de kust van Noord-Holland en Zeeland, vanwege de aan-

wezigheid van strand. Limburg is populairder onder huishoudens van 60 jaar en 

ouder. 

                                                 
14 Zie het rapport Rabobank Cijfers & Trends. Thema-update: Verblijfsrecreatie. ‘Meer toe-

risme, maar grotere uitdagingen’. Rabobank, augustus 2015. 
15 Voor de binnenlandse bungalowmarkt zijn de korte vakanties van groot belang. 
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Voor wat betreft het voorzieningenaanbod is de nabijheid van winkels voor 

dagelijkse boodschappen een belangrijke locatiekwaliteit (75%). De aanwezig-

heid van een jachthaven en toeristische attracties is voor 20% resp. 30% be-

langrijk.  

 

 
Afbeelding 4.3 Nieuwe verblijfsconcepten: strandhuisje 

 

Doelgroep 

Senioren vormen volgens SLIMMavies de snelst groeiende doelgroep voor recre-

atiewoningen. Om op deze groep te kunnen inspelen zullen parken toeganke-

lijk moeten zijn (niet alleen fysiek, maar ook in sociale zin en qua 

informatievoorziening) en te zijn uitgerust met een zeker zorgaanbod. De NVM 

ziet als primaire doelgroep voor recreatiewoningen de zogeheten ‘empty nes-

ters’ (40-65 jaar), vooral zij die de beschikking hebben over (vrijkomend) ver-

mogen. Deze groep gaat in de komende periode fors in aantal toenemen. Ook 

in opkomst is de groep met een leeftijdscategorie van 20-40 jaar, aldus de 

NVM. 

 

Woningkenmerken16 

De woningkenmerken zoals type, oppervlakte, architectuur en prijs zijn voor 

de huidige eigenaren na de ligging de belangrijkste aspecten geweest bij de 

aanschaf van de woning. Voor de potentiële kopers zijn vrijstaande woningen 

(45%) en bungalows (45%) veruit de meest gewenste typen recreatiewoningen. 

De minimale gewenste omvang van een recreatiewoning ligt rond de 50 m2. 

Daaronder is nauwelijks vraag. De meeste huishoudens zijn op zoek naar een 

woonoppervlak tussen de 50 en 100 m2 (50%). Ook ruimere woningen van 100 

tot 150 m2 zijn gewenst (35%). De recreatiewoning dient over het algemeen 

over 3 tot 4 kamers te beschikken (70%) en geschikt te zijn voor 4 tot 6 perso-

nen (80%). Een derde van de potentiele kopers geeft de voorkeur aan een wo-
                                                 
16 Deze paragraaf is ontleend aan het NVM-rapport. 
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ning in de prijsklasse van €50.000-100.000, een kwart opteert voor de prijs-

klasse €100.000-150.000 en nog eens een kwart voor €150.000-200.000. De 

lokale vraag is afhankelijk van specifieke omstandigheden als ligging en om-

vang. 

 

 
Afbeelding 4.4 De Leine 

 

 

4.3 De Leine 

 

Diversiteit en uniciteit 

De Leine biedt één verblijfsconcept: recreëren in een recreatiewoning aan het 

water. Het park beschikt niet over voorzieningen en er worden ook geen dien-

sten door een parkbeheerder en/of exploitant aangeboden. In de directe om-

geving zijn wel voorzieningen gelegen – waaronder een jachthaven, café-

restaurants en enkele strandjes – maar deze zijn geen onderdeel van het park 

zelf.  

Van een streekgebonden invulling is geen sprake op De Leine. Zowel qua in-

richting als woningtype is er geen link met het ‘Groningse’ gelegd. ‘Blauw’ 

beschilderde Scandinavische blokhutten op eilandjes bepalen het ruimtelijk 

beeld.  

Het woningenaanbod binnen De Leine is vrij uniform. Er worden geen recrea-

tiewoningen voor bijzondere doelgroepen aangeboden en de woningen zijn 

naar huidige maatstaven ook niet als bijzonder luxe of comfortabel aan te 

merken. Een deel van de woningen binnen het park maakt een verouderde 

indruk.   

 

Conclusie: De Leine valt niet onder de categorie parken die zich onderscheidt 

door een uniek product en/of hoge kwaliteit. De recreant die een uniek en 

persoonlijk belevingsaanbod zoekt, zal niet snel op dit bungalowpark uitko-

men. 
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Online marketing 

Hoewel 35% van De Leine formeel niet permanent bewoond wordt, is er niet of 

nauwelijks sprake van online-profilering. Dit duidt erop dat de recreatiewonin-

gen vooral eigen gebruik worden benut en nauwelijks verhuurd worden aan 

derden. 

 

Juiste locatie 

De Leine beschikt over een aantal uitstekende omgevingskenmerken: het park 

ligt aan een meer, op korte afstand van bos, natuur en de stad Groningen (20 

km). De provincie Groningen behoort echter niet tot de courante regio’s van 

het land.17 Drenthe doet het volgens genoemde onderzoeken iets beter, maar 

ook daar blijkt er op dit moment een neutraal tot negatief marktperspectief te 

zijn.  

De nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen blijkt een belangrijks 

locatiekwaliteit. De Leine en ook Kropswolde beschikken niet over dergelijke 

winkels. De recreant is hiervoor aangewezen op Hoogezand-Sappemeer (ca. 4,2 

km). 

 

 
Afbeelding 4.5 Verkoopbrochure De Leine 

 

 

                                                 
17 Dit wordt bevestigd door het marktonderzoek dat de provincie Groningen in 2015 heeft 

laten uitvoeren en op basis waarvan besloten is het moratorium op de vestiging van nieuwe 

recreatiebungalowparken niet op te heffen. Het betreffende onderzoek is niet openbaar 

gemaakt. 
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Doelgroep 

De Leine biedt rust, natuurbeleving en waterrecreatie. De rust en natuurbele-

ving zullen met name senioren aanspreken. Deze groep blijkt echter een grote 

voorkeur voor bosrijke omgevingen te hebben. Ook is gebleken dat senioren 

veelal naar parken met specifieke ouderenvoorzieningen gaan, terwijl ook een 

zeker zorgaanbod van belang kan zijn. De aanwezigheid van water en de 

strandjes langs het Zuidlaardermeer zullen waarschijnlijk meer aantrekkings-

kracht op de leeftijdsgroep 20-40 jaar uitoefenen. Deze groep blijkt echter 

vooral te kiezen voor de Noordzeekust en gebieden nabij toeristische attrac-

ties.       

 

Conclusie: De Leine profileert zich niet als een park voor specifieke doelgroe-

pen. Het heeft potentie voor senioren en de leeftijdsgroep 20-40 jaar, maar 

sluit niet aan op de specifieke wensen die deze groepen op dit moment heb-

ben. 

 

Woningkenmerken 

De woningen binnen De Leine zijn vrijstaand, hebben een oppervlak van circa 

90-150 m2 en beschikken over 3-4 kamers. Ze behoren daarmee tot de meest 

gewenste typen recreatiewoningen. De woningen zijn wel aan de dure kant 

voor de recreatiemarkt. Vraagprijzen variëren van circa €145.000-210.000.18 

Volgens NVM is slechts een kwart van de potentiele kopers bereid dat bedrag 

voor een recreatiewoning te betalen. En dan gaat het ook nog om een nieuwe 

woning.   

Eerder is aangegeven dat de (huur)recreant steeds meer voor luxe, comfort en 

bijzondere woonconcepten gaat. Ook groepsaccommodaties en appartementen 

zijn in trek. De Leine voldoet ook in dit opzicht niet aan de eisen van de 

markt. 

 

 

4.4 Conclusies 

 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat De Leine op dit moment 

niet in staat is om in te spelen op de huidige recreatieve markt. Het park sluit 

zowel qua verblijfsconcept (gebrek aan diversiteit en uniciteit), beleving, 

voorzieningenniveau, maar ook qua woningtypes niet aan op de specifieke 

wensen van de huidige recreant (geldt zowel voor ouderen als 20-40 jarigen). 

Er zijn forse investeringen nodig om De Leine in dit opzicht ‘bij de tijd’ te 

brengen.  

Dat De Leine potentie heeft is duidelijk: de ligging aan water en natuur, op 

korte afstand van de stad Groningen, biedt vele mogelijkheden. Het succes van 

bungalowpark De Bloemert - aan de westzijde van het Zuidlaardermeer - komt 

voor een belangrijk deel op conto van diezelfde locatiefactoren. Wat dit 

Landalpark echter voorheeft op De Leine is de diversiteit in huisjesaanbod (van 

vrij sobere geschakelde naar luxe vrijstaande bungalows tot groepsaccommo-

                                                 
18 Op basis van funda.nl en jaap.nl. 
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daties), de faciliteiten op eigen terrein (o.a. sportveldjes, kinderspeelvoorzie-

ningen, jachthaven en paviljoen), dienstverlening (zoals boodschappenservice 

en een zeilschool) en de kwalitatief hoogwaardige uitstraling van zowel het 

park als de recreatiewoningen. Op de website van Landal is te lezen dat De 

Bloemert geliefd is om zijn “gemoedelijke, informele sfeer en persoonlijke 

service” , maar dat het park ook “volop mogelijkheden biedt voor de water-

sport” en een “perfecte uitvalsbasis is voor liefhebbers van de Drentse bossen” 

en “uitstapjes in de stad Groningen”. Ook als we door deze marketingteksten 

heen prikken kan niet ontkend worden dat De Bloemert er alles aan doet om 

de verblijfsrecreant een persoonlijke, unieke belevenis te bieden. Er valt iets 

te kiezen en er wordt kwaliteit op maat geboden - in ieder geval voor jonge 

gezinnen en senioren. Het is duidelijk dat De Leine in dit opzicht ver achterop 

ligt en veel zal moeten investeren om dit succes van De Bloemert te kunnen 

evenaren.  

 

 

Afbeelding 4.6 De Bloemert 
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5 5  I m p a c t  p e r m a n e n t  

w o n e n  

5.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal: wat is de impact 

van permanent wonen op de omgeving van De Leine? Kan dat zomaar, perma-

nent wonen nabij een Natura 2000-gebied (Zuidlaardermeer), rond een jacht-

haven en diverse horecavoorzieningen? Deze en andere vragen komen in dit 

hoofdstuk aan bod door een toets aan de meest recente wet- en regelgeving te 

doen.  

 

 

 

5.2 Recreatiewoning: gevoelige functie of niet? 

 

Zijn de permanent bewoonde woningen met gedoogbeschikking aan te merken 

als geluidsgevoelige gebouwen in de zin van de Wet geluidhinder? Uit de ge-

spreksronde is naar voren gekomen dat dit een cruciale vraag is. De recreatie-

ondernemers vrezen bij een legalisering van het wonen op De Leine te worden 

beperkt in hun bedrijfsvoering en/of ontwikkelingsmogelijkheden, omdat de 

afstand tot geluidhindergevoelige functies daardoor verkleint.19 De Coöperatie 

heeft daarentegen aangegeven dat recreatiewoningen zowel op grond van ‘een 

goede ruimtelijke ordening’ als op grond van de Wet milieubeheer een zekere 

mate van bescherming tegen geluidshinder toekomt. Een legalisering zou dus 

geen extra beperkingen aan de recreatiebedrijven opleggen, aldus de Coöpera-

tie. 

 

Milieurecht en RO-recht 

Om de juridische status van de recreatiewoningen op De Leine te kunnen bepa-

len zal er zowel gekeken moeten worden naar het milieurecht i.c de Wet mili-

eubeheer/het Activiteitenbesluit als naar het ruimtelijke ordeningsrecht (RO-

recht).  

In het milieurecht wordt onderscheid gemaakt tussen gevoelige gebouwen en 

andere gebouwen. Een woning is een gevoelig gebouw. Een recreatiewoning 

die niet permanent wordt bewoond niet. Uit jurisprudentie van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van november 2012 kan 

worden afgeleid dat een recreatiewoning die permanent wordt bewoond en 

                                                 
19 Er spelen ook andere milieufactoren een rol, zoals geur, stof en gevaar. Geluid vormt ech-

ter de meest bepalende factor. Zie bijv. de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 

(editie 2009). 
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waarvoor een gedoogbeschikking geldt, wel als een gevoelig gebouw moet 

worden aangemerkt (zie kader 5.1). 

 

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 201202367/1/R1, d.d. 21 november 2012 

[appellant] bewoont de woning permanent. Op 20 mei 2009 is door het college van burgemeester en wethouders hiervoor aan 

[appellant] een persoonsgebonden gedoogbeschikking verleend. De Afdeling overweegt dat de recreatiewoning van [appel-

lant] hiermee een woning en daarmee een geluidsgevoelig object is als bedoeld in de Wgh. Daarbij verwijst de Afdeling naar 

haar uitspraak van 25 november 2009 in zaak nr. 200807964/1/M1) waarin is overwogen dat een permanent bewoonde 

recreatiewoning als woning in de zin van artikel 1.1 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: 

Barim) moet worden aangemerkt. Het begrip geluidsgevoelige ruimte als bedoeld in het Barim wordt in artikel 1.1, eerste 

lid, van het Barim gelijkgesteld aan een geluidsgevoelige ruimte als bedoeld in artikel 1 van de Wgh, te weten een ruimte 

binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is 

bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m². Uit de nota van toelichting bij het Barim volgt dat met het Barim voor 

het begrip woning is beoogd aan te sluiten bij het begrip woning in de Wgh, dat eveneens inhoudt dat een woning een 

gebouw is dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe bestemd is. Gelet op het voorgaande is het standpunt van de raad 

dat de recreatiewoning van [appellant] niet kan worden aangemerkt als woning als bedoeld in de Wgh onjuist 

Kader 5.1 Jurisprudentie milieurecht 

 

Op 1 januari 2013 is de definitie van ‘woning’ in de Wet geluidhinder (Wgh) 

gewijzigd. Het gaat nu om ‘een gebouw of gedeelte daarvan waar bewoning is 

toegestaan op grond van het bestemmingsplan…’. Dit betekent dat de feitelij-

ke situatie (permanente bewoning) niet meer de bepalende factor voor geluid-

hinder is maar datgene wat het bestemmingsplan juridisch mogelijk maakt. De 

definitie sluit echter het overgangsrecht van een bestemmingsplan in beginsel 

niet uit. Alle bewoning die onder het overgangsrecht valt, is dus nog steeds als 

geluidsgevoelig aan te merken. Dat geldt dus ook voor de permanent bewoon-

de recreatiewoningen van De Leine, aangezien het persoonsgebonden over-

gangsrecht in de regels van het vigerend bestemmingsplan (artikel 32.3) is 

verankerd. 

 

Het RO-recht kent ook aan niet permanent bewoonde recreatiewoningen enige  

‘geluidsbescherming’ toe. Uit jurisprudentie van de ABRvS blijkt namelijk dat 

gemeenten in het kader van ‘een goede ruimtelijke ordening’ (Wet ruimtelijke 

ordening) rekening moeten houden met het feit dat een recreatiewoning in 

zekere mate een geluidsgevoelige functie is (kader 5.2). Daarbij bestaat wel 

de mogelijkheid om af te wegen in hoeverre bescherming tegen geluidhinder 

daadwerkelijk nodig is.20 Met andere woorden, gemeenten hebben een zekere 

vrijheid om de mate van geluidsgevoeligheid voor recreatiewoningen te bepa-

len. 

 

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 29 januari 2014, 2014201304510/1/R1  

6.8. De Afdeling stelt voorop dat een recreatiewoning, hoewel het geen geluidgevoelig gebouw is in de zin van de Wet 

geluidhinder, kan worden aangemerkt als een object dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening bescherming 

tegen geluidhinder behoeft, nu hier regelmatig mensen zullen verblijven en waar blootstelling aan geluid kan leiden tot 

hinder. De raad dient dan ook te beoordelen of in het kader van een goede ruimtelijke ordening een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat kan worden gegarandeerd bij de voorziene recreatiewoningen. 

Kader 5.2 Jurisprudentie RO-recht 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de recreatiewoningen met persoonsgebonden 

beschikking die zijn opgenomen in het vigerend bestemmingsplan voor De lei-

                                                 
20 RvS 29 februari 2012, nr. 201002029/1/T1/R2 en 29 januari 2014, 201304510/1/R1 
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ne, op grond van het milieurecht zijn aan te merken als ‘woning’ en daarmee 

als ‘gevoelig gebouw’. Dit maakt een toetsing van deze woningen aan de Wet 

milieubeheer c.q. het Activiteitenbesluit (Ab) noodzakelijk. Op grond van het 

RO-recht (Wro) geldt dat ook voor de niet-permanent bewoonde recreatiewo-

ningen binnen De Leine afgewogen moet worden of bescherming tegen geluid-

hinder noodzakelijk is.  

 

 

5.3 Wet geluidhinder 

 

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt geluidsgevoelige functies, op basis van zone-

ring, bescherming tegen geluidhinder vanwege wegverkeerlawaai, spoor-

weglawaai en industrielawaai.21 Vastgesteld kan worden dat De Leine niet 

binnen de zones van omliggende wegen ligt. De dichtstbijzijnde weg met een 

zone is de Woldweg (N386), die op een ruime afstand van circa 700 m is gele-

gen.22 Er is verder geen spoorlijn of gezoneerd industrieterrein in de omgeving 

van het bugalowpark aanwezig. In dit opzicht is er dus geen conflict met de 

Wgh. 

 

Wel relevant is de eventuele geluidhinder door het toegenomen aantal ver-

keersritten van en naar De Leine. Volgens het CROW genereert een recreatie-

woning ongeveer 3 ritten per etmaal, terwijl een woning ongeveer 8 ritten 

produceert. Uitgaande van een worstcasescenario waarbij alle recreatiewonin-

gen permanent bewoond worden, zullen er tussen de 478-534 extra ritten ge-

genereerd worden. De ervaring leert dat een dergelijk aantal ritten tot een 

verwaarloosbare toename van het geluidsniveau op de gevels van woningen in 

de omgeving leidt, zeker gelet op het feit dat het verkeer gespreid wordt over 

twee ontsluitingspunten. Ook wat dit betreft wordt aan de eisen van de Wgh 

voldaan. 

 

Verkeersgeneratie o.b.v. CROW-publicatie 317 - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie 

 

aantal verkeersgeneratie/woning/etm Verkeersgeneratie totaal/etm 

 

woningen min max min Max 

Recreatiewoningen 92 2.6 2.8 239 258 

Woningen (koop, vrijstaand) 92 7.8 8.6 718 791 

Toename verkeersgeneratie/etmaal 

  

478 534 

Tabel 5.1 Verkeersgeneratie De Leine 

 

 

5.4 Wet milieubeheer 

 

Rond De Leine zijn diverse bedrijven gelegen. Deze bedrijven moeten op grond 

van het Activiteitenbesluit voldoen aan milieunormen. Zo wordt voorkomen dat 

er overlast of gevaar veroorzaakt wordt voor omliggende hindergevoelige func-

                                                 
21 Voor de toetsing aan het Activiteitenbesluit zie paragraaf 5.4.  
22 De dichterbij gelegen Meerweg heeft geen zone vanwege het daarvoor geldende 30 km/uur-

regime. 
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ties. Bij de afweging of nieuwe functies in de nabijheid van de betreffende 

bedrijvigheid is toegestaan, kan er gekeken worden naar de richtafstanden die 

in VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) zijn opgenomen.23  

In de onderstaande tabel zijn de richtafstanden voor de bedrijven rond De 

Leine weergegeven, waarbij uitgegaan is van het gebiedstype ‘rustige woon-

wijk’.  

 

 Geur Stof Geluid Gevaar 

Allround Watersport Meerwijck 

(jachthaven, winkel) 

10 10 50 30 

Zeilvereniging Zuidlaardermeer 

(vgl. buurt- en clubhuis, café) 

10 0 30 10 

Paviljoen De Rietzoom 

(watersportbedrijf, café-restaurant, 

conferentie-oord, discotheek)24 

0 0 30 10 

Paviljoen De Leine 

(café-restaurant, conferentie-oord) 

10 0 10 10 

Camping De Leine 30 0 50 30 

Jachthaven De Leine 10 10 50 30 

Tabel 5.2 Richtafstanden milieuzonering 

 

Uit tabel 5.2 blijkt dat geluid voor alle bedrijven de grootste richtafstand met 

zich meebrengt. In principe is het zo dat als nieuwe hindergevoelige functies 

buiten deze grootste richtafstand gesitueerd worden, er geen sprake is van een 

milieuconflict. Daarmee wordt bedoeld dat er vanuit wordt gegaan dat de 

bedrijven niet in hun activiteiten belemmerd worden en dat er geen normen 

voor hindergevoelige functies worden overschreden. Echter, voor de juiste 

afstanden zal ook gekeken moeten worden naar de specifieke bepalingen die 

op grond van de Wet Milieubeheer voor deze bedrijven gelden. Daaruit blijkt 

dat voor Paviljoen De Rietzoom niet van 30 m, maar van 50 m uitgegaan moet 

worden.25  

Naast bestaande bedrijvigheid is het ook relevant om te kijken wat het be-

stemmingsplan verder nog aan activiteiten mogelijk maakt. Het onderzoeksge-

bied is bestemd als Recreatie. Daaronder vallen een groot aantal recreatieve 

functies. Enkele daarvan zijn beperkt tot specifiek aangeduide gebieden (bijv. 

                                                 
23 Deze brochure is een algemeen geaccepteerd werkmiddel, waarop ook in de jurisprudentie 

regelmatig wordt teruggegrepen.  
24 Uit informatie van de exploitant blijkt De Rietzoom ook een groothandel in bier en een 

rietbedrijf te bevatten. Deze activiteiten vallen binnen de zonering die in deze tabel is 

aangegeven. 
25 De laatste milieuvergunning van De Rietzoom dateert uit 2000. Daarin werd niet uitgegaan 

van recreatiewoningen als gevoelige gebouwen. In de vergunning wordt gerekend met een 

afstand van 50 m uit de perceelsgrens. Omdat inmiddels het Activiteitenbesluit in werking 

is getreden is het bedrijf niet meer milieuvergunningplichtig. Het is ons op dit moment niet 

helemaal duidelijk welke rol die oude afstandseis van 50 m nog vervult. Het  zou mogelijk 

kunnen zijn dat het geluid van de horeca hierop is afgestemd. De gemeente zou binnen 3 

jaar na de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit nog maatwerkvoorschriften kunnen 

opleggen aan De Rietzoom met betrekking tot deze afstand. Daarbij zal dan ook naar de 

gevoeligheid van de recreatiewoningen moeten worden gekeken (zie hiervoor paragraaf 

5.2). 
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jachthaven of camping), andere gelden voor het gehele onderzoeksgebied 

(bijv. zwembad of kinderboerderij). In de bestemmingsomschrijving is ook de 

algemene term ‘recreatie’ opgenomen. Deze term is niet omschreven of afge-

bakend in de begrippenlijst en kan slaan op activiteiten waarvoor – zowel op 

basis van het milieurecht als RO-recht – grote afstandsnormen/-richtlijnen 

gelden (bijv. een recreatiecentrum met kermisachtige attracties, waarvoor de 

VNG een afstand van 300 m hanteert). De specifieke opsomming die in de be-

stemmingsomschrijving is opgenomen doet echter vermoeden dat hier de 

zwaardere recreatieve functies niet bedoeld zijn. Overigens zijn dergelijke 

functies uit oogpunt van ‘een goede ruimtelijke ordening’ of milieunormen in 

de meeste gevallen ook niet wenselijk resp. inpasbaar in de nabijheid van 

(permanent bewoonde) recreatiewoningen. In het navolgende wordt daarom 

alleen rekening gehouden met de richtafstanden van de bestaande bedrijv ig-

heid.26 

 

Afbeelding 5.1 Richtafstanden bestaande bedrijven 

 

Op afbeelding 5.1 zijn de grootste richtafstanden van de bedrijven in het on-

derzoeksgebied aangegeven. Daarbij is er gerekend vanuit de bestemmings-

                                                 
26 Er zijn ook geen concrete plannen bij de gemeente bekend op basis waarvan nieuwe be-

drijfsactiviteiten aan het onderzoeksgebied worden toegevoegd. 
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grenzen. De afbeelding laat zien dat de ‘zones’ van Paviljoen De Leine en de 

aldaar gelegen jachthaven buiten de grenzen van het bungalowpark vallen. 

Deze blijven daarom verder buiten beschouwing. De zone van Camping De 

Leine ligt wel deels over het bungalowpark. Het gaat hier om een richtlijn van 

50 m waarbij is uitgegaan van een regulier kampeerterrein met zwembad of 

andere voorzieningen. Aangezien de noordzijde van de camping alleen gebruikt 

wordt voor extensieve vormen van recreatie (m.n. stacaravans en recreatie-

woningen) en hier geen recreatieve voorzieningen aanwezig zijn, levert deze 

zone geen conflict op met een eventueel permanente woonfunctie binnen De 

Leine.  

Dat geldt wel voor De Rietzoom. Dit bedrijf is bestemd voor Recreatie (zonder 

aanduiding ‘jachthaven’). Deze bestemming maakt onder meer dag- en ver-

blijfsrecreatie, sportvoorzieningen, een zwembad en diverse ondergeschikte 

functies zoals horeca (max. 850 m2) en detailhandel (max. 200 m2) mogelijk. 

Het perceel is niet specifiek bestemd voor evenementen. Op grond van de 

milieuvergunning uit 2000 en de latere afspraken (zie voetnoot 24) is voor De 

Rietzoom een zone van 50 m – gemeten uit de grens van het perceel – van toe-

passing.  

 

 Afbeelding 5.2 Permanent wonen rond De Rietzoom 

 

In een brief van de gemeente aan de eigenaar van De Rietzoom dd. 17 augus-

tus 1995 is aangegeven dat de recreatiebungalows binnen De Leine volgens het 

bouwbesluit zijn aan te merken als ‘logiesverblijven’ en dat deze niet onder de 

categorie geluidsgevoelige bestemmingen ingevolge de Wet Geluidhinder val-

len. Dat betekent volgens de brief “dat de geluidsvoorschriften van ‘De Riet-

zoom’ geen belemmering vormen voor de bouw van de recreatiebungalows en 

dat de recreatiebungalows geen belemmering vormen voor de exploitatie van 

‘De Rietzoom’.” Zoals blijkt uit paragraaf 5.2 is deze situatie inmiddels inge-

haald door nieuwe wetgeving en jurisprudentie. De permanent bewoonde bun-

galows zijn wél aan te merken als gevoelige gebouwen. E.e.a. neemt niet weg 
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dat wanneer de zone van 50 m in acht worden genomen, dat dan verwacht 

mag worden dat er sprake is van een redelijk woon- en leefklimaat voor de 

(permanent bewoonde) recreatiewoningen buiten deze zone en dat daarmee 

De Rietzoom niet in zijn exploitatie of ontwikkeling geremd wordt.27  

 

Voor de (permanent bewoonde) recreatiewoningen binnen de 50 m-zone ligt de 

situatie anders. Afbeelding 5.2 laat zien dat er 16 recreatiewoningen in de 

zone van De Rietzoom liggen. Tenminste 8 daarvan worden permanent be-

woond. Dit kan zowel voor De Rietzoom als voor de betreffende woningen een 

conflict opleveren. Het is namelijk niet uitgesloten dat bepaalde activiteiten 

van De Rietzoom nu al tot een overschrijding van de wettelijk toelaatbare 

geluidsbelasting op de gevels van de (permanent bewoonde) recreatiewoningen 

leiden. Dit zou niet alleen het ‘redelijke woon- en leefklimaat’ in gevaar kun-

nen brengen, maar ook een belemmering voor de exploitatie van De Rietzoom 

kunnen betekenen. Nu gaat het hier om een bestaande situatie en is de per-

manente bewoning in principe van tijdelijke aard, maar duidelijk is wel dat 

het bij recht toestaan van permanente bewoning in de zone niet voor de hand 

ligt.28 

 

Afbeelding 5.3 Permanent wonen rond AWM 

 

Uit afbeelding 5.1 blijkt dat de (permanent) bewoonde recreatiewoningen van 

De Leine buiten de zone van Allround Watersport Meerwijck (AWM) zijn gele-

gen. Er is wat dit betreft geen sprake van een conflict. Verwacht mag worden 

dat AWM in dit opzicht niet belemmerd wordt in zijn exploitatie of ontwikke-

ling. Dat geldt mogelijk wel voor Klein Scheveningen. Aan deze zijde van AWM 

liggen 7 recreatiewoningen binnen de zone, waarvan er tenminste 5 permanent 

                                                 
27 De evenementen blijven hier verder buiten beschouwing. Hiervoor verleent de gemeente 

steeds afzonderlijke vergunningen, waarbij ook geluidsvoorschriften worden afgegeven.  
28 Eerst zal de feitelijke milieusituatie opgehelderd moeten worden. Dit vraagt om akoestisch 

onderzoek. Aan de hand daarvan kunnen eventueel maatwerkvoorschriften in het kader van 

het Bouwbesluit gesteld worden. 
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bewoond worden (zie afbeelding 5.3). Ook zes woningen langs de Meerweg 

liggen binnen de zone van AWM. Er zijn geen onderzoeksgegevens bekend om-

trent de daadwerkelijke geluidsbelasting van de betreffende (recrea-

tie)woningen.29 Eventuele conflicten zijn op voorhand niet uit te sluiten en 

pleiten niet voor het bij recht toestaan van permanente bewoning op Klein 

Scheveningen.  

 

Voor de situatie ten aanzien van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer kan het-

zelfde opgemerkt worden. In deze zone liggen 4 recreatiewoningen, waarvan 

er ten minste 3 permanent bewoond worden (zie afbeelding 5.2). Hierbij moet 

worden opgemerkt dat er voor de Zeilvereniging van een royale zone is uitge-

gaan (zie tabel 5.2). Daarnaast is er geen rekening is gehouden met het feit 

dat de activiteiten op het perceel van de Zeilvereniging voornamelijk ten oos-

ten van het bedrijfsgebouw plaatsvinden (afstand >30 m) en daar qua geluid 

ook deels door afgeschermd worden. Een kortere afstand tot (permanent be-

woonde) recreatiewoningen levert hier vermoedelijk geen conflict op. Zolang 

dat echter niet is aangetoond door onderzoek wordt dezelfde aanpak als voor 

De Rietzoom en AWM aanbevolen, dus geen permanente bewoning binnen de 

zone.  

 

 
Afbeelding 5.4 NIBM-berekening 

 

 

5.5 Luchtkwaliteit 

 

In de AMvB-nibm zijn richtlijnen voor het omgaan met luchtkwaliteit bij ruim-

telijke ontwikkelingen opgenomen. Bepaald is dat een verslechtering van 3% 

(een toename van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) beschouwd mag worden als 

                                                 
29 Voor de woningen aan de Meerweg geldt dat deze in principe het verst verwijderd zijn van 

de percelen waar de meeste bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Aangezien dit om een be-

staande situatie gaat mag verwacht worden dat er al rekening is gehouden met de geluids-

gevoeligheid van deze woningen. In het navolgende blijven deze woningen verder buiten 

beschouwing. 
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‘niet in betekenende mate’. Zoals gebleken uit paragraaf 5.3 genereert De 

Leine bij (legalisering van) permanente bewoning maximaal 534 extra ver-

keersritten per etmaal. Er is een zogeheten ‘nibm-berekening’ uitgevoerd om 

te beoordelen of deze toename vraagt om een luchtkwaliteitsonderzoek. Dit 

blijkt niet het geval (zie afbeelding 5.4). De invloed van de extra verkeersrit-

ten op de luchtkwaliteit binnen/rond De Leine geldt als ‘niet in betekenende 

mate’.  

 

 

5.6 Externe veiligheid 

 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verplicht gemeenten en pro-

vincies die milieuvergunningen verlenen of een bestemmingsplan maken, reke-

ning te houden met externe veiligheid. Doel van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen is individuele en groepen burgers een minimum beschermingsni-

veau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.  

Een toets aan de Risicokaart leert dat De Leine binnen de risicozone van één 

Bevi-inrichting is gelegen. Het gaat hier om Koopman Distributie B.V. aan de 

Industrieweg 4 te Hoogezand (zie afbeelding 5.5). Uit de Risicokaart blijkt dat 

er voor het betreffende bedrijf een QRA is uitgevoerd en dat er op dit moment 

geen sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groeps-

risico. Een eventuele legalisering van recreatiewoningen binnen De Leine – wat 

leidt tot een lichte verhoging van de personendichtheid binnen de risicozone – 

zal hierop waarschijnlijk niet van invloed zijn. Het verdient aanbeveling dit ter 

advisering aan de Veiligheidsregio Groningen voor te leggen.    

 

 
Afbeelding 5.5 Uitsnede Riscokaart 

 

Rond De Leine liggen geen (spoor)wegen waarover transport van gevaarlijke 

stoffen plaatsvindt. Het bungalowpark ligt ook niet binnen de invloedssfeer van 

aardgastransportleidingen of andere gevaarlijke inrichtingen (bron: Risico-

kaart). 
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5.7 Bodem en water 

 

Een eventuele legalisering van permanent wonen vraagt niet om bodemonder-

zoek.  

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in 

ruimtelijke plannen een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop 

in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. 

Het lijkt ons daarom goed te overleggen met waterschap Hunze en Aa’s of er 

zich nu dan wel na legalisering knelpunten ten aanzien van de waterhuishou-

ding (kunnen) voordoen. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat 

de legalisering leidt tot onoverkomelijke bezwaren of om grote ingrepen 

vraagt.  

 

 

5.8 Archeologie 

 

Archeologische waarden dienen op grond van de (aangepaste) Monumentenwet 

1988 te worden mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. 

Een eventuele legalisering van permanent wonen leidt niet tot grondverzet. De 

mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden zal dus niet in het geding 

komen. 

 

 

5.9 Ecologie 

 

Bij ruimtelijke ingrepen moet een afweging worde gemaakt in het kader van de 

Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1988 en het provinciaal natuurbe-

leid.  

Een eventuele legalisering van permanent wonen lijkt niet van invloed op de 

flora en fauna binnen en rond De Leine. Er is immers geen sprake van ruimte-

lijke ingrepen waardoor planten en/of dieren schade zouden kunnen ondervin-

den of habitatverlies zou kunnen optreden. Ook is het niet aannemelijk dat de 

toename in verkeersbewegingen – het grootste externe effect van de eventuele 

legalisering, zie hiervoor paragraaf 5.4 – van (significant negatieve) invloed is 

op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Zuidlaarder-

meer.  
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6 6  H o e  n u  v e r d e r ?  

6.1 Slotconclusies 

 

In de inleiding is aangegeven dat deze ruimtelijke visie antwoord wil geven op 

twee vragen: Wat is de impact van permanent wonen op het functioneren van 

De Leine als recreatiepark? En: Wat is de impact van permanent wonen op de 

omgeving van De Leine? In deze paragraaf wordt de belangrijkste conclusies 

nog eens samengevat. In de volgende paragraaf gaan we in op de vraag: hoe nu 

verder? 

 

Het is evident dat De Leine momenteel niet functioneert als volwaardig recre-

atiepark. Dat heeft met het permanent wonen te maken, maar zeker ook met 

het feit dat het park op dit moment onvoldoende in staat is de concurrentie op 

de huidige verblijfsrecreatieve markt aan te gaan. We kunnen dan ook niet 

stellen dat het permanent wonen op De Leine ervoor zorgt dat de regionale 

vraag naar recreatiewoningen wordt onderdrukt (hoofdstuk 1). De verblijfsre-

creant die naast een fraaie locatie bovenal hecht aan uniciteit, diversiteit, 

voorzieningen, luxe en comfort, zal op dit moment niet snel bij De Leine uit-

komen.30 

 

Uit hoofdstuk 5 kan geconcludeerd worden dat het permanent wonen binnen 

De Leine een beperkte invloed heeft op de omgeving van het bungalowpark. 

Zowel op het gebied van wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit, externe veilig-

heid, bodem, water, archeologie als ecologie zijn geen aanwijzingen gevonden 

dat er wettelijke bepalingen worden overschreden. Dat geldt mogelijk wel 

voor de (permanent bewoonde) recreatiewoningen die binnen de zones van de 

bedrijvigheid rond De Leine zijn gelegen. Hier dreigt een knelpunt ten aanzien 

van het ‘redelijke woon- en leefklimaat’ te ontstaan, maar ook voor wat be-

treft de exploitatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de betreffende bedrij-

ven. Zolang de feitelijke milieubelasting van deze bedrijvigheid (en eventuele 

uitbreidingsplannen) niet in kaart is gebracht, is legalisering van permanent 

wonen binnen deze zones niet wenselijk. Onderzoek op dit punt is noodzake-

lijk. 

 

  

                                                 
30 NB: deze conclusie heeft betrekking op de commerciële verhuurbaarheid van de recreatie-

woningen binnen het park. E.e.a. sluit natuurlijk niet uit dat de betreffende woningen wel 

in trek kunnen zijn als recreatieobject voor eigen gebruik en/of voor permanente bewo-

ning.  
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6.2 Toekomstscenario’s 

 

In de onderstaande matrix zijn drie toekomstscenario’s geschetst: A. niets 

doen; B. De Leine bestemmen als woongebied; C. recreatie als hoofdbestem-

ming en wonen als medegebruik toestaan. Per scenario wordt een indicatie van 

de consequenties aangegeven. Nader onderzoek is op een aantal punten nood-

zakelijk. 

Eerst een korte uitleg bij de scenario’s. Scenario A. ‘Niets doen’ betekent dat 

de planologisch-juridische situatie blijft zoals deze nu in het vigerend be-

stemmingsplan is opgenomen. Permanent wonen is in dit scenario alleen moge-

lijk op grond van het overgangsrecht. Dit zorgt ervoor dat De Leine op (lange) 

termijn – althans op papier – weer geheel als recreatiepark beschikbaar komt. 

Scenario B. Wonen gaat er vanuit dat aan het gehele gebied een woonbestem-

ming wordt toegekend, waarbij verblijfsrecreatief medegebruik mogelijk 

blijft. De woonfunctie is echter richtinggevend voor het gebruik en de in-

richting van het gebied. Scenario C. Recreëren/wonen draait dit om: het ge-

bied blijft primair bestemd voor verblijfsrecreatie, maar permanent wonen is 

als medegebruik toegestaan. Dit laatste scenario is in zeker zin een planolo-

gisch-juridische borging van de huidige situatie binnen De Leine.31 Verblijfsre-

creatie is de richtinggevende functie voor het gebruik en de inrichting van 

gebied. 

 

  

                                                 
31 Er zijn natuurlijk meer scenario’s denkbaar. Zo droeg de Vereniging Belangenbehartiging 

Meerwijck het idee aan om het bungalowpark en Camping & Jachthaven De Leine opnieuw 

te ontwikkelen als recreatiepark met voorzieningen (bijv. naar het model van Kampeerter-

rein-Jachthaven Meerwijck of Bungalowpark De Bloemert). Dit lijkt ons gelet op de com-

plexe eigendomssituatie en marktsituatie (zie hoofdstuk 4) op dit moment geen reëel 

scenario. 
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 A. Niets doen B. Wonen C. Recreëren/wonen 

Handhaving Blijft noodzakelijk voor de woningen zonder 
gedoogbeschikking, maar woningen met 
beschikking dienen eveneens gecontroleerd 

te worden op het aspect ‘persoonsgebon-
denheid’. Ook voor de woningen die op 
termijn weer als recreatiewoning beschik-
baar komen blijft handhaving noodzakelijk.  

N.v.t. N.v.t. 

Gemeentelijk beleid In lijn met o.a vigerend bestemmingsplan en 

gemeentelijke beleidsvisie BoegBeelden 
2015 waarin wordt ingezet op een verster-
king van de recreatieve voorzieningen 

binnen Meerwijck en het tegengaan van 
permanent wonen. 

Trendbreuk met eerdere beleidsintenties Trendbreuk met eerdere beleidsintenties, zij 

het dat de ‘legalisatie’ wel als logische 
vervolgstap op de eerder afgegeven beschik-
kingen kan worden gezien en de focus in de 

toekomst wel primair op recreatief gebruik 
blijft liggen. 

Omgevingsfactoren Akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de 
recreatieve bedrijvigheid (incl. horeca) op 
dit moment in hun bedrijfsvoering dan wel 

ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt 
en of er sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat binnen de (permanent bewoon-

de) recreatiewoningen rond deze bedrijvig-
heid. 
De huidige recreatiebestemming vraagt om 
maatwerk/functieafbakening om toekomsti-

ge knelpunten te voorkomen (zie bijv. 
paragraaf 5.3 over het ontbreken van een 
afgebakend recreatiebegrip in de huidige 

regels).   

Mogelijke inperking van de recreatieve 
bedrijvigheid (incl. horeca). Akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of deze recreatie-

ve bedrijvigheid op dit moment in hun 
bedrijfsvoering dan wel ontwikkelingsmoge-
lijkheden worden beperkt en of er sprake is 

van een goed woon- en leefklimaat binnen 
de (permanent bewoonde) recreatiewonin-
gen rond deze bedrijvigheid. Het verdient 
aanbeveling om ook de overige omgevings-

factoren uit hoofdstuk 5 nader te onder-
zoeken. 

Mogelijke inperking van de recreatieve 
bedrijvigheid (incl. horeca), mits de ‘hinder-
zones’ gevrijwaard blijven van gevoelige 

functies. Akoestisch onderzoek moet 
uitwijzen hoe groot deze zones dienen te 
worden.  

 

Kosten Handhaving, mogelijke planschade vanwege 
inperking recreatieve voorzieningen door 
beschikkingen. 

Mogelijke planschade vanwege inperking 
recreatieve voorzieningen.  
Mogelijke planschade van huisjes-eigenaars 
die de recreatieve functie van de eigen 

woning en/of totale park willen behouden. 
Mogelijke planschade vanwege inperking 
recreatieve mogelijkheden voor bewoners 

van woongebied Meerwijck. 

Mogelijke planschade vanwege inperking 
recreatieve voorzieningen. 

Bebouwing N.v.t. Onderzocht moet worden of de (recrea-
tie)woningen voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
De woonbestemming opent de mogelijkheid 

tot vergunningvrij bouwen op grond van 
artikel 2, bijlage 2 van het Besluit omge-
vingsrecht. 

Idem als B., zij het dat vergunningvrij 
bouwen binnen deze bestemming niet 
mogelijk is. 

Parkinrichting/onderhoud N.v.t. Wonen stelt mogelijk andere eisen aan de 
inrichting en vormgeving van de openbare 

ruimte dan recreatief gebruik. Dit wordt 
echter vooral bepaald door het gemeentelijk 
beleid en is niet gebonden aan wetgeving.  

Onderzocht moet worden of aanpassingen 
van bijv. de infrastructuur noodzakelijk zijn 
(bijv. toegankelijkheid voor hulpdiensten, 

verkeersveiligheid). Daarnaast zal gekeken 
moeten worden naar zaken als ophalen van 
afval, riolering,  verlichting, parkeren, 
waterhuishouding en onderhoud openbare 

ruimte. 

N.v.t. 

Planologische rechten N.v.t. In Nederland is recreatieve bewoning van 
gewone woningen in beginsel niet verboden 
maar door een woonbestemming op het park 
te leggen wordt verblijfsrecreatie wel 

enigszins buiten spel gezet. Door verblijfsre-
creatie expliciet in de doeleindenomschrij-
ving te benoemen wordt voorkomen dat de 

recreatieve functie geheel buiten beeld 
raakt.   

Bestaande recreatieve rechten van eigenaar-
bewoners worden gerespecteerd, terwijl 
permanent wonen nu een duidelijke status 
krijgt. 

Ruimtelijke kwaliteit N.v.t. De mogelijkheid tot vergunningvrij bouwen 
kan - gezien de kleinschalige opzet van het 
recreatiepark – tot verrommeling en/of te 

grote verdichting en daarmee tot een 
achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit 
leiden. 

N.v.t. 

Leefbaarheid Park dreigt door onduidelijkheid over de 

status van de (recreatie)woningen te 
verpauperen. Leegstand en achterstallig 
onderhoud nemen hier en daar toe. 

Verwacht wordt dat de legalisatie een 

positief effect heeft op de bereidheid tot 
investeringen, verkoopbaar-
heid/doorstroming en daarmee op de 
leefbaarheid van het park.  

Idem als B. 

Overig Tijdens de gespreksronde is de beweegbare 

brug ten noorden van De Leine meerdere 
keren ter sprake gekomen. Omwonenden 
klagen over geluidoverlast en onveilige 

situaties. De constructie zou volgens sommi-
gen tevens ongeschikt zijn voor veel auto-
verkeer. Uit deze visie blijkt dat het geluid 
van extra autoverkeer niet tot planolo-

gische-juridische belemmeringen hoeft te 
leiden. Het geluid van het brugdek maakt 
geen deel uit van dit onderzoek omdat 

hiervoor geen (geluids)normen gelden. 
Aanbevolen wordt om het functioneren van 
de brug zowel voor wat betreft geluidsover-
last als verkeersveiligheid nader te onder-

zoeken. 

Idem als bij A. Idem als bij A. 
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Samenvatting actiepunten per scenario 
ACTIEPUNTEN  Handhavingsstrategie bepalen; 

 Akoestisch onderzoek naar i.i.g. 
situatie rond De Rietzoom;  

 Inperking recreatiebestemming o.b.v. 

bestaande activiteiten; 
 Beoordelen verkeershinder van/rond 

beweegbare brug. 

 Bestemmingsplan aanpassen: recrea-

tiebestemming wijzigen in woonbe-
stemming. 

 Akoestisch onderzoek naar i.i.g. 

situatie rond De Rietzoom;  
 Inperking recreatiebestemming o.b.v. 

bestaande activiteiten; 
 Nader onderzoek naar alle relevante 

omgevingsfactoren; 

 Planschadeonderzoek naar gevolgen 
bestemmingswijziging voor recreatie-

ve ondernemers (incl. horeca), eige-
naars recreatiewoningen en bewoners 
woongebied Meerwijck; 

 Beoordelen recreatiewoningen a.h.v. 

eisen Bouwbesluit; 

 Vastleggen huidige afspraken t.a.v. 
inrichting en beheer openbaar gebied. 

 Bestemmingsplan aanpassen: in 

bestemmingsomschrijving toevoegen 
dat wonen als medegebruik is toege-
staan; 

 Akoestisch onderzoek naar i.i.g. 

situatie rond De Rietzoom;  

 Inperking recreatiebestemming o.b.v. 
bestaande activiteiten; 

 Nader onderzoek naar alle relevante 

omgevingsfactoren; 
 Planschadeonderzoek naar gevolgen 

bestemmingswijziging voor recreatieve 
ondernemers (incl. horeca); 

 Beoordelen recreatiewoningen a.h.v. 

eisen Bouwbesluit; 
 Vastleggen huidige afspraken t.a.v. 

inrichting en beheer openbaar gebied. 

   
 
  



 

  
 

C o l o f o n 
 

O p d r a c h t g ev er  

Gemeente Hoogezand 

 

C o n t a c tp e r s oo n  

De heer B. Perdok 

 

 

P r o j e c t le i d i n g  

BügelHajema Adviseurs 

De heer mr. A.J. Meeuwissen 

 

P r o j e c t n u mme r  

118.00.02.50.00 

 

 

BügelHajema Adviseurs bv 

Bureau voor Ruimtelijke 

Ordening en Milieu BNSP 

Vaart nz 48-50 

Postbus 274 

9400 AG Assen 

T 0592 316 206 

F 0592 314 035 

E assen@bugelhajema.nl 

W www.bugelhajema.nl 

 

Vestigingen te Assen, 

Leeuwarden en Amersfoort 

 

 

 




