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Vertrouwelijk, ten behoeve van intern beraad

Geachte mevrouw  geachte heer ,

Per e-mailbericht d.d.21 februari jl. verzocht u ons om v6ór 27 februari a.s. advies uit te brengen over
een door u opgestelde (ongedateerde) notitie met negentien bijlagen over permanente bewoning op
recreatiepark De Leine.l Uw vraag is (in het algemeen), of de planologische conclusies uit de notitie
kloppen. U stelt meer in het bijzonder de volgende vier vragen:

1. Klopt het dat het verbod op permanente bewoning in bestemmingsplan Woongebieden
in combinatie met de jurisprudentie van de ABRvS voldoende basis vormt voor handha-
vend optreden?

2. Klopt de analyse dat de activiteiten van De Rietzoom, in het bijzonder de discotheek, pla-

nologisch zijn toegestaan? Hetzij als ondergeschikte horeca via het bestemmingsplan
Woongebieden 2013, hetzij op basis van het overgangsrecht op basis van het vooraf-
gaande bestemmingsplan Recreatiepark Meerwijck 97?

3. Klopt de analyse dat eventueel toestaan van permanente bewoning op De Leine prece-

dentwerking heeft ten aanzien van een vergelijkbare situatie op Klein Scheveningen t.a.v.
Allround Watersportbedrijf Meerwijck?

1 Bij de toezending ontbreekt bijlage 19'Offerte MB All Handhaving', maar deze offerte is naar verwachting niet van
invloed op dit juridisch advies.
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4. Kan de coóperatie in een handhavingstraject mogelijk rechtstreeks worden aangesproken
op de illegale permanente bewoning van recreatiewoningen (bestuursrechtelijk en/of pri-
vaatrechtelijk)?

Bij de beantwoording gaan wij uit van de feiten zoals door u geschetst in de notitie. Omwille van de
snelle leesbaarheid van dit advies begin ik met mijn bevindingen en de concrete antwoorden op de
gestelde vragen. Daarna vindt u de onderbouwing van de antwoorden ter naslag.

0. Bevindingen
Antwoorden op de gestelde vragen

1) Hetverbod in het bestemmingsplan biedt in beginselvoldoende basisvoor handhavend op-
treden. lk gebruik de term in beginsel omdat het aan B&W is om in ieder individueel geval te
stellen en te bewijzen dat sprake is van permanente bewoning of het gebruik als hoofdverblijf.
Nu de definitiebepalingen in het bestemmingsplan ruimte laten voor interpretatie, adviseer ik
per geval zo concreet mogelijk te motiveren waarom in die situatie sprake is van een overtre-
ding. Daarbij is het van belang om consistent te zijn in de uitleg.

Nadat B&W hebben vastgesteld dat sprake is van een overtreding, dient beoordeeld te wor-
den of sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat van handhaving moet worden
afgezien. ln dit dossier zou ik bij voorbaat aandacht besteden aan de verzonden brieven over
de BRP-inschrijving en de periode waarin niet is opgetreden. Desgewenst denken wij graag
mee over een algemene formulering die op een groot aantal van de gevallen van toepassing
is.

2) Binnen de toepasselijke bestemming zijn - voor zover relevant - de volgende hoofdfuncties
toegestaan: dagrecreatie, verblijfsrecreatie, jachthaven ter plaatse van de aanduiding jachtha-
ven en recreatie, Daarnaast is als ondergeschikte functie toegestaan: bijbehorende functies
als horeca tot een maximum totaaloppervlak van 850 m2 per horeca inrichting. Het bestem-
mingsplan bevat geen definitie van 'ondergeschikte functies' of 'ondergeschikte horeca'.
Mocht in een procedure aan de orde komen of de activiteiten van De Rietzoom passend zijn
binnen het bestemmingsplan, zal naar verwachting discussie ontstaan over de vraag of sprake
is van het gebruik van het perceel voor een hoofdfunctie recreatie.

Gelet op de bepalingen van het bestemmingsplan en de toelichting daarop lijkt een redelijke
uitleg dat het gebruik als jachthaven valt onder 'recreatie', dit gebruik is immers expliciet be-
noemd als hoofdfunctie. Minder sterk is dat het gebruik als jachthaven op deze locatie (per
abuis) niet mogelijk is gemaakt door middel van een functieaanduiding. Daarmee is formeel
benaderd al sprake van een illegale hoofdactiviteit waaraan de horeca ondergeschikt zou
moeten zijn.

Afhankelijk van de feiten dienen B&W te bepalen of de horecafunctie in dit specifieke geval

nog ondergeschikt is. Bij de beoordeling van de ondergeschiktheid zal aandacht besteed moe-
ten worden aan het type horeca dat wordt geboden. Bij een jachthaven zal het verstrekken
van een kop koffie, lunch en diner nog wel ondergeschikt kunnen worden geacht. Onzeker is
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of een rechter dit ook nog aanneemt voor een discotheek. Te meer als deze discotheek ook/in
hoofdzaak bezocht zal worden door personen die geen gebruik maken van de recreatieve
hoofdfunctie, de jachthaven. Op basis van de mij nu bekende informatie verwacht ik dat een
bestuursrechter dit type horeca niet als ondergeschikt zal kwalificeren. ln dat geval is voor dit
gebruik sprake van strijd met de bestemmingsregels van het bestemmingsplan.

Relevant is of dit gebruik onder het overgangsrecht gebracht kan worden. ln het voorgaande
bestemmingsplan Recreatiegebied Meerwijck heeft deze locatie de bestemming'Jachthaven'.
Het pand heeft de aanduiding'Horeca'. De alsJachthaven aangegeven gronden zijn, voor zover
relevant, bestemd voor: 'een horecabedrijf tot een oppervlakte van ten hoogste 850 vierkante
meter, voor zover op de plankaart als zodanig aangegeven'. Uit de toelichting leid ik een be-
doeling van de planwetgever af om de functie van discotheek onder de aanduiding'Horeca'te
brengen, Een bestuursrechter zal naar verwachting oordelen dat een discotheek was toegela-
ten onder het oude bestemmingsplan en daarmee in beginsel valt onder het overgangsrecht
van het huidige bestemmingsplan. Ten overvloede; dit geldt voor het gebruik zoals dat er was
ten tijde van de peildatum (inwerkingtreding bestemmingsplan). Het gebruik mag onder over-
gangsrecht naar aard en omvang niet worden vergroot.

3) Ja, er kan precedentwerking uitgaan van het toestaan van permanente bewoning. Dit hoeft
niet in alle gevallen fataal te zijn, maar er zal extra gemotiveerd moeten worden waarom in

het ene geval wel wordt gelegaliseerd en in het andere geval niet (toepassing van het gelijk-
heidsbeginsel). Zonder u nu concreet te kunnen adviseren over de situatie van Klein Scheve-
ningen merkt u daarover in uw notitie al op dat de situatie hier wat anders ligt.

4) De overtreding bestaat in dit geval in het gebruiken of laten gebruiken (art. 2.1 lid 1 sub c

Wabo) van de recreatiewoningen in strijd met het bestemmingsplan. Op basis van de infor-
matie in uw notitie is de coóperatie niet degene die de recreatiewoningen verhuurt/gebruikt
voor permanente bewoning. De coóperatie lijkt niet te kwalificeren als overtreder. Daarmee
kan bestuursrechtelijk niet direct tegen de coóperatie worden opgetreden.

ln civielrechtelijke zin kan de coóperatie niet op permanente bewoning van recreatiewoningen
worden aangesproken, althans in ieder geval niet door B&W of de gemeente. De oorspronke-
lijke verkopers van de grond van het vakantiepark, die tevens de oprichters zijn van de coópe-
ratie, kunnen eigenaren/bewoners die hun woningen niet-recreatief gebruiken wel aanspre-
ken op naleving van de op hen rustende kwalitatieve verplichtingen (w.o. het verbod op per-
manente bewoning). Verder zouden leden de coóperatie mogelijk kunnen dwingen om op te
treden tegen gebruik van recreatiewoningen in strijd met het statutaire doel.

Andere bevindingen
5) ln de notitie wordt niet uitdrukkelijk gesteld of ook handhaving plaats zal vinden voor de

adressen waarvoor op dit moment persoonsgebonden overgangsrecht geldt. Mocht u ook
tegen deze bewoners willen optreden dan zal in procedures naar alle waarschijnlijkheid het
vertrouwensbeginsel een grote rol spelen (zie ook hieronder). ln dat geval vergt de juridische
houdbaarheid van een handhavingsbesluit een nadere bestudering van de jurisprudentie.

Pagina 3



yspeert
qdvocoten

6) Op de openbare website ruimtelijkeplannen.nl zijn via het bestemmingsplan de namen, ge-

boortedata en adressen van natuurlijke personen beschikbaar. ls door de gemeente getoetst
in hoeverre dit in overeenstemming is met de AVG?

1. ls het verbod op permanente bewoning in het bestemmingsplan in combinatie met de ju-
risprudentie voldoende basis voor handhavend optreden?

ln deze vraag onderscheid ik twee deelvragen. ln de eerste plaats of bij permanente bewoning sprake
is van een overtreding. ln de tweede plaats of met de geconstateerde overtreding voldoende grond-
slag is voor handhavend optreden. Op beide deelvragen ga ik hieronder afzonderlijk in.

1.1 . Geconstateerde overtreding

1,1,1 Planologisch regime
Planologisch is het permanent bewonen van de recreatiewoning altijd verboden geweest. Op basis
van het huidige bestemmingsplan Woongebieden volgt uit artikel 15.1 sub g dat de voor'recreatie'
aangewezen gronden bestemd zijn voor recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding'Recreatiewo-
ning'. Een'Recreatiewoning'is gedefinieerd (art 1.65) als: 'een gebouw (...), bestemd voor tijdelijk re-
creatief verblijf door een persoon, een (deel van een) gezin of een daarmee gelijk te stellen groep
mensen, dat niet fungeert als permanente bewoning of hoofdwoonverblijf. Permanente bewoning is
gedefinieerd (artikel 1.61)als:'de huisvestingvan één of meerdere personen, in een gebouwwaarin
het hoofdverblijf is ondergebracht en dat is bestemd om het hele jaar te worden bewoond.'Tot spe-
cifiek strijdig gebruik wordt in artikel 15.4 sub f genoemd'het gebruik van recreatiewoningen voor
permanente bewoning'. Deze planologische regeling is door de Raad van State in stand gelaten (bij-

lage 13 bij uw notitie).

1.1.2 Mogelijke discussies uit handhovingsprocedures
Bij handhavingsbesluiten is het aan B&W om te stellen en te'bewijzen' dat sprake is van een overtre-
ding.2 ln eventuele handhavingsprocedures kan aangevoerd worden dat geen sprake is van perma-
nente bewoning, bijvoorbeeld omdat zij enkele nachten/weken per jaar elders wonen. Ook zou een
discussie kunnen worden gestart over de vraag of sprake is van een 'hoofdwoonverblijf' nu dit begrip
in het bestemmingsplan niet is gedefinieerd. Ook in de toelichtingzag ik niet direct een uitleg van het
begrip.

Uit jurisprudentie over bestemmingsplannen waarin'hoofdverblijf eveneens niet is gedefinieerd blijkt
dat B&W aan de hand van de feitelijke situatie mogen beoordelen of sprake is van een hoofdverblijf.3
De inschrijving in het BRP is niet doorslaggevend (als deze ontbreekt), maar levert wel een vermoeden
van permanente bewoning (als de inschrijving wel is gedaan).4 Belang kan worden gehecht aan con-
stateringen van toezichthouders over het moment van aanwezigheid van een auto of scooter van een
(potentiele) overtreder. De hoeveelheid water die wordt verbruikt ten opzichte van het gemiddelde

2 ABRvS 1 1 december 201 9, ECLI:NL;RV5:2019:4143.
3ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:190;ABRvS 8 januari2020, ECLI:NLRVS:2020:29
4 ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:190.
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waterverbruik (volgens het NIBUD) kan eveneens een aanwijzing van permanente bewoning zijn.s ln
eventuele handhavingsbesluiten adviseer ik voor een 'bestuursrechter-proof' besluit een uitdrukke-
lijke motivering op te nemen waarom in die concrete situatie sprake is van permanent wonen.

1.1.3 Persoonsgebonden overgangsrechten
Wel blijkt uit de notitie dat (naast kortdurende gedoogbeschikkingen) persoonsgebonden gedoogbe-
schikkingen zijn afgegeven met het idee om permanente bewoning met de tijd langzaam uit te laten
sterven. Deze persoonsgebonden gedoogbeschikkingen zijn omgezet in persoonsgebonden over-
gangsrechten in het bestemmingsplan.

Opvallend is dat via de openbare website ruimtelijkeplannen.nl via het bestemmingsplan de na-
men, geboortedata en adressen van natuurlijke personen vermeld worden. ls door de gemeente
getoetst in hoeverre dit in overeenstemming is met de AVG? Desgewenst kunnen wij dit uiteraard
ook voor u nagaan.

Uit de notitie leid ik af dat tegen de bewoners met een persoonsgebonden overgangsrecht niet opge-
treden zal worden. ls dit juist? Mocht u ook tegen deze bewoners willen optreden dan zal in procedu-
res naar alle waarschijnlijkheid het vertrouwensbeginsel een grote rol spelen (zie ook hieronder). ln
dat geval vergt de juridische houdbaarheid van een handhavingsbesluit een nadere studie van de
jurisprudentie.

1.2. Afwegingskader rond handhaving per individueel geval
Zoals in de notitie terecht wordt opgemerkt, geldt een beginselplicht tot handhaving. Hoofdstuk 5 van
de Wabo bevat de bepalingen die zien op handhaving. Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot
handhaving hebben B&W beleidsruimte (art. 5.2 Wabo). De overwegingen die aanleiding geven om
tot handhaving over te gaan zijn doorgaans: a) het belang van handhaving van wettelijke voorschrif-
ten; b) de belangen van derden; c) algemene belangen en d) het voorkomen van ongewenste prece-
dentwerking. Deze overwegingen komen nadrukkelijk terug in de notitie en ik adviseer deze overwe-
ging ook uitdrukkelijk op te nemen in eventuele toekomstige individuele handhavingsbesluiten.

Uit de beginselplicht volgt dat alleen in zeer bijzondere omstandigheden mag worden gedoogd. De
bijzondere omstandigheden die volgens de jurisprudentie aanleiding kunnen geven om van handha-
ving af te zien zijn:

a) concreet zicht op legalisatie;
b) zwaarwegende belangen;
c) handhaving is onevenredig;
d) algemene beginselen van behoorlijk bestuur (m.n. rechtszekerheid, vertrouwensbeginsel en

gelijkheidsbeginsel) kunnen aan handhaving in de weg staan; en
e) andere bijzondere omstandigheden (restcategorie).

Deze bijzondere omstandigheden moeten bij ieder afzonderlijk handhavingsbesluit gelet op de con-
crete omstandigheden waarin de bewoner verkeert, worden afgewogen.

s ABRvS 1 1 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4143; ABRvS 13 november 201 9, ECLI:NL:RVS:201 9:3819.
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1.2.1 Ad a) concreet zicht op legalisatie
De belangen van handhaving van wettelijke voorschriften en het voorkomen van precedentwerking
wegen minder zwaar indien voor een illegale situatie alsnog de vereiste omgevingsvergunning kan
worden verleend.6 ln literatuur wordt als vuistregel aangenomen dat sprake is van 'concreet zicht op
legalisatie'als de noodzakelijke procedures om tot legalisatie te komen in een zodanig stadium ver-
keren dat in redelijkheid binnen afzienbare termijn legalisatie mag worden verwacht. Ten aanzien van
de 'planologische overtredingen'zijn de eisen behoorlijk streng. ln het geval dat een bestemmings-
planwijziging noodzakelijk is, is de lijn dat ten minste een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is ge-
legd, waarbinnen de illegale situatie waarop het handhavingsverzoek ziet, is ingepast.T Als de wijziging
van het gebruik mogelijk wordt gemaakt met een vergunning ex artikel 2.12Wabo geldt dat een begin
moet zijn gemaakt met de voor het verlenen van die omgevingsvergunning vereiste procedure.s

Zicht op een legaliserend bestemmingsplan lijkt er gelet op de regels in de provinciale verordening en
het standpunt daarover (zoals opgenomen in uw notitie en het dossier)van de provincie niet te zijn.
Ten aanzien van het concreet zicht op legalisatie door middel van een omgevingsvergunning wijs ik
volledigheidshalve op de mogelijkheden die artikel 4lid 10 Bijlage ll Bor biedt. Op grond van deze
bepaling is het mogelijk om (permanente) bewoning van recreatiewoningen toe te staan (een omge-
vingsvergunning met een strikt persoonsgebonden karakter; artikel 5.18 Bor) mits wordt voldaan aan
een aantal voorwaarden. Kort door de bocht geformuleerd:

- het moet het gaan om een woning die voldoet aan het Bouwbesluit,
- bewoning mag, voor zover in de geschetste situatie relevant, niet in strijd zijn met de bij of

krachtens de Wet milieubeheer of de Wet geluidhinder gestelde regels,
- de bewoner moet sinds 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning onafgebroken in ge-

bruik hebben gehad;
- de bewoner was op 31 oktober 2003 meerderjarig.

Mocht een bewoner voor het opstarten van een handhavingstraject een omgevingsvergunningaan-
vraag doen en wenst het college hieraan niet mee te werken, dan kan het strategisch zijn om danwel
een aanvraag gemotiveerd in hoog tempo af te wijzen, danwel (als sprake is van veel situaties die aan
deze voorwaarden voldoen) een beleidsregel vast te stellen hoe in de gemeente Midden-Groningen
met de bevoegdheid om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te verlenen, wordt omgegaan.

1.2.2. Ad b) en c) zwodrwegende belongen en onevenredige handhaving
De categorie zwaarwegende belangen betreft gevallen waarin een achterliggend belang of een ander
beschermingswaardig belang beter gediend is met gedogen dan met handhaving. Op basis van uw
notitie zie ik niet direct een'hogerte waarderen'belang aanwezig om van handhaving af te zien. Het
belang van de overtreder dat in het bijzonder geschaad wordt, is het moeten verhuizen. Dit is geen

belang dat per definitie hoger wordt aangeslagen dan handhaving van wettelijke voorschriften of
voorkomen van ongewenste precedentwerking.

6 Van Buuren e.a., Hoofdlijnen Ruimtelijk bestuursrecht, Kluwer 2014, p.299.
7 Vermeer e.a.,'De last onder dwangsom, bestuursrecht in proktijk', Kluwer 2016, p.89; zie ook ABRvS 27 augustus 2014,
ECLI:NL:RVS:201 4:31 96.
8 ABRvS 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:228.
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Als sprake is van een overtreding van geringe aard en ernst wordt handhaving in de jurisprudentie
wel eens onevenredig bevonden. Daarvan lijkt mij in het geval van permanente bewoning van recre-
atiewoningen niet snel sprake. Ook in andere omstandigheden kan handhavend optreden in verhou-
ding tot de daarmee te dienen belangen zodanig onevenredig zijn dat daarvan in die concrete situatie
behoort te worden afgezien. Naar verwachting zal een bewoner dergelijke belangen naar aanleiding
van een voornemen tot handhaving direct naar voren brengen. Op dat moment kunnen B&W in het
individuele geval een afweging maken.

1,2.3 Ad d) Abbb',s

Op basis van de notitie heb ik de verwachting dat bewoners aan zullen voeren dat uit het toezenden
van de brief van burgerzaken over de inschrijving op het adres en het (voor langere tijd) 'stilzitten'van
het college kan leiden tot een beroep op het vertrouwensbeginsel.

ln algemene zin kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ertoe leiden dat de belan-
genafweging ten aanzien van handhaving in het voordeel van de overtreder uitvalt. Hierbij valt te
denken aan het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.

Uit de jurisprudentie blijkt dat het vertrouwensbeginsel niet zo ver strekt dat gerechtvaardigde ver-
wachting altijd moeten worden nagekomen. Doorgaans is voor een geslaagd beroep (minimaal) ver-
eist dat sprake is van 'l) een concrete, ondubbelzinnige toezegging 2) door een persoon die daartoe
(de schijn van) bevoegdheid had en 3) het niet (of) beperkt schaden van belangen van derden.e De

indruk dient gewekt te zijn dat sprake is van een welbewuste standpuntbepaling van het bestuur over
de uitoefening van een bepaalde bestuursbevoegdheid. Voor de vaststelling of sprake is van een der-
gelijke bewuste standpuntbepaling moet het niet zozeer gaan om wat het bestuur met de uitlating
heeft bedoeld, maar hoe een redelijk handelend burger deze uitlating zou opvatten. Bij handhavings-
besluiten voor bewoners die zich beroepen op de eerder verzonden brief adviseer ik te motiveren dat
met de brief geen sprake was van een welbewuste standpuntbepaling van het bestuur ten aanzien
van het permanent wonen. ln tegendeel, vanaf het eerste moment was het permanent wonen op
deze locatie planologisch verboden. Ten aanzien van de (concrete) belangen van derden kan gewezen
worden op de belangen van eigenaren die hun woning wel recreatief wensen te (laten) bewonen en

de ondernemers in de regio, dat doet u immers al in uw notitie.

Ook wordt handhaving in de jurisprudentie bij langdurig stilzitten zelden onmogelijk geacht. Als
sprake is van een 'bewust'stilzitten (gedogen) door B&W dient onderbouwd te worden wat er is ge-
wijzigd om nu wel tot handhaving over te gaan. Uit de notitie en bijbehorende documenten lijkt te
volgen dat de gemeenteraad rond juli 2016 voornemens was om permanente bewoning te legaliseren
om daarvervolgens op 1 mei 2017 weer vanaf te zien. Eventuele onevenredige gevolgen kunnen wor-
den weggenomen met een langere begunstigingstermijn.

e Conclusie A-G Wattel 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:896
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2. Zijn de activiteiten van De Rietzoom, in het bijzonder de discotheek, planologisch toege-
staan op grond van het huidige bestemmingsplan of op grond van het overgangsrecht?

Uit de notitie blijkt niet waaruit de activiteiten van De Rietzoom exact bestaan. ln ieder geval is volgens
de notitie sprake van een discotheek. Uit de website van de Rietzoom leid ik af dat sprake is van een
watersportbedrijf met bootverhuur en jachthaven en daarnaast een horecafunctie. Het bedrijf is ge-
vestigd aan de Meerweg 60 in Kropswolde. Ook deze vraag valt uiteen in twee delen. De eerste vraag
is of de activiteiten zijn toegestaan op basis van het huidige bestemmingsplan Woongebieden. De
tweede vraag is of de activiteiten waren toegestaan op grond van het voorgaande bestemmingsplan
'Recreatiegebied Meerwijck' en daarmee onder het overgangsrecht vallen.

2.1 Huidie bestemminssolan
Op de locatie Meerweg 60 in Kropswolde geldt op basis van het bestemmingsplan Woongebieden de
enkelbestemming'recreatie'. Binnen deze bestemming zijn, voor zover relevant, de volgende hoofd-
functies toegestaan: dagrecreatie, verblijfsrecreatie, jachthaven ter plaatse van de aanduiding jacht-
haven, recreatie. Het begrip recreatie is niet gedefinieerd in het bestemmingsplan.

Daarnaast is als ondergeschikte functie toegestaan: bijbehorende functies als horeca tot een maxi-
mum totaaloppervlak van 850 m2 per horeca inrichting. Horeca is gedefinieerd als (artikel 1.52):'het
bedrijfsmatig verstrekken van ter ploatse te nuttigen voedsel en dronken, het bedrijfsmatig exploiteren vqn

zooloccommodotie en/of het bedrijfsmotig verstrekken van nachtverblijf, woaronder bed & breakfast, dis-

cotheek, feestzool en partyboerderij.'Het bestemmingsplan bevat geen definitie van 'ondergeschikte
functies'of 'ondergeschikte horeca'. ln de toelichting bij het bestemmingsplan staat (paragraaf 6.3.15):
'Aan de recreatie gelieerde horeco is toegestaan tot een maximool totoal oppervlok von 850 m2 per hore-
coinrichting.'Uit de notitie leid ik niet af dat de oppervlakte van 850 m2 wordt overschreden.

Mocht in een procedure aan de orde komen of de activiteiten van de Rietzoom passend zijn binnen
het bestemmingsplan, zal naar verwachting discussie ontstaan over de vraag of sprake is van het ge-

bruik van het perceel voor een hoofdfunctie 'recreatie'. Gelet op de bepalingen van het bestemmings-
plan en de toelichting daarop lijkt een redelijke uitleg dat het gebruik als jachthaven valt onder'recre-
atie', dit gebruik is immers expliciet benoemd als hoofdfunctie. Vervolgens is met het bestemmings-
plan beoogd aan recreatie ondergeschikte horeca mogelijk te maken. ln alle besluiten waarin dit aan
de orde is, zouden B&W het standpunt in kunnen nemen dat de horeca-activiteiten (inclusief de dis-
cotheek) ondergeschikt zijn aan het gebruik als jachthaven.

Het is niet zeker of een bestuursrechter dit betoog zou volgen. Minder sterk aan dit betoog is dat het
gebruik als jachthaven op deze locatie (per abuis) niet mogelijk is gemaakt door middel van een func-
tieaanduiding.l0 Daarmee is formeel benaderd al sprake van een illegale hoofdactiviteit waaraan de
horeca ondergeschikt zou moeten zijn. Daarnaast is het de vraag of deze horeca nog ondergeschikt
is aan de hoofdfunctie. De website van de Rietzoom presenteert de horecafunctie als volwaardig on-

10 Zoals de heer Bregman in zijn notitie (bijlage 7 bij uw notitie) terecht opmerkt opereert dit bedrijf onder overgangs-
recht voor de activiteiten die zien op de jachthaven. Dit wordt veroorzaakt door het (abusievelijk) ontbreken van de
functieaanduid ing Jachthaven'.
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derdeel van het bedrijf. Afhankelijk van de feitelijke situatie valt te betogen dat de horeca nog onder-
geschikt is, of juist niet. ln de jurisprudentie is bijvoorbeeld relevantgeacht hoeveel procentvan het
perceel/gebouw wordt gebruikt voor de hoofdfunctie en hoeveel procent van het perceel/gebouw
voor horeca en welk deel van het inkomen van het bedrijf afkomstig is van de horeca-activiteit en welk
deel van de hoofdfunctie.ll ln een andere zaak is bij de beoordeling betrokken of bezoekers uitslui-
tend voor de horecafunctie komen en of het mogelijk is zonder gebruikmaking van de recreatiefunctie
van de horeca gebruik te maken.12 Afhankelijk van de feiten zullen B&W moeten beoordelen en on-
derbouwen of wel of niet sprake is van ondergeschikte horeca.

Bij de beoordeling van de ondergeschiktheid zal aandacht besteed moeten worden aan het type ho-

reca dat wordt geboden. Bij een jachthaven zal het verstrekken van een kop koffie, lunch en diner nog
wel ondergeschikt kunnen worden geacht. Onzeker is of een rechter dit ook nog aanneemt voor een

discotheek. Te meer als deze discotheek ook/of in hoofdzaak bezocht zal worden door personen die
geen gebruik makenvan de recreatieve hoofdfunctie, de jachthaven. Op basisvan de mij nu bekende
informatie verwacht ik dat een bestuursrechter dit type horeca niet als ondergeschikt zal kwalificeren.

2.2 Legaal onder overgangsrecht obv het oude bestemmingsplan
ln het voorgaande bestemmingsplan Recreatiegebied Meerwijck heeft deze locatie de bestemming
'Jachthaven'. Het pand heeft de aanduiding 'Horeca' De als 'Jachthaven' aangegeven gronden zijn -
voor zover relevant- bestemd voor:'een horecabedrijf tot een oppervlakte van ten hoogste 850 vier-
kante meter, voor zover op de plankaart als zodanig aangegeven'. ln de begripsbepalingen van dit
bestemmingsplan is een horecabedrijf gedefinieerd als een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig
dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies

wordt verstrekt.

Uit de toelichting op dit bestemmingsplan (paragraaf 2.4) blijkt dat is beoogd het bestaande gebruik
te conserveren. Sprake was op dat moment van drie horecabedrijven/paviljoens. Over'Kampeerter-
rein de Rietzoom' is opgemerkt:'aon de meeroever bevindt zich een jochthoven, die deels uit overdekte

botenbergingen bestaat (watersportbedrijf de Rietzoom) Hierbij ligt tevens een watersport- en horecabedrijJ

met discotheekl Hieruit leid ik een bedoeling van de planwetgever af om de functie van discotheek
onder de aanduiding Horeca te brengen. Een bestuursrechter zal naar verwachting oordelen dat een

discotheek was toegelaten onder het oude bestemmingsplan en daarmee in beginsel valt onder het
overgangsrecht va n het h u idige bestem m ingspla n.

Volledigheidshalve en mogelijk ten overvloede merk ik op dat het op de peildatum (inwerkingtreding
van het bestemmingsplan) bestaande gebruik, ook al is het in strijd met de regels van het nieuwe plan,

mag worden voortgezet en gewijzigd, mits de aard van de afwijking niet wordt vergoot.l3 Of het hui-
dige gebruik van De Rietzoom onder het overgangsrecht valt, is afhankelijk van het gebruik dat werd
gemaakt op de peildatum.

11 ABRvS 13 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:823986.
12 ABRvS 1 4 januari 201 5, ECLI:NL:RVS:201 5:39.
13 Van Buuren e,a., Hoofdlijnen ruímtelijk bestuursrecht, tiende druk, p. 60.
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3. ls sprake van precedentwerking ten aanzien van vergelijkbare situaties?

Zoalsuitdebeantwoordingvanvraagl (onder1.2)blijktvolgtuitdejurisprudentiedathetvoorkomen
van precedentwerking een van de redenen is om tot handhaving over te gaan.la Precedenten kunnen
leiden tot een beroep op het gelijkheidsbeginsel waarin burgers aanvoeren dat er vergelijkbare situ-
aties binnen de gemeente zijn, waarbij de gemeente niet over gegaan is tot handhaving of wel over-
gegaan is tot legalisering.ls

Hoe vaker dit voorkomt, hoe minder consistent een bestuursrechter het beleid van een gemeente zal
achten. ln dat geval rust een steeds zwaardere motiveringsplicht op B&W om wel tot handhaving te
komen. ln antwoord op de vraag: ja, er kan precedentwerking uitgaan van het toestaan van perma-
nente bewoning. Dit hoeft niet in alle gevallen fataal te zijn, maar er zal extra gemotiveerd moeten
worden waarom in het ene geval wel wordt gelegaliseerd en in het andere geval niet (toepassing van
het gelijkheidsbeginsel). Zoals vaker in het bestuursrecht komt de houdbaarheid van een (afwijkend)
besluit met name aan op de houdbaarheid van de motivering.

Concreet ten aanzien van Klein Scheveningen merkt u in uw notitie al op dat de situatie hier wat an-
ders ligt. Sprake is van (een of meer) objecten met objectgebonden overgangsrecht. Dit is mogelijk
een reden om in deze situatie wel overte gaan tot legalisatie (?). Een objectgebonden overgangsrecht
lijkt op basis van de mij nu bekende informatie een 'groter' recht dan persoonsgebonden overgangs-
recht. Mogelijk is het op deze locatie daarom moeilijker om te komen tot handhaving ten aanzien van
deze objecten dan bij de locatie aan de Leine. Hierover is uiteraard pas echt iets concreets te zeggen
naar kennisname van de stukken in dit dossier. Wellicht zijn er meer redenen te bedenken waarom
de ene situatie anders ligt dan de andere. lk denk daarover indien gewenst graag met u mee.

4. Kan de coóperatie in een handhavingstraject rechtstreeks worden aangesproken op de il-
legale permanente bewoning?

ln deze vraag onderscheid ik opnieuw twee deelvragen. ln de eerste plaats de vraag of bestuursrech-
telijk kan worden opgetreden. ln de tweede plaats de vraag of civielrechtelijk kan worden opgetreden.

4.1 Bestuursrechtelijke handhaving
B&W kunnen alleen met een last onder dwangsom handhavend optreden tegen een'overtreder'. Een

overtreder is degene die de overtreding pleegt of medepleegt (artikel 5:1 lid 2 Awb). De overtreding
bestaat in dit geval in het gebruiken of laten gebruiken (art,2.1lid 1 sub c Wabo) 16 van de recreatie-
woningen in strijd met het bestemmingsplan. Op basis van de informatie in uw notitie is de coóperatie
niet degene die de recreatiewoningen verhuurt/gebruikt voor permanente bewoning. Het zijn daar-
mee de permanente bewoners (huurders en/of eigenaars) die in strijd handelen met het bestem-
mingsplan. Daarvan uitgaande kunnen B&W bestuursrechtelijk de coóperatie niet direct aanspreken
op de illegale permanente bewoning.

14 ABRvS 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2Q19:2193; ABRvS 10 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1885.
1s Ter illustratie ABRvS 27 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019;3967.
16 ABRvS 6 mei 201 5, ECLI:N L:RVS:201 5:1458; ABRvS 20 maart2019, ECLI:NL:RVS:2019:855.
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4.2 Civielrechtelijke handhaving
De verplichting tot gebruik van de woningen/percelen voor uitsluitend recreatieve doeleinden, althans
het verbod om daar niet van af te wijken, is als kwalitatieve verplichting in de zin van art. 6i252 BW

(verbod) en als kettingbeding (verplichting)gevestigd in de oorspronkelijke notariële akte d.d. 23 de-

cember waarbij de heer  en mevrouw  grond aan Triangle Ma-

nagement B.V. en Recreatie-Bungalowpark De Leine B.V. hebben verkocht en geleverd met het oog
op de realisatie van een bungalowpark. ln die akte is de onroerende zaak aldus ten behoeve van ge-

noemde heer  en mevrouw  bezwaard met kwalitatieve verplichtingen en voorzien van

een zogeheten kettingbeding.

De kwalitatieve verplichtingen kunnen uitsluitend betrekking hebben op een verplichting om iets te
dulden of om iets niet te doen. Toekomstige eigenaren zijn van rechtswege gebonden aan dergelijke
bedingen in de notariële akte. Bij een kettingbeding is er sprake van een bepaling in de akte die steeds
opnieuw aan een nieuwe eigenaar (in de koopakte) moet worden doorgegeven op straffe van een

boete. De inhoud van een kettingbeding kan wel zien op een verplichting van een verkrijger om iets
(actiefs)te doen. Eén van die kwalitatieve verplichtingen in de betreffende notariële akte is het verbod
voor verkrijgers en eventuele huurders/gebruikers om de woning/het perceel anders dan voor zuiver
recreatieve doeleinden te gebruiken. De verplichting voor eigenaren om lid te worden van de coópe-
ratie is onderdeel van het kettingbeding, evenals de verplichting om de woning uitsluitend als recre-
atiewoning te gebruiken/bewonen.

Op het niet-naleven van het verbod om de woning niet permanent te bewonen en/of op de verplich-
ting om de woning uitsluitend voor recreatieve doeleinden te gebruiken zouden de permanente be-

woners door de oorspronkelijke verkopers, de heer  en mevrouw , kunnen worden aan-
gesproken. De gemeente heeft daarin geen positie en kunnen langs civielrechtelijke weg dan ook niet
tegen 'overtreders' optreden. Dat zal via de oorspronkelijke verkopers van de grond moeten verlo-
pen. Dit zijn echter, zo blijkt uit de statuten uit 1996, ook de oprichters van de coóperatie.

De coóperatie kan op grond van de bepalingen in de notariële akte(n) uitsluitend een vervreemder
van een recreatiewoning aanspreken op het doorbreken van de'de ketting', in geval de verplichtingen
die voortvloeien uit het kettingbeding in de koopakte aan een opvolgend eigenaar niet worden door-
gegeven. ln die situatie kan de coóperatie jegens detekortschietende eigenaaraanspraak maken op

de contractuele boete (ad fl. 200.000,00), Dit ziet niet op de inhoud van het kettingbeding en/of de

kwalitatieve verplichtingen. Daarin heeft de coóperatie, zoals hiervoor bleek, tegenover de eigenaren
van de woningen geen positie.

De statuten en het parkreglement van de coóperatie bevatten geen expliciete verplichting om de wo-
ningen op het vakantiepark uitsluitend recreatief te bewonen. De coóperatie kan dus ook op die grond
niet tegen permanente bewoning van woningen op het park (door leden) optreden. Wel volgt uit de

statuten dat het uitgangspunt van de coóperatie was, dat de coóperatie ten dienste zou staan van de

exploitatie een vakantiepark met recreatiewoningen. Leden van de vereniging, zijnde eigenaren van

recreatiewoningen, zouden op grond van die (aanvankelijke) bedoeling de coóperatie mogelijk aan

kunnen spreken op naleving van het statutaire doel. Hier zou een vordering van bepaalde leden van
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de vereniging (die de woning wel recreatief gebruiken), om de coóperatie te dwingen om op het op-
treden tegen eigenaren/leden die hun woning permanent bewonen, mogelijk op gegrond kunnen
worden. Dit betreft een theoretische mogelijkheid, waar in beginsel een meerderheid van de leden
voor gemobiliseerd zal moeten worden en waar B&Wde gemeente op zich waarschijnlijk weinig in-
vloed op hebben/heeft. Of een minderheid van de leden/eigenaren dit ook met succes zou kunnen
afdwingen, zou nader onderzocht moeten worden.

5. Ten slotte

U verzocht ons advies uit te brengen over een door u opgestelde (ongedateerde) notitie over perma-
nente bewoning op recreatiepark De Leine met negentien bijlagen. Zoals aan het begin aangekondigd,
vindt u onze bevindingen omwille van de leesbaarheid aan het begin van dit advies. Uiteraard ben ik
graag bereid om dit advies mondeling toe te lichten.

*******

lk vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest

Met vriendel ijke groet,
Mede namens
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