
 

Technische vragen 

 

 

Datum: 05 juni 2020 

 

Onderwerp : Vragen Brief voortgang de Leine  

Geacht college, 

  
Op 27 mei heeft u de bewoners van de Oeverlanden een schrijven doen toekomen: 
Met zaak nummer 2018-028283; Behandeld door Sjeuwe Borger en als portefeuillehouder Jan Jakob 
Boersma. U kunt zich voorstellen dat deze brief veel vragen heeft op geroepen bij onze leden en de 
bewoners van Bungalowpark de Leine. Wij zullen ons nu beperken tot de tot nu toe bij ons 
binnengekomen vragen: 
 

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

➢ In het Raadsvoorstel 017 van 1 mei 2017 staat onder 2. Historische context: Op 6 juni en 4 juli 
2016 heeft de raad besloten in het dossier over het wel of niet permanent wonen in 
recreatiewoningen in Meerwijck. Resumerend werd vastgesteld dat permanent wonen niet van 
significante invloed (negatief noch positief) is op het bungalowpark De Leine en dat in principe 
positief kan worden besloten op het toestaan van permanente bewoning. Er is echter een 
omgevingsaspect dat van invloed is op – en beïnvloed wordt door- het permanente bewonen: 
geluid. De raad besloot op 4 juni: Streven naar juridische inbedding van de horeca- en 
recreatieve bedrijven gezamenlijk met de functie wonen. Uit de diverse onderzoeken en 
metingen blijkt dat het geluid binnen de grenzen blijft als de ondernemers zich aan het 
activiteiten besluit houden. Het is voor de bewoners onbegrijpelijk dat nu blijkt dat er voldaan 
kan worden aan de eisen uit het raadsvoorstel van 4 juli 2016 het college toch besluit om geen 
permanente bewoning toe te staan op Bungalowpark de Leine. Kunt u uitleggen waarom die 
toezegging niet nagekomen wordt? 

 
➢ In de bewoners brief staat 2e blad boven aan: De kern nu is dat het college van B&W opnieuw 

bevestigt om uitsluitend recreatieve bewoning toe te staan op recreatiebungalowpark De Leine. 
Kunt u aangeven wat u onder recreatieve bewoning verstaat? 

 
➢ In het bestemmingsplan staat dat de zomerhuizen niet permanent bewoond mogen worden. 

Kunt u aangeven wat u onder permanent bewonen verstaat? 
 

➢ Indien u voornemens bent om alleen recreatieve bewoning toe te staan is daar dan een 
bestemmingsplanwijziging voor nodig? 

 
➢ Een bewoner die onlangs zonder protest is ingeschreven op zijn tijdelijk adres, geeft aan een 

nieuwe woning te bouwen. Mag hij op de Oeverlanden blijven wonen als zijn woning in 
september 2021 wordt opgeleverd? 

 
➢ Een bewoner staat al 7 jaar ingeschreven op de Oeverlanden. Ook hem is bij inschrijving 

aangegeven dat hij niet meer een tijdelijke gedoogbeschikking nodig is. Gaat u deze bewoner 
uitzetten of is er clementie mogelijk in de vorm van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. 

 
➢ Als er een projectleider voor een groot project bij een van de bedrijven nodig is, die in het 

westen woont en daar staat ingeschreven in het GBA mag hij dan op de oeverlanden wonen? 
 



 

 
➢ Kunt u aangeven hoelang die projectleider daar mag wonen? 

 
➢ Hoe gaat u om met buitenlandse werknemers die bij onze bedrijven werkzaam zijn. Mogen die 

op de Oeverlanden verblijven? En hoe lang. 
 

➢ Een gepensioneerde bewoner van de Oeverlanden verblijft in de winter in Spanje. Mag hij in de 
zomer op de Oeverlanden wonen? En daar ook ingeschreven staan? 

 
➢ Mag een schipper die enkele weekenden op de Oeverlanden verblijft in geschreven staan op 

de Oeverlanden? 
➢ Tot nu toe maakten mensen die tijdelijke woonruimte zochten, i.v.m. relatieproblemen of bouw 

van nieuwe woning of bij verhuizen waarbij de verhuisdatum niet op elkaar aansloot gebruik 
maken van een woning op de Oeverlanden. Blijft dit mogelijk? En hoelang? 

 
➢ Een bewoner van de Oeverlanden heeft een huis in het buitenland waar hij af en toe verblijft, 

mag hij op de Oeverlanden blijven wonen? 
 

➢ Blijven de tijdelijke gedoogbeschikkingen en andere in onbruik geraakte beschikkingen 
mogelijk? 

 
➢ Indien een eigenaar met een gedoogbeschikking weer een relatie krijgt mag de partner dan ook 

wonen op de Oeverlanden? 
 

➢ Als die eigenaar overlijdt moet dan de nieuwe partner ook uit de woning? 
 

➢ Een eigenaar heeft een huurder die door de gemeente is ingeschreven en kennelijk 
huursubsidie ontvangt en niet verhuizen wil. Kan de gemeente die huurder wel uit de 
huurwoning krijgen? 

 
➢ Hoe gaat het college om met de andere parken in onze gemeente? 

 
➢ Krijgen de inwoners met gedoogbeschikking ook last van glurende controleurs? Hebben die 

mensen nog recht op enige privacy? 
 

➢ In uw stuk schrijft u dat in het verleden de controle heel succesvol is geweest. Volgens onze 
gegevens is dat bij één bewoner gelukt omdat die persoon de confrontatie niet aandurfde. Kunt 
u aangeven in hoeveel gevallen er volgens u resultaat is geboekt? 

 
➢ De brief die door onze bewoners is ontvangen, gaat of is die al naar de bewoners van de 

andere parken gegaan? 
 

➢ Hoe zit het met een raadsbesluit dat meer dan twee jaar geleden is genomen in het kader van 
de Arhi procedure? 

 
➢ Indien het college voornemens is om op te treden tegen de illegale bewoning van 

recreatiewoningen, zal zij dan ook daadwerkelijk handhavend gaan optreden tegen de 

discotheek De Rietzoom, omdat u in uw schrijven aangeeft dat de Rietzoom soms de 

branddeuren openzet en dan te veel geluid produceert.  

 
Namens de VVD fractie,  
 
Patricia Nieland  



 

 

 

 
Datum: 11-06-2020 
 

De beantwoording door het college: 
 
U treft de herhaling van de vragen aan waarna in rood aangegeven het antwoord op uw vragen wordt 
gegeven.  
 
1.In het Raadsvoorstel 017 van 1 mei 2017 staat onder 2. Historische context: Op 6 juni en 4 juli 2016 
heeft de raad besloten in het dossier over het wel of niet permanent wonen in recreatiewoningen in 
Meerwijck. Resumerend werd vastgesteld dat permanent wonen niet van significante invloed (negatief 
noch positief) is op het bungalowpark De Leine en dat in principe positief kan worden besloten op het 
toestaan van permanente bewoning. Er is echter een omgevingsaspect dat van invloed is op – en 
beïnvloed wordt door- het permanente bewonen: geluid. De raad besloot op 4 juni: Streven naar 
juridische inbedding van de horeca- en recreatieve bedrijven gezamenlijk met de functie wonen. Uit de 
diverse onderzoeken en metingen blijkt dat het geluid binnen de grenzen blijft als de ondernemers zich 
aan het activiteiten besluit houden. Het is voor de bewoners onbegrijpelijk dat nu blijkt dat er voldaan 
kan worden aan de eisen uit het raadsvoorstel van 4 juli 2016 het college toch besluit om geen 
permanente bewoning toe te staan op Bungalowpark de Leine. Kunt u uitleggen waarom die toezegging 
niet nagekomen wordt? 

 
De raad heeft met zijn besluit van 1 mei 2017 voortgebouwd op het besluit van 4 juli 2016. Met het 
collegebesluit van 26 mei 2020 waarover wij de raad in de raadsbrief van 27 mei 2020 hebben 
geïnformeerd, wordt uitvoering gegeven aan het besluit van 1 mei 2017. Vanaf 2013 is in de gemeente 
HS en MG steeds op een consistente wijze het beleidsuitgangspunt geweest dat er niet permanent mag 
worden gewoond in recreatiewoningen.  

2. In de bewoners brief staat 2e blad boven aan: De kern nu is dat het college van B&W opnieuw 
bevestigt om uitsluitend recreatieve bewoning toe te staan op recreatiebungalowpark De Leine. Kunt u 
aangeven wat u onder recreatieve bewoning verstaat?  

Daaronder wordt, in lijn met het ter plaatse geldende bestemmingplan Woongebieden 2013, verstaan 
het tijdelijk recreatief verblijf  in een recreatiewoning door een persoon, een (deel van een) gezin of een 
daarmee gelijk te stellen groep mensen, dat niet fungeert als permanente bewoning of 
hoofdwoonverblijf. 

3. In het bestemmingsplan staat dat de zomerhuizen niet permanent bewoond mogen worden. Kunt u 
aangeven wat u onder permanent bewonen verstaat?  

Daaronder wordt overeenkomstig het ter plaatse geldende bestemmingsplan Woongebieden 2013 
verstaan de huisvesting van één of meerdere personen, in een gebouw waarin het hoofdverblijf is 
ondergebracht en dat is bestemd om het hele jaar te worden bewoond. 

4. Indien u voornemens bent om alleen recreatieve bewoning toe te staan is daar dan een 
bestemmingsplanwijziging voor nodig?  

Neen, het bestemmingsplan woongebieden 2013 is in dat opzicht duidelijk.  

5. Een bewoner die onlangs zonder protest is ingeschreven op zijn tijdelijk adres, geeft aan een nieuwe 
woning te bouwen. Mag hij op de Oeverlanden blijven wonen als zijn woning in september 2021 wordt 
opgeleverd?  

Gedurende een jaar van 1 juni 2020 tot 1 juni 2021 krijgen bewoners van de Oeverlanden die niet 
vallen onder het persoonlijke overgangsrecht bij het bestemmingsplan Woongebieden 2013 de 
gelegenheid vervangende woonruimte te zoeken.  



 

Wij zien in dat de behoefte aan tijdelijke woonruimte nog steeds actueel is, zodat deze behoefte in het 
op te stellen handhavingsbeleid zal worden meegenomen. De handhavingsbeleidregels moeten nog 
worden opgesteld en zullen voor de gehele gemeente gelden. 

6. Een bewoner staat al 7 jaar ingeschreven op de Oeverlanden. Ook hem is bij inschrijving 
aangegeven dat hij niet meer een tijdelijke gedoogbeschikking nodig is. Gaat u deze bewoner uitzetten 
of is er clementie mogelijk in de vorm van een persoonsgebonden gedoogbeschikking.  

Zie antwoord onder vraag 5.  

7. Als er een projectleider voor een groot project bij een van de bedrijven nodig is, die in het westen 
woont en daar staat ingeschreven in het GBA mag hij dan op de oeverlanden wonen?  

Zie antwoord onder vraag 5. Inschrijving in het BRP (GBA) wil niet zeggen dat permanente bewoning 
dan niet meer strijdig is met het recreatieve gebruik. De verplichting tot inschrijving heeft een andere 
wettelijke achtergrond.  

8. Kunt u aangeven hoelang die projectleider daar mag wonen?  

Zie antwoord onder vraag 5. 

9. Hoe gaat u om met buitenlandse werknemers die bij onze bedrijven werkzaam zijn. Mogen die op de 
Oeverlanden verblijven? En hoe lang. 

Zie antwoord onder vraag 5. 

10. Een gepensioneerde bewoner van de Oeverlanden verblijft in de winter in Spanje. Mag hij in de 
zomer op de Oeverlanden wonen? En daar ook ingeschreven staan?  

Zie antwoord onder vraag 5. 

Inschrijving in BRP (GBA) maakt niet dat er ook permanent mag worden gewoond in een 
recreatiewoning. De inschrijving vloeit voort uit een andere wettelijke regeling. 

11. Mag een schipper die enkele weekenden op de Oeverlanden verblijft in geschreven staan op de 
Oeverlanden?  

Zie antwoord onder vraag 5.  

12. Tot nu toe maakten mensen die tijdelijke woonruimte zochten, i.v.m. relatieproblemen of bouw van 
nieuwe woning of bij verhuizen waarbij de verhuisdatum niet op elkaar aansloot gebruik maken van een 
woning op de Oeverlanden. Blijft dit mogelijk? En hoelang?  

Zie antwoord onder vraag 5.  

13. Een bewoner van de Oeverlanden heeft een huis in het buitenland waar hij af en toe verblijft, mag 
hij op de Oeverlanden blijven wonen?  

Zie antwoord onder vraag 5. 

14. Blijven de tijdelijke gedoogbeschikkingen en andere in onbruik geraakte beschikkingen mogelijk?  

Gedoogbeschikkingen zijn er niet meer sinds de vaststelling van het bestemmingsplan Woongebieden 
2013. Er is nu persoonsgebonden overgangsrecht voor de bewoners die vermeld staan op een lijst bij 
het bestemmingsplan Woongebieden 2013. Op welke andere in onbruik geraakte beschikkingen wordt 
gedoeld is niet duidelijk. 

15. Indien een eigenaar met een gedoogbeschikking weer een relatie krijgt mag de partner dan ook 
wonen op de Oeverlanden?  

Zie antwoord onder vraag 5.  

16. Als die eigenaar overlijdt moet dan de nieuwe partner ook uit de woning?  

Zie antwoord onder vraag 5.  



 

17. Een eigenaar heeft een huurder die door de gemeente is ingeschreven en kennelijk huursubsidie 
ontvangt en niet verhuizen wil. Kan de gemeente die huurder wel uit de huurwoning krijgen? 

Deze huurder woont daar in strijd met het bestemmingsplan Woongebieden 2013. De gemeente kan 
tegen de huurder en tegen de verhuurder handhavend optreden. Het ingeschreven zijn op grond van de 
BRP (GBA) betekent niet dat het is toegestaan permanent in een recreatiewoning te wonen volgens het 
bestemmingsplan Woongebieden 2013.  

18. Hoe gaat het college om met de andere parken in onze gemeente?  

De voorliggende besluitvorming is een vervolg op het besluit van 1 mei 2017 ten aanzien van De Leine. 
Zie verder antwoord onder 5.  

19. Krijgen de inwoners met gedoogbeschikking ook last van glurende controleurs? Hebben die 
mensen nog recht op enige privacy?  

Er wordt rekening gehouden met privacybescherming. Vanachter het bureau kan al heel veel worden 
geïnventariseerd, waarna nog een plaatselijke opname wordt gemaakt door controleurs. Niet valt altijd 
volledig uit te sluiten dat daarbij wel eens een opnamebezoek wordt afgelegd dat achteraf niet nodig 
blijkt te zijn geweest.  

20. In uw stuk schrijft u dat in het verleden de controle heel succesvol is geweest. Volgens onze 
gegevens is dat bij één bewoner gelukt omdat die persoon de confrontatie niet aandurfde. Kunt u 
aangeven in hoeveel gevallen er volgens u resultaat is geboekt?  

Volgens informatie van de toenmalige toezichthouder MB-ALL zijn er zeker 15 handhavingszaken 
gestart op de Oeverlanden waarvan er een zeker een met succes is afgerond. In de overige gevallen is 
het geven van waarschuwen, uitvoeren van controles en het versturen van een voornemen voldoende 
geweest.  

21. De brief die door onze bewoners is ontvangen, gaat of is die al naar de bewoners van de andere 
parken gegaan?  

Er wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van 1 mei 2017 zodat het hier gaat om De Leine. 
Eigenaars en bewoners van de Leine zijn geïnformeerd. 

22. Hoe zit het met een raadsbesluit dat meer dan twee jaar geleden is genomen in het kader van de 
Arhi procedure?  

De Arhi heeft geen betrekking op de geldigheidsduur van raadsbesluiten.  

 23. Indien het college voornemens is om op te treden tegen de illegale bewoning van 
recreatiewoningen, zal zij dan ook daadwerkelijk handhavend gaan optreden tegen de discotheek De 
Rietzoom, omdat u in uw schrijven aangeeft dat de Rietzoom soms de branddeuren openzet en dan te 
veel geluid produceert.  

Ja, tegen overlast van De Rietzoom zal in voorkomend geval worden opgetreden.  

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke 
informatie in het belang van zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal 
is ingeregeld) De griffie mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie 
en cc naar betrokken portefeuillehouder en directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de 
vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. Afhankelijk van de vraag neemt hij de 
desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De professional mailt 
de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende 
mail aan de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de 
afstemming met portefeuillehouder is gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de 
beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de beantwoording naar de gehele raad wordt 
gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer 
de vragen gaan over voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de 
vragen tijdig (voor de desbetreffende raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden 
vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           De antwoorden op de gestelde 
technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-
groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-
raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/ 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

