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1. erin 

De voorzitter opeet de vergadering om ca. 20.05 uur met een welkomstwoord en de mededeling dat deze 

vergadering een gevolg is van het discussiestuk van de gemcente Hoogezand met als onderwerp: 

"Stand van zaken onderzoek woonbestemming voor Recreatiebungalowpark De Leire», met als 

discussiestuk: "Woonwijk De Leiree?» 

Verder deelt luj het volgende hierover mee: 

"Het lijkt ons in de huidige situatie van belang de vergadering bij te praten over dit stuk om de mening van de 

vergadering hierover te peilen. We hebben als bestuur een aantal gesprekken gehad met de meest betrokken 

ambtenaren en de politiek, maar hebben absoluut nog geen duidelijkheid gelegen. 

In dit skuk worden duidelijke offers gevraagd van ons als leden om permanente bewoning op ons park mogelijk 

te miaken". 
Om voor iedereen cen duidelijk beeld te creéren worden de relevante bladzijden van het stuk doorgenomen. 

Meur  vraagt vooraf eerst duidelijkheid hce het bestuur tot een mandaat is gekomen voor de huidige 

handelswijze en de toezeggingen die door het betuur aan de instanties is gedaan. 

"Ilc weet nergens van", aldus mevrouw  

De voorzitter deelt mee dat er diverse keren in de ledenvergadering een discussie is geweest oven pem~anente 

bewoning en eveuLuele mogelijkheden daartoe. Uiteindelijk is er door het bestuur van de Coóperatie een 

bijzondere ledenvergadering uitgeschreven, waarin eerst door middel van een opini~eiling aan de leden is 

gevraagd of er voldoende draagvlak zou zijn om de weg van permanente bewoning in te slaan. 

In die bewuste vergadering is met ruim twcederde meerderheid besloten dat het bestuur acxie moest 

ondernemen om permaanente bewoning te bewerkstellingen. Vervolgens heeft het bc~tuur -hoewel dit a1 

voldoende draagvlak had -het belangrijk gevonden exact te weten hoeveel leden nu echt vóór permanente 



bewoning was. Het bestuur heeft daarom alle leden, ook die niet op de ledenvergadering zijn verschenen, 
door middel van een handtekeninglijst gevraagd zich hierover wederom uit te spreken. 
Mede om voor het bestuux een krachrig mandaat te bewerkstelligen voor de politieke lobby. 
De uitslag van deze actie was als volgt: 

Toen we begonnen met het park waren er 100 kavels, waarbij 5 kavels extra zijn verdeeld. 
(10 leden met 1 %z kavel). Blijft over 95. Vervolgens zijn er mensen met een dubbele kavel die 2 stemmen 
kunnen uitbrengen. Er zijn ook leden met 2 huizen. 

Resultaat 88 huizen en 1 botenhuis. In die 88 woningen zitten 7 kavels, dus 7 dubbele stemmen. 
Tegen waren: 3 leden. Ook waren er 3 leden die niets vooraf wilden tekenen. Bij die 3, die niet wilden 
tekenen, zit er 1 die in het bezit is van 2 kavels. Dat betekent 7 stemmen die niet vóór waren. 

Kortom, er was zo'n overweldigende meerderheid voor peren ente bewoning dat het bestuur zich gesteund 

voelde om een intensieve lobby te beginnen voor permanente woning. 

Vervolgens hebben we diverse toelichtingen gegeven op de le nvergaderingen die inmiddels vastgelegd 
zijn in diverse notulen. 

Tevens is er in de Raadscommissievergadering, waar ook entreeleden van ons hebben ingesproken, 

duidelijk geworden dat deze commissie voornemens was te on erzoeken welke mogelijkheden er zijn 
permanente bewoning op ons park mogelijk te maken. Daaruit s dit voorliggend discussiestuk tot stand 
gekomen. 

De heer  vraagt zich af of het bestuur wel bevoegdhe en heeft te onderhandelen voor de Coáperatie 
vooral als het met geld te maken heeft. 

De voorzitter geeft aan dat dit eigenlijk twee vragen zijn. 

1. Is het bestuur bevoegd te onderhandelen over permane te bewoning? Ja, het bestuur is gemachtigd 
om te onderzoeken of permanente bewoning mogelijk n worden gemaakt, hierover heeft de 
ledenvergadering zich helder uitgesproken. 

2. Heeft het bestuur mandaat om over de hoogte van de sten te onderhandelen? Nee, daarvoor zitten 
we hier om het vervolg te bespreken. We komen als b tuur vanzelfsprekend dan terug bij de leden. 

Dat erin het discussiestuk toezeggingen zijn gedaan is een fou e weergave van de werkelijkheid. We hebben 

als bestuur hierover de gemeente aangesproken, waarop de ge eente heeft toegegeven niet zorgvuldig 

genoeg te zijn geweest. De lezingen in dit stuk zijn overigens ok tegenstrijdig. 

De voorzitter merkt nog op dat we hier niet zitten voor eens tenwijziging. Dat zal in een later stadium 

ongetwijfeld aan de orde komen. We zijn hier alleen bijeen o te peilen of er voldoende draagvlak is om op 

de ingeslagen weg door te gaan. 

Op pa~3 worden de uitgangspunten stapsgewijs doorgenom 

Mevrouw  vraagt of het bouwbesluit wel duidelijk i ,temeer omdat de onafhankelijke vereniging 

"Eigen Huis" aangeeft dat we hier niet aan voldoen. 

De heer de Wit merkt in dit verband nog op dat hij 4 jaar gele en een brief van de gemeente heeft gehad 

waarin staat dat we niet voldoen aazi het bouwbesluit. 

De voorzitter geeft aan dat er in een eerder stadium door de g meerste ook gedacht werd dat we hieraan niet 

voldeden, maar bij nader inzien blijkt dat de woningen aan het verkeerde bouwbesluit zijn getoetst. 

Je kan toetsen voor bestaande bouw of voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw voldoen ze niet, maar dan komen 

er nog al wat huizen niet door deze toetsing. De gemeente hee overigens, na bestudering van de 

bouwbesluiten ,alle vroegere beweringen met betrekking toto s park ingetrokken en geconcludeerd dat we 

hieraan wel degelijk voldeden. 

Bovendien op blz. 3 bij "Rijksbeleid ad d." staat klip en klaar at de woningen voldoen aan het bouwbesluit. 

De heer  vraagt wat in punt 2 wordt bedoeld met de best meningswijziging. 

De voorzitter zegt dat we aanvankelijk het liefst een variant h dden op de zogenaamde artikel 19 procedure 

waarbij het verbod op permanent wonen in dit gebied opgehe werd. Dan zou het gebied bestemming 

"wonen" kunnen krijgen. Dat heeft nu de bestemming "recreë n". 

De Atikel 19 procedure leek ons de kortste klap. Dan kunnen e gewoon de wegen en het water in eigen 

beheer houden. Diegene die wil recreëren blijft gewoon recreë en en diegene die de woning permanent wil 

gebruiken kan deze permanent gebnuken. De gemeente wilde -t niet maar wilde een volwaardige woonwijk 



creëren. Wij als bestuur waren dus teleurgesteld dat ze niet de artikel 19 procedure wilden volgen en dat is 
een wezenlijk juridisch verschil waardoor het hele park nu gelegaliseerd dient te worden. 

Kortom, het is dus niet een bestemmingswijziging maar een bestemmin~planwiizi~in~. 

Voorts staan in betreffende uitgangspunten dat het wijzigen van een bestemming niet ten koste mag gaan 

van derden en van de gemeenschap. Dus als er kosten worden gemaakt wegens een 

bestemmingsplanwijziging dan dient dit door de CoSperatie te worden betaald. Dit moeten wij ons terdege 

realiseren. Dit valt niet af te wentelen op de gemeenschap. Als we het daar niet mee eens zijn dan weten we 

zeker dat de meerderheid van de Raad nee zal zeggen. Daarom wil het bestuur ook graag weten, middels 

deze vergadering, hoever we kunnen en mogen gaan. 

Mevrouw  merkt op dat de gemeente ook gigantische kosten moet gaan maken om bij handhaving 

te ontruimen met alle financiële gevolgen die dat met zich meebrengen. Dat betaalt de gemeenschap dus 

ook. 

De voorzitter vindt dat dit in de bespreking met de gemeente zeker moet worden meegewogen. Als de 

gemeente ons teveel de duimschroeven aandraait, worden beide partijen ongelukkig. 

Wel is de gemeente destijds uitgegaan van een grondprijs gebaseerd op recreatiewoningen. Als de 
bestemming nu een woonwijk wordt, zal de grondprijs aanzienlijk hoger zijnen wil de gemeente alsnog 

hiervan een gedeelte vangen. Als ze mee willen profiteren van de waardestijging van de huizen moeten we 

dit toch zien als chantage. Dit zal overigens niet het geval zijn, want verderop in dit discussiestuk geeft de 

gemeente zelf al aan dat de waardestijging van het onroerend goed niet zal worden verhaald. Als wij hier nu 

besluiten dat het ons niets mag kosten, dan kunnen we stoppen met de gehele operatie. 

Mevrouw  geeft nogmaals aan dat de gemeente zich goed moet realiseren veel meer geld kwijt te 

zijn voor handhaving. "Ik weet, ik kan het niet tegenhouden. Mijnzegen heb je, maar ik heb er niet voor 

gekozen en wil geen cent meebetalen". 

De voorzitter komt tot een mogelijk volgend alternatief 

Stel, de gemeente vraagt een hoge bijdrage van de Coóperatie. 

Wij gaan daarop een advocaat in de hand nemen om de bestemmingswijziging nauwkeurig te laten 

onderzoeken en/of aan te vragen. Dit gaat behoorlijk lang duren. Een afweging die we aan het eind van deze 

vergadering kunnen maken. De voorzitter vraagt daar nu en in de pauze goed over na te denken. 

Het bestuur zal na de pauze met een mogelijk alternatieve oplossing komen,waarbij een lid die de woning 

als recreant gebruikt voorlopig van betaling wordt uitgesloten. 

Tevens hebben we nog een lrnelpunt met betreklàng tot de Reitzoom. Deze heeft een vergunning voor zijn 

bedrijf waarop staat vermeld, dat lnij op 50 meter afstand vanaf de grens van zijn inrichting een geluid van 

50 decibel mag produceren. Als hij hier binnenblijft voldoet hij aan zijn vergtuiningsvoorwaarde. 

Er staan enkele huizen die dichter dan 50 meter vanaf zijn grens zijn gesitueerd. In dat geval zou voor de 

maatstaven van een woonwijk volgens de woningwet teveel decibellen worden geproduceerd. Dus daar zal 

wat aan gedaan moeten worden. Leden van de Coáperatie kunnen in de toekomst daarover klagen en het 

ontnemen van een dergelijk klaagrecht is juridisch niet haalbaar. 

De heer  geeft aan dat de gemeente in bijzondere situaties ontheffing kan verlenen. Dit kan 

bijvoorbeeld 12 x per jaar door middel van een algemene maatregel van bestuur. 

De voorzitter zegt de vergunning van de Rietzoom te hebben gezien en dat we hier vooralsnog mee te 

maken hebben. In dit discussiestuk staat ook dat we met hem overeenstemming moeten bereiken, maar 

natuurlijk niet ten koste van alles. Wel moeten we rekening houden dat hij zijn bedrijf op een redelijke wijze 

kan voortzetten. 

Vervolgens staat in het discussiestuk dat het wel de bedoeling is dat het aanzien van het park ongewijzigd 

zal blijven. In de ons achterliggende penode had het bestuur geen enkele sanctie om dakkapellen, uitbouw of 

schuurtjes etc. te voorkomen omdat de gemeente de betreffende vergunningen verleende. Als het inplaats 

van een recreatiegebied een woongebied zal worden dan gelden er andere voorwaarden van het bouwbesluit. 

Dit vergt een convenant met de gemeente zodat wildgroei voorkomen kan worden en we in toekomstige 

nieuwe statuten sancties kunnen verwerken zodat de kosten van afbreken van diverse bouwwerken kunnen 

worden verhaald op de overtreder. Ook dit zal juridisch moeten worden uitgezocht. 



Voor de bouw en beheersaspecten ziet het bestuur geen onoverkomelijke moeilijkheden. Straatwerk, 
verkeersaspecten, riool, openbaze verlichting, huisvuil en brandweeraangelegenheden funcrioneren 
uitstekend in de huidige situatie. 

De heer  vraagt of er al een inschatting gegeven kan worden wat de totale kosten kunnen zijnen dat 
er mogelijk zoveel kosten moeten worden gemaakt dat het toch allemaal niet doorgaat. 

De voorzitter geeft aan dat dit ook tot de mogelijkheden behoort. Wat het bestuur nu graag zou willen 
weten is, of er nu leden zijn die bij elk bedrag dat er uitrolt, niet bereid zijn mee te betalen. We hebben op 
dit moment nog geen juiste kostenopgave van de gemeente dus daar valt op dit moment nog niets over te 
zeggen. 

De voorzitter legt het volgende voor, om de leden die de woning alleen recreatief gebruiken tegemoet te 

komen: 

Als de kosten moeten worden gefinancierd, dan kunnen wij ons voorstellen dat a. een aantal mensen dit in 

een hypotheek kunnen verwerken, b. het bedrag ter betaling hebben liggen, of c. de hypotheek niet kunnen 

verhogen of d. iiberhaupt niet kunnen betalen. 

Hoewel dit juridisch moet worden onderzocht, zou het mogelijk zijn in de statuten drie groepen te maken: 
1. Basiscontributie voor de recreanten (zo die nu ook is) ca. @ 250,-- p~ maand ~~~f ~io~j j~<= ; - - "~; , 

2. Een groep die de kosten van de legalisering in één keer betaalt r

3. Een groep die dat in de contributie verrekend lffijgt voor een aantal jaren en op deze wijze aan de 
Cooperatie aflost. 

Dit houdt uiteraard wel in dat als de recreant voornemens is zijn huis te verkopen of permanent te gebruiken 
alsnog het gehele bedrag, dat de anderen reeds hebben betaald, in één keer af te dragen en/of doorberekent 
aan de nieuwe koper, die het vervolgens aan de Co6peratie zal moeten betalen. 

Nadat de voorzitter heeft gevraagd of het voorliggende discussiestuk voor iedereen duidelijk is, wordt er een 

pauze van 15 minuten ingelast. Na de pauze zal er géinventariseerd worden of het bestuur het onderzoek en 

de onderhandelingen met de genoemde instanties verder kan voortzetten. 

PAUZE 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur over de verdere gevolgen geen mening kan geven, maar het zou wel 

bevorderlijk kraaien zijn om aan de politieke partijen te kunnen bevestigen dat we het haalbaar vinden. 

Toezeggingen kunnen we als bestuur niet geven. Het enige dat we gaan doen is ons werk als bestuur 

voortvarend voortzetten en proberen een overeenkomst te sluiten die in onze ogen acceptabel is. Dit 

vertrouwen zullen we van deze vergadering nu moeten hebben. Daarna komen we terug bij de leden om over 

de gemaakte afspraken een besluit te nemen, wat ook duidelijk tot statutenwijziging zal leiden. Na die 

stemming zal het uiteraard een verplichtend karakter hebben voor alle leden en bindend zijn. 

Op aandrang uit de vergadering geeft de voorzitter aan dat in het voordeligste geval per woning op 

ê 2.500,-- moet worden gerekend en in het slechtste geval op een aarunerkelijk hoger bedrag. Maar het blijft 

niet wenselijk, in het kader van de nog te voeren onderhandelingen, de hoogte van de bedragen nu te 

benoemen. 

Na wat rumoer in de zaal verzoekt de voorzitter een zo gezamenlijk mogelijk standpunt te kiezen en niet de 

sfeer op te roepen van tegen of voor recreanten en tegen of voor permanente bewoners. Dan ontstaan er 

alleen maar verliezers. 

Horende de stemming in de zaal vraagt de voorzitter concreet de vinger op te steken die tegen is om een 

mogelijk toekomstige bijdrage te storten in een fonds, nadat het bestuur de concrete financiële voorstellen 

aan de leden heeft voorgelegd, waarin de bedragen aanmerkelijk hoger kunnen oplopen dan de gestelde 

~ 2.500,--

Hierop komt geen tegenwerping, waarop de voorzitten- de leden bedankt voor het gestelde vertrouwen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

De voorzitter sluit hiermee de vergadering 
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