
Voorstel behorende bij de agenda voor de raadsvergadering

Datum besluitvormende 
raadsvergadering: 1 mei 2017

Voordracht nummer: 017

Afdeling: Beleid, Ontwikkeling en Programma’s

Steller voordracht: Yoka Bartelds

Telefoonnummer steller: 0598-373821

Email steller: y.bartelds@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuillehouder: Wethouder J. Van Schie
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Beslispunten:

1. Afzien van het verder uitwerken van de pilot ‘Geruisloos De Leine’; 
2. Vaststellen 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.

1. Aanleiding

   •   Voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol.

2. Historische context

Op 6 juni en 4 juli 2016 heeft de raad besloten in het dossier over het wel of niet permanent wonen in 
recreatiewoningen in Meerwijck. Resumerend werd vastgesteld dat permanent wonen niet van 
significante invloed (negatief noch positief) is op het bungalowpark De Leine en dat in principe 
positief kan worden besloten op het toestaan van permanente bewoning. Er is echter één 
omgevingsaspect dat van invloed is op – en beïnvloed wordt door- het permanent bewonen: geluid. Dit
blijkt een jarenlang miskend belemmerende factor op de nabij gelegen bedrijvigheid (horeca en 
jachthaven). De raad besloot op 4 juli:

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.

Sindsdien is het volgende onderzocht en ondernomen.



Omgevingswet

Zijn er mogelijkheden vanuit de Omgevingswet? Nee. 
Er is uitvoerig overlegd met het Ministerie van IenM over de casus zelf en de (on)mogelijkheden 
vanuit de Omgevingswet. Uit dit overleg en de afgelopen tijd bekend geworden inhoud van de 
Omgevingswet blijkt dat er helaas géén mogelijkheden zijn, op het gebied van geluid, om de en-en 
inbedding van de twee functies (wonen en bedrijvigheid) te regelen. 

Op dit moment moeten de bedrijven aan het Activiteitenbesluit voldoen. En als het bedrijf aan het 
Activiteitenbesluit voldoet is er automatisch ook een acceptabel woon- en leefklimaat voor de 
recreatiewoningen die nu planologisch worden beschouwd als geluidgevoelige woningen. Maar uit de 
uitgevoerde geluidsonderzoeken van DGMR blijkt dat de bedrijven, met name de Rietzoom, niet 
voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit.

Geluid

Gelijktijdig met het doorakkeren van de (on)mogelijkheden Omgevingswet zijn de eerder uitgevoerde 
geluidsonderzoeken van DGMR kritisch doorgenomen. In beginsel zijn de onderzoeken goed 
uitgevoerd en vormen zij een gedegen basis voor besluitvorming. Met toepassing van dezelfde 
systematiek van de onderzoeken zijn vervolgens ambtelijk een aantal aannames en kengetallen naar 
beneden bijgesteld. Daarnaast is een aantal meetpunten uit de eerdere berekening gehaald, zodat het 
beeld van geluidbelasting reëler wordt. Denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van de meetpunten op 
openbaar water en de openbare weg. Die worden in andere situaties ook niet meegenomen in een 
berekening. Tot slot zijn een aantal aannames anders ingesteld, denk hierbij aan het verplaatsen van 
activiteiten van de nacht naar de dag (bijvoorbeeld het schoonmaken van het terrein na een feest of het
laten aanleveren van goederen door een vrachtwagen). 

Vervolgens  zijn de gebruikte geluidsmodellen opnieuw doorgerekend. De resultaten hiervan zijn 
vastgesteld door  het college op 28 februari 2017 en weergegeven in de bijlage ‘NieuwHS’ 
(plattegrond met meetpunten). Op basis van de nieuwe berekeningen is de geluidsproblematiek, in 
relatie tot het Activiteitenbesluit, per bedrijf als volgt.

Allround Watersport brengt nu nog maar overbelasting op 1 geluidgevoelig object: Meerweg 54 (dit 
is een reguliere woning, geen recreatiewoning). 

De overbelasting op Meerweg 54 is op piekbelasting, namelijk 77 dB(A) in de dagperiode. Dit komt 
omdat DGMR de maatgevende piek bron voor het werken boten op de kade heeft gebruikt, namelijk 
Lmax 130 dB(A). Maar bij scheepswerf Pattje bijvoorbeeld is de maximale piek het hameren op stalen
schepen, dit is feitelijk gemeten en daar blijkt de Lmax 123 dB(A). Als we deze piek in het 
rekenmodel voor Allround Watersport zetten, wat dus reëel is, wordt voldaan aan de eis van max 70 
dB(A) in de dagperiode. 
Daarnaast is sprake van overbelasting op piekniveau op één andere woning, namelijk Klein 
Scheveningen 101. Maar dit is een recreatiewoning zonder persoonsgebonden recht en is dus volgens 
de Wet geluidhinder als niet geluidgevoelig object aan te merken.

Resumerend: uit de nieuwe geluidsberekeningen blijkt dat de normen uit het Activiteitenbesluit niet 
meer worden overschreden.

Deze conclusie houdt echter alleen stand op basis van de huidige situatie: in het geval dat in Klein 
Scheveningen permanent wonen wordt toegestaan, zullen de normen over piekbelasting worden 
overschreden bij een aantal woningen en wordt het bedrijf geconfronteerd met te nemen maatregelen 
die waarschijnlijk onuitvoerbaar zijn (financieel, in verhouding tot het geringe aantal woningen en 
fysiek vanwege de bestaande inrichting van het terrein en onmogelijkheden vanuit de belendende 
ruimte). Daarom wordt geadviseerd om voor Klein Scheveningen het uitsterfbeleid te continueren. 

De Rietzoom brengt ook na de nieuwe berekeningen alsnog overbelasting op het grootste deel van de 
geluidgevoelige recreatiewoningen op de Oeverlanden.



Na deze conclusie zijn opnieuw de berekeningen gemaakt, maar dan met één verschil: een 
geluidscherm als geluidwerende maatregel (in combinatie met een aantal aannames voor de 
bedrijfsvoering, met name in de nacht, zoals de maximering van muziekproductie tot 03.00 uur). 

De haalbaarheid van het scherm is vervolgens nader onderzocht. In de nieuwe geluidsberekeningen is 
het scherm gesitueerd langs de weg, aan de zijde van het bedrijf De Rietzoom (dus niet aan de 
waterzijde). Met het scherm (en maatregelen in bedrijfsvoering!) voldoet De Rietzoom aan de normen 
en kan de en-en functie mogelijk worden gemaakt en gehoor worden gegeven aan het eerste 
besluitpunt van de raad op 4 juli 2016. Het inbedden van en-en houdt in dat de huizeneigenaren aan de
Oeverlanden de planologische keuze krijgen in het gebruik van de woningen voor recreatie en/of 
regulier wonen en dat daarnaast het bedrijf De Rietzoom de toeristisch recreatieve functie kan blijven 
invullen. Het scherm is 127 meter lang en 7 meter hoog en is gesitueerd op de erfgrens van De 
Rietzoom. 

Het voordeel van het geluidscherm is dat het:

a) tegemoet komt aan het primaire beslispunt van de raad, namelijk te streven naar de en-en oplossing,
en
b) een gezamenlijke oplossing is voor een gezamenlijk probleem. 

Want elke betrokken partij is deels verantwoordelijk voor de ontstane situatie en als er gesprekken 
gaan plaatsvinden over financiering van een oplossing brengt dat hopelijk een doorstart in de 
onderlinge verstandhouding. 
Als we als gemeente onverkort gaan voor de ‘mildere’ variant, het omzetten van de persoonlijke 
rechten, blijft alleen de gemeente over als probleemeigenaar. Want, de gemeente gaat de procedures 
opzetten en begeleiden, de gemeente moet dan weer gaan handhaven, etc. Bedrijf en huiseigenaren 
worden daarin niet collectief betrokken anders dan als lijdend voorwerp in een rechtelijke procedure. 

De kosten van een dergelijk scherm werden in eerste instantie geschat op € 200.000, gebaseerd op de 
vierkante meterprijzen van bestaande schermen in Hoogezand-Sappemeer. In deze schatting is geen 
rekening gehouden met meerkosten in verband met fundering en constructie (in verband met 
windvang en eventuele slappe ondergrond).

Vooroverleg

De informatie over de Omgevingswet, de nieuwe geluidberekeningen en de eventuele mogelijkheid 
van een geluidscherm is besproken met de direct betrokkenen (Ondernemers Berg en Stalman, 
coöperatie De Leine, Vereniging Klein Scheveningen en de heer Mulder). Hierin is nadrukkelijk 
aangegeven dat de optie van het scherm van veel factoren afhankelijk is, zoals: de financiering, de 
constructieve mogelijkheid, de grondpositie, medewerking van het waterschap (vanwege de werking 
van de Keur op de betreffende locatie langs de weg in het openbare gebied).

De coöperatie heeft op basis van de nieuwe informatie een algemene ledenvergadering belegd op 
afgelopen 28 januari. In deze vergadering is gestemd over de mogelijkheid van het scherm en de 
financiering ervan: de leden hebben ingestemd met het bijdragen van € 200.000 voor de realisatie.

Geen geluidscherm

Ondertussen is vanuit de gemeente nadere informatie opgevraagd en blijkt de realisatie van het scherm
vooralsnog geen reële optie. 
Zo is bij een constructiebedrijf een offerte aangevraagd en deze komt op een prijs van € 489.000, met 
een zware fundering die nog verhoging kan zorgen. Een ander bedrijf heeft naar aanleiding van 
berichtgeving in de krant een aanbieding gedaan voor € 200.000, maar ook met de aanzienlijke 
stelpost voor de fundering. Dat betekent dat een andere partij voor een aanzienlijk deel moet 
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bijdragen, waarbij in acht moet worden genomen dat de gemeente hiervoor geen ruimte heeft1, de 
provincie heeft aangegeven niet happig te zijn op cofinanciering en het financieel niet haalbaar is om 
de rest van deze rekening bij De Rietzoom neer te leggen. Ondanks de ruimhartige geste van de 
coöperatie moet worden gesteld dat het scherm financieel niet uitvoerbaar is.

Daarnaast heeft het waterschap aangegeven dat zij niet instemt met plaatsing van het scherm in het 
gebied waarop de Keur van toepassing is. Dit houdt verband met bereikbaarheid in geval van 
onderhoud, hoog water en calamiteiten aan de waterkering. Het waterschap moet met groot materieel 
over de smalle dijkweg kunnen rijden. Nog afgezien van de belemmering in bereikbaarheid en 
onderhoud is de kans groot dat er schade ontstaat aan het scherm.

Dit betekent dat de locatie van het scherm zou moeten worden verschoven, naar een plek naast de weg
waarop de Keur niet meer van toepassing is. Deze grond is in eigendom van de heer Berg van De 
Rietzoom. De gemeente heeft hierover geen zeggenschap en kan plaatsing niet afdwingen (nog 
afgezien van de vraag of de gemeente zoiets zou moeten willen afdwingen). De grondpositie van een 
derde vormt een extra belemmering in de plaatsing.

Ook van deze belemmeringen zijn de direct betrokkenen op de hoogte gebracht. Uit deze gesprekken 
blijkt onder andere dat de ondernemers geen vertrouwen (meer) hebben in de wet- en regelgeving; zij 
ervaren geen garantie dat mét een scherm er niet alsnog gegronde klachten over geluidhinder kunnen 
worden ingediend en dat toekomstige nieuwe regelgeving alsnog weer beperkingen met zich mee 
brengt (zoals eerder is gebeurd in dit dossier). Het vertrouwen en draagvlak ontbreekt bij hen. 
Ook individuele leden van de coöperatie hebben hun twijfels geuit over de haalbaarheid van het 
scherm en de esthetische impact ervan op de omgeving. Het bestuur van de coöperatie is, begrijpelijk, 
teleurgesteld in de uitkomst en vraagt om het onderzoeken van alternatieven (privaatrechtelijke 
overeenkomsten of gebruik van Interimwet stad en milieubenadering).

Voorgaande, in combinatie met onzekerheden zoals uiteindelijke constructieve eisen en 
uitvoerbaarheid, maakt dat de gemeente afziet van verder investeren (tijd en personele inzet) en de 
conclusie kan rechtvaardigen dat een geluidscherm een theoretische maar geen realistische oplossing 
blijkt.

Juridische alternatieven?

De door het coöperatiebestuur aangedragen alternatieve mogelijkheden blijken evenmin soelaas te 
bieden. 
De bedoelde privaatrechtelijke overeenkomsten zijn tussen de individuele bewoners van de 
Oeverlanden en De Rietzoom, waarin wordt afgesproken dat geen klachten worden ingediend of 
bezwaar wordt gemaakt (en als dit wel gebeurt, daar een aanzienlijke direct door Berg opeisbare boete 
op staat). Uit rechtspraak blijkt dat een dergelijke overeenkomst mag, mits –zoals hier het geval lijkt- 
concreet beschreven. Een te vage overeenkomst is te beperkend in iemands recht op toegang tot de 
rechtsgang. Het probleem met deze constructie is echter dat de gemeente hierin geen privaatrechtelijke
rol speelt (mag spelen). Zij heeft een publiekrechtelijke taak en moet formeel handhaven op de 
wettelijke geluidnormen. 
Oftewel, als iemand toch klaagt over geluidhinder moet de gemeente alsnog een besluit nemen met de 
publiekrechtelijke overwegingen uit de Algemene wet bestuursrecht en het omgevingsrecht. De 
gemeente kan de klacht niet afhandelen met de melding dat de klager dit privaatrechtelijk niet mocht 

1 De regiegroep financiën Arhi/financieel adviseur heeft meegedacht in de voorbereiding van 
onderhavige advisering en merkte op dat evenals bij eerdere adviezen HSSM geen structureel 
sluitende begroting heeft en daarnaast een serieus probleem met betrekking tot de reservepositie/ het 
weerstandsvermogen. Om hierin verbetering in aan te brengen is het noodzakelijk dat er kritisch(er) 
gekeken wordt naar de inzet van beschikbare middelen. In algemene zin kan dat leiden tot her-
prioritering van eerdere besluitvorming.
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doen (en doet de gemeente dit wél, dan zet de Raad van State zonder twijfel een streep door het 
besluit). De klager heeft ondertussen ook nog een privaatrechtelijk dispuut met De Rietzoom. Dit alles
komt de onderlinge verstandhouding tussen bewoners en bedrijven niet ten goede.

De toepassing van de Interimwet stad en milieubenadering2 is ook nog aangedragen als mogelijke 
oplossing. Ook hiervoor geldt dat de gemeente dit niet op voorhand als oplossing ziet. Ten eerste 
wordt de Interimwet straks ingetrokken, met de komst van de Omgevingswet. De memorie van 
toelichting Omgevingswet stelt hierover dat deze intrekking kan omdat de Omgevingswet voldoende 
ruimte biedt om omgevingswaarden en instructieregels zodanig te formuleren dat deze de benodigde 
flexibiliteit biedt. 
Maar die flexibiliteit is er dus helaas niet voor deze casus, zoals al eerder geschreven. Dat betekent dat
de gemeente wetgeving toe zou passen waarvan het de vraag is of de uitkomsten hiervan in de nabije 
toekomst nog juridisch houdbaar zijn. En dat is precies wat eerder is gebeurd (zie voorgaande 
advisering uit 2016, over de Wet plattelandswoningen) en waar de ondernemers bang voor zijn.

Ten tweede wordt sterk getwijfeld aan de toepasbaarheid van de Interimwet omdat deze bedoeld is 
voor nieuwe ontwikkelingen, niet voor saneringssituaties zoals hier eigenlijk het geval is.

Conclusie: geen woonbestemming, wel persoonsgebonden rechten en handhaving

Zonder geluidscherm (of uitvoerbare alternatieven) resteren twee opties. De eerste is conform het 
voorstel aan de raad van 4 juli (het onverkort intrekken van de persoonsgebonden rechten tot wonen). 
De tweede is de mildere variant daarvan, namelijk het overeind houden van de uitsterfconstructie 
middels persoonsgebonden rechten. Daartoe zal een juridische omzetting moeten plaatsvinden door 
een postzegel bestemmingsplan vast te stellen waarbij het persoonsgebonden overgangsrecht wordt 
wegbestemd. Gelijktijdig zal, om het bestaande recht om permanent te wonen te respecteren, een 
persoonsgebonden beschikking worden afgegeven die het planologisch recht vervangt. In deze situatie
zijn het geen geluidgevoelige recreatiewoningen meer omdat ze geen planologische status meer 
hebben. De Wet geluidhinder/het Activiteitenbesluit wordt op dit punt, geluidhinder, vervolgens niet 
meer overschreden.
Geadviseerd wordt om de milde variant te gebruiken. Het conformeert aan bestaande rechten, het doet 
recht aan het oorspronkelijke uitgangspunt (niet permanent wonen, tenzij gedoogd omdat men voldeed
aan de voorwaarden uit 2003) en leidt niet tot gegronde planschadeclaims.

De afgelopen twee jaren is, hangende de uitkomsten van de quickscan/gebiedsvisie/pilot, niet meer 
handhavend opgetreden in het recreatiegebied Meerwijck. Er zal zorgvuldig gekeken moeten worden 
wie de persoonsgebonden beschikkingen terug moeten krijgen en welke personen inmiddels zijn 
vertrokken. Daarnaast zal actief handhavend opgetreden moeten worden, wil de uitsterfconstructie 
geen wassen neus blijken te zijn in de toekomst. 

2  Van oorsprong tijdelijke bedoelde wetgeving om herstructureringsopgaven op milieubelaste plekken 
in het stedelijk gebied te faciliteren. Dat is mogelijk door drie sterk samenhangende stappen te 
doorlopen:stap 1:  het in een zo vroeg mogelijk stadium van de ruimtelijke plan vorming integreren 
van milieubelangen, alsmede het zoveel mogelijk treffen van brongerichte maatregelen 

 stap 2:  het optimaal benutten van de ruimte binnen bestaande regelgeving 

 stap 3:  het afwijken van bestaande wettelijke milieunormen voor bodem, geluid, lucht, stank en 
ammoniak, als met de eerste twee stappen geen doelmatig ruimtegebruik en optimale 
leefomgevingskwaliteit worden bereikt 
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Er zal een plan van aanpak worden opgesteld over de uit te voeren inventarisatie (wat zijn de 
eventuele wijzigingen in de afgelopen twee jaren) en de manier waarop en de frequentie van controles,
welke kosten dit met zich meebrengt, wie het moet doen en hoe de betrokkenen hierin mee te nemen, 
etc. In de paragraaf ‘aanpak/uitvoering/communicatie’ wordt hier nader op ingegaan.

Duurzaamheid

Welke duurzaamheidsaspecten zijn in dit advies relevant:

1. People: gezondheid en het welbevinden van de mens/inwoners; proberen te komen tot een 
duurzame oplossing waarbij geluidhinder informeel grotendeels niet als probleem wordt 
ervaren.

2. Planet: niet van toepassing.

3. Profit: is nu moeilijk te kwantificeren, omdat de waarde van het voortbestaan van de twee 
bedrijven en de waarde van de betrokken recreatiewoningen vooral afhangt van de uitwerking 
van dit advies. Of de individuele woningen wel of niet verpauperen is nauwelijks in te 
schatten voor de gemeente op dit moment. Wel ligt hier sowieso een opgave voor de 
individuele woningeigenaren en de coöperatie, om dit te voorkomen.

4. Meetbaar resultaat / onderliggend programma

Nog niet bekend.

5. Financiële paragraaf

De kosten van het te starten en onderhouden traject van handhaving zijn opgevraagd bij de ODG, maar
nog niet bekend. In het op te stellen plan van aanpak wordt dit aspect meegenomen en voorbereid met 
de financieel adviseurs en regiegroep financiën Arhi.
 

Betrokkenen

Zie onder.

6. Vervolg 

De advocaat van de heren Berg en Stalman heeft op 22 december 2016 en 2 januari 2017 raad en 
college verzocht om respectievelijk herziening van het bestemmingsplan Woongebieden (om de 
rechten tot wonen in te trekken) en vervolgens handhaving van de permanente bewoning. Daarnaast 
heeft een individuele bewoner aan de Oeverlanden een klacht ingediend over geluidhinder van De 
Rietzoom, tijdens een feest vorig jaar.
Omdat beantwoording van deze drie brieven afhankelijk is van onderhavige besluitvorming volgt nog 
een nader advies.

In geval van instemming met voorliggend advies wordt eraan gewerkt om uiterlijk in de opiniërende 
raad van 29 mei het plan van aanpak voor handhaving voor te leggen en het ontwerp bestemmingsplan
ter kennisname te laten bespreken. 

In geval van instemming met voorliggend advies, zullen de betrokkenen hierover een brief krijgen 
(betreft de direct betrokkenen, maar ook degenen die eerder inspraak hebben geleverd, makelaars, de 
woningeigenaren met persoonsgebonden rechten maar ook de woningeneigenaren zonder 
persoonsgebonden rechten). In de brief wordt ingegaan op de inhoudelijke informatie en 
overwegingen, de planning en de mogelijkheden om erover mee te denken.

7. Openbaarheid
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Deze voordracht is openbaar.

Hoogezand, 28 februari 2017

burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer,

de heer J. Vosde heer P.M.M. de Jonge

secretaris burgemeester
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Bijlagen bij voordracht:

1. raadsvoordrachten 6 juni/4 juli
2. geluidsrapport ‘NieuwHS’  

8

Raadsbesluit

Datum besluitvormende 
raadsvergadering: 1 mei  2017

Voordracht nummer: 017

Onderwerp: Meerwijck: hoe verder met permanente bewoning recreatiewoningen en 
bedrijvigheid

De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2017; 

Gelet op artikelen 3:2 en 3:4 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 mei 2017

De raad voornoemd,

voorzitter.

raadsgriffier.

pagina -8-


