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Qtaderwetp functewija~gfn~ van recreatie- 
bungalowpark De L~ine 

Geachte heer , 

In uw door ons op $december 2005 onh~sttgen brief heéEi u ons gevraagd of wij bereiá zijn- mee fe 
werken aan functiewijzrgin$ xan het recreatiebengslowpark De Leine indien aangetoond wordt det 
die functiewijziging in het belang v~xt een goede ruimtclíjke ordening is en aamgetoDnd Wordt+d~t 
heat recreatiebungalawpark niet meee functioneert en niet meer als wd~n g kan functïonerac . 
Op uw verzoek heeft er verwcrigens op 15 december 2005 een gesprek niet onze medewerkers. d 
heer van der Kooi en de heer Bijl plaatsgevonden. Van dit gesprek is vervolgens een verslag 
opgemaakt dat u per e-mei{ is toegezonden opdat u één en ander nog kon (of kon doen) beáekken. 
bij de dïsaussie n de gemeentenaad 4p 20 december 2005. 
mals in e~renbedoeid verslag tot uitïngkomt, zal ín het (zaats eergier gestetd ons inziens 
on~raarschijnli,Gke) geval dat. de ge~neenYe er in s'asgt aan ts teaen dat het rect'eatiebungalawpark 

~,: netmeer als zodanig kan futtctïoneren slechts eau perste stap zijn ondernomen op de we.~ naar 

Legai natie vin de fllegate bewoning van het park; wij zullen immers ook moeten bezien of -het 
b~t~tgalowpark,geschikt is dan vel geschikt te maken is voor reguliere bewoning (de interne: 

gntsé~ïtin~ s -ook met het oog op calamiteitenbestrijding -daarbij een voorbeeld van een. 
aandachtsptmt). Voorts zal moeten wonden bezien wetke gevolgen £unctíewi,~zïging heeft voorde 
omgeving em de aldaar gevestígda bedrijven. Hatgeen avee deze {eatste aspecten is opgemerkt in 
het ons door de gemeente toegezonden onderzoek berust vaar een. dit op aannames en 
veronderstellingen, díe wij niet (►ebben ondetzoeht. Wij onthouden ons thans dan ook van 
voarlopïge conclusies terzake. 
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