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Memo 
Datum: 10-7-2019 

Betreft: Scenarioschets bewoning recreatiegebied Meerwijck 

Status: Conceptstuk; bedoeld voor bespreking en verzamelen input betrokkenen 

Aanleiding 
Door de toegestane bewoning van ruim enkele tientallen recreatiewoningen gelegen in het 
recreatiegebied Meerwijck (en met name aan Oeverlanden) is een spanningsveld ontstaan tussen de 
gevestigde horeca, de jachthaven en de permanente bewoners van recreatiewoningen. Hiervoor dient 
een oplossing te komen. In deze memo worden daartoe verschillende scenario's behandeld. 

Voorgeschiedenis 
In recreatiegebied De Leine is eind jaren '90 voortien in de mogelijkheid om recreatiewoningen te 
bouwen. Dat is ook gebeurd. Op een bepaald moment bleek er daar ook vraag te zijn naar permanent 
wonen c.q. werd er permanent gewoond. Daarover zijn 2 verschillende contactmomenten geweest met 
de gemeente (waar ook brieven over verstuurd zijn). Het eerste moment is er vanuit 
burgerzaken/frontoffice aangegeven dat er wel gewoond mocht worden, maar dat men bijvoorbeeld bij 
familie ingeschreven diende te zijn op een ander adres. Ongeveer een jaar daarna zijn er brieven 
verstuurd waarin stond dat men zich inmiddels ook mocht inschrijven aan Oeverlanden. Daarbij is niets 
gezegd over het bestemmingsplan en het daarmee strijdig zijn; al in het bestemmingsplan 
Recreatiegebied Meerwijck 1996 stond expliciet dat permanente bewoning niet is toegestaan). Dit is 
uiteindelijk vervat in het huidige persoonsgebonden overgangsrecht. Daarmee zijn de bestaande 
rechten afdoende geborgd voor degenen die op enig moment te horen hebben gekregen dat ze zich 
mochten inschrijven op die adressen. Dat wil nog niet zeggen dat er een noodzaak of verplichting is die 
woningen te voorzien van een bestemming die permanente bewoning mogelijk maakt ongeacht de 
persoon die er woont. Die afweging wordt in deze memo gemaakt. 

Eerder ondersoek 
Bugel Hajema heeft in 2015 een ruimtelijke visie De Leine geschreven. Daarin wordt geconcludeerd dat 
permanent wonen aan Oeverlanden een beperkte invloed heeft op de omgeving van het bungalowpark. 
Daarbij is hoofdzakelijk gekeken naar rendabiliteit van de recreatiewoningen, geluid en andere 
omgevingsfactoren (luchtkwaliteit, externe veiligheid en dergelijke). Er speelt echter meer, zoals ook 
blijkt uit deze memo. Feit is dat er via zo'n constructie permanente bewoning mogelijk wordt in 
recreatiewoningen die dichterbij De Rietzoom liggen dan de huidige permanent bewoonde 
recreatieobjecten. Dat levert mogelijk een extra verzwaring op voor De Rietzoom, waarbij wel is 
aangegeven dat aanvullend geluidsonderzoek in dat opzicht nodig is. 

Adviesbureau BerkersAdvies heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de impact van diverse scenario's 
rond het toestaan van permanente bewoning. 
In een van de conclusies wordt geadviseerd de situatie te laten zoals die nu is, mede omdat dan de 
beperkingen voor omliggende bedrijven eindig zijn en ze in de toekomst beter kunnen inspelen op 
nieuwe vragen uit de markt. Kanttekening daarbij is dat bedrijven wel altijd moeten voldoen aan het 
Activiteitenbesluit. 
Het enige nadeel is volgens dit rapport het risico op verdere verpaupering van het park. Er wordt 
geadviseerd om een strategie te ontwikkelen om deze verpaupering tot een minimum te beperken. 
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Voortvloeiend uit het onderzoek van BugelHajema is door bureau DGMR een akoestisch onderzoek 
verricht. Hieruit volgt dat vanuit de Rietzoom richting de woningen met persoonsgebonden 
overgangsrecht sprake is van een behoorlijke overschrijding van de toegestane geluidsprojectie op die 
woningen. Uit het rapport van 8 maart 2016 blijkt ook dat, indien alle recreatiewoningen als 
permanente woning beschouwd zouden worden, die overschrijding nog groter wordt. Ter indicatie: 
volgens het rapport van DGMR treden op de huidige recreatiewoningen met persoonsgebonden 
overgangsrecht maximale geluidsniveau's op tot 71 dB(A) in de dagperiode en 69 dB(A) in de avond- en 
nachtperiode. Zouden alle recreatiewoningen als permanente woning beoordeeld worden, dan zou 
sprake zijn van maximale geluidsniveau's van 76 in de dagperiode en 77 in de avond- en nachtperiode. 
Dat zou nog verdergaande maatregelen aan de bron vereisen. 

Intussen hebben erop 2 verschillende momenten en op verschillende tijden in het jaar metingen 
plaatsgevonden. De eerste meting kwam redelijk overeen met de berekening in het DGMR-rapport. Uit 
deze meting van de nacht van 21 op 22 juli 2018 volgde een overschrijding ten opzichte van de 
geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit van 12 tot maximaal 23 d6(A). Dit was op een hete 
zomeravond. De tweede meting is gedaan in de nacht van 30 op 31 maart. De weersomstandigheden 
waren toen aanzienlijk anders, wat ook een heel ander resultaat opleverde. Hieruit volgde een 
overschrijding van ten hoogste 15 dB(A). Een conclusie hieruit is dat als de muziek binnen is en de 
openslaande delen dicht zijn, dat er dan al een fikse geluidsreductie optreedt. Zover zelfs dat wellicht 
aan de hand van verandering in gedraging al kan voorzien in een oplossing voorde geconstateerde 
problematiek (zoals bijvoorbeeld een begrenzer op de installatie, dichthouden van deuren/sluis. 

Eerdere besluitvormin4 
Op 4 juli 2016 heeft de raad ingestemd met de volgende beslispunten: 
1. Streven naar juridische inbedding van de functie horeca- en recreatieve bedrijven gezamenlijk 

met de functie wonen; 

2. Hiertoe de eventuele mogelijkheden vanuit de Omgevingswet verkennen; 

3. In geval de Omgevingswet het gezamenlijke bestaan mogelijk maakt, ontvangt de raad ter 

besluitvorming een voordracht over hoe de periode te overbruggen naar het 

inwerkingtredingstijdstip van de Omgevingswet (pilot doorzetten); 

4. Daarnaast onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een sluitende juridische overeenkomst 

tussen bewoners en bedrijven; 

5. In geval de inbedding van beide functies onmogelijk blijkt, overgaan tot het intrekken van de 

persoonsgebonden rechten tot wonen: 

a. Hierover de raad informeren en; 

b. Een concept plan van aanpak voorstellen. 

Op 1 mei 2017 heeft de raad als volgt besloten: 

1. Af te zien van het verder uitwerken van de pilot `Geruisloos De Leine'; 

2. Vast te stellen dat in het recreatiegebied Meerwijck geen permanente bewoning wordt 

toegestaan, uitgezonderd de bestaande persoonsgebonden rechten op basis van de 

uitsterfconstructie. Hiertoe: 

3. Een ontwerp bestemmingsplan ter inzage laten leggen door het college waarin het 

persoonsgebonden overgangsrecht niet is opgenomen, en 

4. Gelijktijdig door het college persoonsgebonden gedoogbeschikkingen af te laten geven, en 

5. Actief te handhaven op permanente bewoning en hiervoor een plan van aanpak op te stellen. 

Een sluitende juridische overeenkomst kan een betrokken partij er niet van weerhouden een verzoek 

om handhaving in te dienen en kan voor het bevoegd gezag al helemaal geen reden zijn zo'n verwek 

niet in behandeling te nemen. Behalve dat wij dan alsnog zullen moeten gaan handhaven op 

bijvoorbeeld het onderwerpgeluid' bij De Rietzoom, heeft de vercoeker om handhaving daarnaast ook 

nog een privaatrechtelijk dispuut met De Rietzoom, zo volgt althans uit het raadsvoorstel uit 2017. Dit 

alles zou de onderlinge verstandhouding ook niet ten goede komen. 

Intrekken van de bestaande persoonsgebonden rechten (overgangsrecht) en deze vervangen door 

persoonsgebonden gedoogbeschikkingen is evenmin haalbaar. In het raadsvoorstel van 2016 staat al 
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terecht dat zowel een recreatiewoning met een persoonsgebonden gedoogbeschikking als een 
recreatiewoning met persoonsgebonden overgangsrecht geluidgevoelige objecten zijn. Uitvoering van 

het raadsbesluit van i mei 2017 (punt 3 en 4) verandert de situatie in dat opzicht dan ook niet, terwijl 
het tot een ongewis en dus onnodig juridisch traject leidt. Bovendien is het omzetten van een 
persoonsgebonden overgangsrecht naar een persoonsgebonden gedoogbeschikking niet toegestaan. In 

Nederland geldt namelijk een beginselplicht tot handhaving van illegale situaties. Gedogen is alleen dan 
toegestaan als er concreet zicht is op legalisatie. Door het omzetten van het persoonsgebonden 
overgangsrecht in een persoonsgebonden gedoogbeschikking wordt een legale situatie omgezet naar 
een gedoogsituatie en is om die reden niet toegestaan. 

]uridisch kader 

Recreatiewoning als gevoelig object/woning: Volgens het activiteitenbesluit zijn gevoelige objecten: 

gevoelige gebouwen en gevoelige terreinen. Gevoelige gebouwen zijn volgens datzelfde besluit 

onder andere woningen. En een woning wordt in dat besluit gedefinieerd als een gebouw of deel van 

een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd. 

Activiteitenbesluit voor bedrijven: Het activiteitenbesluit noemt geluidswaarden waaraan een bedrijf 
dient te voldoen. Die geluidswaarden gelden ten opzichte van gevoelige objecten. Als van een gevoelig 
object geen sprake is, wordt sneller voldaan aan het activiteitenbesluit. Met de permanente bewoning is 
sprake van gevoelige objecten. Met name voor De Rietzoom geldt daardoor dat in de huidige vorm niet 
kan worden voldaan aan het activiteitenbesluit. Er zijn in elk geval maatregelen aan de bron nodig 
(zoals een begrenzer op de geluidsinstallatie, buitendeuren dicht op momenten dat luide muziek 
geproduceerd wordt). 

Bestemmingsplan 
De Rietzoom heeft in het bestemmingsplan Woongebieden (2013) dezelfde recreatieve bestemming als 
de andere gronden in dit gebied. De verbijzondering zit in de aanduidingen. De recreatiewoningen 
hebben een aanduiding 'recreatiewoning', de jachthaven een aanduiding `jachthaven' enzovoorts. Wat 
opvalt, is dat de haven bij De Rietzoom niet is voorzien van de aanduiding 'jachthaven'. Er lijkt sprake te 
zijn van een omissie in het geldende bestemmingsplan Woongebieden. Dit dient in ieder geval bij een 
nieuw bestemmingsplan anders te worden bestemd. Op basis van het overgangsrecht is de 
bedrijfsvoering ter plekke van De Rietzoom op dit moment toegestaan. Strijdig gebruik onder het 
huidige bestemmingsplan (waar het wel passend was in het vorige bestemmingsplan) mag niet twee 
keer onder het overgangsrecht geschaard worden. Bij een herziening/actualisering van het 
bestemmingsplan moet in dat opzicht een keuze gemaakt worden. 

De recreatiewoningen zijn allen positief bestemd. Gebruik t.b.v. wonen is niet toegestaan, met 
uitzondering van de recreatiewoningen die staan genoemd op de lijst met persoonsgebonden 
overgangsrecht. Op die lijst staan de bewoners van 48 recreatiewoningen aan Oeverlanden. Bij 4 
daarvan zijn de personen die op de lijst staan genoemd intussen niet meer woonachtig op dat adres. 1 
daarvan maakt deel uit van de groep recreatiewoningen binnen de 50-metercontour. Effectief blijven er 
dan nog 44 recreatiewoningen over waarvoor het persoonsgebonden overgangsrecht geldt voor de 
huidige bewoners daarvan. 

Bouwbesluit
Een recreatiewoning en een vakantiehuisje moeten voldoen aan de eisen voor een logiesfunctie volgens 
het Bouwbesluit 2012. Bij omzetting van een logiesfunctie naar permanente bewoning, zal moeten 
worden beoordeeld of het gebouw aan die eisen voldoet en zo nodig moeten worden verbouwd. Onder 
meerop het gebied van geluidsisolatie van de gevels en qua EPC-niveau voldoen de huizen van 
bungalowpark De Leine niet aan de eisen zoals die nu aan woningen gesteld worden. Omdat het gaat 
om bestaande bouw, is het vanuit het Bouwbesluit toegestaan vanwege het rechtens verkregen niveau, 
maar transitie van recreatie naar wonen houdt wel in dat het woningbestand daarmee in kwalitatief 
opzicht aan de onderkant wordt uitgebreid. 
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Voor het binnenniveau in vrijstaande geluidgevoelige bestemmingen (in dit geval de recreatiewoningen) 
zijn in het Activiteitenbesluit geen grenswaarden gesteld. Dit is niet noodzakelijk omdat een acceptabel 
binnenniveau wordt gewaarborgd door de grenswaarde op de gevel in combinatie met een minimale 
vereiste geluidweringseis uit het Bouwbesluit. De recreatiewoningen hoeven in dat opzicht echter niet te 
voldoen aan de minimale vereiste geluidwegingseis uit het Bouwbesluit voor een woning. Ze hoeven 
~slechts'te voldoen aan de eisen voor een logiesfunctie. Voor permanent bewoonde recreatiewoningen 
betekent dit dat het geluidsniveau in de recreatiewoningen ook te hoog is als gevolg van de mindere 
mate van (geluids)isolatie. Of, andersom beredeneerd: de mate van (geluids)isolatie van de woningen is 
niet afdoende voor permanente bewoning. 

Voorbeelden van verschillen tussen woonfunctie en logiesfunctie: 
*Inbraakwerend -Geen eisen voor recreatiewoning. 
*Geluideisen -Voor recreatiewoning gelden geen eisen aan bescherming tegen geluid van buiten, 
installatiegeluid binnen de 'woning' en geluidwering tussen verblijfsruimten binnen dewoning', lagere 
eisen aan geluidwering tussen gebruiksfuncties onderling. Bij een reguliere woning geldt bijvoorbeeld de 
eis van een minimale geluidwering van 20 dB. 
*Daglicht -Geen eisen voor recreatiewoning. 
*Aanwezigheid en afmetingen van diverse ruimten - Minder strenge eisen voor een recreatiewoning. 
*Energiezuinigheid -Minder strenge EPC eis voor een recreatiewoning, geen verplicht energielabel. 

Als de recreatiewoningen een woonbestemming krijgen, gaat dit ten koste van de beschikbare 
nieuwbouwruimte. Dit terwijl een van de speerpunten van de nieuwe woonvisie juist is om beschikbare 
nieuwbouwruimte zo in te zetten dat Midden-Groningen aantrekkelijker wordt alsoverloop' voor 
doelgroepen van buiten de gemeente. 

Omgevingsverordeningprovincie Groningen 
In de omgevingsverordening staat: Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied 
voorziet niet in de mogelijkheid van permanente bewoning van recreatiewoningen, recreatiechalets en 
stacaravans. Navraag bij een ambtenaar van de provincie heeft geleerd dat dit de heersende 
bestuurlijke visie is en dat de provincie ook geen medewerking zal verlenen aan een ingreep die afwijkt 
van deze passage uit de omgevingsverordening. In het verleden heeft in de provincie Groningen 
weliswaar bij enkele recreatieparken een transitie naar wonen' plaatsgevonden, maarde 
omstandigheden daarbij waren niet te vergelijken met de situatie bij bungalowpark De Leine. 
Daarnaast heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 20 
augustus 2014 in heldere bewoording aangegeven dat de bestemmingrecreatie' ook zonder de 
aanwezigheid van voorzieningen als ontvangst, tennisbaan en restaurant kan worden gerealiseerd. 

Onderhoud 
Wanneer een recreatieterrein bestemd wordt als Wonen, dan kan hiervoor ook gelden dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld afval inzameling, riool, wegen, parkeermogelijkheden, 
bereikbaarheid hulpdiensten, openbare veiligheid, enz. net als dat geldt voor een reguliere woonwijk. Op 
dit moment wordt dat in de meeste opzichten door de coáperatie georganiseerd en betaald. Vanuit IBOR 
komt het advies om in ieder geval de riolering niet over te willen nemen omdat deze slecht bereikbaar is 
en van onbekende kwaliteit. Overigens kunnen voor alle aspecten die IGOR raken ook afspraken met de 
coáperatie gemaakt worden. Zo hebben de eigenaren hierop bijvoorbeeld aangegeven dat ze de 
verantwoordelijkheid voor dergelijk onderhoud bij de vereniging van eigenaren van het recreatiepark 
willen neerleggen. 

Aanvullende onderzoeken 
De 7 scenario's die hieronder genoemd staan, zijn planologisch en juridisch getoetst door een 
gerenommeerde deskundige op dit gebied. Prof. dr. ir. A Bregman heeft deze opties bekeken en heeft in 
zijn advies gesteld dat scenario's 1 en 3 de meest reële opties zijn. Een achtste optie die hij heeft 
aangedragen, hebben we niet verder onderzocht. Dat zou impliceren dat het gebied voor een periode 
van 10 jaar op slot wordt gezet zonder meteen tot een concrete oplossing te komen. De situatie zou dan 
blijven zoals het nu is, zonder handhaving in welk opzicht dan ook. De heer Bregman heeft verder 
geadviseerd deze twee scenario's door een ter zake deskundige te laten toetsen op financiële 
consequenties. De heer Langhout van (plan)schadeadviesbureau Langhout&Wiarda heeft deze toets 
uitgevoerd. Daaruit volgde overduidelijk een advies voor scenario 3. 
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Ook heeft er een akoestisch onderzoek plaatsgevonden in de nacht van 21 op 22 juli 2018. Dit 
onderzoek bevestigt in grote lijnen de eerder opgestelde rekenkundige geluidsmodellen, althans in ieder 
geval qua omvang van de normoverschrijding. Daarnaast is gebleken dat de geluidsisolatiewaarde van 
de woningen minimaal is. In de nacht van 30 op 31 maart 2019 heeft er een nieuw akoestisch 
onderzoek plaatsgevonden. Het eerdere ondersoek van juli 2018 was op een hete zomeravond, waarbij 
deuren openstonden en veel mensen zich buiten begaven. Dit was niet het geval bij het onderzoek van 
maart 2019, waardoor een andere uitkomst aan de orde was: de normoverschrijding was aanzienlijk 
lager, hoewel vanaf een bepaald tijdstip nog steeds wel te hoog. In beide gevallen werd niet voldaan 
aan het Activiteitenbesluit, maar dit kan, gelet op het meest recente onderzoek, voor een groot deel 
worden ondervangen door aanpassing van handelingen c.q. gedraging. 

Scenario's 

1. Onverkort intrekken van de persoonsgebonden rechten tot wonen; 
2. Het wegbestemmen van het persoonsgebonden overgangsrecht dat momenteel in het 

bestemmingsplan staat en dit vervangen door persoonsgebonden (gedoog)beschikkingen; 
3. In stand laten van de huidige situatie met het persoonsgebonden overgangsrecht voorde 

woningen waar dat nu voor geldt. 
4. Positief bestemmen (woonbestemming) van de recreatiewoningen die daarop basis van het 

persoonsgebonden overgangsrecht nu voor in aanmerking komen; 
5. Positief bestemmen van alle recreatiewoningen (voor zover dat ook conform de wens van de 

eigenaar is). 
6. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemming toestaan voorde 

recreatiewoningen waarop basis van het persoonsgebonden overgangsrecht nu al gewoond 
mag worden. 

7. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemming voor alle recreatiewoningen 

Hieronder volgen de overwegingen per scenario, onderverdeeld in voordelen, nadelen en een ecoretabel 
(groen is gunstig, rood ongunstig). 
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Overwegingen per scenario 

1. Onverkort intrekken van de persoonsgebonden rechten tot wonen door het wegbestemmen van 
het persoonsgebonden overgangsrecht zonder alternatief (handhaven op illegaal gebruik) 

Voordeel 
Dit is voorde horeca en de jachthaven het meest gunstige scenario. In dat scenario is het gebruik van 
alle recreatiewoningen conform de recreatiebestemming en zijn de recreatiewoningen geen gevoelige 
objecten meer in termen van een woning. De bedrijven moeten uiteraard voldoen aan het 
activiteitenbesluit, maar hebben dan te maken met verminderd gevoelige gebouwen aangezien de 
recreatiewoningen dan niet meer als gevoelig gebouw zoals een woning hoeft te worden gezien. Dit 
betekent overigens niet dat De Rietzoom zijn gang mag gaan. Ook een recreatiewoning geniet een 
zekere mate van bescherming op basis van goede ruimtelijke ordening (voortvloeiend uit de Wet 
ruimtelijke ordening). 

Nadelen 
Op dit moment mogen personen die op de lijst van persoonsgebonden overgangsrecht staan, 
verwachtingen aan die status verbinden. Een gerechtvaardigde verwachting is dat de bewoning daarin 
ieder geval mag worden voortgezet. Het is momenteel immers geregeld in het bestemmingsplan. 
Wegbestemmen van het persoonsgebonden overgangsrecht zonderwisselgeld' zal door de Raad van 
State niet worden geaccepteerd. Waarbij dat wisselgeld' in de vorm van een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking ook een erg onzekere optie is. Zie de afweging bij scenario 2. De omstandigheden 
kunnen aan de Raad van State worden voorgelegd, maar het is onwaarschijnlijk dat die zal instemmen 
met het terugdraaien van toegekende rechten. 

Een bijkomende omstandigheid, dat voor alle scenario's en in alle omstandigheden geldt, is dat op basis 
van vaste jurisprudentie van de Raad van State ook aan recreatiewoningen een zekere mate van 
bescherming tegen geluidhinder moet worden toegekend. Het betekent dat de ondernemers in het 
gebied niet zonder meer hun gang kunnen gaan met geluid producerende activiteiten, ook al zou er 
enkel en alleen recreatief gebruik worden gemaakt van alle woningen in de omgeving. Daar dienen 
ondernemers in het gebied dan ook rekening mee te houden bij hun bedrijfsvoering en dat is ook 
afdwingbaar. De wet c.q. vaste jurisprudentie voortiet hierin en dat dient de facto nageleefd te worden. 

Afwe in Conclusie 
Bewoonde wonin evoeli ob'ect Niet van toe assin 
Recreatiewonin evoeli ob~ect Ja in alle evallen in mindere mate dan wonin 
Bedri~ven moeten voldoen aan activiteitenbesluit Ja in alle evallen 
Haalbaar in bestemmin s lan Onwaarschi'nli'k 
Stri'd met ander beleid Nee 
Situatie m.b.t. Bouwbesluit Voldoet 
M.b.t. Woonvisie Geen s annin sveld 
Toename emeenteli'ke onderhouds kosten Nee 
Plan schadeveroorzakend Waarschi'nli'k ei enaren recreatiewonin en 

Overige financiële gevolgen -Ambtelijke uren, met kleine slagingskans plan; 
-Kosten handhaving illegale bewoning voor zover 
s rake van stri'd bedri'ven met Activiteitenbesluit. 

Precedentwerkin Nee 
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2. Het wegbestemmen van het persoonsgebonden overgangsrecht dat momenteel in het 
bestemmingsplan staat en dit vervangen door persoonsgebonden (gedoog beschikkingen 

Voordeel 
Bij dit scenario wordt de gevoelige (woon)status van de betrokken panden weggehaald, waarmee het 
voor De Rietzoom minder lastig is om te kunnen voldoen aan de geluidsnormen/het Activiteitenbesluit. 
Ook een recreatiewoning geniet echter een zekere mate van bescherming, waardoor er zonder meer 
maatregelen van de kant van De Rietzoom nodig zijn. Die maatregelen zijn minder ingrijpend dan 
wanneer sprake zou zijn van reguliere woningen in de nabijheid. 

Nadelen 
Volgens vastgestelde jurisprudentie mag persoonsgebonden overgangsrecht niet worden vervangen 
door een persoonsgebonden beschikking. Sterker nog: de Raad van State oordeelt hierover dat in een 
bestemmingsplan zélfs niet kan worden afgezien van persoonsgebonden overgangsrecht als het enige 
argument is dat er al een gedoogbeschikking is afgegeven. Ook hier zal, evenals bij scenario 1, de Raad 
van State het plan vermoedelijk niet accepteren. Als kanttekening daarbij het volgende: mogelijk kan de 
geluidsproblematiek die hier speelt de Raad van State ertoe bewegen soepeler om te gaan met haar 
eigen jurisprudentie. Dat is en blijft echter een grote ongewisse factor, waarbij de hoofdlijn zoals die 
volgt uit jurisprudentie, helder is. Dit leidt echter niet tot een oplossing voor het probleem. 
Er moeten maatregelen ter plekke van De Rietzoom getroffen worden om aan het Activiteitenbesluit te 
kunnen voldoen. Er zijn dan zowel maatregelen aan de bron noodzakelijk, als ook een verandering in 
gedrag van de uitbater. Hierbij valt te denken aan muziek maken/spelen in de buitenlucht, het 
muziekvolume in de inrichting, het tijdstip waarop eventuele opruimwerkzaamheden plaatsvinden en 
het varen in de nachtelijke uren. 

Afwe in Conclusie 
Bewoonde wonin evoeli ob~ect Ja maar dat is een eindi e situatie 
Recreatiewonin evoeli ob'ect Ja in alle evallen in mindere mate dan wonin 
Bedri~ven moeten voldoen aan activiteitenbesluit Ja in alle evallen 
Haalbaar in bestemmin s lan Nee 
Stri~d met ander beleid Nee 
Situatie m.b.t. Bouwbesluit Voldoet 
M.b.t. Woonvisie Geen s annin sveld 
Toename emeenteli'ke onderhouds kosten Nee 
Plan schadeveroorcakend Mo eli~k ei enaren recreatiewonin en 

Overige financiële gevolgen -Ambtelijke uren met kleine slagingskans plan; 
-Kosten handhaving illegale bewoning van 
woningen zonder overgangsrecht en voor zover 
s rake van stri'd bedri'ven met Activiteitenbesluit. 

Precedentwerkin Nee 

7 
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3. In stand laten van de huidige situatie met het persoonsgebonden overgangsrecht voor de 
woningen waar dat nu voor geldt; 

Voordeel 
Bij dit scenario wordt geen afbreuk gedaan aan bestaande rechten van bewoners van recreatiewoningen 
(voor zover ze onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen). 

Nadelen 
In dit geval is bewoning toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Bedrijven in de omgeving 
moeten voldoen aan het activiteitenbesluit. Dit betekent voor De Rietzoom bijvoorbeeld dat 
Oeverlanden nummers 26, 33, 78 en 100 de meest dichtbij gelegen 'woningen' zijn. Het vergt onder de 
huidige omstandigheden daarmee mogelijk verdergaande ingrepen van de kant van De Rietzoom om 
aan de maximaal toegestane geluidsbelasting te voldoen. 

Zonder concreet zicht op een permanente woonbestemming zal de cooperatie ook niet zo happig zijn 
om financieel bij te dragen aan een eventuele oplossing. 

Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient een inrichting ten minste de voor 
die inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken toe te passen. Daarmee worden 
bedoeld de meest doeltreffende technieken om emissiesen andere nadelige gevolgen voor het milieu 
(waaronder ook geluid) te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dat ziet onder meer op het 
ontwerp van een gebouw en/of de wijze waarop het is gebouwd, maar ook op de wijze van 
bedrijfsvoering. Het dient daarbij te gaan om technieken die -kosten en baten in aanmerking genomen 
- economisch en technisch haalbaar (in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort), kunnen worden 
toegepast. Dit geldt zonder meer, ongeacht het scenario, waarbij het voorde scenario's 2 tot en met 7 
wel meer van belang zal zijn. 

Qua gedrag zien die best beschikbare technieken onder meerop het produceren van geluid buiten de 
inrichting (muziek, opruimen, schoonspuiten met hogedrukreinigers en dergelijke). Qua inrichting zal 
bekeken moeten worden welke best beschikbare technieken daar toegepast zouden moeten zijn/worden 
en in hoeverre dat -kosten en baten in aanmerking nemend- kan worden toegepast. De inrichting zoals 
die nu is, voldoet in ieder geval niet aan de voor een discotheek of daarmee gelijkte stellen inrichting 
best beschikbare technieken. 

Afwe in Conclusie 
Bewoonde wonin evoeli ob'ect Ja maar dat is een eindi e situatie 
Recreatiewonin en evoeli ob'ect Ja in alle evallen in mindere mate dan wonin 
Bedri'ven moeten voldoen aan activiteitenbesluit ]a in alle evallen 
Haalbaar in bestemmen s lan Ja 
Stri~d met ander beleid Nee 
Situatie m.b.t. Bouwbesluit Voldoet 
M.b.t. Woonvisie Geen s annin sveld 
Toename emeenteli'ke onderhouds kosten Nee 
Plan schadeveroorzakend Nee 

Overige financiële gevolgen Kosten handhaving illegale bewoning van 
woningen zonder overgangsrecht en voor zover 
s rake van stri'd bedre'ven met Activiteitenbesluit. 

Precedentwerkin Nee 
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4. Positief bestemmen (woonbestemming) van de recreatiewoningen waarop basis van het 
persoonsgebonden overgangsrecht nu al gewoond mag worden 

Voordeel 
De panden van permanente bewoners krijgen een woonbestemming, wat aanzienlijke impact heeft op 
de waarde van die panden. Dat op zich is niet perse een voordeel, maarde cooperatie zal daarom als 
tegendienst bij kunnen dragen aan isolerende maatregelen bij De Rietzoom. De leden van de coáperatie 
hebben destijds ingestemd met een reservering van € 200.000,- voor een geluidsscherm. Wellicht is de 
coóperatie in dat geval ook bereid om dat bedrag te investeren in andere geluidsbeperkende 
maatregelen aan de bron. 

Nadelen 
In dit geval is bewoning eveneens en expliciet toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Bedrijven 
in de omgeving zullen moeten voldoen aan het activiteitenbesluit. Dit betekent voor De Rietzoom 
bijvoorbeeld dat Oeverlanden nummers 26, 33, 78 en 100 de dichtstbij gelegen ̀ woningen' zijn. Het 
vergt onder de huidige omstandigheden daarmee mogelijk verdergaande ingrepen van de kant van De 
Rietzoom om aan de maximaal toegestane geluidsbelasting te voldoen. Hierbij valt te denken aan 
muziek maken/spelen in de buitenlucht, het muziekvolume in de inrichting, het tijdstip waarop de 
opruimwerkzaamheden plaatsvinden en het varen in de nachtelijke uren. 

Kanttekening is dat bewoning op dit moment ook al is toegestaan op basis van het bestemmingsplan 
(persoonsgebonden overgangsrecht). Persoonsgebonden overgangsrechten komen echter te vervallen 
als de bewoners aan wie die rechten toekomen, niet langer woonachtig zijn op die adressen. Een 
woonbestemming is in beginsel permanent. 
Daarnaast hoeft de woning in het geval van persoonsgebonden overgangsrecht niet te voldoen aan de 
eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan woningen. Bij een woonbéstemming is dat wel het geval, 
hoewel het voor bestaande bouw niet zoveel gevolgen heeft. 

Daarnaast trekt dit een forse wissel op de nieuwbouwruimte. Er worden hier dan in ieder geval 44 
woningen (zo niet meer, gelet op precedentwerking) toegevoegd aan het bestand, wat ten koste gaat 
van ontwikkeling op locaties die daarvoor wellicht beter geschikt zijn. Dat getal van 44 is gebaseerd op 
de lijst met namen en adressen volgens het persoonsgebonden overgangsrecht in het 
bestemmingsplan, na aftrek van de personen die er niet meer woonachtig zijn. Dit aantal zal verder 
teruggaan als gevolg van het feit dat personen in de toekomst niet meerop dat adres woonachtig zijn. 
Daarmee is het persoonsgebonden overgangsrecht voor die adressen dan vervallen. 

Tot slot heeft de provincie aangegeven dat het herbestemmen van recreatiewoningen naar reguliere 
woningen niet is toegestaan volgens de provinciale omgevingsverordening en omgevingsvisie en dat de 
provincie daar ook geen medewerking aan zal verlenen. 

Afwe in Conclusie 
Bewoonde wonin evoeli ob'ect Ja 
Recreatiewonin en evoeli ob'ect Ja in alle evallen in mindere mate dan wonin 
Bedri'ven moeten voldoen aan activiteitenbesluit Ja in alle evallen 
Haalbaar in bestemmen s lan Onwaarschi~nli~k 
Stri'd met ander beleid Provinciaal beleid 
Situatie m.b.t. Bouwbesluit Niet o timaal 

M.b.t. Woonvisie Gaat ten koste van schaarse nieuwbouwruimte 
Toename emeenteli'ke onderhouds kosten Mo eli'k eventueel voor rekenen con eratie 
Plan schadeveroorzakend Waarschi'nli'k ondernemers 

Overige financiële gevolgen Kosten handhaving illegale bewoning van 
woningen zonder huidig overgangsrecht en voor 
zover sprake van strijd bedrijven met 
Activiteitenbesluit. 

Precedentwerkin Ja 
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5. Positief bestemmen van alle recreatiewoningen (voor zover dat ook conform de wens van de 
eigenaar is). 

Voordeel 
Alle recreatiewoningen aan Oeverlanden krijgen een woonbestemming, wat impact heeft op de waarde 
van deze panden. Wellicht is de cooperatie daarom bereid om als tegendienst bij te dragen aan 
isolerende maatregelen bij De Rietzoom. De leden van de coáperatie hebben ingestemd met een 
reservering van € 200.000,- voor een geluidsscherm. Aangezien bij dit scenario meer woningen 
mogelijk een woonbestemming krijgen, zou de hoogte hiervan met de coóperatie besproken kunnen 
worden. 

Nadelen 
In aanvulling op de nadelen zoals benoemd bij scenario 4 (die ook hier gelden), wordt de kortste 
afstand tussen De Rietzoom en woningen aan Oeverlanden kleiner. Dit betekent namelijk dat wat nu 
nog recreatiewoningen zijn, dan ook als reguliere woning dienen te worden aangemerkt. Er staan 
recreatiewoningen dichterbij De Rietzoom dan de woningen die nu reeds onder het persoonsgebonden 
overgangsrecht vallen. De nadelen van het vorige scenario gelden dan evenzeer. 
Daarnaast trekt dit een nog forsere wissel op de nieuwbouwruimte. Er worden hier dan 86 woningen (zo 
niet meer, gelet op precedentwerking) toegevoegd aan het bestand, wat ten koste gaat van 
ontwikkeling op locaties die daarvoor wellicht beter geschikt zijn. Dit aantal kan kleiner worden indien er 
eigenaars zijn die de recreatieve bestemming voor hun pand willen behouden. 

Tot slot heeft de provincie aangegeven dat het herbestemmen van recreatiewoningen naar reguliere 
woningen niet is toegestaan volgens de provinciale omgevingsverordening en omgevingsvisie en dat de 
provincie daar ook geen medewerking aan zal verlenen. 

Afwe in Conclusie 
Bewoonde wonin evoeli ob~ect Ja 
Recreatiewonin evoeli ob~ect Ja in alle evallen in mindere mate dan wonin 
Bedri'ven moeten voldoen aan activiteitenbesluit Ja in alle evallen 
Haalbaar in bestemmin s lan Onwaarschi"nli~k 
Stri~d met ander beleid Provinciaal beleid 
Situatie m.b.t. Bouwbesluit Niet o timaal 
M.b.t. Woonvisie Gaat ten koste van schaarse nieuwbouwruimte 
Toename emeenteli~ke onderhouds kosten Mo eli~k eventueel voor rekenin coá eratie 
Plan schadeveroorzakend Waarschi'nli'k ondernemers 

Overige financiële gevolgen Kosten handhaving voor zover sprake van strijd 
bedri'ven met Activiteitenbesluit. 

Precedentwerkin Ja 
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6. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemming voorde recreatiewoningen 
waarop basis van het persoonsgebonden overgangsrecht nu al gewoond mag worden . 

Voordeel 
De recreatiewoningen aan Oeverlanden waarvoor nu persoonsgebonden overgangsrecht geldt, krijgen 
een toevoeging waarmee permanente bewoning mogelijk wordt, wat ook een impact kan hebben op de 
waarde van het pand. Dat op zich is niet per se een voordeel, maar wellicht is de cooperatie daarom 
bereid als tegendienst bij te dragen aan isolerende maatregelen bij De Rietzoom. De leden van de 
coáperatie hebben destijds ingestemd met een reservering van € 200.000,- voor een geluidsscherm. 
Wellicht is de coóperatie in dat geval ook bereid om dat bedrag te investeren in andere 
geluidsbeperkende maatregelen aan de bron. 

Nadelen 
In dit geval is bewoning eveneens en expliciet toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Bedrijven 
in de omgeving zullen moeten voldoen aan het activiteitenbesluit. Dit betekent voor De Rietzoom 
bijvoorbeeld dat Oeverlanden nummers 26, 33, 78 en 100 de dichtstbij gelegen 'woningen' zijn. Hierbij 
vált te denken aan muziek maken/spelen in de buitenlucht, het muziekvolume in de inrichting, het 
tijdstip waarop de opruimwerkzaamheden plaatsvinden (dit gebeurt met een mobiele kraan) en het 
varen in de nachtelijke uren. Om te kunnen voldoen aan het maximaal toegestane dagniveau zal er in 
dat opzicht qua bedrijfsvoering ook al iets moeten veranderen. 

Kanttekening is dat bewoning op dit moment ook al is toegestaan op basis van het bestemmingsplan 
(persoonsgebonden overgangsrecht). Persoonsgebonden overgangsrechten komen echter te vervallen 
als de bewoners aan wie die rechten toekomen, niet langer woonachtig zijn op die adressen. Een 
woonbestemming is in beginsel oneindig. 

Daarnaast trekt dit een forse wissel op de nieuwbouwruimte. Er worden hier dan in ieder geval 44 
woningen (zo niet meer, gelet op precedentwerking) toegevoegd aan het bestand, wat ten koste gaat 
van ontwikkeling op locaties die daarvoor wellicht beter geschikt zijn. Dat getal van 44 is gebaseerd op 
de lijst met namen en adressen volgens het persoonsgebonden overgangsrecht in het 
bestemmingsplan, na aftrek van de personen die er niet meer woonachtig zijn. Dit aantal zal verder 
teruggaan als gevolg van het feit dat personen niet meer op dat adres woonachtig zijn. Daarmee is het 
persoonsgebonden overgangsrecht voor die adressen dan vervallen. 

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, heeft de provincie aangegeven dat het herbestemmen van 
recreatiewoningen naar reguliere woningen niet is toegestaan volgens de provinciale 
omgevingsverordening en omgevingsvisie en dat de provincie daar ook geen medewerking aan zal 
verlenen. Daaronder valt ook permanente bewoning van recreatiewoningen door wonen toe te staan als 
medegebruik, waarmee immers ook permanente bewoning mogelijk wordt gemaakt. 

Afwe in Conclusie 

Bewoonde wonin evoeli ob'ect Ja 
Recreatiewonin en evoeli ob'ect Ja in alle evallen in mindere mate dan wonin 
Bedri~ven moeten voldoen aan activiteitenbesluit. Ja in alle evallen 
Haalbaar in bestemmin s lan Onwaarschi'nli'k 

Stri'd met ander beleid Provinciaal beleid 

Situatie m.b.t. Bouwbesluit Niet o timaal 

M.b.t. Woonvisie Gaat ten koste van schaarse nieuwbouwruimte 
Toename emeenteli'ke onderhouds kosten Mo eli~k eventueel voor rekenin con eratie 
Plan schadeveroorzakend Waarschi"nli~k ondernemers 

Overige financiële gevolgen Kosten handhaving illegale bewoning van 
woningen zonder huidig overgangsrecht en voor 
zover sprake van strijd bedrijven met 
Activiteitenbesluit 

Precedentwerkin Ja 
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7. Wonen als medegebruik binnen de recreatieve hoofdbestemming voor alle recreatiewoningen. 

Voordeel 
Alle recreatiewoningen aan Oeverlanden krijgen een toevoeging waarmee permanente bewoning 
mogelijk wordt, wat ook een flinke impact kan hebben op de waarde van het pand. Dat op zich is niet 
per se een voordeel, maarde cooperatie zal daarom als tegendienst bij kunnen dragen aan isolerende 
maatregelen bij De Rietzoom. De leden van de coóperatie hebben destijds ingestemd met een 
reservering van € 200.000,- voor een geluidsscherm. Wellicht is de cooperatie in dat geval ook bereid 
om dat bedrag te investeren in andere geluidsbeperkende maatregelen aan de bron. 

Nadelen 
In dit geval is bewoning eveneens en expliciet toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Bedrijven 
in de omgeving zullen moeten voldoen aan het activiteitenbesluit. Dit betekent voor De Rietzoom 
bijvoorbeeld dat Oeverlanden nummers 26, 33, 78 en 100 de dichtstbij gelegen 'woningen' zijn. Hierbij 
valt te denken aan muziek maken/spelen in de buitenlucht, het muziekvolume in de inrichting, het 
tijdstip waarop de opruimwerkzaamheden plaatsvinden en het varen in de nachtelijke uren. Om te 
kunnen voldoen aan het maximaal toegestane dagniveau zal erin dat opzicht qua gedrag ook al iets 
moeten veranderen. 

Kanttekening is dat bewoning op dit moment ook al is toegestaan op basis van het bestemmingsplan 
(persoonsgebonden overgangsrecht). Persoonsgebonden overgangsrechten komen echter te vervallen 
als de bewoners aan wie die rechten toekomen, niet langer woonachtig zijn op die adressen. Een 
woonbestemming is in beginsel oneindig. 
Daarnaast hoeft de woning in het geval van persoonsgebonden overgangsrecht niet te voldoen aan de 
eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan woningen. Bij een woonbestemming is dat wel het geval. 

Daarnaast trekt dit een nog forsere wissel op de nieuwbouwruimte. Er worden hier dan 86 woningen (zo 
niet meer) toegevoegd aan het bestand, wat ten koste gaat van ontwikkeling op locaties die daarvoor , 
wellicht beter geschikt zijn. Dit aantal kan kleiner worden indien er eigenaars zijn die de recreatieve 
bestemming voor hun pand willen behouden. 

Tot slot heeft de provincie aangegeven dat het herbestemmen van recreatiewoningen naar reguliere 
woningen niet is toegestaan volgens de provinciale omgevingsverordening en omgevingsvisie en dat de 
provincie daar ook geen medewerking aan zal verlenen. Daaronder valt ook permanente bewoning van 
recreatiewoningen door wonen toe te staan als medegebruik, waarmee immers ook permanente 
bewoning mogelijk wordt gemaakt. 

Afwe in Conclusie 
Bewoonde wonin evoeli ob~ect )a 
Recreatiewonin en evoeli ob'ect Ja in alle evallen in mindere mate dan wonin 
Bedri"ven moeten voldoen aan activiteitenbesluit Ja in alle evallen 
Haalbaar in bestemmin s lan Onwaarschi'nli'k 
Stri'd met ander beleid Provinciaal beleid 
Situatie m.b.t. Bouwbesluit Niet o timaal 
M.b.t. Woonvisie Gaat ten koste van schaarse nieuwbouwruimte 
Toename emeenteli~ke onderhouds kosten Mo eli~k eventueel voor rekenin coá eratie 
Plan schadeveroorzakend Waarschi~nli~k ondernemers 

Overige financiële gevolgen Kosten handhaving voor zover sprake van strijd 
bedri'ven met Activiteitenbesluit 

Precedentwerkin Ja 
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Reactie op scenariostudie 
Betrokken partijen, zowel ondernemers als eigenaren van woningen in bungalowpark De Leine zijn in de 
gelegenheid gesteld te reageren op de scenariostudie. Voor zover reacties niet verwerkt zijn in de 
voorgaande pagina's, staan ze voor de volledigheid hieronder opgenomen (blauw), voortien van een 
reactie (zwart). 

Handhaven op het permanent wonen is erg kostbaar. Als er een probleem in een huisje is "opge%st', 
komt het volgende probleem in dezelfde woning aan de beurt. HeY is dus een einde%os handhaaftraject 
waarbij wij ons afvragen of dit een goede besteding van publieke gelden is. 
In 2010 tot 2014 heeft de gemeente een bureau ingeschakeld voor objectcontro%s. In 2014 vonden ze 
niet meer plaats. Het heeft geen resultaat opge%verd en veel geld gekost. Controle op permanent 
wonen is feitelijk onmogelijk, zie voorbeelden in diverse provincies. 
Hierin ligt geen reden om recreatiewoningen van een woonbestemming te voorzien. Bovendien is 
controle op permanente bewoning wel degelijk mogelijk. 

Geen hoge handhavingslasten. Permanente en consequente handhaving is onmogelijk. "Het is dweilen 
met de kraan open" 
Eventuele handhavingskosten zijn geen reden om een situatie positief te bestemmen. 

Meer draagvlak school in Kropswolde. 
Eventueel draagvlak voor de school is geen argument voor transitie van recreatiewoningen naar 
reguliere woningen. 

Park en woningen worden beter onderhouden. 
Dat is met name in het belang van de eigenaren van de recreatiewoningen. Slecht onderhouden 
betekent veelal slecht verhuurbaar. Overigens biedt permanente bewoning geen garantie op goed 
onderhoud. 

Bedrijvigheid is goed voor werkge%genheid en toerisme. Iedere potentiële be%mmering hiervan kan 
impact hebben op werkge%genheid en toerisme. 
Het collegevoorstel is niet gericht op het verder verzwaren van de situatie voor omliggende bedrijven 
ten opzichte van de huidige situatie. 

Woningen verkoopbaar. 
Dit is evenmin een ruimtelijk argument. Bij aanschaf van de recreatiewoningen wist men wat men 
kocht. Dit is ook als kwalitatieve verplichting in de koopovereenkomsten opgenomen, waarmee het bij 
opvolgende koopovereenkomsten ook door de notaris dient te worden opgenomen. 

Geen leegstand. Sociale contro% blijft. 
Dat is aan de cooperatie van eigenaren. 

Meer inwoners voor de gemeente. En dus hogere uitkering gemeentefonds. 
Dit is geen ruimtelijk argument. Bovendien is het niet gezegd dat toevoegen van woningen aan het 
bestand zorgt voor meer inwoners. 

Geen gedwongen verhuur om verplichtingen na te kunnen komen. 
Dit is geen ruimtelijk argument waarmee rekening dient te worden gehouden bij de gemaakte afweging. 

Goed woon- en leefklimaat. 
Vermoedelijk wordt hiermee voor het bungalowpark bedoeld. Het is onduidelijk wat het eventueel 
betekent voor omliggende woningen. Voor omliggende bedrijven zijn eventuele gevolgen beter in beeld. 
Bovendien voldoen deze panden qua Bouwbesluit 2012 vooral omdat het bestaande bouw betreft. In 
eventuele nieuwbouw zou een meer hoogwaardig woon- en leefklimaat kunnen worden geboden. 

Meer OZB inkomsten voorde gemeente. 
Toename van OZB-inkomsten is geen argument waarmee rekening dient te worden gehouden bij de 
gemaakte afweging. Dat staat nog los van de discussie over gemeentelijke inkomstenstijging als gevolg 
van medewerking aan onwenselijke ontwikkelingen. 
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Geen verzoeken meer tot permanente bewoning. 

Geen verdere verzoeken tot permanente bewoning van een recreatiewoning krijgen is geen argument 
voor transitie naar een woonbestemming. 

Positieve opstelling t. o. v. De Rietzoom, bestemmingsplanwijziging etc. 

Een positieve opstelling van mogelijke appelanten jegens (horeca)bedrijven bewerkstelligen door mee te 
werken aan een ongewenste ontwikkeling, vinden wij geen argument om mee te wegen in de gemaakte 
afweging. 
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