
Brief de Leine fam. Houwing. 
 
Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden, 
 
Graag wil ik hierbij reageren op het bericht dat wij  ontvingen over recreatieve bewoning De 
Leine ( zaak 2018-028283) 
In het raadsbesluit van 2017 werd aangegeven dat geluidsoverlast de reden was dat 
permanente bewoning op De Leine niet mogelijk zou zijn . 
 Aangezien op de geluidsoverlast niet gehandhaafd wordt zou er ook op de permanente 
bewoning niet gehandhaafd moeten worden. 
Zolang De Rietzoom zonder vergunning wel evenementen mag organiseren die niet in 
dienst zijn van dagrecreatie lijkt deze geluidshinder verder geen reden meer te zijn om 
permanente bewoning onmogelijk te maken. Waarom de gemeente Midden Groningen 
 zich niet aan dit raadsbesluit houd is ons niet geheel duidelijk.  
 
Wij hebben onze recreatiewoning gekocht als rustige verblijfplaats voor onze dochter met 
een psychische beperking en een plek waar wij haar in moeilijke perioden kunnen 
ondersteunen en 24 uur zorg te verlenen. Zij kon zich zonder problemen inschrijven op dit 
adres. 
Deze inschrijving was voor ons de bevestiging van deze mogelijkheid.  
 
Dat U zult gaan handhaven gaat zich resulteren in het constant in de gaten gehouden 
worden door bevoegde ambtenaren. Het moge duidelijk zijn dat het gevoel je continu af te 
moeten vragen of je wel of niet van je eigendom gebruik mag maken een zeer grote inbreuk 
doet op het privéleven  van onze dochter en dus ook in dat van ons. 
De onduidelijke scheidslijn tussen bewonen en verblijven blijft een factor die bewijslast erg 
moeilijk maakt. Zowel door de Gemeente als voor degene die gebruik maakt van de woning. 
Eventuele geconstateerde overtredingen zullen juridisch aangevochten worden en dat zullen 
wij ook zeker doen aangezien deze plek van groot belang is voor ons gezin. 
Mede om deze reden is er zowel Europees, landelijk en ook in diverse gemeenten de 
voorkeur om permanente bewoning toe te staan. Dit zou ook de druk op de woningmarkt 
niet nog verder verhogen. 
Graag zou ik antwoord willen op de vraag waarom u het ene gedoogt ( geluidsoverlast en 
ondernemen zonder vergunning) en het andere niet ( permanente bewoning ).   
 Zolang we hier geen duidelijk en begrijpbaar antwoord op krijgen zullen wij ons op alle 
mogelijke manieren  verzetten tegen dit besluit.  
 
In afwachting van Uw antwoord, 
 
Hoogachtend Annelyn, Marc en Marianne Houwing 
 
 


