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.4an dit Plaat van. aanpak gingen vooraf: 
-Discussienotitie september 2043 over de legalisaric van de p~rmanenbe bewoning van recreatie-

VC2b1i~ VGxi lII IIL~ IBCTEfltl0gEb1C~ M0ETW7)CIC (b. en w. besluiten 49 ~ 10-09-03, comto~~ia Ruimte 30-09-03) 

Discussienotitie februari 2004 ov~ de legalisatie van de permanente bewoning van recreatie-
verblijven in het recreaiiegebièd Meerwijck (n ~ w. eesttuic 2~-az-aa, monomissie x i i-os-oa) 
Plaa var aanpak handhaving perm,~nente bewanin~ recreatieverblijven 13 oktober 2004 
~. ~ w. b~~~c oq-1i.oa, ~o~is~ so-ii-oa} 

- Zii3C1i991eS~L1éC W OOriY~ ~ ~1II~7 (b. eo w. besluit 25-10.43, commissie Rnímka 24-11.05) 

M (initi~tíefj besluit De Leinc van.20 december 20Q5 4~. ~2s) 

:NYet dit plan is het plan van 13 oktober 2004 actueel gemaakt. ]FIet plan toont de inhoudelijke werk . 
wijze en de í~aanoiële gevolgen van het handhavend optreden tegc•,n de permanente (hierna: onrccht-
~aat~ge) bewoning. Anders dan in het oude plan gaat dit plan alleen uit van handhavend optreden met 
g~~nuik van pez~soonsgebonden gedoogbeschikkingen. Door het raadsbeslwit van 20 december 2U05 ís 
de peildatum voor hit in aanmerking kamen van deze beschikking: 19 december 2005. tcita~c: ve~u;~ 
wardl ~ si~kuatie van alle bewoneca van vóór de datum van tiit iaadsbesl uit belmki€ea) 

t de gemeente niet weet of ea zo j a in wellce mate er elders (buiten het recreatiegebied 
e~wijr.~) onrr~chtmatig in secreatie~vcrblijven gewoond wordt, is hei i'1an van aanpak aan de hand 

van. de gegevens van dit recxeatiegebied geschreven. 
Hik beleid dat in dit plan wczr~ geformuleerd (peildatum., per~oongebamden gedoogbeschikkingen etc) 
geldt voor de onrechtmatige bewoning van alle recreatieverblijven in de gemeente Hoogezand-
Sapp~xneez. 

1.1 E4ant~llen. 

Iyit plan deelt iet recreatiegebied Me~rwijek voor dc onr~hta~atzge bewoning van. recreatieve lijven 
in vier gebieden in. I3et gaat om YGlein Scheveiaingen, recreatiebtu~alowpark De Leire, omgeving 
voaxmaxige huisjes De Riatzoom en omgeving paviljoen De Leire. 
In anáerstaande tabel staat het aantal onrechtmatig bewoonde re~ea#ieverblijven op basis van 
i~sc~rijvávg in de Geirieentclijke BasisAdmimi.atratis (GBA) op de peildatum. 

Het armtal onreec~htmafige bewoner$ zal ecb~er wel hoger liggen, aangezien niet iedereen ia inge-
sci~reven ut de GBA op h~ adres van zijn of haar recsea#ieverblijf. Urt ervaring blijkt dat een 
verDaauding in~escbreven —niet ingeschreven ongeveer 75 — 25 % is. In onderstaande tabel is dit 
opgenomen als ̀ aantal onrechi~aatig bewoond op basis van aanname'. De getallen zijn naar boven 

afgerond. 

~_._ . 
I~ rcr~~ari~~~~ur ~ - 

_ __..___._ _._ 
~tantaX onreaFitmataig bewoond ~ Aa~ntaX anrechtmati~ bewoond ap 

o beats van GBA basis vcan aanname 
~:lc~~ i 4r1~c~i z ---- 6 8 

F3~~«~_~~~r~ { c d~oci d)c I.ein~: 12 16 

(zin ttir;~ v~ri_ iEvi~~ ~; T3~ 2 ~3 
~ 

~:e~.rr iS~::i7~ ny~:fots~i:irlc i;c SS ~75 

6.riue 

Coíaul 75 ~ 102 

2 ~Tfiw~rl~mg handlaving 
.Dit onderdeel bevat de h~andhavingssá~ategie en de uitvoeringsgevolgen. Het bestaat uit de valgenda 

stompen. 

y Hei faal aantal onrechtmatlge bewoners, dus zowel ingeschreven in da GB,4 aEe niet ingeschreae~ In da GBA op hot adres 

van het reCr~~everblijf. 



e Overgangsrecht; 

• P~rsoonsgeboaden gedoogbeschikkingen; 

Handhaving. 

2.1 Ov~rgangsrexht 

Fiet huidige bestemmingsplan "Reccea#iegebied Meerwijck" is vastgesteld op 4 juni 1996 en in 
er~rking getreden ap 7 november 1996. In artike114 vau de voarscvráften behorend bij dit 
bestennnaingsglan ís cen aver~angsbepaling opgenomen. Lid 2 van dit artikel bepaalt etst gronden en 
,gebau~vv~n, waarvan het gebruik afwijkt van. de ia dit bost +nm;n clan gegevea bestemming op h+et 
tijdstïp dat h~ bestemmingsplan rechtskracht vet3a~eeg, slechts mogen warden gebruikt vcwr áe 
doeleïnden waartoe zzj op dat moment dienden. Difi houdt in dat onreeh~matige bewoning die is 

evan~~n voor 7 november 199b onder de werlsíng van de overgangsbepalingen valt, waardooz~ 
toertegen niet sneer opgetreden. kan worcíen. 

Op laa~is van cie inschrijving in de GBA gaat het om de volgende aantallen. 

r _ _ _ _ _-- — .__...__ _ 

~ f{~ r,y, urr~•~ei,rt•~! - - Aantal over~►ttn~srecht 
~rlt~n ti ~he~~c~tána~u 1 

~ s.~i,a ~~°at; p t~~iljoén k?c Lciti~r 4 

(}n~~,c. in~.~ city. S~uiv~cs lle Ricizí~un~ 0 

11i~:rrr::~i~~tr~ro~t:lntiti~~~urh Tic l,cín~. 0 

Het werkelijke aantal verblijven dat onrechtmatig bewoond werd voor 7 november 1996 kan groter 
zijas. In dat beval hebben bewoners van deze verblijven zich destijds níc~í laten inse}arijven in de GBA 
i3~ ov~rgangarecht is objectgebanden. Ook rechtsopvolgers kunnen in het recreatieverblijf 
onrechtmatigwonen.-,Zij genieten bescherming van de overgangsbepalingen. Willen bewoners van 
~rad~re verblijven dan die welke uit de GBA bekend zijn met succes eenberoep doen op het 
av~regan~sz~~cht, dan rust valgans waste jurisprudentie de bewíjsia~t daarvan. qp hen.. 

dn h~ algemeen gesproken zal het beroep op het overgangsreebt niet slagen in de situatie dat het 
strijdige gebruïk gedurende mem dan een jaar onderbraken wordt. Als van deze onderbreking sprake 

is, most het gebrsz~ik ovea°eenkómstig het geldende béatemmingsplan plaste vinden 

~Iei; sérij dige gebruik dat onder het overgangsrecht valt kan niet warden gehandhaafd en vergt ook 
geen andere actie van de gemeente. 

22 Persoonsgebonden geiiooQbeschikkiugen 

;n.ater T)ekker heeft in. baar nieuwe beleid aangegeven dar een gedoogbeleid toegepast kan worden.. 
I?oor middel van het afgeven van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen kunnen de betzokkenen de 

onrechtmat~gs bewoning van het recreatieverblijf voortzetten. RecLisopvotgers moeten het 
'everk~lïjf oveseenlcomstig het bestemuiingsplau gebsuiken.l7it is een uitsterfconstructie. 

.AAs uiterste peildatum voor het toepassen van een gedoogregeling noemt de minister 31 oktober 2003. 

2.2.1 Peildatum 
Een teldatum is het moment waarop de gemeente duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat onrechtmatige 

b~woaaing van recreatieverblijven niet is toegestaan. Bíj raadsbesluit van 2d december 2005 is deze 

datum op 19 december 2005 bepaald. Deze áatum zal binnenkort voldoende bekend worden gemaakt 

oan juxiáisch houdbaar ats peildatum te kunnen functioneren. 

De p~ildahun houdt in dat een ieder die op deze datum aantoonbaar onrechtmatig in zijn huidig 

recreatieverblijf woont, in aanmerking komt voor een gedoogbeschiklgng. Een ieder die na deze datum 

zn zijs huidige recreatieverblijf is gaan vronen zal dit strijdige gebnuk moeten staken. 



2.2.2 {Crervroegd) gepensioneerden 
Deze gevolgen van de peildatum gelden niet voor de groep van (vervroegd) gepensioneezd~en. Voor 
deze groep wordt de beleidslijn van de minister overgenomen. Zij kanoen tot 2d december 2010 een 
persamnsgebanden gedoogbeschikking aanvragen als zij op dat moment schriftelijk kunnen aantonen 
dat rij: 
- 65 jaar of ouder zijn of gepensioneerd zijnop basis van de Wet aanpassing fiscala behandeling 

VtJTlpre~en.sioen ea introductie levensloopregeliing (Wet Vpl} en 
-het recreatieverblïjf vóbr 20 december 2Q05 al in hun bezit hadden en 
- het verblijf als hoofdverblijf gebnulcen of gaan gebnaiken, hetgcen blijkt uit inschrijving inde GBA 

hei recreatieverblijf minimaal 5 jaar in bezit hebben. 

De soonsgebonden gedoogbeschikking in hat kader van de regeling (verv~negd) gepensioneexdeu 
vervalt bij verhuizen of overlijden. AIs ten tijde van het overlijden sprake is van een echtgeno(o~t(e} of 
een geregistreerd partnerschap blijft het recht dat de besch'kk'~ geeft, voor die persoon van kracht. 
Door de korte tijd waarin dit Plan van aanpak tot stamd moest komen, ontbrak de geleganbeid om ds 
mogelijke omvang van de grote (vervroegd) gepensioneerden te bepalen. 

2.2.3 Recreatieverblijven en Bouwbesluit 
I►~inister geeft in baas beieid nog aau dat allen mcreatieverólijven dïe voldoen aar de eisen in het 

~ouwbe~luit en de milieuwetgcvxngten aanzien van reguliere woningen in a nm~*king kunnen komen 
voor n gad,00gbeschikking. In d~ pzaktijk is dit een eis die zijn dael warbij streefr. Het doel van eer 
gedaogbeschrkkïng is dat uit e7ndelijk de recreatieve funcíie van het z~c acatieverUlijf wordt herstéld. 

st zal deze eis de onrechtmatige bewoning van reczeatieverblijven juist stimuleren. Het is dus 
niet aiooclzakelijk om deze recreatieverblijven ta la#en voldoen aan de eisen voor een reguliere woning. 
Gezien heY feit dat het afgeven van gedoogbescbikkingen een gem~ntelijke bevoegdheid is, staat het 
cie g~cneente vrij om hierin d~ eigen afvreging te maken. 

2.2.4 Aantal persoonsgebonden gedoogbeschikkingen 
]~~ de onderstaande tabel staat wat laovenstaande uiteen ~ iu de praktijk betekent. Er wordt vanuit 
gegaan dat een. hoofáhewoner oen gedoogbescfiikkíng 1¢ijgt en dat eca eventuele partner eaa kïnderen 
onder de werking van asza éne geácsogbeschikking vallen. Dezè werkwijze vermindert de 

tiatïeve lasten. Recente jurisprud~ntíe heft aangetoond dat deze vormvan gedogen rechtmatig 
is. Er wordt hierlrij alleen uitgegaan van inschrijving inde GBA. De PM staat voor het aantal 
onrechhnatige bewoners dat aich tot en met de peildatum niet heeft laten inschrijven in het GBA maar 
dat er desalniettemin ïn zal siagezr te bewijzen dat men op die datum het verblij f toch pennauent 
bewoonde. (In pararaaf 1.1 is de verhouding ingeschreven —niet ingeschreven op 75 % - 25 
gesteld.} Za~als eerder genoemd zijn de (vervroegd) gepensioneerden hierin niet meegenomen. 

n;.lr rtif ~'c'b~c f F'c~Mtrlrl~,t i 

3titcin r; 

dy;n~e~i~~~~ p:tt~iijoen !ic i.ef~tc 

d );ei ,t~ ~r~~ ~,~te. ht~is~cs Ile Itic(zr~oli~ 

i~i;~e4fict~uii«;iluiY}~~fr~: ~3e i,ein~ _<,~ i

I2oar de peildatum van 19 deceanl~r 2005 kan het merrencíeel van de huidige onrechtmatige bewoners 

aanspraak maken op een gedoogbeschikking. 
Let ap 1? Na~sst deze gedoogbes~hilckingen bestaan. da gedoogbescluikkingen met korte looptijd. Zie 
haofdstulc 4. 

i.et crp 2? Gedogen betekent niet dat er niet mar gehandhaafd haft te worden. Regelmatige controles 

zien noodzakelijk om te beaardelen of bewoners aan de voorschriften van de beschiktáng voldoen. ~n 

of aiic uwe bewoners het recreatieverblijf overeenkomstig de bestennmiugsplanvooaschríften gebiui~cen. 

De hamcíbavingalast zal wel ademen en ook meer verspreid worden, waardoar niet één keer een prots 

handla~vingsinspauning hoeft te worden geleverd. 



2.2.S.I~vsten persoonsgebonden gedoogbeschikkingen 
F,en gedoogregeling moet éëntnalig procedureel uitgevoerd wurdez~. Iedere geUr~iiker van een 
a~ess:r~,atieverblijf zal daor middel van een in te vullen aanvraagformuliér inde gelegenheid worden 
besteld am aan te tanen dat hij voor de peildatum in rijn huidige recxratieverblijf r000nde. De 
óewonecs die voldoen aan de daarvoor geldende eisen krijgt een gedoogbeschikking. De volgende 
stap~~ ~jn te onderschaid~n. 

___ 
S'rrrr Uren JG3~1~tf-„ 

i=!F~~ cllra~ .t.a~~ r.l~~!frrntix~li~i en t~cgcici.lettde ~1~7 ~`~ 1 _~ U 
~ h!-Sc.~ ct~ v~•r~~~ctcr. 

1~cu rr,ií•!cn an ekoinc~ sau~vc a~~eir 25 c Z Ci'JU 

. t)ps udle~~ ~;. ~~uE~yl~s~siliikf~íi~ge~ erg verz~eiEden 3i ~~- ~ ~`>~) 
"it~+se:~.~, ~~;, i~cr.rrEJ ~'DOTbe2'EiQirig ~(i L ó.4UU 

Zitting '~.~ @ 1.600 
Beslissing op bezwaar ~í~ @ 6.400 
(Hoger)~eroep '[;r) @ 16.(140 

~r~i.l:ii ~~~ ~~ i().f~~0 

i3~ tabel gaai uit van enkele aan~amea. Bij .75 ~edoogbeschiklcin~ea~ is de verwachting dat er evenveel 
a~rscbriïteaa zullen volges De uren. zijn gebaseerd op ervaringscijférs, waarbij ervan uitgegaán is 

dat de bezwaarscbriften gegmepeenl behandeld kunnen worden. De bedragen zijn gebaseerd óp een 
gemeengelijk uurtarïef (naar haven. afgetond op @ 80) zoals dat in 2{?06 gehanteerd wordt voor een 
medewerker van de afdeling Bouwen cn Wonen. 

2.3 I~andhauia~ 

D~ gevallen van onrechtmatige b~waning na de peildatum en tot en met de peildatum waaivaorgeen 
peas~nsgebonden gedoogbeschilckíng afgegeven wordt, zullen gehaacihaafd moeten worden. In 

p f 2.3.3 wordt het aantal op 27 berekend 

4)nrechtmatige bewonittg van recreatieverblijven is een probleem van mimtelijke ordening. 

enten ter voorkoming en bestrijding van dit problcem worden vooral ap het terrein van. de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening (het bestemmingsplan) gevonden. Voosde toepassing van deze 

enten is hit belangrijk dat dwidel~jk uit de gebruiksvoorschriftenwn. het geldende 

6~síe~ming~plan blijkt dat onreehtcnatige bewoTl ro van reereatieverblijuen is verboden. 

daarnaast zijn uur in het bestemmingsplan bebouwingsregels opgencsmen voor recreatieverblijven en 

andere bouwwerken. Bij een. aanvraag bouwvergunning zal exh~a aandacht worden geschonken aan de 

toets of het beoogde gebnuk overeenkomstig de recreatieve be~temrning zal zijn. 

Ni~w is dat o~veriseclingen van best ingsplaxuaen een econoynischa delicten zijnop grond van de 

Wet op de Economische delicten. Binnen deze wet heeft justitie meer niimte om in het kader van het 

flankex~nd beleid ook to# strafrechtelijke vervolging over te gaan. Voordeel hierbij ís dat jnstirie 

verdergaande (opsporinga)bevoegdfieden hoeft om de bewijsXast sluitend te krijgen. In voorkormende 

~ev~li~n zal tà}dzg overleg plaatsvinden met hot Openbaar Ministerie. 

2.3.,t $ewijsvoering 

De be~rijsvoeriz~~ van onrechtmatige bewoning is vaak een lastige zaak. Instnimenten zijn 

hijvoorbeeld: 

1. controle van registratiesystemen 

2. canixole opgegeven adres 

3. melduagen van burgers 

4. waanramingen ter plaatse 

5. verklarïngen van betrokkenen. 

7 



Ad. l 

Ver~iicatie van regis#xatiesyst~mea is van Belang omda# het adres waarop iemand in een 
regi~tratie~ysteem staat ingesc3areven, een belaugxijke aanwijzing oplevert voor iemands feitelijke 
w~naci~;s. Het is ook xnogeiijk dat iemand een `papieren' werkelijkheid heeft geconstrueerd om te 
vcsoz~komen dat uit verificatievan registratiesystemen de feitelijke situatiekan worden gedestilleerd 
Eén van de manieren o~ er achter te komen of er sprake is van zo'n papieren werkelijkheid is 
ve~rg~lijking van gegevens in verschillende registratiesystemen op mogelijke inconsisCenties. 

ten mogen echter niet zonder meer van allerïei regiatratie~ gebruik maken om er achten te 
.komen waar zeanand f~it~lijk woont. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de daaruit 
voortkomende meldingen van instanties ~n bedrijven bíj het College Heschezming Persoonsregistraiie~ 
(CRP) geven beperkingen ten aanzien van mogelijke controles. 
Er aàjn verschillende registraties die geraadpleegd kunnen worden. Bijvoorbeeld de GBA, het 

ter, de Belastingdienst, gezrse~ntelijke beFastingen, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de 
leerplichtadministratie. 
1Viefi toelaaibaar gijn bijvoorbeeld de raaápleging van bestanden van wooncorporaties, 
hh~cdaïjfsverenigingen, matsbedrijven en KPN-Telecom. Raadpleging van deze bestanden is pas 
ffiogelijk als daaarvoor d.4or betrokkene (de verdachte bewoner) toc~~ming is gegeven. Overigens is 
in geen van de gevallen de houder van een melding bij het CBP verplicht tot medewerking: Dit 
t~efiekent dat het mede van het beleid vare de betreffende instantie zàl a@imigen of aan het verzoek am 
~ned~werking zal woxden voldaata. 

.~. 2 
Wanneer bea+aners van recreatieverbïi,~ven niet in de GBA van de gemeente staan ingeschreven, zal 
informatie over de situatie ap het adres waar ze wel staan ingeschreven, dporgaans goede 
aanwijzïng~n geven over hun feitelijke woonsituatie. 

~ci. 3 
X41 dan niet anonieme rips ván burgers over bevallen van onrechtmatige bewoning kunnen belangrijke 
az~~vïï~zing~n voor de gemeente opleveren.. hTaarmate de gemeente actiever 1~anáhaaft, zullen. er ook 
meer melduagen van bux~ge~rs komen. Meldingen van gevallen wan onrechtmatige bewoning van 
recr~ati~vcrblijven zijn vooral te verwachten van personen die zélf door de gemeente worden 
aawg~pakt. Dèze personen zullen zich acht,~xgesteld voelen bij mensen waartegen de gemeente geen 
actie onderneemt. Qverigens dunt te ~evvorden opgemerkt dat de toegevoegde waarde van deze 
infocffiati~ gering is in die zin dat een dergelijk insY.rument moet worden bezien in samenhang met 
andere bewijslast. De ge~ne.~nte moet niet afiUaukelijk worden van hek klikgedrag van degenen dïe 
reeds dnar de gemeente zijn aangeschreven. Het is maar de vzaag of dergelijke informatie nog als 
objectief kan worden aangemec~rt. Voorts kan het weI of niet aanpakken van illegale bewoners niet 
~thankelijk worden gesteld van het wel of niet aangegeven door omwonenden. 

.A,d. 4 
Waarnemingen ter plaatse kunnen de eerste aanwijzingen opíeveaen dat een recreatieverblijf 
cmnr~clatmati~ wordt bewooad,l3avendi~n. lntnnen de resultáten van een dergelijke centrale ook 
aanvri]]~nd bewijsmateriaal opleveren indien zceds ver~xoedens bestaan van onrechtmatige bewoning. 
T)e co~taale ter plaatse zal zich voornamelijk richten op de feitelijke aanwezigheid of afwezigheid van 
b~~roncrs en ap ui4erujke keumer~n van da recreatieverblijven die aanwijzingen kunnen geven voor 
de wi,~ze van bewoning (gesloten gordijnen, goed. onderhouden tuin, bouwwerken rondom de woning 
etc.). 

Ad. S 
Naast de gegevensverzameling door de gemeente, kunnen ook verklaringen van betrokkenen 
aauwijz~n~;en voor anr~htmatige bewoning opleveren. In de praktijk blijken veel zoensen die wrnden 
geconfronteerd met het vermoeden van de gemeente dat zij een rec.~réatiev~rblijf onrechtmatig 
lbewonen, toe te geven dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Oak Scan in zo'n geval de bewijslast 
moorden omgekeerd in die zin dat t~trokkene moet aanton.ezt waar hij of zij dan wel feitelijk 
laoafdverblijf houdt. I7iS geldt met name ook voor diegenen die ïn het buitenland hoofdverblijf banden 



en iu Eioogezand-Sappemeer een recreatieverblijf hebbmaangeschaft teneinde daar een beperkte 
periode in hct jaar daar te bramen. Deze personen dienen hijvoarbeeld een verklaring van de 
belasitiyng~dienst te overleggen ~vaanuit blijkt dat zij feitelijk in het buitenland hoofdverblijf houden. 
.Deze lijst is niet uitputtend Grezíen áe comple~titeit van het probleem moeten alle mogelijke gegevens 
wcuci~n; aangewend in de bewijsvoering. Dit mag er niet tce leiden dat de bewoners een kant en klare 
lijst hebben met criteria aan de hand waarvan zij de werkelij ke situatze kunnen manipuleren. Met name 
de feiteli~k~ controle is van telaug. Dit is nog eens onderstreept daar de reohter bij de aanpak van 
onc~chtm~ti~e bewoning door de g~ac~nte Ermelo. 

Iiet zal duidelijk zijn dat het hasz~avingsproces onrechtmatige bewoning recreaUiewoningen een 
zware klus is. Het handhavingsproces wordt gekenmerkt door een grapt beslag op de beschikbare 
manl~~cht en fïnaaicién (fysieke controle, fornnuleren van gedoog- en dwangsombeschikkingen, 
behandelen win zienswijzen, bezwaar a~ bex~ep e.d.) en een strak geredigeerd. juridisch kader. Met 
name bij de problematiek van de onrechtmatige bewan;~~ spelen, in het kader van de bewijsvaeri~, 
de beperkingen opgelegd daox de WBP een grote rol. De gemeente zat ín ieder geval een melding 
moeten doen bij het CBP van wellce gegevens waarvoor zullen worden verzameld en geregistreerd. 

i.3.2 Onrechtmatige bewoning in relatie fat Europese wetgeving 

Er haan geruchten de ronde dic insinueren dat op EurApees niveau zou zijn gesteld dat de gemunte 
niet (meer) bevoegd is om aan dek gebruik van. een recreatieverblijf enige beperkingen te stellen. De 
V nigíng van Nederlandse Gemeen#ea (VNG) hee$ naar aanleiding hiervan $eïnveatariseerd wit op 
Europees niveau zich zoal afspeelt. Bierbij is :de VNG tot de conclusie gekomen dat er geen. 
ontwikkelingsza zijn die gemeeu~ten de bevoegdheid zouden. ondnemen het verbod op de onrechtmatige 
bewo~zng wan. recreatievérhlijven in bestemmíugsplannen te reguleren. Wei is ten aanzien van verkoop 
van reoraatievérblijven op Europees niveau gesteld dat hierbij geen onderscheid mag warden gemaakt 
tussen groepen. van kopers van a~reatieverblijven maar dit laat onverlet de beperkte mogelijkheden 
van het gebzvik. Kortom: de gemeente is en blij 8 bevoegd in bestemmingsplannen vast te leggen dat 
het onrechhnatig hewanen van zecaeaticuerblijven niet is toegestaan en de gemeente dient derhalve ap 
de naleving vaten deze voorse}ari#ten toe te zien. 

2.3.3 kantallen handhaving 

All volgt aan de hand. vaa de eerdere getallen een beeldvan de haudhavingslast die naast het 

werken met persoonsgebonden gedoogbeschikkingen voortkomt uit de cmrechimatige bewoning. Op 
cie peildatuua zijn het de saldi van de onreehtrnatig bewoond-aantallen op basis van: aA++nan,~ 

(paragraaf 1.1) mïnus ingeschreven in GBA (paragraaf 2.2) minus anders dan doorinschrijving GBA 

bewezen (paragraaf 2.2: PM) De laatste twee groepen kamen im~mors in aanmerking voor 

persoonsgebonden.gedoogbeschikkingen. 
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2.3.4 Wijze uitvoering 

De begr~psomschrij~ing in het bestemnungsplan bepaalt dat onrechtmatige bewoning ia~houdt de 

huisvestzng van êén of meerdeze personen, ín een gebouw wasris het hoofdverblijf is ondergebracht en 

dat is bestemd om gedurende het gehele jaar te worden bewoond. Um onrechtmatige bewoning vau 

een recreatieverblijf tebewijzen moet aangetoond worden dat de beirokkene(n) het recreatieverblijf els 

hoofdverblijf gebruiken. Als hoofdvccblijf wordt over het algemeen aangeduid het verblijf van wafuuít 

de hekrakkers zzjn of baar dagelijkse activiteiten ontplooit, zoals werken, )kinderen naar schooi 

brengen, hobby's, etc. 



~n voldoende aan te tonen dat er ~ppt~ke is van onrechtmatige bewoning van een rec7reutieverblijf gijn 
diva coirtroles etagelijk, zoals deze eerder zijn beschreven. Er feesteen hiez twee mogelijkheden, 

elïjk wel en geen inschrijving in de GBA. Wanneer er sprake is van een inschrijving in de GBA 
op het adres van het re~reatisverblijf is het voldoende om zes objectcontroles tez plaatse uit te voe~vn 
en hit kadaster te raadplegen. Deze combinatie maakt voldoende aannemelijk dat er sprake is van. 
oncechtmatig~ bewoning van het recreatieverblijf. Dit wordt b~evestïgd door actuele jurisprudentie. 

à~e tw~eci~ mogelijkheid is dit er ~e~n sprake is van een inschnijviag ia de GBA op het adres van hit 
recs'eatieverblijf. In deze situatie is het aantonen van onrechtmatige bewoning complexer. Er is een 
af gemaakt tussen het Ministerie van VROM en de belastin,~diextst dat twee keer per j air de 
1abe~lastinggegevens ten aanzien van cie 3~ypotheeka#i~k .van de betrokiceàen kunnen worden 
opgevraagd. Gezï~n hit feit dat hypotheekaftrek alleen mogelijk is van het hoofdverblijf kan. hiermee, 
samen met zes controles ter plaatse en raadpleging van het kadaster, aannemelijk gemaakt worden dat 
er sprake is van onrechtmatige bewoning. 

Zonder de belavtinggegevens zal dus aan de hand van controles ter plaatse en het raadplegen van 
div~tse registraties getracht moeten worcícn om de onrechtmatige bewoning aan te tonen. Er is nog 
geen. jurisprudentie bekend van zaken waarbij zonder inschrijving inde GBA en belastinggegevens 
voldoaide aannemelijk is gemaakt dat sprake ia van onrechtmatige bewoning. Op basla vau ervaringen 
kap echter wel inschatting gemaakt worden, van het aantal controles ar dc slagingskans. 

De volgende aonírales nullen in ieder geval uitgevoerd moeten worden. 
• 10 Objectcontroles op wisselende dagen. 

• Kentekencontrolc~, waazbij ~eduxende de ochtend en de namiddag de kentekens worden 
geregistreerd van auto'. s die het gebied zespeetá evelijk uit of in gaan. Hiermee kan een 
levenspatroon (werk, kinderen naar school bz~engen etc.} onderzocht worden. 

e Raadplegen van RDW te ver}~ijgen keatekengegeveus. 

• Controle van de adressen waar betrokkenen ingeschreven- staan. 

• Controle leerpIichtadnainistratie. 

m legen telefoongids. 
~ He4 benutten wAn een of mier van de eerder genoemde bewijsmogelijkh~n. 
combulatíe van enkele via deze contrales, waarbij de objectcontrole essentieel is, kan de 

onr~cht~natige bewoning aantc~a~ 

Duidelijk is dat het aantonen van onzechtmatige bewoning, waarbij geen sprake is van inschrijving in 
d~ GB.~ op het adres van het rccreatíeverblijf, een zcer omvangrijke .klus is. De witkomsten van het 
oncirsLoek zijn daarnaast c~nz~eker. De verwachting is dat Sb% van de vezdachte gevallen 
daadwerkelijk aangetoond kan worden. 

2.3.5 Kosten handhaving 

De kostenberekening heeft belxekking op de gevallen van onrechtmatige bewoning waarvoor geen 

p nsgebondexx gedoogbesehikki~~ afgegeven wordt, Da kosten. van het werken met 

persoo~sg~bonden gedoogbesclrikkiug~n zijn immers al in paragraaF2.2 berekend. 

In p~cagraag 2.3.3 is iet aantal vïngszaken op 27 — PM berekend. Hierna wordt van 27 zaken 

taitgegaan. 

Omdat veevacht wordt c3at na andera.~k 50%van de onrecht►natige bewoning A~etoond kan 

worden, is voor de aansehrijvíngen, bezwaar en beroep uitgegaan van 14 gevallen van onrechtmatige 

bewoning. Voor de bedragen wordt voor objectcontroles uitgegaan van E 50 per uur en voor al het 

overige € 80 per uur. De uren zijmm gebaseerd op ervaringscijfers. 

Hit hapje aansclarr~.jvíngen houdt de volledige aauschrijvingsprocedixre in {onderzoek, 

vooraankondigingen, reaotie op zien$wijzen, defwitieve aanschrijvingen). 8zvaríng wijst uit dat iedere 

b ene bezwaar en beroep zei aantekenen. Er wordt uitgegaan vciar 8 u~ar per naak per 



z~echtsbe~chermingsfase. (Bezwaaz, 1 x voorlopige voorziening in alle zaken, beroep en hoger beroep.} 
Dit aantal is vrij ïaag, omdat de verwachting is dat bezwaarschri$en wat betreii inhoud vaak veel 
gelijke gronden zullen laevatten. 
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D~ c~~enaslig~ tat~lc kasten ver het gehele groject bedragen ~ 133.170 
{A2egeë~Aeg pet~soo~sgebonden gederogbescliikkingen ~ 36.640 + handbnvend optreden tegen 
a~ ck~Ytna~uge bewon~~ weika niet voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking in 
a~ erk[~a~ lso~►t @ 95.530) 

3 ~~~x°sgl~n 
~p hvt mo~aent dat dit plan van aanpak is uitgevoerd is het probleem van de onrechtmatige bewoning 
van recreatieverblijven nog niet opgelost. Door het werken met persoonsgebonden gadoog-
besc}aiktcingenmoet ervoor gewaakt worden dat de nieuwe gebruikers het recreatieverblijf niet 
opnieuw ox~reohtmatig gaan bewonen. Fíet is daarom noodzakelijk om shvctureel twee keer per jaar 
yen algehele controle uit te voc . l7iaaznaast zullen eventuele nieuwe gevallen. aángeschreven matten 
worct~. 4lnderstaand schema geeft tin sehattíng vau de structurele jaarlijkse kosten nadat dit plan van 

is uifgevoerd. 

- - . 
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d~ dit schema is ervan uitgegaan dat er vijf nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning per jaar 
aangeschreven ztillcn worden en dat alle aangeschreven personen tevens bezwaar en beroep zullen 
aaz~.te~enen. De genoemde iafozmesende brieven zijn brieven aau personen die zich inschrijven in de 
GJBA ap het adres van een recreatieverblijf. In deze brieven worden. deze personen erop gewezen dat 
onrechtmatige bewoning niet ís toegestaan en dat deze personen het risico lopen aangeschreven te 
waxdea~. T~eze ~antaiien zijn inclusief ~ventuel~e recreatieverblijven wam voorhen personen gewoond 
hebben op basïs van een persooz~gebonden gedoogbeschikking. 

4 Gedoag~iesc g me4 korte loop~,jd 
Er zijsa situaties te bedenken, -avstarin iemand met spoed tijdelijk als overbrugging woonruimte zoekt en 
waarin het onredelijk is om tegen deze tijdelijke bewoning op te tzeden. In deze gevallen is het 
mogelijk am op basis van indïviduele omstandigheden, welke ook ais zodanig warden beoordeeld, een 
g~dnngbescliïkking met korte looptijd af te geven. In anders~aande gevallen achten wij een dergelijke 
règeling redelijk. 

1. Echtscheiding. Aan te tonen door middel van echtscheidingsdcx;umenten. 
2. C3~pleveri~ng van een nieuwbouwwoning, waarbij de oude woning reeds verkocht is. Aan. te 

tonen bijvoorbeeld door de a~nnemin~sovereenkomst nieuwo woning en de 
verkoopovereenkomst oude woning. 
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3. llêtaclaeriag van werknemers voor lokale bedrijven of lokale werkxaamhed~n @innende 
gemeente Hoogezand-Sappemcex~. Aan te tonen door een contract of arbcic3sovereenkomst. 

De g~no~mde bewijsvoerulgen zijn voarbeclden. Het is aan de betrokkv~oe am op een duidelijke wijze 
de situatie en áe tijdelijkheid aan te tonen, waazna de gemeente ap basis van deze bewijzen. beonrcíeelt 
af een gedoogbesehïkking voereen korte termijn wondt a~geg~veu. Deze gedoogbeschikksng wordt 
allen in de g~uaemde gevallen afgegeven voor een termijn van maximaal een half jaar. Binnen deze 
lesmijn meet de onrechtmatige taewanixi~ beëindigd worden. De betrokkene dieixt.zich vaarde #ermijn 
van d.~ bewanin~ in te schrijven in dc GBA op het adres van het recrestiev~blijf. 

Rosten voor deze tijdelijke gexíoagmogelijkheid worden niet gegeven, omdat het past binnen de 
reguliere wezk7aamhedea. 

5 ~o~~annic~8i~ 
De ánfannati~ aan de eigenaren en gebruikers van de recreatieverbfij~en van hat Recreatiebungalow-
perk TDe I.eine over het raadsbesiuit en het vervolgtráject vindt in de tsveede helft van januari 2006 
~rlaat~. Gelijktijdig zat oak op anáere wijze (bijvoorbeeld via de gemeentelijke advertentiepagina, 
gemeentelijke webaite en brieven aan amdere betrokkenen bij deze problematiek) dezelfde informatié 
worden verstrekt. Bezien zal. wonden of dé informatieverstrekldn~ over (da gevolgen van) heet 

besluit crp enig moment later ,vet worden herhaald. 
Tijdïg voorafgaand aan de uitvoeriu,g van de regeling persaonsgebondea gedoogbeschikkingen en het 

eend optreden legen de onrechtmatige bewoning van recxeaticverblijven waazvoor zo'n 
beschíkkixig xuet kan worden afgegeven; zullen betrokkenen met een informatieve brief over hetgeen 
~o~en gaat, worden geïnformeerd 
Vexd~ zal bij elke processtap in het bijzonder aandachi aan de communicatie met betrokkenen worden 
geschonken. 

6 ~ancimsie 

Het beleid dat ua dit Plan van aanpak wordt gefazmuleerd (peildatum, persoongebonden 
gbeschikkingesn etc) geldt vac~z de onrechtmatige bewoning van alle recreatieverblijven in de 

g t~ Iioag nd-Sappeffieer: 

Samenvattend kan worden. geconcludeerd dat de hándhaving van on~chtmatigé bewoning ecn 
amvangnij~e klas ïs. Door de vete jwridische randvoorwaarden. zijn de kosten voor de uitvoering van. 
e 3~rnáhaVingsproject haag. Door de keuze voor een gedoogregeling met als peildatum 19 december' 

2(30 wardt het aantal handhavin~szaken fors (veel meer dan de helft) gereduceerd. 

Hit Plan van panpek zal grotendeels in 2006 worden uitgevoerd. De verwachting is dat alleen de 

rechtsbaschermingsstappeabezwaar en (hoger) beroep voer een x-aantal zalven in zo07 (en volgende 

,aren?) zullen daozlopen. 

Strucbxreel zal de anrecht~zatige bewoning van noereatàeverblijven randacht vergen om te voorkomen 

d~Y het weer asza aanzienlijk px~t~blegn zaordt. Het is daarom noodzakelijk am jaarlijks te controleren of 

de ~~zcatieverblijven conform de bestemming worden gebruikt. 

Er zijn situaties denkbaar waarin de tijdelijke bewoning van een mcreatievezblijf redetijk is. Voor deze 

gev~ll~n is een regeling in het leven geroepen, wauin personen in ~n bepaalde situatie voor 

m een half jaar onrechtmatig n ecn recreatieverblijf kunnen woncxx. 

.Aan eeg goede communicatie met de betrokkenen zal in elke fase van het pm~es de nodige aandacht 

wardm geschonken. 
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