
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota van inspraak met betrekking tot concept beleidsregel Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning recreatieverblijven 

 

 

  



Inleiding 

De concept beleidsregel ‘Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning recreatieverblijven’ 

heeft van 17 maart 2021 tot en met 28 april 2021 zes weken ter inzage gelegen. Publicatie van de 

terinzagelegging heeft plaatsgevonden in de Regiokrant van 16 maart 2021. 

 

Deze nota geeft weer welke zienswijzen zijn ingediend, hoe deze door het college van 

burgemeester en wethouders zijn beoordeeld en beantwoord en of dit tot wijzigingen ten opzichte 

van concept beleidsregel heeft geleid. 

 

Deze nota wordt als onderdeel van de besluitvorming over de beleidsregel gepubliceerd. In verband 

met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de zienswijzen 

geanonimiseerd. De ontvangen zienswijzen zijn genummerd, zodat de nota geen NAW gegevens 

(naam, adres, woonplaats) of andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen bevat. Om te 

kunnen herleiden wie welke zienswijze heeft ingediend, is een los overzicht van indieners van 

zienswijzen opgesteld. Dit overzicht wordt niet elektronisch beschikbaar gesteld. Naar de indieners 

van zienswijzen wordt hieronder gerefereerd als ‘zienswijzegever’.  

 

Tijdens de terinzagelegging van het concept beleidsregel handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning recreatieverblijven zijn 55 zienswijzen ingediend (zie onderstaand 

overzicht). 

 

 datum ontvangst naam/organisatie adres 

1 22 maart 2021   

2 4 april 2021   

3 5 april 2021   

4 25 april 2021   

5  17 april 2021   

6 13 april 2021   

7  5 april 2021   

8 21 april 2021   

9 24 april 2021   

10 24 april 2021   

11 24 april 2021   

12 25 april 2021   

13 25 april 2021   

14 25 april 2021   

15  25 april 2021   

16 25 april 2021   

17 25 april 2021   

18 25 april 2021   

19 26 april 2021   

20 26 april 2021   

21 26 april 2021   

22 26 april 2021   

23 26 april 2021   



24 26 april 2021   

25 26 april 2021   

26 26 april 2021   

27 26 april 2021   

28 26 april 2021   

29 26 april 2021   

30 26 april 2021   

31 26 april 2021   

32 26 april 2021   

33 26 april 2021   

34 26 april 2021   

35 26 april 2021   

36 26 april 2021   

37 26 april 2021   

38 26 april 2021   

39 26 april 2021   

40 27 april 2021   

41 27 april 2021   

42 27 april 2021   

43 27 april 2021   

44 27 april 2021   

45 27 april 2021   

46 27 april 2021   

47 27 april 2021   

48 27 april 2021   

49 25 april 2021   

50 24 april 2021   

51 27 april 2021   

52 27 april 2021   

53 27 april 2021   

54 24 april 2021   

55 28 april 2021   

 

Alle zienswijzen zijn binnen de wettelijke termijn van zes weken ingediend en worden daarom 

meegenomen in deze nota. 

 

Hierna wordt onder A een samenvatting van de zienswijze gegeven (de complete zienswijzen zijn 

opgenomen in bijlage 1). Onder B staat de gemeentelijke reactie hierop en –indien van toepassing- 

onder C de doorvertaling ervan in de beleidsregel. 

 

 

Zienswijze 1 

A1 Zienswijzegever wenst een verlenging van de begunstigingstermijn wegens woningmarkt, 

leeftijd en gezondheid. 



Zienswijzegever zou graag willen dat het college opneemt dat personen ingeschreven 

mogen staan bij het BRP en ook mogen verblijven in een recreatiewoning als ze de 

recreatiewoning gebruiken als Nederlands adres, mits ze het grootste of in elk geval voor 

de helft van de tijd elders verblijven.   

Zienswijzegever stelt zich voor dat mensen, die niet meer werken, de keuze moeten 

hebben om het hele jaar te recreëren in verschillende recreatiewoningen. Echter moeten 

ze wel ergens ingeschreven staan of een briefadres hebben, dit schrijft de wet voor. Dit 

adres zou dan een vakantiewoning moeten zijn. 

 

B1 De begunstigingstermijn bedraagt 6 maanden. In het beleid zijn situaties opgenomen 

waarbij de begunstigingstermijn kan worden verlengd tot 24 maanden. Als na die 24 

maanden aan de hand van een deugdelijke onderbouwing kan worden aangetoond dat er 

sprake is van bijzondere omstandigheden, heeft het college de mogelijkheid om aan de 

hand van de hardheidsclausule te overwegen een ruimere termijn toe te staan. 

De Wet BRP verplicht tot inschrijving op een adres. Het beleid handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven voorziet in handhaving van het recreatief 

gebruik volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan zodat recreatieverblijven 

recreatief worden gebruikt. Inschrijving in de BRP op een adres geeft geen recht tot het 

strijdig permanent bewonen van een recreatiewoning.  

Voor het antwoord op de vraag of sprake is van recreatief gebruik of permanente bewoning 

speelt de duur van het verblijf een rol. De vraag of verblijf in een recreatiewoning moet 

worden aangemerkt als permanent of recreatief is gerelateerd aan het begrip 

hoofdverblijf. Of sprake is van hoofdverblijf wordt naast de inschrijving in de BRP door 

middel van een bestandsvergelijking beoordeeld. Het zal per geval worden bekeken, 

waarbij duur van het verblijf ook wordt meegenomen. Zolang het gebruik van een 

recreatiewoning uitsluitend recreatief is en er niet permanent wordt gewoond 

(recreatiewoningen met persoonsgebonden overgangsrecht uitgezonderd), is inschrijven op 

zo’n adres mogelijk. 

 

C1  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

Zienswijze 2 

 

A2 Zienswijzegever stelt een aantal vragen over het beleid. Strikt genomen gaat het bij de 

vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen worden 

gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier besproken. 

Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever behandeld. Voor de 

volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B2 

 A. Waarom gaat u juist nu handhaven?  

   

Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
  



Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  

 

 

B. Is er iets veranderd in de situatie van de parken dat zoiets nu niet meer mogelijk is? 

 

De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding van 

algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. Gedogen 

is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder afweging van alle 

belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom 

wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere situaties opgenomen onder 

1.1.5. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een gedoogbeschikking. Er is geen 

wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een dergelijke beschikking. 
 

C. Hoe komt u tot het oordeel wanneer iemand wel of niet tot een kwetsbaar gezin of 

persoon behoort? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, zodat 

dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare posities 

zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te worden 

benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval informatie en 

advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een casemanager uit het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de beoordeling in voorkomende gevallen 

advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde Toets Midden-Groningen van het Sociaal 

Domein. 

  

  D. Zijn de personen die dit beoordelen wel deskundig genoeg? 

 

De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 

 

E. Denk u niet dat dit tot rechtsongelijkheid zal leiden?  
Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 

 

F. Uw opgestelde beleid strookt niet met het handhaven met een menselijke maat. Hoe 

motiveert u dit?  

 

De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de 

mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 

maanden in totaal) en anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid van het 

handhavingsbeleid.  

 

G. Waarom hanteert u een enorm hoge dwangsom? 

 



Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en huurder-

bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor een 

dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke 

verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van 

de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze bedragen kan voldoen. De 

last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het 

tot verbeuring (constatering van de overtreding komt). 

 

H. Hoeveel woningen heeft deze gemeente beschikbaar voor mensen die u uit hun woning 

wilt gaan zetten?  

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te zoeken c.q. te vinden.  

Bovendien zijn de verhuisbewegingen dermate gering dat niet hoeft te worden gevreesd dat 

bewoners op straat komen te staan.   

 

I. Hoeveel recreanten mogen er tegelijk in een woning aanwezig zijn?  

 

Recreatief gebruik is recreatief gebruik, het aantal recreanten is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval, zoals vloeroppervlakte, grootte gezin enzovoorts. 

 

J. Hoe gaat de gemeente dit controleren? 

 

De gemeente gaat controleren en zo nodig handhavend optreden tegen met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik.  

 

K. Wat zijn de verdere regels voor het verblijf?  

 

De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 

 

L. Wat is de procedure om te controleren? 

 

Inventarisatie van de illegaal bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel van 

een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest 

van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. 

 

M.  Hoe lang mag een recreant in een woning recreëren?  

  

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden. 



 

N. Mag een recreant een onbeperkt aantal malen terugkeren naar de Leine? 

 

Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder M. 

 

O. Wie gaat dit controleren? 

 

De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders.  

 

P. Welke hinder kunnen mensen met persoongebonden overgangsrecht verwachten van 

controleurs? 
Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving, aangezien de 

toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 

 

Q. Waar kan ik een klacht indienen als schending van privacy plaatsvindt? 

Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 

 

R. Hoe lang mag de eigenaar van een woning op De Leine in zijn huis recreëren?  
Hij mag daar recreëren overeenkomstig het bestemmingsplan. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

 

S. Hoe gaat u dit controleren? 

De controle door de externe partij vindt plaats op deugdelijke wijze, waarbij afhankelijk 

van dossier de meest geëigende en toegelaten controles worden gedaan. Daarbij geldt de 

vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht. Dat houdt in dat de bestuursrechter bij de 

beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer de bewijsmiddelen een 

grote vrijheid heeft. 

 

T. Wie gaat dit controleren? 
Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders. Dit is een wettelijke vereiste. 

 

V. Waarom staat dit niet in het beleid? 
Dit is opgenomen in de tekst van het beleid onder hardheidsclausule. 

 

W. Welke regels gelden er voor tijdelijke huurders? 

De regels van het bestemmingsplan. 

 

X. Waar kan ik deze vinden?  

Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Y. Hoe gaat u recreatie op het park stimuleren? Er zijn geen voorzieningen? 



Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Dit is in 

beginsel ook aan de eigenaren zelf. Er wordt ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan 

visievorming voor het Zuidlaardermeergebied.  

 

Z. Heeft u een plan of een recreatievisie? Zijn er uitbreidingsmogelijkheden? 

Zie antwoord onder Y.  

 

C2 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 

 

Zienswijze 3 

A3 Tot slot wil zienswijzegever ook nog bezwaar maken tegen de voorgenomen loterij door de 

gemeente. Het geeft een gevoel van rechtsongelijkheid als de teerling moet beslissen wie 

zijn biezen dient te pakken.  

 

B3 De zienswijze onderbouwt niet waarom er sprake is van rechtsongelijkheid als het lot 

beslist over de fasering van de handhaving. Door een onafhankelijke notaris de loting te 

laten verrichten wordt op voldoende wijze transparant en objectief een keuze gemaakt ten 

aanzien van welke recreatieverblijven een handhavingstraject wordt gestart. Het betreft 

hier de uitvoering van de handhaving die gefaseerd wordt uitgevoerd.  

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig worden 

bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven. 

De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in strijd is met de 

recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd met het 

bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te beëindigen. 

De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de uitkomst van de 

loting. Bepaling door middel van het lot van de objecten ten aanzien waarvan een 

handhavingstraject wordt gestart wil dus niet zeggen dat de niet ingelote andere 

onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in een voordeliger positie verkeren, waaraan 

rechten kunnen worden ontleend. Wonen in een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch 

niet toegestaan. De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. 

Het college van Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de 

capaciteit van handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel 

vanuit praktisch als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle 

gevallen van vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. Het college 

besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college het voornemen 

heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te treden, uiteraard met oog 

voor de menselijke maat. 

 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). Er is gekozen voor loting om voorzienbaarheid te 

voorkomen. Als bijvoorbeeld op basis huisnummer zou worden opgetreden, is het voor de 

hogere huisnummers duidelijk dat men nog enkele jaren risicoloos de recreatiewoning kan 

bewonen in strijd met het geldende recht. 

 

C3 Dit deel van de zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 



 

Zienswijze 4 

A4 Zienswijzegever voert argumenten aan die betrekking hebben op het besluit van het 

college om te komen tot vaststelling van beleid om handhavend op te treden. 

Zienswijzegever meent dat het college tot een ander besluit had moeten komen en welke 

vragen/afwegingen het college had moeten stellen/maken. Zienswijzegever zet een en 

ander uiteen in het licht van de historische, huidige en gewenste situatie. De volledige 

zienswijze is opgenomen in de bijlage als zienswijze 4. 

 

B4 Deze zienswijze gaat niet in op (concrete onderdelen van) de beleidsregel zelf, maar stelt 

vraagtekens bij of voert argumenten aan tegen de totstandkoming van de concept-

beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. 

De concept-beleidsregel Handhavend optreden is het resultaat van eerdere besluitvorming 

in mei 2017 en mei 2020, strekkende tot het vaststellen van beleidsregels voor handhaving. 

Voor een historische schets verwijzen wij naar de Notitie permanente bewoning De Leine 

en het collegebesluit van mei 2020. 

Vervolgens is geïnventariseerd hoe de inschrijvingen BRP zich verhouden tot het aantal 

recreatiewoningen en of sprake is van kwetsbare groepen. Daarna is de beleidsregel 

opgesteld. Bij het handhavend optreden wordt niet over een nacht ijs gegaan. Er dient te 

worden voldaan aan een genoegzame bewijslevering en de algemene beginselen van 

behoorlijke bestuur worden bij de besluitvorming tot handhaving toegepast. Verder is 

rekening gehouden met een aantal situaties die in aanmerking komen voor een langere 

begunstigingstermijn. Kwetsbare groepen worden extra begeleid.  

De gewenste situatie is neergelegd in de keuze van het college om handhavend op te 

treden. Daarbij zijn de nodige afwegingen gemaakt. Hiervoor verwijzen wij wederom naar 

de Notitie permanente bewoning De Leine en het collegebesluit van mei 2020. 

Dat er in het verleden anders met handhaving werd omgegaan dan tegenwoordig, maakt 

onrechtmatige situaties er niet minder onrechtmatig op. Van belang is dat het nooit de 

bedoeling is geweest dat recreatieverblijven permanent bewoond zouden worden, dat dit 

nergens is vastgelegd en evenmin is toegezegd. Zoals ook uit vaste jurisprudentie blijkt, is 

inschrijving niet voldoende om te kunnen spreken van permanente bewoning. Indien 

iemand zich ergens inschrijft, dient die inschrijving te worden geaccepteerd. Het blijft 

vervolgens wel van belang dat diegene zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. 

Kort samengevat: inschrijven mag, maar permanent wonen niet. Met de raadsbesluiten van 

mei 2017 en mei 2020 is in dat opzicht een duidelijke lijn bevestigd. C4 De zienswijze heeft 

niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

C4  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

 

Zienswijze 5 
 

A5  Zienswijzegever voert een aantal argumenten aan tegen de bestemming recreatie en het 

verbod ter plaatse te wonen. Deze argumenten richten zich niet tegen het 

handhavingsbeleid. Daarnaast wijst zienswijzegever erop dat er een woningtekort is in 

Nederland, waardoor er een groot tekort aan huurwoningen is. Een koopwoning is voor 

zienswijzegever geen optie. Zienswijzegever brengt als zienswijze naar voren: Graag wil ik 

u vragen om het voorgenomen handhavingsbeleid nog eens met de menselijke maat te 



bekijken. Zienswijzegever heeft de zienswijze aangevuld op 27 april 2021 en vermeld dat 

zij vanaf de tijd dat zij hier woonachtig is tot haar pensioen, momenteel 67 en 3 maanden 

economisch afhankelijk ben van deze woonplaats/regio. 

A5  In het handhavingsbeleid is een hardheidsclausule opgenomen. In het beleid worden vier 

situaties benoemd waarin verlenging van de begunstigingstermijn mogelijk is. Het gaat om 

aardbevingsschade, echtscheiding, oplevering van een nieuwbouwwoning en 

personen/gezinnen in een kwetsbare positie. Het college handelt overeenkomstig dit 

beleid, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens 

bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te 

dienen doelen. Indien een overtreder een beroep wenst te doen op de hardheidsclausule, 

dient hij door middel van het overleggen van een deugdelijke onderbouwing aan te tonen 

dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het college heeft hiermee de 

mogelijkheid in voorkomende gevallen af te wijken van de beleidsregel als het concrete 

geval daartoe aanleiding geeft. Zienswijzegevers aanvullende opmerking dat zij economisch 

afhankelijk is van de regio maakt daarbij geen verschil.  

 

C5 De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

Zienswijze 6 

A6 Zienswijzegevers voeren aan dat het hen overvalt dat een straf wordt opgelegd op 

permanente bewoning van recreatiewoningen. Er is grote woningnood en zij zouden graag 

permanent in hun recreatiewoningen willen gaan wonen. Zij zijn blij met permanente 

bewoners, wegens de sociale controle. Hun recreatieverblijf leent zich niet voor verhuur 

aan meer dan twee arbeidsmigranten. Wilde feesten, dronkenschap en vernieling zijn bij 

hun weten nog nooit voorgekomen. Zienswijzegevers stellen dat de recreatieparken in 

Steendam voor recreanten zijn bedoeld maar nog nooit helemaal volgeboekt zijn geweest, 

terwijl de eigenaars wel rendement willen en dus graag aan arbeidsmigranten verhuren. 

Verder geven zienswijzegevers aan dat zij de menselijke maat uitleggen als empathie, 

rekening houden met en luisteren/kijken wat de bewoners nodig hebben. Voor personen 

die al sinds 2003 op een recreatiepark gevestigd zijn, zou een persoonsgebonden 

gedoogbeschikking mogelijk moeten zijn. Zienswijzegevers bepleiten daarnaast de 

beleidsregel geheel te herzien voor alle eigenaren van de recreatiewoningen. 

 

B6  Op de recreatieparken mag niet permanent worden gewoond, dat is al sinds jaar en dag zo 

geregeld in de verschillende bestemmingsplannen. Op 26 mei 2020 heeft het college dit 

herbevestigd en sinds die datum is bekend dat handhavend tegen permanente bewoning zal 

worden opgetreden met ingang van 1 juni 2021. In het beleid is gekozen voor gefaseerde 

uitvoering van de handhaving, waarbij het lot bepalend is ten aanzien van welk object een 

handhavingstraject wordt gestart. Er wordt verzocht om niet handhavend op te treden, 

omdat bij permanente bewoning een hoger rendement kan worden behaald dan bij 

recreatieve verhuur. Dit is geen reden om niet handhavend op te treden.   

De beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van 

recreatieverblijven is opgesteld met het oog op de beginselplicht tot handhaving van 

bestuursrechtelijke verplichtingen. In de beleidsregel staat de uitvoering van deze plicht 

voorop. Dat betekent dat er wordt gehandhaafd onder oplegging van een dwangsom met 

een begunstigingstermijn. In het beleid wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met een 

aantal bijzondere situaties (aardbevingsschade, echtscheiding, oplevering 

nieuwbouwwoning en personen/gezinnen in kwetsbare posities), waarbij een verlenging van 



de begunstigingstermijn mogelijk wordt. Er wordt in de beleidsregel op deze wijze in 

voldoende mate rekening gehouden met de menselijke maat. Het college heeft daarnaast 

de mogelijkheid in voorkomende gevallen af te wijken van de beleidsregel als het concrete 

geval daartoe aanleiding geeft. 

 

C6 De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

Zienswijze 7 

A7 Zienswijzegevers vatten hun bezwaren als volgt samen:  

1.De gemeente is voornemens om bewoners uit hun huis te zetten zonder dat daarvoor 
enige verklaring van nut-en-noodzaak wordt gegeven. Het lijkt uitsluitend te gaan om het 
uitvoeren van de wet in z’n meest harde vorm. 
2. De gemeente is niet van plan om enige vorm van gedogen toe te staan, hoewel de 
wetgever hiertoe ruimte heeft gelaten. 
3. Door te kiezen voor een vorm van uitloting, maakt de gemeente zich schuldig aan 
ambtelijke willekeur. 
4. Bestandsvergelijkingen als middel is in deze vorm in strijd met de privacywetgeving. 
5. Het inschakelen van al dan niet externe controleurs ter inspectie van privé-
eigendommen is ongrondwettelijk (artikel 12 van de grondwet) en in strijd met privacy-
wetgeving.  

Zienswijzegevers verzoeken de gemeente Midden-Groningen dan ook met klem, het 
voorgenomen handhavingsbeleid recreatiewoningen grondig te herzien. Daarbij doen wij 
tevens een beroep op u om ‘de menselijke maat’ toe te passen zoals de centrale overheid 
het heeft bedoeld: Eerst de mens met zijn noden, wensen en eisen en dan pas de wet als 
maatwerk, te beoordelen van geval tot geval. Zienswijzegevers pleiten er dan ook voor dat 
u dit ook te laten gelden voor de kleine groep van vaste bewoners op ons parkje en deze, 
mede gezien de langjarige bewoning, een persoonlijke gedoogvergunning te verstrekken of 
het parkje een woonbestemming toe te kennen. 

 

B7 Zienswijze 1:  

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. Als er situaties zijn die nopen tot afwijking van het beleid kan het 

college dat doen met een beroep op de in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht 

geregelde inherente afwijkingsmogelijkheid om maatwerk toe te passen in daarvoor 

geëigende situaties, waarin de menselijke maat voorop dient te staan.  

 

Zienswijze 2:  

Het college van burgemeester en wethouders is op de hoogte van de plannen die er zijn om 

een wijziging van het Bor in te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel 

hebben om de mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch 

strijdig gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijziging komen 

niet overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en wethouders 



zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor daadwerkelijk wordt 

ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een omgevingsvergunning. Het college van 

burgemeester en wethouders zal in dat geval gebruik maken van haar discretionaire 

bevoegdheid op dit punt. 
 

Zienswijze 3: 

De zienswijze onderbouwt niet waarom er sprake is van rechtsongelijkheid als het lot 

beslist over de fasering van de handhaving. Door een onafhankelijke notaris de loting te 

laten verrichten wordt op voldoende wijze transparant en objectief een keuze gemaakt ten 

aanzien van welke recreatieverblijven een handhavingstraject wordt gestart. Het betreft 

hier de gefaseerde uitvoering van de handhaving. 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig worden 

bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven. 

De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in strijd is met de 

recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd met het 

bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te beëindigen. 

De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de uitkomst van de 

loting. Bepaling door middel van het lot van de objecten ten aanzien waarvan een 

handhavingstraject wordt gestart wil dus niet zeggen dat de niet ingelote andere 

onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in een voordeliger positie verkeren, waaraan 

rechten kunnen worden ontleend. Wonen in een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch 

niet toegestaan. De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. 

Het college van Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de 

capaciteit van handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel 

vanuit praktisch als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle 

gevallen van vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. Het college 

besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college het voornemen 

heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te treden, uiteraard met oog 

voor de menselijke maat. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

Zienswijze 4: bestandsvergelijkingen vinden plaats met het oog op de controle van de 

naleving van algemeen verbindende voorschriften en blijven de wettelijk mogelijke kaders. 

Er hoeft om die reden niet te worden gevreesd voor strijdigheid met de privacywetgeving. 

 

Zienswijze 5: De gemeente is bevoegd in het kader van bestuursrechtelijke handhaving om 

controles uit te oefenen en handhavend op te treden.  De beginselen van toezicht en 

handhaving zijn geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 

Op basis van artikel 5:15 van de Awb is een toezichthouder bevoegd elke plaats te betreden 

met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. Deze laatste 

passage sluit aan bij de verbodsbepaling van de Grondwet en ziet dan ook alleen op het 

betreden van een woning. Artikel 5:13 van de Awb zegt dat een toezichthouder van zijn 

bevoegdheden slechts gebruik maakt voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van 

zijn taak nodig is. Met inachtneming van deze voorschriften mag een toezichthouder 

onderzoek verrichten naar al dan niet strijdige situaties, ook gericht op onrechtmatige 

bewoning van recreatieverblijven. 



 

C7 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

 
Zienswijze 8 

 

A8 Zienswijzegever wijst op Corona, de economische crisis, en het woningtekort en ziet hierin 

bezwaren tegen het beleid. Zienswijzegever is voor legalisering en brengt het volgende 

naar voren. 

Zienswijzegever stelt te zijn tegen loting waarbij het lot bepaalt, dit leidt tot onzekerheid 

voor de mensen. Zienswijzegever vindt de dwangsom hoog, de bewoners komen zo in 

geldnood. Verder is zienswijzegever tegen de hardheidsclausule, en blijft het standpunt 

om te legaliseren.  

 

B8  Dat loting leidt tot onzekerheid voor de mensen wordt niet nader gemotiveerd. Op de 

recreatieparken mag niet permanent worden gewoond, dat is al sinds jaar en dag zo 

geregeld in de verschillende bestemmingsplannen. Op 26 mei 2020 heeft het college dit 

herbevestigd en sinds die datum is bekend dat handhavend tegen permanente bewoning zal 

worden opgetreden met ingang van 1 juni 2021. In het beleid is gekozen voor gefaseerde 

uitvoering van de handhaving, waarbij het lot bepalend is ten aanzien van welk object een 

handhavingstraject wordt gestart. Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste 

rechtspraak. Ten aanzien van fasering/prioritering verwijzen wij naar wat onder zienswijze 

3,B3, is overwogen.  

Ten aanzien van de hoogte van de dwangsom merken wij op dat de hoogte van de 

dwangsom in een juiste verhouding staat tot het daarmee te bereiken doel om de 

recreatieverblijven in overeenstemming te brengen met hun bestemming volgens het 

bestemmingsplan. Voorop staat dat bewoners voldoen aan de verplichting van het 

bestemmingsplan en recreatieverblijven niet permanent bewonen. Wordt daar niet aan 

voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een 

last onder dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Indien na 

verstrijken van die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig 

wordt gewoond, dan wordt de dwangsom verbeurd. De bewoners hebben zes maanden na 

oplegging van de last onder dwangsom tijd om naar andere woonruimte te vertrekken. Er is 

om die reden geen aanleiding om aan te nemen dat zij in geldnood komen.  

De beleidsregel is gebaseerd op de beginselplicht om het bestemmingsplan te handhaven. 

De keuze om dat te doen is in een eerder stadium al gemaakt. Het tegemoetkomen aan 

schrijnende gevallen door middel van een verlenging van de begunstigingstermijn is 

mogelijk met de hardheidsclausule In voorkomende gevallen kan het college afwijken van 

de beleidsregel als het concrete geval daartoe aanleiding geeft. 

 

C8 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

 
 
 
Zienswijze 9 

 



A9  Zienswijzegever stelt een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen 

gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de 

vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze 

hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn kort weergegeven in onderstaande tekst en zijn volledig 

weergeven in de bijlage.  

 

B9 Controle: Hoe gaat controle plaatsvinden> Dit heeft een negatief effect op de omgeving? 

             

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken.   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

Wie kunnen er eigenlijk tijdelijk wonen op het park? Kun u dat specifieker omschrijven?  

 

In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

Wat is prioritering van handhavingszaken. Graag inzien.  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

 Is uw beleid om allerlei prive zaken op te vragen wel in overeenstemming met de 

privacywet? Zo ja, waar is dit op gebaseerd. 

  

In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren.  

 



Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park. Gaat u deze legaliseren? 

 

De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich t houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek 

per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig 

worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit.   

 

            Kunt u omschrijven hoe een huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet?/Aparte 

procedure. Hoe wordt impact gemeten e.d. Disproportioneel. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 
 

            Is er een budget beschikbaar psychische hulp? Kinderen.. 

 

De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al 

ondersteuning plaatsvinden.  

Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 
 

Hoe wordt omgegaan met situaties waarin 1 persoon een persoongebonden 

gedoogbeschikking heeft, maar andere gezinsleden niet? 

 

Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het verlenen van een gedoogbeschikking. Hoe summier ook gemotiveerd, lijkt het 

aannemelijk dat dit geval buiten de selectie blijft omdat het adres op de lijst 

persoonsgebonden overgangsrecht voorkomt.  

 

Uitzetting kinderen van schooljaar wisselen, onmenselijk 



 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

Overleg toegezegd, maar nu kant en klare beleidsregels 

 

Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken.    

 

Samen met bewoners de Leine in gesprek (slogan) 

 

De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente en 

wanneer/ hoe wordt de prioriteit van handhavingszaken bepaald. Hoe hoog staat 

handhaving recreatiewoningen op deze lijst?   

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 

basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie. Handhaving van recreatiewoningen staat met ingang van 1 juni 2021 hoog op het 

lijstje.   

 

Gaat de gemeente zelf de handhavingstaken uitvoeren? Is de gemeente op de hoogte dat 

externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning regelmatig hun boekje te buiten 

gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

De handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 



 

Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C9 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 

 

Zienswijze 10 
 

A10  Zienswijzegever vraagt tegen de achtergrond van woningnood, 20 jaar niet problematische 

bewoning van onder meer recreatiepark De Leine, dure en langslepende juridische 

procedures of een huisuitzetting niet altijd onevenredig is tot het met de beleidsregel te 

dienen doelen. Zienswijzegever stelt dat er in het voortraject niet is geïnventariseerd wat 

de daadwerkelijke impact van De Leine op de recreatieve uitstraling en bijdrage aan de 

recreatieve voorzieningen in het gebied is.  

Zienswijzegever vraagt zich af waarom wordt gekozen voor een handhavingsstrategie. 

Zienswijzegever wijst op de komst van nieuwe wetgeving om gemeenten meer 

mogelijkheden te geven permanente bewoning in recreatiewoningen toe te staan. zonder 

dat daar een bestemmingsplan wijziging voor nodig is (functie aanduiding ‘permanente 

bewoning toegestaan’ terwijl de bestemming ‘recreatie’ blijft of een object gebonden 

gedoogbeschikking). 

Zienswijzegever merkt op dat de minister deze zomer een aanjaag- en expertise team 

beschikbaar heeft om gemeenten te helpen bij de inventarisatie wat de mogelijkheden 

zijn voor een recreatiepark (recreatie of omzetten naar permanente bewoning).  

 

B10 Vooropgesteld wordt dat er geen huisuitzettingen zullen plaatsvinden op grond van het 

beleid dat voorziet in het opleggen van een last onder dwangsom. Het niet is toegestaan 

om te wonen op een recreatiepark. Het college handelt overeenkomstig het 

handhavingsbeleid, wat inhoudt dat er een last onder dwangsom wordt opgelegd. Als er 

situaties zijn die nopen tot afwijking van het beleid kan het college dat doen met een 

beroep op de in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht geregelde inherente 

afwijkingsmogelijkheid om maatwerk toe te passen in daarvoor geëigende situaties, waarin 

de menselijke maat voorop dient te staan.  

Uitgangspunt van de handhaving is het besluit van 1 mei 2017 waarin is beslist dat de 

bestemming van recreatiebungalowpark De Leine recreatief blijft en er handhavend wordt 

opgetreden tegen bewoning, met het oog waarop beleidsregels zullen worden opgesteld. 

De keuze om handhavend op te treden is toen gemaakt. 

Zienswijzegevers opmerkingen over de inventarisatie van de recreatieve uitstraling en 

bijdrage aan recreatieve voorzieningen, over de komst van nieuwe wetgeving om meer 

mogelijkheden voor permanente bewoning, over het aanjaagteam van de minister zijn in 

het kader van de inspraak niet aan de orde omdat deze niet zijn gericht tegen de 

beleidsregel.  

 

C10  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  



 

 
 
 
Zienswijze 11 

 
A11 Zienswijzegever wijst op de raadsbrief, waarin wordt gesteld dat “gedogen is juridisch 

niet mogelijk, dit is wettelijk niet geregeld”. Zienswijzegever bestrijdt dit onder 
verwijzing naar de “Toezicht- en Handhavingsstrategie Wabo in de provincie Groningen 
2018 voor de gemeente Midden-Groningen”, waarin een drietal situaties wordt genoemd 
waarin gedogen tot de mogelijkheid behoort. Zienswijzegever acht het wenselijk de 
huidige bewoners een (tijdelijke) gedoogbeschikking te verlenen en vraagt zich af waarom 
die mogelijkheid niet is opgenomen in het handhavingsbeleid. 

 Zienswijzegever refereert aan een in een andere discussie aan de orde gestelde vragen en 
brengt deze hier opnieuw naar voren. Het gaat met name over het afgeven van 
gedoogbeschikkingen aan 32 gezinnen die met uitzetting worden bedreigd. 

 Zienswijzegever merkt verder op dat keuze voor de economische impuls voor de hand had 
gelegen. Verder stelt zienswijzegever een aantal vragen over de combinatie van 
recreatieve bewoning en permanente bewoning en in samenhang daarmee de reactie op 
handhavers, mogelijke leegstand van de recreatieverblijven en de aantrekking van 
criminele activiteiten. 
Zienswijzegever stelt dat recreatiepark De Leine dreigt te verpauperen, dat er sprake is 
van geluidoverlast, dat recreanten worden geconfronteerd met controleurs/handhavers, 
dat mensen uit verweggiestan worden bevoordeeld ten opzichte van vaste bewoners, dat 
er sprake zal zijn van omzetverlies door plaatselijke ondernemers en dat er tweemaal zes 
maanden mag worden gewoond op de Leine. Zienswijzegever stelt dat op het moment 
twee maal een half jaar mag worden gewoond op De Leine.  
Zienswijzegever vraagt zich af waarom er geen algemene regel opgenomen waarin 
beschreven wordt dat als iemand gezien zijn persoonlijke situatie (onafhankelijk wat 
precies die persoonlijke situatie exact is) tijdelijk woonruimte nodig heeft, dat dan 
besloten kan worden tot een begunstiging termijn van 24 maanden. 

 
 
B11 In de Toezicht- en Handhavingsstrategie Wabo wordt een aantal situaties aangegeven 

waarin van handhavend optreden kan worden afgezien. Dit is volgens de rechtspraak 
geoorloofd. Het gaat om overgangssituaties, overmachtssituaties en situaties waarin 
handhavend optreden onevenredig is. Het gaat daarbij om uitzonderlijke situaties in 
bijzondere omstandigheden, waarin feitelijk niet wordt overgegaan tot handhavend 
optreden. Dit laat onverlet de hoofdregel dat in beginsel handhavend dient te worden 
treden tegen overtreding van algemeen verbindende voorschriften. De gemeente mag 
onder omstandigheden onder afweging van alle belangen concluderen dat er niet wordt 
overgegaan tot handhaving. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een 
gedoogbeschikking. Er is geen wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een 
dergelijke beschikking. Dit is ook staande rechtspraak. De Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft op 24 april 2019 beslist dat een beslissing van een gemeente om 
een bepaalde situatie te gedogen, bijvoorbeeld zoals in de betreffende uitspraak, het 
gedogen van een onrechtmatig bouwwerk, geen beslissing is in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
Er zullen geen huisuitzettingen plaatsvinden op grond van het beleid dat voorziet in het 
opleggen van een last onder dwangsom. Het niet is toegestaan om te wonen op een 
recreatiepark. Het college handelt overeenkomstig het handhavingsbeleid, wat inhoudt dat 
een last onder dwangsom wordt opgelegd. Als er situaties zijn die nopen tot afwijking van 
het beleid kan het college dat doen met een beroep op de in artikel 4:84 Algemene wet 
bestuursrecht geregelde inherente afwijkingsmogelijkheid om maatwerk toe te passen in 
daarvoor geëigende situaties, waarin de menselijke maat voorop dient te staan. Zoals 



hiervoor is opgemerkt worden geen gedoogbeschikkingen verleend omdat daarvoor geen 
wettelijke grondslag bestaat. 
Uitgangspunt van de handhaving is het besluit van 1 mei 2017 waarin is beslist dat de 
bestemming van recreatiebungalowpark De Leine recreatief blijft. Ter inzage ligt de 
beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. 
Wat wordt aangevoerd door zienswijzegever over de economische impuls, de vragen over 
de combinatie van recreatieve en permanente bewoning en, in samenhang daarmee de 
reactie op handhavers, mogelijke leegstand van de recreatieverblijven en de aantrekking 
van criminele activiteiten heeft geen betrekking op deze beleidsregel. 
Hetzelfde geldt voor zienswijzegevers opmerkingen over dreigende verpaupering, gestelde 
geluidoverlast, confrontatie van recreanten met controleurs/handhavers en bevoordeling 
van mensen uit verweggiestan ten opzichte van vaste bewoners, alsmede omzetverlies van 
plaatselijke ondernemers, evenals de stelling dat mag tweemaal zes maanden mag worden 
gewoond op De Leine. Ten aanzien van deze laatste stelling merken wij op dat deze niet 
juist is, aangezien het beleid waarop die mogelijkheid was gebaseerd is komen te vervallen 
met de oprichting van de gemeente Midden-Groningen. 
Over de lengte van de begunstigingstermijn merken wij dat deze volgens de jurisprudentie 
van de Afdeling bestuursrechtspraak niet langer mag zijn dan nodig om aan de 
last te kunnen voldoen. Een begunstigingstermijn met een verlengingsmogelijkheid voor de 
in de beleidsregel genoemde situaties, met daarbij de mogelijkheid om met toepassing van 
artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht af te wijken als er situaties zijn die nopen tot 
afwijking omdat de menselijke maat voorop dient te staan, voorziet in alle denkbaar 
voorkomende situaties. 
 

C11 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  
 

 
Zienswijze 12 
 

A12 Zienswijzegever vraagt zich af hoe de toekomst van het park eruit ziet. Hij stelt dat een 

visie hierop ontbreekt en wenst antwoord op de vragen of en wanneer er een 

recreatievisie komt voor het Zuidlaardermeer, Klein Scheveningen en bungalowpark De 

Leine. Zienswijzegever vraagt zich in verband met een uitgewerkt plan van De Leine voor 

een park en een jachthaven af waarom de gemeente niet met alle betrokkenen om tafel is 

gaan zitten. 

 

B12 Deze vragen/opmerkingen zijn niet aan te merken als zienswijze inzake de beleidsregel 

Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Er wordt 

ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het Zuidlaardermeergebied. 

 

C12  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
 
Zienswijze 13 
 

A13 Zienswijzegever stelt van A tot en met X genummerde vragen over het beleid.  

Deze worden hier per vraag behandeld. Voor de vragen wordt verwezen naar de bijlage.  

B13 

A. Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  



B. De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding van 

algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. Gedogen 

is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder afweging van alle 

belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom 

wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere situaties opgenomen onder 

1.1.5. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een gedoogbeschikking. Er is geen 

wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een dergelijke beschikking. 
C. Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, zodat 

dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare posities 

zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te worden 

benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval informatie en 

advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een casemanager uit het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de beoordeling in voorkomende gevallen 

advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde Toets Midden-Groningen van het Sociaal 

Domein. 
D. De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 
E. Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 
F. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de 

mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe) en 

anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid van het handhavingsbeleid.  
G. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en huurder-

bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor een 

dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke 

verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van 

de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze bedragen kan voldoen. De 

last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het 

tot verbeuring (constatering van de overtreding komt). 
H. Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden.  
I. De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 
J. Inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel 

van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest 

van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. 
K. Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden.  
L. Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder K. 



M. De controle wordt uitgevoerd door een externe partij. 
N. Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving, aangezien de 

toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 
O. Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 
P. Hij mag daar recreëren overeenkomstig het bestemmingsplan. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 
Q. De controle door de externe partij vindt plaats op deugdelijke wijze, waarbij afhankelijk 

van dossier de meest geëigende en toegelaten controles worden gedaan. Daarbij geldt de 

vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht. Dat houdt in dat de bestuursrechter bij de 

beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer de bewijsmiddelen een 

grote vrijheid heeft. 
R. Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders.  
S. De uitvoering van de handhaving vindt plaats met de menselijke maat. Overeenkomstig de 

oproep van de minister in haar Kamerbrief van 8 december 2020 zal bij de handhaving op 

permanente bewoning van recreatiewoningen de menselijke maat worden betracht.  
De minister geeft daarin aan rekening te houden met de menselijke maat tijdens de 

tweede golf. Hoe dan ook zal de gemeente bij de uitvoering van de handhaving rekening 

houden met bijzondere omstandigheden, zoals corona. 

T. Anders dan in de zienswijze wordt gesteld is dit opgenomen in het beleid onder punt 9 van 

de toelichting. 

U. De regels die staan vermeld in het bestemmingsplan.  

V. Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl. 

W. De gemeente gaat toezien op de naleving van de voorschriften van het bestemmingsplan.  

X. Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. 

 

C13 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
 
Zienswijze 14 
 

A14  Zienswijzegever stelt van 1 tot en met 13 genummerde vragen over het beleid.  

Deze worden hier per vraag behandeld. Voor de vragen wordt verwezen naar de bijlage.  

 

B14 

1. Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
2. Het college van burgemeester en wethouders is op de hoogte van de plannen die er zijn om 

een wijziging van het Bor in te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel 

hebben om de mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch 

strijdig gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijziging komen 

niet overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en wethouders 

zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor daadwerkelijk wordt 



ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een omgevingsvergunning. Het college van 

burgemeester en wethouders zal in dat geval gebruik maken van haar discretionaire 

bevoegdheid op dit punt. 
3. Na een inventarisatie van de in strijd met het bestemmingsplan bewoonde 

recreatieverblijven, door middel van een bestandsvergelijking te beginnen met 

inschrijvingen in de Brp, bepaalt het lot ten aanzien van welke twee recreatieverblijven 

per recreatiepark c.q. rest van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting 

geschiedt door de notaris. Ten aanzien van de aldus geselecteerde recreatieverblijven 

wordt een handhavingstraject opgestart. Bekendmaking van deze handhavingstrajecten 

worden niet bekendgemaakt. Zij worden toegezonden aan de belanghebbende om in 

werking te treden.  
4. Slechts op de uitgelote adressen wordt gecontroleerd en handhavend opgetreden tegen de 

onrechtmatige bewoning. De eigenaren van deze verblijven die het recreatieverblijf in 

strijd met het bestemmingsplan laten bewonen krijgen ook te maken met handhaving.  
5. Zij mogen daar ter plaatse recreatief verblijven.  
6. Deze regels zijn neergelegd in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De controle vindt 

plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders. 
7. De vraag is of er sprake is van recreatieve of permanente bewoning. Dat zal worden 

vastgesteld door middel van een bestandsvergelijking te beginnen met de BRP. Op grond 

van de inventarisatie wordt een selectie gemaakt. 
8. Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 
9. Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving 
10. (9) dat is afhankelijk van de omstandigheden, waarbij de regels van het bestemmingsplan 

leidend zijn. Een sterke aanwijzing is inschrijving in het BRP. Daarnaast is steunbewijs 

nodig, waarbij de vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht geldt. Dat houdt in dat de 

bestuursrechter bij de beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer de 

bewijsmiddelen een grote vrijheid heeft. 
11. (9) De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 
12. (10) Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 

is bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. 
13. (11) zie antwoord hierboven onder 12 (10).  
14. (12) Voorop staat dat bewoners voldoen aan de verplichting van het bestemmingsplan en 

recreatieverblijven niet permanent bewonen. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen 

strijdig gebruik handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom 

opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Indien na verstrijken van die 

termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan 

wordt de dwangsom verbeurd. 
15. (13) Dit is een hypothetische vraag. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin de 

menselijke maat niet uit het oog verloren wordt. Het college heeft de mogelijkheid om de 

begunstigstermijn te verlengen en af te wijken van de beleidsregel. De beleidsregel biedt 



daarvoor in voldoende houvast. Het college heeft de mogelijkheid in voorkomende gevallen 

af te wijken van de beleidsregel als het concrete geval daartoe aanleiding geeft. Als er 

situaties zijn die nopen tot afwijking van het beleid kan het college dat doen met een 

beroep op de in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht geregelde inherente 

afwijkingsmogelijkheid om maatwerk toe te passen in daarvoor geëigende situaties, waarin 

de menselijke maat voorop dient te staan. 

 

C14 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
 
Zienswijze 15 
 

A15 Zienswijzegever stelt een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen 

gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de 

vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze 

hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn kort weergegeven in onderstaande tekst en zijn volledig 

weergeven in de bijlage.  

 

B15 Controle: Hoe gaat controle plaatsvinden> Dit heeft een negatief effect op de omgeving? 

             

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken.   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

Wie kunnen er eigenlijk tijdelijk wonen op het park? Kun u dat specifieker omschrijven?  

 

In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

Wat is prioritering van handhavingszaken. Graag inzien.  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 



gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

 Is uw beleid om allerlei prive zaken op te vragen wel in overeenstemming met de 

privacywet? Zo ja, waar is dit op gebaseerd. 

  

In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren.  

 

Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park. Gaat u deze legaliseren? 

 

De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich t houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek 

per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig 

worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit.   

 

            Kunt u omschrijven hoe een huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet?/Aparte 

procedure. Hoe wordt impact gemeten e.d. Disproportioneel. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 
 

             Is er een budget beschikbaar psychische hulp? Kinderen.. 

 

De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al 

ondersteuning plaatsvinden.  

Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 



ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 
 

Hoe wordt omgegaan met situaties waarin 1 persoon een persoongebonden 

gedoogbeschikking heeft, maar andere gezinsleden niet? 

 

Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het verlenen van een gedoogbeschikking. Hoe summier ook gemotiveerd, lijkt het 

aannemelijk dat dit geval buiten de selectie blijft omdat het adres op de lijst 

persoonsgebonden overgangsrecht voorkomt. 

 

Uitzetting kinderen van schooljaar wisselen, onmenselijk 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

Overleg toegezegd, maar nu kant en klare beleidsregels 

 

Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken. 

 

Samen met bewoners de Leine in gesprek (slogan) 

 

De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente en 

wanneer/ hoe wordt de prioriteit van handhavingszaken bepaald. Hoe hoog staat 

handhaving recreatiewoningen op deze lijst?   

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 



handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 

basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie. Handhaving van recreatiewoningen staat met ingang van 1 juni 2021 hoog op het 

lijstje.   

 

Gaat de gemeente zelf de handhavingstaken uitvoeren? Is de gemeente op de hoogte dat 

externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning regelmatig hun boekje te buiten 

gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

De handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C15 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
 
Zienswijze 16 
 

A16 Zienswijzegever stelt een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen 

gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de 

vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze 

hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn kort weergegeven in onderstaande tekst en zijn volledig 

weergeven in de bijlage.  

 

B16 Controle: Hoe gaat controle plaatsvinden> Dit heeft een negatief effect op de omgeving? 

             

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken.   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

Wie kunnen er eigenlijk tijdelijk wonen op het park? Kun u dat specifieker omschrijven?  

 



In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

Wat is prioritering van handhavingszaken. Graag inzien.  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

 Is uw beleid om allerlei prive zaken op te vragen wel in overeenstemming met de 

privacywet? Zo ja, waar is dit op gebaseerd. 

  

In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren.  

 

Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park. Gaat u deze legaliseren? 

 

De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich t houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek 

per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig 

worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit.   

 

            Kunt u omschrijven hoe een huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet?/Aparte 

procedure. Hoe wordt impact gemeten e.d. Disproportioneel. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 
 

             Is er een budget beschikbaar psychische hulp? Kinderen.. 

 



De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al 

ondersteuning plaatsvinden.  
Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 
 

Hoe wordt omgegaan met situaties waarin 1 persoon een persoongebonden 

gedoogbeschikking heeft, maar andere gezinsleden niet? 

 

Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het verlenen van een gedoogbeschikking. Hoe summier ook gemotiveerd, lijkt het 

aannemelijk dat dit geval buiten de selectie blijft omdat het adres op de lijst 

persoonsgebonden overgangsrecht voorkomt. 

 

Uitzetting kinderen van schooljaar wisselen, onmenselijk 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

Overleg toegezegd, maar nu kant en klare beleidsregels 

 

Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken. 

  

Samen met bewoners de Leine in gesprek (slogan) 

 



De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente en 

wanneer/ hoe wordt de prioriteit van handhavingszaken bepaald. Hoe hoog staat 

handhaving recreatiewoningen op deze lijst?   

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 

basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie. Handhaving van recreatiewoningen staat met ingang van 1 juni 2021 hoog op het 

lijstje.   

 

Gaat de gemeente zelf de handhavingstaken uitvoeren? Is de gemeente op de hoogte dat 

externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning regelmatig hun boekje te buiten 

gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

De handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C16 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 

 
Zienswijze 17 
 

A17 Zienswijzegever stelt een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen 

gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de 

vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze 

hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn kort weergegeven in onderstaande tekst en zijn volledig 

weergeven in de bijlage.  

 

B17 Controle: Hoe gaat controle plaatsvinden> Dit heeft een negatief effect op de omgeving? 



             

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken.   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

Wie kunnen er eigenlijk tijdelijk wonen op het park? Kun u dat specifieker omschrijven?  

 

In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

Wat is prioritering van handhavingszaken. Graag inzien.  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

 Is uw beleid om allerlei prive zaken op te vragen wel in overeenstemming met de 

privacywet? Zo ja, waar is dit op gebaseerd. 

  

In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren.  

 

Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park. Gaat u deze legaliseren? 

 

De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich t houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek 

per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig 

worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit.   

 



            Kunt u omschrijven hoe een huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet?/Aparte 

procedure. Hoe wordt impact gemeten e.d. Disproportioneel. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 
 

             Is er een budget beschikbaar psychische hulp? Kinderen.. 

 

De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al 

ondersteuning plaatsvinden.  

Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 
 

Hoe wordt omgegaan met situaties waarin 1 persoon een persoongebonden 

gedoogbeschikking heeft, maar andere gezinsleden niet? 

 

Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het verlenen van een gedoogbeschikking. Hoe summier ook gemotiveerd, lijkt het 

aannemelijk dat dit geval buiten de selectie blijft omdat het adres op de lijst 

persoonsgebonden overgangsrecht voorkomt. 

 

Uitzetting kinderen van schooljaar wisselen, onmenselijk 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 



andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

Overleg toegezegd, maar nu kant en klare beleidsregels 

 

Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken.  

 

Samen met bewoners de Leine in gesprek (slogan) 

 

De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente en 

wanneer/ hoe wordt de prioriteit van handhavingszaken bepaald. Hoe hoog staat 

handhaving recreatiewoningen op deze lijst?   

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 

basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie. Handhaving van recreatiewoningen staat met ingang van 1 juni 2021 hoog op het 

lijstje.   

 

Gaat de gemeente zelf de handhavingstaken uitvoeren? Is de gemeente op de hoogte dat 

externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning regelmatig hun boekje te buiten 

gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

De handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 



C17 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 

 

Zienswijze 18 
 

A18 Zienswijzegever stelt een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen 

gaat het bij vragen niet alleen om het geven van een zienswijze, echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. Voor de vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B18 De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Daarin zijn regels gegeven waarin 

rekening wordt gehouden met bijzondere situaties, zoals aardbevingsschade waarin een 

langere begunstigingstermijn wordt gegeven. Ook wordt rekening gehouden met corona, 

overeenkomstig de oproep van de minister in haar Kamerbrief van 8 december 2020 om bij 

de handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen de menselijke maat te 

betrachten. 

 

 Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. 

 

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden.  

 

Om onder 1.1.5 te vallen dient sprake te zijn van een van de daar opgesomde situaties. 

Men dient zich er echter bewust van te zijn dat deze situaties van toepassing zijn als sprake 

is van strijdige bewoning van een recreatiewoning, waartegen handhavend wordt 

opgetreden door middel van een last onder dwangsom. Indien sprake is van een van de 

opgesomde situaties 1.1.5, dan is de begunstigingstermijn maximaal 24 maanden. De 

overtreder dient aan te tonen dat hij voor een verlenging van de begunstigingstermijn in 

aanmerking komt door middel van overlegging deugdelijke bewijsmiddelen.  

 

 

 

Het college heeft de mogelijkheid in voorkomende gevallen af te wijken van de 

beleidsregel als het concrete geval daartoe aanleiding geeft. Als er situaties zijn die nopen 

tot afwijking van het beleid kan het college dat doen met een beroep op de in artikel 4:84 

Algemene wet bestuursrecht geregelde inherente afwijkingsmogelijkheid om maatwerk toe 

te passen in daarvoor geëigende situaties, waarin de menselijke maat voorop dient te 

staan. 

 

De definitie is recreatief verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het 

bestemmingsplan. Dit dient dus per geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een 



tijdseenheid worden uitgedrukt. Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen 

onderbroken plaatsvinden. 

 

De beginselen van toezicht en handhaving zijn geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene 

wet bestuursrecht (hierna: Awb). Op basis van artikel 5:15 van de Awb is een 

toezichthouder bevoegd elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder 

toestemming van de bewoner. Deze laatste passage sluit aan bij de verbodsbepaling van de 

Grondwet en ziet dan ook alleen op het betreden van een woning. Artikel 5:13 van de Awb 

zegt dat een toezichthouder van zijn bevoegdheden slechts gebruik maakt voor zover dat 

redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Met inachtneming van deze 

voorschriften mag een toezichthouder onderzoek verrichten naar al dan niet strijdige 

situaties, ook gericht op onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. 

 

De recreatieve bestemming is geregeld in het bestemmingsplan Woongebieden 2013. Tegen 

met dit bestemmingsplan strijdig gebruik kan worden opgetreden met bestuursrechtelijke 

handhavingsmaatregelen die zijn geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en de 

Gemeentewet. 

 

De uitvoering van de handhaving vindt plaats met de menselijke maat. Overeenkomstig de 

oproep van de minister in haar Kamerbrief van 8 december 2020 zal bij de handhaving op 

permanente bewoning van recreatiewoningen de menselijke maat worden betracht.  
De minister geeft in die brief aan rekening te houden met de menselijke maat tijdens de 

tweede golf. Hoe dan ook zal de gemeente bij de uitvoering van de handhaving rekening 

houden met bijzondere omstandigheden, zoals corona. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden.  

 

Op de voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door 

middel van inspraak. Het college neemt de reacties mee in zijn besluitvorming. De lopende 

inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de werkwijze zoals 

vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke inspraakverordening. De 

gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. Dit betekent overigens 

dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met bestaande rechten, 

welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van recreatiewoningen.  

 

De gemeente kan op grond van haar bevoegdheden in de APV optreden tegen overlast in 

het kader van openbare orde. 

 

C18 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
 
Zienswijze 19 
 

A19  Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 



worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen worden hieronder kort weergegeven. Voor de volledige vragen wordt 

verwezen naar de bijlage. 

 

B19 

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 

5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden.  

 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 

 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 



Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook 

voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap 

niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 

10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen 

met BRP.   

 

12. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

De notaris trekt het lot.  

 

13. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrechten 

uitgezonderd. 

 

14. Wat is de procedure hiervoor? 

 

Zie antwoord onder 13 

 

15. Wat zijn de kosten voor de lotingen? 

Het notariële tarief. 

16. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw 

doel gerealiseerd bij park de Leine? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 



beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 

als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te 

treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het 

moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

 

17. Kan iemand zich ergens aanmelden als hij van mening is dat hij onder de kwetsbare 

groep valt, zodat hij buiten de loting valt?  

 

Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om 

enige reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon 

zich melden bij de gemeente. 

 

18. Is er sprake van beoordeling door een onafhankelijke commissie. 

 

Die beoordeling vindt plaats door (leden van) het sociaal team. Het sociaal team is 

weliswaar in dienst van de gemeente maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. 

Bovendien zijn de leden van het sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij 

over de vereiste achtergrond en langjarige ervaring. 

 

19. Hoe wordt gecontroleerd of de aanmelding voor een kwetsbare groep terecht is? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

20. Kan iemand bezwaar en beroep indienen als zijn aanmelding voor de kwetsbare groep 

niet gehonoreerd wordt.  

 

Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

21. Waar baseert u het op, als u zou stellen dat dit niet kan? 

 

Zie antwoord onder vraag 20. 

 



22. Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot.   

 

23. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ingeloot ben? 

 

Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden waartegen u een 

zienswijze kunt indienen.  

 

24. Hoe krijg ik bericht van de gemeente als ik uitgeloot ben? 

 

Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 

Het lot bepaalt voor welke adressen in een bepaald jaar het handhavingstraject wordt 

opgestart. Alleen de bewoners van betreffende adressen zullen dus een brief krijgen. 

Los hiervan moeten allen, die in strijd met het bestemmingsplan wonen in een 

recreatieverblijf, het strijdige gebruik beëindigen. Het moment van het 

handhavingstraject wordt bepaald door het lot. Eigenaren van niet ingelote 

onrechtmatige bewoonde objecten verkeren niet in een voordeliger positie. Wonen in 

een recreatieverblijf is in alle gevallen juridisch niet toegestaan.  

 

25. Als iemand is ingeloot, en na de loting alsnog onder een kwetsbare groep valt, kan hij 

dan langer uitstel krijgen van de loting of hier helemaal uitgaan?  

 

Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie 

(welke voldoet aan het beleid) kan het college besluiten de begunstigingstermijn te 

verlengen. Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen onder een bijzondere 

situatie betekent niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige situatie moet nog 

steeds worden beëindigd, alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

26. De bezetting is bij het mede toestaan van permanente bewoning 365 dagen 

per jaar. Hier hebben niet alleen de recreatieve bedrijven maar alle bedrijven, 

scholen, verenigingen, stichtingen, kerken, enz. ,enz. in de regio baat bij. 

Wat gaat de Gemeente concreet doen om te zorgen dat de 

bezettingsgraad niet naar beneden gaat, maar sterker nog stijgt? 

 

De gemeente heeft 1 mei 2017 beslist dat de bestemming van recreatiebungalowpark 

De Leine recreatief blijft en er handhavend wordt opgetreden tegen bewoning, met het 

oog waarop beleidsregels zullen worden opgesteld. De keuze om handhavend op te 

treden is toen gemaakt. 

 

C19  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 
 
Zienswijze 20 



 

A20  Zienswijzegever stelt een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen 

gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de 

vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze 

hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn kort weergegeven in onderstaande tekst en zijn volledig 

weergeven in de bijlage.  

 

B20  Controle: Hoe gaat controle plaatsvinden> Dit heeft een negatief effect op de omgeving? 

             

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken.   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

Wie kunnen er eigenlijk tijdelijk wonen op het park? Kun u dat specifieker omschrijven?  

 

In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

Wat is prioritering van handhavingszaken. Graag inzien.  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

 Is uw beleid om allerlei prive zaken op te vragen wel in overeenstemming met de 

privacywet? Zo ja, waar is dit op gebaseerd. 

  

In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren.  



 

Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park. Gaat u deze legaliseren? 

 

De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich t houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek 

per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig 

worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit.   

 

            Kunt u omschrijven hoe een huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet?/Aparte 

procedure. Hoe wordt impact gemeten e.d. Disproportioneel. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 
 

             Is er een budget beschikbaar psychische hulp? Kinderen.. 

 

De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al 

ondersteuning plaatsvinden.  
Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 
 

Hoe wordt omgegaan met situaties waarin 1 persoon een persoongebonden 

gedoogbeschikking heeft, maar andere gezinsleden niet? 

 

Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het verlenen van een gedoogbeschikking. Hoe summier ook gemotiveerd, lijkt het 

aannemelijk dat dit geval buiten de selectie blijft omdat het adres op de lijst 

persoonsgebonden overgangsrecht voorkomt.  

 



Uitzetting kinderen van schooljaar wisselen, onmenselijk 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

Overleg toegezegd, maar nu kant en klare beleidsregels 

 

Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken. 

 

Samen met bewoners de Leine in gesprek (slogan) 

 

De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente en 

wanneer/ hoe wordt de prioriteit van handhavingszaken bepaald. Hoe hoog staat 

handhaving recreatiewoningen op deze lijst?   

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 

basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie. Handhaving van recreatiewoningen staat met ingang van 1 juni 2021 hoog op het 

lijstje.   

 

Gaat de gemeente zelf de handhavingstaken uitvoeren? Is de gemeente op de hoogte dat 

externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning regelmatig hun boekje te buiten 

gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 



De handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C20  Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
 
Zienswijze 21 
 

A21  Zienswijzegevers maken zich zorgen over de onduidelijkheid over het handhavingsbeleid 

i.c.m. exorbitant hoge dwangsommen en vragen zich af wat de visie is op het totale gebied 

Zuidlaardermeer.  

 

B21 Het handhavingsbeleid geeft vanuit de beginselplicht een helder kader voor de uitvoering 

van de handhaving. Het geeft aan hoe de selectie wordt gemaakt, dat een last onder 

dwangsom wordt opgelegd waarbij een begunstigingstermijn wordt gegeven om een einde 

aan de overtreding te maken en voor welke situaties een verlenging van de 

begunstigingstermijn mogelijk is. Als er situaties zijn die nopen tot afwijking van het beleid 

kan het college dat doen met een beroep op de in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht 

geregelde inherente afwijkingsmogelijkheid om maatwerk toe te passen in daarvoor 

geëigende situaties, waarin de menselijke maat voorop dient te staan. Wordt de last niet 

nagekomen binnen de begunstigingstermijn dan wordt vastgesteld dat de dwangsom wordt 

verbeurd. Afhankelijk van de positie van de bewoner (eigenaar-bewoner, eigenaar-

verhuurder, huurder) is een keuze gemaakt voor een dwangsom per maand met een 

maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van 

het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. Het gaat er niet om 

dat een normale burger deze bedragen kan voldoen, de last onder dwangsom heeft als doel 

dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het tot verbeuring (constatering van de 

overtreding komt). Dat dergelijke procedures geld kosten en lange procedures zijn te 

verwachten is geen reden om af te zien van handhaving. Er geldt namelijk een 

beginselplicht tot handhaving voor de gemeente. 

 Het is niet op voorhand te zeggen dat procedures lang duren. Na de bezwaarprocedure over 

de dwangsom kan de bezwaarprocedure over de invordering binnen twee jaar worden 

doorlopen. De dwangsom kan dan al worden geïncasseerd door bij dwangbevel, ook al lopen 

daarover nog beroepsprocedures.  

 Aan de gebiedsvisie wordt op het ogenblik gewerkt.  

Mocht er al sprake zijn van overlast afkomstig van een volledig recreatief recreatiepark De 

Leine dan kan daar in kader van de wettelijk mogelijkheden worden opgetreden, 

bijvoorbeeld op grond van de APV tegen overlast, of toezicht op de naleving van het 

Activiteitenbesluit of het bestemmingsplan.  

Wat betreft uw opmerking om nog eens om tafel te gaan merken wij op dat het 

uitgangspunt van de handhaving is het besluit van 1 mei 2017 waarin is beslist dat de 



bestemming van recreatiebungalowpark De Leine recreatief blijft en er handhavend wordt 

opgetreden tegen bewoning, met het oog waarop beleidsregels zullen worden opgesteld. 

De keuze om handhavend op te treden is toen gemaakt. Dit is herbevestigd bij het 

collegebesluit van 26 mei 2020.  

Ten aanzien van de Meerwijkbrug wijzen wij u op de lopende procedure waarin u zo 

mogelijk een actie kunt ondernemen. 
 

C21  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
 
Zienswijze 22 

 

A22 Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen worden hier kort weergegeven. Voor de volledige vragen wordt 

verwezen naar de bijlage. 

 

B22 

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 

5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden.  

 



6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

De gemeente betaalt de kosten. 

 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 

Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook 

voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap 

niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 

10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen 

met BRP.   

 

12. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

De notaris trekt het lot.  

 

13. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrechten 

uitgezonderd. 

 

14. Wat is de procedure hiervoor? 

Zie antwoord onder 13 

 

15. Wat zijn de kosten voor de lotingen? 

Het notariële tarief. 

 



16. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw 

doel gerealiseerd bij park de Leine? 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 

als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te 

treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het 

moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

17. Kan iemand zich ergens aanmelden als hij van mening is dat hij onder de kwetsbare 

groep valt, zodat hij buiten de loting valt?  

Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om 

enige reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon 

zich melden bij de gemeente. 

 

18. Is er sprake van beoordeling door een onafhankelijke commissie. 

Die beoordeling vindt plaats door (leden van) het sociaal team. Het sociaal team is 

weliswaar in dienst van de gemeente maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. 

Bovendien zijn de leden van het sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij 

over de vereiste achtergrond en langjarige ervaring. 

 

19. Hoe wordt gecontroleerd of de aanmelding voor een kwetsbare groep terecht is? 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

20. Kan iemand bezwaar en beroep indienen als zijn aanmelding voor de kwetsbare groep 

niet gehonoreerd wordt.  

Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

21. Waar baseert u het op, als u zou stellen dat dit niet kan? 

Zie antwoord onder vraag 20. 

 



22. Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot.   

 

23. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ingeloot ben? 

Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden waartegen u een 

zienswijze kunt indienen.  

 

24. Hoe krijg ik bericht van de gemeente als ik uitgeloot ben? 

Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 

Het lot bepaalt voor welke adressen in een bepaald jaar het handhavingstraject wordt 

opgestart. Alleen de bewoners van betreffende adressen zullen dus een brief krijgen. 

Los hiervan moeten allen, die in strijd met het bestemmingsplan wonen in een 

recreatieverblijf, het strijdige gebruik beëindigen. Het moment van het 

handhavingstraject wordt bepaald door het lot. Eigenaren van niet ingelote 

onrechtmatige bewoonde objecten verkeren niet in een voordeliger positie. Wonen in 

een recreatieverblijf is in alle gevallen juridisch niet toegestaan.  

 

25. Als iemand is ingeloot, en na de loting alsnog onder een kwetsbare groep valt, kan hij 

dan langer uitstel krijgen van de loting of hier helemaal uitgaan?  

Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie 

(welke voldoet aan het beleid) kan het college besluiten de begunstigingstermijn te 

verlengen. Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen onder een bijzondere 

situatie betekent niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige situatie moet nog 

steeds worden beëindigd, alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

C22 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 
 
Zienswijze 23 
 

A23 Zienswijzegever stelt met letters aangegeven vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn opgenomen in de bijlage.  

 

B23  

A. Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
B. De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding van 

algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. Gedogen 

is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder afweging van alle 

belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom 



wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere situaties opgenomen onder 

1.1.5. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een gedoogbeschikking. Er is geen 

wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een dergelijke beschikking. 
C. Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, zodat 

dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare posities 

zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te worden 

benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval informatie en 

advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een casemanager uit het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de beoordeling in voorkomende gevallen 

advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde Toets Midden-Groningen van het Sociaal 

Domein. 
D. De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 
E. Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 
F. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de 

mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 

maanden in totaal) en anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid van het 

handhavingsbeleid.  
G. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en huurder-

bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor een 

dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke 

verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van 

de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze bedragen kan voldoen. De 

last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het 

tot verbeuring (constatering van de overtreding komt). 
H. Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te zoeken c.q. te vinden.  
I. Recreatief gebruik is recreatief gebruik, het aantal recreanten is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval, zoals vloeroppervlakte, grootte gezin enzovoorts. 
J. De gemeente gaat controleren en zo nodig handhavend optreden tegen met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik.  
K. De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 
L. Inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel 

van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest 

van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. 
M. Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden.  



N. Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder M. 
O. De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders.  
P. Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving, aangezien de 

toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 
Q. Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 
R. Hij mag daar recreëren overeenkomstig het bestemmingsplan. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 
S. De controle door de externe partij vindt plaats op deugdelijke wijze, waarbij afhankelijk 

van dossier de meest geëigende en toegelaten controles worden gedaan. Daarbij geldt de 

vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht. Dat houdt in dat de bestuursrechter bij de 

beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer de bewijsmiddelen een 

grote vrijheid heeft. 
T. Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders. Dit is een wettelijke vereist. 
U. Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Het lijkt aannemelijk dat dit 

adres buiten de selectie blijft omdat een persoon die voorkomt op de lijst 

persoonsgebonden overgangsrecht op het desbetreffende adres woont. De medebewoners 

kunnen daaraan echter geen rechten ontlenen. De menselijke maat bij de uitvoering van de 

handhaving komt hier tot uitdrukking in de mogelijkheid rekening te houden met hen als 

bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de mogelijkheid de begunstigingstermijn 

van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 maanden in totaal) en anderzijds in 

de inherente afwijkingsmogelijkheid van het handhavingsbeleid.  
V. Dat is uitdrukkelijk opgenomen in de tekst van het beleid onder hardheidsclausule. 
W. De regels van het bestemmingsplan. 
X. Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl. 

Y. De gemeente ziet toe op de naleving van de voorschriften van het bestemmingsplan.  

Z. Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Er wordt 

ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het Zuidlaardermeergebied. 

AA. Dit is in deze procedure niet aan de orde. Wel is dit onderzoek verricht in het kader van 

het bestemmingsplan Partiële herziening woongebieden, dat binnenkort ter visie wordt 

gelegd. 

BB. Overlast kan worden gemeld bij de gemeente.  

CC. Aan het onderhoud wordt gewerkt conform de planning, dit is het in het kader van deze 

procedure niet aan de orde.  

DD. Kennelijk doelt zienswijzegever erop dat het houden van toezicht en handhaving geld 

kosten. Dit is juist maar dat is geen reden af te zien van toezicht en handhaving. Er geldt 

namelijk een beginselplicht tot handhaving voor de gemeente. 

EE. Het handhavingsbeleid is in de hele gemeente van toepassing. 

FF. Zie antwoord onder U.  

 

C23  Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 

 



Zienswijze 24 
 

A24  Zienswijzegever stelt met letters aangegeven vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn opgenomen in de bijlage. 

B24 
 

A. Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
B. De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding van 

algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. Gedogen 

is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder afweging van alle 

belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom 

wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere situaties opgenomen onder 

1.1.5. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een gedoogbeschikking. Er is geen 

wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een dergelijke beschikking. 
C. Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, zodat 

dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare posities 

zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te worden 

benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval informatie en 

advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een casemanager uit het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de beoordeling in voorkomende gevallen 

advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde Toets Midden-Groningen van het Sociaal 

Domein. 
D. De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 
E. Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 
F. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de 

mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 

maanden in totaal) en anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid van het 

handhavingsbeleid.  
G. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en huurder-

bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor een 

dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke 

verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van 

de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze bedragen kan voldoen. De 

last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het 

tot verbeuring (constatering van de overtreding komt). 
H. Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te zoeken c.q. te vinden.  



I. Recreatief gebruik is recreatief gebruik, het aantal recreanten is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval, zoals vloeroppervlakte, grootte gezin enzovoorts. 
J. De gemeente gaat controleren en zo nodig handhavend optreden tegen met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik.  
K. De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 
L. Inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel 

van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest 

van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. 
M. Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden.  
N. Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder M. 
O. De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders.  
P. Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving, aangezien de 

toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 
Q. Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 
R. Hij mag daar recreëren overeenkomstig het bestemmingsplan. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 
S. De controle door de externe partij vindt plaats op deugdelijke wijze, waarbij afhankelijk 

van dossier de meest geëigende en toegelaten controles worden gedaan. Daarbij geldt de 

vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht. Dat houdt in dat de bestuursrechter bij de 

beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer de bewijsmiddelen een 

grote vrijheid heeft. 
T. Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders. Dit is een wettelijke vereist. 
U. Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het verlenen van een gedoogbeschikking. Het lijkt aannemelijk dat dit adres buiten de 

selectie blijft omdat een persoon die voorkomt op de lijst persoonsgebonden 

overgangsrecht op het desbetreffende adres woont. De medebewoners kunnen daaraan 

echter geen rechten ontlenen. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving 

komt hier tot uitdrukking in de mogelijkheid rekening te houden met hen als bijzondere 

gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de mogelijkheid de begunstigingstermijn van de 

dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 maanden in totaal) en anderzijds in de 

inherente afwijkingsmogelijkheid van het handhavingsbeleid.  
V. Dat is uitdrukkelijk opgenomen in de tekst van het beleid onder hardheidsclausule. 
W. De regels van het bestemmingsplan. 
X. Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl. 

Y. De gemeente ziet toe op de naleving van de voorschriften van het bestemmingsplan.  



Z. Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Er wordt 

ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het Zuidlaardermeergebied. 

AA. Dit is in deze procedure niet aan de orde. Wel is dit onderzoek verricht in het kader van 

het bestemmingsplan Partiële herziening woongebieden, dat binnenkort ter visie wordt 

gelegd. 

BB. Overlast kan worden gemeld bij de gemeente.  

CC. Aan het onderhoud wordt gewerkt conform de planning, dit is het in het kader van deze 

procedure niet aan de orde.  

DD. Kennelijk doelt zienswijzegever erop dat het houden van toezicht en handhaving geld 

kosten. Dit is juist maar dat is geen reden af te zien van toezicht en handhaving. Er geldt 

namelijk een beginselplicht tot handhaving voor de gemeente. 

EE. Het handhavingsbeleid is in de hele gemeente van toepassing. 

 

C24  deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 

 

Zienswijze 25 
 

A25  Zienswijzegever stelt met letters aangegeven vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn opgenomen in de bijlage. 

B25 

A. Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
B. De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding van 

algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. Gedogen 

is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder afweging van alle 

belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom 

wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere situaties opgenomen onder 

1.1.5. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een gedoogbeschikking. Er is geen 

wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een dergelijke beschikking. 
C. Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, zodat 

dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare posities 

zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te worden 

benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval informatie en 

advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een casemanager uit het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de beoordeling in voorkomende gevallen 

advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde Toets Midden-Groningen van het Sociaal 

Domein. 
D. De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 
E. Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 



F. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de 

mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 

maanden in totaal) en anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid van het 

handhavingsbeleid.  
G. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en huurder-

bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor een 

dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke 

verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van 

de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze bedragen kan voldoen. De 

last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het 

tot verbeuring (constatering van de overtreding komt). 
H. Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te zoeken c.q. te vinden.  
I. Recreatief gebruik is recreatief gebruik, het aantal recreanten is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval, zoals vloeroppervlakte, grootte gezin enzovoorts. 
J. De gemeente gaat controleren en zo nodig handhavend optreden tegen met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik.  
K. De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 
L. Inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel 

van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest 

van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. 
M. Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden.  
N. Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder M. 
O. De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders.  
P. Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving, aangezien de 

toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 
Q. Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 
R. Hij mag daar recreëren overeenkomstig het bestemmingsplan. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 
S. De controle door de externe partij vindt plaats op deugdelijke wijze, waarbij afhankelijk 

van dossier de meest geëigende en toegelaten controles worden gedaan. Daarbij geldt de 

vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht. Dat houdt in dat de bestuursrechter bij de 

beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer de bewijsmiddelen een 

grote vrijheid heeft. 



T. Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders. Dit is een wettelijke vereist. 
U. Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het verlenen van een gedoogbeschikking. Het lijkt aannemelijk dat dit adres buiten de 

selectie blijft omdat een persoon die voorkomt op de lijst persoonsgebonden 

overgangsrecht op het desbetreffende adres woont. De medebewoners kunnen daaraan 

echter geen rechten ontlenen. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving 

komt hier tot uitdrukking in de mogelijkheid rekening te houden met hen als bijzondere 

gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de mogelijkheid de begunstigingstermijn van de 

dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 maanden in totaal) en anderzijds in de 

inherente afwijkingsmogelijkheid van het handhavingsbeleid.  
V. Dat is uitdrukkelijk opgenomen in de tekst van het beleid onder hardheidsclausule. 
W. De regels van het bestemmingsplan. 
X. Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl. 

Y. De gemeente ziet toe op de naleving van de voorschriften van het bestemmingsplan.  

Z. Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Er wordt 

ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het Zuidlaardermeergebied. 

AA. Dit is in deze procedure niet aan de orde. Wel is dit onderzoek verricht in het kader van 

het bestemmingsplan Partiële herziening woongebieden, dat binnenkort ter visie wordt 

gelegd. 

BB. Overlast kan worden gemeld bij de gemeente.  

CC. Aan het onderhoud wordt gewerkt conform de planning, dit is het in het kader van deze 

procedure niet aan de orde.  

DD. Kennelijk doelt zienswijzegever erop dat het houden van toezicht en handhaving geld 

kosten. Dit is juist maar dat is geen reden af te zien van toezicht en handhaving. Er geldt 

namelijk een beginselplicht tot handhaving voor de gemeente. 

EE. Het handhavingsbeleid is in de hele gemeente van toepassing. 

 

C25 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 

 
 
 
Zienswijze 26 
 

A26 Zienswijzegever stelt met letters aangegeven vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn opgenomen in de bijlage. 

 

B26 

A. Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
B. De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding van 

algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. Gedogen 



is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder afweging van alle 

belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom 

wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere situaties opgenomen onder 

1.1.5. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een gedoogbeschikking. Er is geen 

wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een dergelijke beschikking. 
C. Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, zodat 

dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare posities 

zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te worden 

benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval informatie en 

advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een casemanager uit het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de beoordeling in voorkomende gevallen 

advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde Toets Midden-Groningen van het Sociaal 

Domein. 
D. De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 
E. Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 
F. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de 

mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 

maanden in totaal) en anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid van het 

handhavingsbeleid.  
G. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en huurder-

bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor een 

dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke 

verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van 

de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze bedragen kan voldoen. De 

last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het 

tot verbeuring (constatering van de overtreding komt). 
H. Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te zoeken c.q. te vinden.  
I. Recreatief gebruik is recreatief gebruik, het aantal recreanten is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval, zoals vloeroppervlakte, grootte gezin enzovoorts. 
J. De gemeente gaat controleren en zo nodig handhavend optreden tegen met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik.  
K. De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 
L. Inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel 

van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest 

van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. 
M. Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 



geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden.  
N. Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder M. 
O. De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders.  
P. Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving, aangezien de 

toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 
Q. Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 
R. Hij mag daar recreëren overeenkomstig het bestemmingsplan. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 
S. De controle door de externe partij vindt plaats op deugdelijke wijze, waarbij afhankelijk 

van dossier de meest geëigende en toegelaten controles worden gedaan. Daarbij geldt de 

vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht. Dat houdt in dat de bestuursrechter bij de 

beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer de bewijsmiddelen een 

grote vrijheid heeft. 
T. Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders. Dit is een wettelijke vereist. 
U. Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het verlenen van een gedoogbeschikking. Het lijkt aannemelijk dat dit adres buiten de 

selectie blijft omdat een persoon die voorkomt op de lijst persoonsgebonden 

overgangsrecht op het desbetreffende adres woont. De medebewoners kunnen daaraan 

echter geen rechten ontlenen. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving 

komt hier tot uitdrukking in de mogelijkheid rekening te houden met hen als bijzondere 

gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de mogelijkheid de begunstigingstermijn van de 

dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 maanden in totaal) en anderzijds in de 

inherente afwijkingsmogelijkheid van het handhavingsbeleid.  
V. Dat is uitdrukkelijk opgenomen in de tekst van het beleid onder hardheidsclausule. 
W. De regels van het bestemmingsplan. 
X. Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl. 

Y. De gemeente ziet toe op de naleving van de voorschriften van het bestemmingsplan.  

Z. Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Er wordt 

ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het Zuidlaardermeergebied. 

AA. Dit is in deze procedure niet aan de orde. Wel is dit onderzoek verricht in het kader van 

het bestemmingsplan Partiële herziening woongebieden, dat binnenkort ter visie wordt 

gelegd. 

BB. Overlast kan worden gemeld bij de gemeente.  

CC. Aan het onderhoud wordt gewerkt conform de planning, dit is het in het kader van deze 

procedure niet aan de orde.  

DD. Kennelijk doelt zienswijzegever erop dat het houden van toezicht en handhaving geld 

kosten. Dit is juist maar dat is geen reden af te zien van toezicht en handhaving. Er geldt 

namelijk een beginselplicht tot handhaving voor de gemeente. 

EE. Het handhavingsbeleid is in de hele gemeente van toepassing. 

 

C26 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 



 
 
Zienswijze 27 
 

A27 Zienswijzegever stelt met letters aangegeven vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. De vragen zijn opgenomen in de bijlage. 

B27 

 

A. Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
B. De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding van 

algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. Gedogen 

is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder afweging van alle 

belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom 

wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere situaties opgenomen onder 

1.1.5. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een gedoogbeschikking. Er is geen 

wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een dergelijke beschikking. 
C. Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, zodat 

dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare posities 

zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te worden 

benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval informatie en 

advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een casemanager uit het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de beoordeling in voorkomende gevallen 

advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde Toets Midden-Groningen van het Sociaal 

Domein. 
D. De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 
E. Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 
F. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de 

mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 

maanden in totaal) en anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid van het 

handhavingsbeleid.  
G. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en huurder-

bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor een 

dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke 

verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van 

de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze bedragen kan voldoen. De 

last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het 

tot verbeuring (constatering van de overtreding komt). 
H. Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 



rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te zoeken c.q. te vinden.  
I. Recreatief gebruik is recreatief gebruik, het aantal recreanten is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval, zoals vloeroppervlakte, grootte gezin enzovoorts. 
J. De gemeente gaat controleren en zo nodig handhavend optreden tegen met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik.  
K. De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 
L. Inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel 

van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest 

van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. 
M. Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden.  
N. Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder M. 
O. De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders.  
P. Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving, aangezien de 

toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 
Q. Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 
R. Hij mag daar recreëren overeenkomstig het bestemmingsplan. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 
S. De controle door de externe partij vindt plaats op deugdelijke wijze, waarbij afhankelijk 

van dossier de meest geëigende en toegelaten controles worden gedaan. Daarbij geldt de 

vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht. Dat houdt in dat de bestuursrechter bij de 

beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer de bewijsmiddelen een 

grote vrijheid heeft. 
T. Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders. Dit is een wettelijke vereist. 
U. Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het verlenen van een gedoogbeschikking. Het lijkt aannemelijk dat dit adres buiten de 

selectie blijft omdat een persoon die voorkomt op de lijst persoonsgebonden 

overgangsrecht op het desbetreffende adres woont. De medebewoners kunnen daaraan 

echter geen rechten ontlenen. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving 

komt hier tot uitdrukking in de mogelijkheid rekening te houden met hen als bijzondere 

gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de mogelijkheid de begunstigingstermijn van de 

dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 maanden in totaal) en anderzijds in de 

inherente afwijkingsmogelijkheid van het handhavingsbeleid.  
V. Dat is uitdrukkelijk opgenomen in de tekst van het beleid onder hardheidsclausule. 
W. De regels van het bestemmingsplan. 



X. Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl. 

Y. De gemeente ziet toe op de naleving van de voorschriften van het bestemmingsplan.  

Z. Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Er wordt 

ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het Zuidlaardermeergebied. 

AA. Dit is in deze procedure niet aan de orde. Wel is dit onderzoek verricht in het kader van 

het bestemmingsplan Partiële herziening woongebieden, dat binnenkort ter visie wordt 

gelegd. 

BB. Overlast kan worden gemeld bij de gemeente.  

CC. Aan het onderhoud wordt gewerkt conform de planning, dit is het in het kader van deze 

procedure niet aan de orde.  

DD. Kennelijk doelt zienswijzegever erop dat het houden van toezicht en handhaving geld 

kosten. Dit is juist maar dat is geen reden af te zien van toezicht en handhaving. Er geldt 

namelijk een beginselplicht tot handhaving voor de gemeente. 

EE. Het handhavingsbeleid is in de hele gemeente van toepassing. 

 

C27 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
 
Zienswijze 28 

 

A28 Zienswijzegever legt zijn situatie uit en stelt een aantal genummerde vragen over het 

beleid. Strikt genomen gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. 

Echter omdat de vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-

beleid worden ze hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de 

zienswijzegever behandeld. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

   

Wij wonen niet permanent op de Oeverlanden. Wij hebben een tweede huis in Spanje en 

zijn vaak op vakantie. Het huis op de Oeverlanden hebben we aangekocht om toch nog een 

huis te hebben om familie/vrienden te bezoeken. We gebruiken het huisadres ook als 

postadres. Wanneer we weg zijn, kan het huis ook tijdelijk gehuurd worden door 

recreanten. Wij hebben nooit belangstellende gehad. We maken ons zorgen over 

medebewoners die al heel lang op het park wonen en straks uit het huis worden gezet. 

Gezien de woningnood in koop en huurwoningen vinden wij dat zeer onverantwoord.     

 Het handhavingsplan zou van tafel moeten worden geveegd, het betreft onnodige 

 tijd en geldverspilling. Naar schatting duurt het 20 jaar voordat u met uw doel klaar 

bent. 

B28 

 

1. De huuropbrengst qua recreatie is nihil. Recreatie bij de Leine is niet levensvatbaar. Ik 

wil graag weten hoe u recreatie wil stimuleren.   

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Handhaving gaat door middel van loting. Dit is oneerlijk. Hoe gaat u hiermee om? 



 De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 

als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te 

treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het 

moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

3. Wordt de loting gedaan door een notaris?  

Ja, zie ook het antwoord onder 2.  

 

4. Hoe gaat deze procedure in zijn werk?  

Zie het antwoord onder 2.  

 

5. Mocht het budget overschreden worden gaat deze rekening naar de inwoners van 

Midden-Groningen? Zijn de bewoners hiervan op de hoogte?  

 

De gemeente betaalt de kosten. Indien overtreders niet willen dat de gemeenschap de 

kosten moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot de 

overtredingen, kunnen zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

illegale gebruik. 

 

6. Kunt u mij vertellen wat het budget voor handhaving voor de komende 10 jaar? Zolang 

gaat het zeker duren?  

Het budget voor de komende 10 jaar is niet bekend. De gemeente werkt met een 

jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op hoofdlijnen inkomsten en uitgaven 

naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op de gemeentelijke website.  

 

7. Is voor belanghebbenden in te zien, ter controle welke adressen in aanmerking komen 

voor een loting?  

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar illegaal wordt gewoond (dus 

zonder persoonsgebonden overgangsrecht) komen in aanmerking.  



 

8. Hoe krijg ik bericht als ik ingeloot ben? Dit in verband met langdurige afwezigheid? 

Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom opgestuurd/uitgereikt waartegen u een 

zienswijze kunt indienen.  

 

9. Zoals verwacht krijgen we na deze langdurige handhaving leegstand op het park. 

Gastarbeiders zien hun kans om tijdelijk te huren. Het park zal dan zwaar verpauperen 

en niet worden onderhouden. Wordt dit een taak van de gemeente om dit te voorkomen? 

Voor de bewoners die gedoogd worden, is dit een ramp.  

 

Het is aan de eigenaren van de vakantiehuizen zelf om zorg te dragen voor goed 

onderhoud en kortdurend recreatief verblijf te realiseren.  

 

10. Kunt u aangeven of wij voldoen aan de voorwaarden van tijdelijk bewonen van een 

recreatiewoning? Wij verblijven hier steeds om de 3 maanden enkele weken?   

Dit is met de gegeven informatie onvoldoende te bepalen. In betreffende 

bestemmingsplannen is opgenomen wat hieronder wordt verstaan.  

Een recreatiepark is bestemd voor tijdelijk recreatief verblijf (en niet als hoofd-

woonverblijf (voor permanente bewoning). Inschrijving in de BRP is een belangrijk 

gegeven met betrekking tot het bepalen of er sprake is van het hoofdwoonverblijf.  

 

11. Er wordt gevraagd om het beleid in heroverweging te nemen. Het beleid heeft geen zin, 

want er komt landelijk beleid voor wonen in recreatiewoningen. 

Het college is op de hoogte van de plannen die er zijn om een wijziging van het Bor in 

te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel hebben om de 

mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch strijdig 

gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijzigingen komen niet 

overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en 

wethouders zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor 

daadwerkelijk wordt ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een 

omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders zal in dat geval 

gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid op dit punt.  

 

C28  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 
 
Zienswijze 29 

 

A29  Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

 Het handhavingsplan zou van tafel moeten worden geveegd, het betreft onnodige 

 tijd en geldverspilling. Naar schatting duurt het 20 jaar voordat u met uw doel klaar 

bent. 



B29 

 

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 

5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden.  

 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 

 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 

 

Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook 



voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap 

niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 

10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Wat is uw definitie van recreëren? 

 

In betreffende bestemmingsplannen is opgenomen wat hieronder wordt verstaan.  

Een recreatiepark is bestemd voor tijdelijk recreatief verblijf (en niet als hoofd-

woonverblijf (voor permanente bewoning). 

 

12. Hoe lang en hoe vaak per jaar mag er gerecreëerd worden in de woningen? 

 

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, en kan niet in een vaste, bepaalde tijdseenheid worden 

uitgedrukt. Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken 

plaatsvinden.  

 

13. Hoe lang mag een woning verhuurd worden? 

 

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, en kan niet in een vaste, bepaalde tijdseenheid worden 

uitgedrukt. Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken 

plaatsvinden.  

 

14. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om verhuur binnen het 

handhavingsbeleid mogelijk te maken?  

 

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, en kan niet in een vaste, bepaalde tijdseenheid worden 

uitgedrukt. Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken 

plaatsvinden.  

 



15. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen 

met BRP.   

 

16. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

 

De notaris trekt het lot.  

 

17. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

 

Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrechten 

uitgezonderd. 

 

18. Wat is de procedure hiervoor? 

 

Zie antwoord onder 13 

 

19. Wat zijn de kosten voor de lotingen? 

 

Het notariële tarief. 

 

20. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw 

doel gerealiseerd bij park de Leine? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 

als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te 



treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het 

moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

21. Kan iemand zich ergens aanmelden als hij van mening is dat hij onder de kwetsbare 

groep valt, zodat hij buiten de loting valt?  

 

Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om 

enige reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon 

zich melden bij de gemeente. 

 

22. Is er sprake van beoordeling door een onafhankelijke commissie. 

 

Die beoordeling vindt plaats door (leden van) het sociaal team. Het sociaal team is 

weliswaar in dienst van de gemeente maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. 

Bovendien zijn de leden van het sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij 

over de vereiste achtergrond en langjarige ervaring. 

 

23. Hoe wordt gecontroleerd of de aanmelding voor een kwetsbare groep terecht is? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

24. Kan iemand bezwaar en beroep indienen als zijn aanmelding voor de kwetsbare groep 

niet gehonoreerd wordt.  

 

Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

25. Waar baseert u het op, als u zou stellen dat dit niet kan? 

 

Zie antwoord onder vraag 20. 

 

26. Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot.   

 

27. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ingeloot ben? 

 

Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden waartegen u een 

zienswijze kunt indienen.  

 

28. Hoe krijg ik bericht van de gemeente als ik uitgeloot ben? 

 

Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 



Het lot bepaalt voor welke adressen in een bepaald jaar het handhavingstraject wordt 

opgestart. Alleen de bewoners van betreffende adressen zullen dus een brief krijgen. 

Los hiervan moeten allen, die in strijd met het bestemmingsplan wonen in een 

recreatieverblijf, het strijdige gebruik beëindigen. Het moment van het 

handhavingstraject wordt bepaald door het lot. Eigenaren van niet ingelote 

onrechtmatige bewoonde objecten verkeren niet in een voordeliger positie. Wonen in 

een recreatieverblijf is in alle gevallen juridisch niet toegestaan.  

 

29. Hoe ver van tevoren krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ‘ingeloot’ ben? 

 

Zodra u bent ingeloot, krijgt u zo spoedig mogelijk een ontwerp last onder dwangsom 

toegezonden.  

 

30. Hoe ver van tevoren krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ‘uitgeloot’ ben? 

 

U krijgt geen bericht. Zie antwoord onder 28.  

 

31. Als iemand is ingeloot, en na de loting alsnog onder een kwetsbare groep valt, kan hij 

dan langer uitstel krijgen van de loting of hier helemaal uitgaan?  

 

Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie 

(welke voldoet aan het beleid) kan het college besluiten de begunstigingstermijn te 

verlengen. Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen onder een bijzondere 

situatie betekent niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige situatie moet nog 

steeds worden beëindigd, alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

32. Hoeveel steun wordt er gegeven om de woning(en) te verlaten? 

 

Er wordt geen financiële steun gegeven om de onrechtmatige bewoning te beëindigen. 

Om te voorkomen dat er een dwangsom aan de gemeente moet worden betaald, is het 

overigens financieel wel raadzaam om de onrechtmatige bewoning tijdig te beëindigen.   

 

33. Er wordt gevraagd om het beleid in heroverweging te nemen. Het beleid heeft geen 

zin, want er komt landelijk beleid voor wonen in recreatiewoningen. 

 

Het college is op de hoogte van de plannen die er zijn om een wijziging van het Bor in 

te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel hebben om de 

mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch strijdig 

gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijzigingen komen niet 

overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en 

wethouders zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor 

daadwerkelijk wordt ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een 

omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders zal in dat geval 

gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid op dit punt.  

 

C29 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 



 
Zienswijze 30 

 

A30  Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B30 

 Het handhavingsplan zou van tafel moeten worden geveegd, het betreft onnodige 

tijd en geldverspilling. Naar schatting duurt het 20 jaar voordat u met uw doel klaar bent. 

 

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 

5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden.  

 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 



 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 

Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook 

voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap 

niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 

10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Wat is uw definitie van recreëren? 

In betreffende bestemmingsplannen is opgenomen wat hieronder wordt verstaan. De 

definitie recreatief verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het 

bestemmingsplan. Dit dient dus per geval te worden beoordeeld, 

Een recreatiepark is bestemd voor tijdelijk recreatief verblijf (en niet als hoofd-

woonverblijf (voor permanente bewoning). 

 

 

12. Hoe lang en hoe vaak per jaar mag er gerecreëerd worden in de woningen? 

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, en kan niet in een vaste, bepaalde tijdseenheid worden 

uitgedrukt. Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken 

plaatsvinden.  

 

13. Hoe lang mag een woning verhuurd worden? 

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, en kan niet in een vaste, bepaalde tijdseenheid worden 

uitgedrukt. Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken 

plaatsvinden.  

 



14. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om verhuur binnen het 

handhavingsbeleid mogelijk te maken?  

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, en kan niet in een vaste, bepaalde tijdseenheid worden 

uitgedrukt. Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken 

plaatsvinden.  

 

15. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen 

met BRP.   

 

16. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

De notaris trekt het lot.  

 

17. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrechten 

uitgezonderd. 

 

18. Wat is de procedure hiervoor? 

 

Zie antwoord onder 13 

 

19. Wat zijn de kosten voor de lotingen? 

Het notariële tarief. 

 

20. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw 

doel gerealiseerd bij park de Leine? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 



als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te 

treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het 

moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

21. Kan iemand zich ergens aanmelden als hij van mening is dat hij onder de kwetsbare 

groep valt, zodat hij buiten de loting valt?  

 

Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om 

enige reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon 

zich melden bij de gemeente. 

 

22. Is er sprake van beoordeling door een onafhankelijke commissie. 

 

Die beoordeling vindt plaats door (leden van) het sociaal team. Het sociaal team is 

weliswaar in dienst van de gemeente maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. 

Bovendien zijn de leden van het sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij 

over de vereiste achtergrond en langjarige ervaring. 

 

23. Hoe wordt gecontroleerd of de aanmelding voor een kwetsbare groep terecht is? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

24. Kan iemand bezwaar en beroep indienen als zijn aanmelding voor de kwetsbare groep 

niet gehonoreerd wordt.  

 

Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

25. Waar baseert u het op, als u zou stellen dat dit niet kan? 

 

Zie antwoord onder vraag 20. 

 

26. Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot.   

 

27. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ingeloot ben? 

 

Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden waartegen u een 

zienswijze kunt indienen.  

 

28. Hoe krijg ik bericht van de gemeente als ik uitgeloot ben? 



 

Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 

Het lot bepaalt voor welke adressen in een bepaald jaar het handhavingstraject wordt 

opgestart. Alleen de bewoners van betreffende adressen zullen dus een brief krijgen. 

Los hiervan moeten allen, die in strijd met het bestemmingsplan wonen in een 

recreatieverblijf, het strijdige gebruik beëindigen. Het moment van het 

handhavingstraject wordt bepaald door het lot. Eigenaren van niet ingelote 

onrechtmatige bewoonde objecten verkeren niet in een voordeliger positie. Wonen in 

een recreatieverblijf is in alle gevallen juridisch niet toegestaan.  

 

29. Hoe ver van tevoren krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ‘ingeloot’ ben? 

 

Zodra u bent ingeloot, krijgt u zo spoedig mogelijk een ontwerp last onder dwangsom 

toegezonden.  

 

30. Hoe ver van tevoren krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ‘uitgeloot’ ben? 

U krijgt geen bericht. Zie antwoord onder 28.  

 

31. Als iemand is ingeloot, en na de loting alsnog onder een kwetsbare groep valt, kan hij 

dan langer uitstel krijgen van de loting of hier helemaal uitgaan?  

 

Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie 

(welke voldoet aan het beleid) kan het college besluiten de begunstigingstermijn te 

verlengen. Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen onder een bijzondere 

situatie betekent niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige situatie moet nog 

steeds worden beëindigd, alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

32. Hoeveel steun wordt er gegeven om de woning(en) te verlaten? 

 

Er wordt geen financiële steun gegeven om de onrechtmatige bewoning te beëindigen. 

Om te voorkomen dat er een dwangsom aan de gemeente moet worden betaald, is het 

overigens financieel wel raadzaam om de onrechtmatige bewoning tijdig te beëindigen.   

 

33. Er wordt gevraagd om het beleid in heroverweging te nemen. Het beleid heeft geen 

zin, want er komt landelijk beleid voor wonen in recreatiewoningen. 

 

Het college is op de hoogte van de plannen die er zijn om een wijziging van het Bor in 

te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel hebben om de 

mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch strijdig 

gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijzigingen komen niet 

overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en 

wethouders zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor 

daadwerkelijk wordt ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een 

omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders zal in dat geval 

gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid op dit punt.  



 

C30  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 
 
Zienswijze 31 

 

A31 Zienswijzegever stelt een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen 

gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de 

vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze 

hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld en zijn kort weergegeven. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de 

bijlage. 

 

B31 Controle: Hoe gaat controle plaatsvinden? Dit heeft een negatief effect op de omgeving. 

             

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. De toezichthouders handelen binnen de 

wettelijke kaders. In het geval van eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles 

zullen wij uiteraard actie ondernemen. Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om 

daarvan uit te gaan. 
 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken?   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor loting? Procedure, criteria, bekendmaking, 

kosten loting? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig worden 

bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen met BRP.  

De notaris trekt het lot tegen notarieel tarief. Iedere bewoner die in een recreatieverblijf 

woont in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij 

daarmee in strijd handelt met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, 

persoonsgebonden overgangsrechten uitgezonderd. Deze worden na een 

bestandsvergelijking te beginnen met BRP geselecteerd waarna de trekking van lot bepaalt 

ten aanzien van welk object handhavend wordt opgetreden. Dit geschiedt tegen notarieel 

tarief. 

 

 Hoe lang gaat u door met handhaving? 

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van Midden-

Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van handhaving, 

gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch als vanuit 



financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van vermoedelijke 

onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college heeft daarom besloten tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te treden, 

uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het moment dat 

alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 

Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van handhavend 

optreden.  

 

Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 

 

Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten betalen? 

Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook voor 

kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap niet de 

kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, 

kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de 

gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op hoofdlijnen 

inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op de gemeentelijke 

website.  

 

Kan iemand zich ergens aanmelden als hij van mening is dat hij onder de kwetsbare groep 

valt, zodat hij buiten de loting valt?  

 



Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om enige 

reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon zich melden 

bij de gemeente. 

 

Is er sprake van beoordeling door een onafhankelijke commissie. 

 

Die beoordeling vindt plaats door (leden van) het sociaal team. Het sociaal team is 

weliswaar in dienst van de gemeente maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. 

Bovendien zijn de leden van het sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij over de 

vereiste achtergrond en langjarige ervaring. 

 

Hoe wordt gecontroleerd of de aanmelding voor een kwetsbare groep terecht is? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

Kan iemand bezwaar en beroep indienen als zijn aanmelding voor de kwetsbare groep niet 

gehonoreerd wordt.  

 

Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

Waar baseert u het op, als u zou stellen dat dit niet kan? 

 

Zie antwoord op de vraag hiervoor. 

 

Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking komen 

voor een loting? 

 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot.   

 

Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ingeloot ben? 

 

Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden waartegen u een zienswijze 

kunt indienen.  

 

Hoe krijg ik bericht van de gemeente als ik uitgeloot ben? 

 

Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 

Als iemand is ingeloot, en na de loting alsnog onder een kwetsbare groep valt, kan hij dan 

langer uitstel krijgen van de loting of hier helemaal uitgaan?  

 

Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie (welke 

voldoet aan het beleid) kan het college besluiten de begunstigingstermijn te verlengen. 

Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen onder een bijzondere situatie betekent 



niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige situatie moet nog steeds worden beëindigd, 

alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken?   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken. 

 

Wie kunnen er eigenlijk tijdelijk wonen op het park? Kun u dat specifieker omschrijven?  

 

In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

Wat is prioritering van handhavingszaken? Wij willen dit graag inzien.  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

Hoe lang maximaal verblijven in echtscheidingssituaties. 

 

Maximaal 24 maanden, mits aantoonbaar sprake is van een dergelijke situatie. 

 

 Is uw beleid om allerlei privézaken op te vragen wel in overeenstemming met de 

privacywet? Zo ja, waar is dit op gebaseerd. 

  

In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren.  

 

Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park. Gaat u deze legaliseren? 

 

De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich houden aan de geluidvoorschriften 

van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek per abuis niet als 

zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig worden 



aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit. Als er sprake is van overtredingen wordt daar handhavend opgetreden.  

 

 Als ik niet in aanmerking kom voor verlenging begunstigingstermijn (24 maanden ipv 6 

maanden) kan ik hier toch een beroep op doen?  Hoe gaat dat in zijn werk? Staat hier ook 

bezwaar/beroep tegen open? 

  

 In het beleid is opgenomen in welke bijzondere gevallen de termijn door het college kan 

worden verlengd. Hiervoor moeten ook bewijsstukken worden overlegd. Als u niet aan de 

voorwaarden voldoet kunt u hier geen beroep op doen.  Tegen een handhavingsbesluit staat 

bezwaar en beroep open.    

  

            Kunt u omschrijven hoe een huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet? Is hiervoor een 

aparte procedure? Hoe wordt impact gemeten e.d. Dit is disproportioneel. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. Voor de bijzondere situaties kan een verlenging van de 

begunstigingstermijn worden verleend.  
 

             Is er een budget beschikbaar psychische hulp? Hoe wordt omgegaan met kinderen? 

 

De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al 

ondersteuning plaatsvinden.  

Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 
 

Er is overleg toegezegd, maar nu liggen er kant en klare beleidsregels. 

 

Toegezegd is dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de voorliggende 

conceptbeleidsregels kan worden gereageerd door middel van inspraak. Het college neemt 

de reacties mee in zijn besluitvorming.    



De lopende inspraakprocedure is voor meedenken over de beleidsregels het geëigende 

traject. Dit is ook de werkwijze zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en 

gemeentelijke inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het 

algemeen belang.  

 

Uitzetting kinderen die tijdens schooljaar van school moeten wisselen is onmenselijk. 

Wordt in deze gevallen uitstel verleend? 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

Er is overleg toegezegd, maar nu liggen er kant en klare beleidsregels.  

 

Aangegeven is dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de voorliggende 

conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel van inspraak. 

Het college neemt de reacties mee in zijn besluitvorming.    

 

Gaat u samen met bewoners de Leine in gesprek? De gemeente is er voor alle inwoners, 

maar niet voor inwoners de Leine? Wie gaan er allemaal deelnemen aan het overleg. 

 

De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress en ziekte veroorzaakt? 

 

De gemeente heeft hier geen onderzoek naar gedaan.  

 

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente en 

wanneer/ hoe wordt de prioriteit van handhavingszaken bepaald. Hoe hoog staat 

handhaving recreatiewoningen op deze lijst?   

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 



basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie. Handhaving van recreatiewoningen staat met ingang van 1 juni 2021 hoog op het 

lijstje.  

 

Gaat de gemeente zelf de handhavingstaken uitvoeren?  

 

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C31 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
 
Zienswijze 32 

 

A32 Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B32 

 Het handhavingsplan zou van tafel moeten worden geveegd, het betreft onnodige 

  tijd en geldverspilling. Naar schatting duurt het 20 jaar voordat u met uw doel klaar bent.

  

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 



De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 

5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden.  

 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 

 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 

Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook 

voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap 

niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 

10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

 



De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen 

met BRP.   

 

12. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

De notaris trekt het lot.  

 

13. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrechten 

uitgezonderd. 

 

14. Wat is de procedure hiervoor? 

 

Zie antwoord onder 13 

 

15. Wat zijn de kosten voor de lotingen? 

Het notariële tarief. 

 

16. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw doel 

gerealiseerd bij park de Leine? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 

als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te 

treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het 

moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

17. Kan iemand zich ergens aanmelden als hij van mening is dat hij onder de kwetsbare 

groep valt, zodat hij buiten de loting valt?  



 

Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om 

enige reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon 

zich melden bij de gemeente. 

 

18. Is er sprake van beoordeling door een onafhankelijke commissie. 

 

Die beoordeling vindt plaats door (leden van) het sociaal team. Het sociaal team is 

weliswaar in dienst van de gemeente maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. 

Bovendien zijn de leden van het sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij 

over de vereiste achtergrond en langjarige ervaring. 

 

19. Hoe wordt gecontroleerd of de aanmelding voor een kwetsbare groep terecht is? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

20. Kan iemand bezwaar en beroep indienen als zijn aanmelding voor de kwetsbare groep 

niet gehonoreerd wordt.  

 

Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

21. Waar baseert u het op, als u zou stellen dat dit niet kan? 

 

Zie antwoord onder vraag 20. 

 

22. Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot.   

 

23. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ingeloot ben? 

 

Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden waartegen u een 

zienswijze kunt indienen.  

 

24. Hoe krijg ik bericht van de gemeente als ik uitgeloot ben? 

 

Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 

Het lot bepaalt voor welke adressen in een bepaald jaar het handhavingstraject wordt 

opgestart. Alleen de bewoners van betreffende adressen zullen dus een brief krijgen. 

Los hiervan moeten allen, die in strijd met het bestemmingsplan wonen in een 

recreatieverblijf, het strijdige gebruik beëindigen. Het moment van het 

handhavingstraject wordt bepaald door het lot. Eigenaren van niet ingelote 



onrechtmatige bewoonde objecten verkeren niet in een voordeliger positie. Wonen in 

een recreatieverblijf is in alle gevallen juridisch niet toegestaan.  

 

25. Als iemand is ingeloot, en na de loting alsnog onder een kwetsbare groep valt, kan hij 

dan langer uitstel krijgen van de loting of hier helemaal uitgaan?  

 

Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie 

(welke voldoet aan het beleid) kan het college besluiten de begunstigingstermijn te 

verlengen. Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen onder een bijzondere 

situatie betekent niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige situatie moet nog 

steeds worden beëindigd, alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

26.  

A. Wat verstaat de gemeente onder een puur recreatiepark? 

In betreffende bestemmingsplannen is opgenomen wat hieronder wordt verstaan.  

Een recreatiepark is bestemd voor tijdelijk recreatief verblijf (en niet als hoofd-

woonverblijf (voor permanente bewoning). 

 

B. Op welke steun van de gemeente kan ik rekenen als mijn woning wordt gekraakt? 

Als er sprake is van kraken van de woning, kunnen hiervoor door de eigenaar de 

gebruikelijke stappen worden ondernomen, waarbij als eerste contact moet worden 

opgenomen met de politie.   

 

C. Wat onderneemt de gemeente als het terrein wordt gebruikt voor 

bedrijfshuisvesting. Toen mijn pand voor seksdoeleinden werd gebruikt, gaf de 

gemeente aan: daar is deze regeling niet voor. Een slimme advocaat zou dit 

gebruik recreatie noemen.  

  

In betreffende bestemmingsplannen is opgenomen dat het gebruik als seksinrichting 

valt onder strijdig gebruik. Als er sprake is van strijdig gebruik met het 

bestemmingsplan zal de gemeente hier handhavend tegen optreden.  

  

D. Toen ik dit pand kocht, was ik voornemens hier mijn resterende tijd van 

leven mijn pensioen te ‘vieren’. Helaas word ik nu door de gemeente 

gedwongen tot asociaal gedrag door twee woningen te bezetten. 

Mijn vraag is nu: Bent u bereid op mijn pand een woonvergunning af te 

geven zodat het beschikbaar komt voor een woningzoekende uit uw 

bestand? 

 

Met dit beleid wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Uw vraag past 

dus niet binnen bestemmingsregels en beleidsregels.   

 

Er wordt gevraagd om het beleid in heroverweging te nemen. Het beleid heeft geen zin, want er 

komt landelijk beleid voor wonen in recreatiewoningen. 

 



Het college is op de hoogte van de plannen die er zijn om een wijziging van het Bor in te dienen bij 

de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel hebben om de mogelijkheden om een 

omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch strijdig gebruik van een recreatieverblijf te 

verruimen. De voorgestelde wijzigingen komen niet overeen met het uitgangspunt en de visie van 

het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van 

burgemeester en wethouders zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor 

daadwerkelijk wordt ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een omgevingsvergunning. 

Het college van burgemeester en wethouders zal in dat geval gebruik maken van haar discretionaire 

bevoegdheid op dit punt.  

 

C32  Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
 
Zienswijze 33 

 

A33 Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld verkort weergegeven. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B33 

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 



5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden.  

 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 

 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 

Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook 

voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap 

niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 

10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Er wordt gevraagd om het beleid in heroverweging te nemen. Het beleid heeft geen 

zin, want er komt landelijk beleid voor wonen in recreatiewoningen. 

 

Het college is op de hoogte van de plannen die er zijn om een wijziging van het Bor in 

te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel hebben om de 

mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch strijdig 

gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijzigingen komen niet 

overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en 

wethouders zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor 

daadwerkelijk wordt ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een 

omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders zal in dat geval 

gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid op dit punt.  



 

C33  Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
 
Zienswijze 34 
 

A34 Zienswijzegever stelt een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen 

gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de 

vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze 

hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld en zijn kort weergegeven. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de 

bijlage. 

 

Voorbarig om handhavingsbeleid op te stellen gezien onduidelijkheden over onder meer 

Zuidlaardermeer?  

 

  
B34  Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020. De beleidsregel is 

daarvan de resultante. De onduidelijkheden die worden geschetst zijn geen reden om de 

beleidsregel uit te stellen. De beleidsregel handhaving heeft betrekking op het 

onrechtmatig bewonen van recreatieverblijven. De door u gestelde onduidelijkheden zien 

op een ander onderwerp. Deze dienen in een ander verband aan de orde worden te gesteld.  

 

Hoe gaat de controle plaatsvinden? 

 

De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Wordt de discotheek opgenomen in komende bestemmingsplan? Hoe verhoudt zich dat tot 

de ontwikkeling als recreatiegebied? 

 

In het bestemmingsplan is de discotheek per abuis niet als zodanig aangeduid. In het 

toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig worden aangeduid, gebaseerd op de 

bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit.   

 

U geeft aan dat er gekeken zal worden naar vervangende woonruimte? Wij hebben ons 

daarin verdiept en constateren dat deze in onze gemeente nauwelijks tot niet aanwezig is. 

Hoe ziet u dat voor zich? 

 

In de beleidsregel is aangegeven dat kwetsbare personen actief zullen worden ondersteund 

bij het vinden van een andere reguliere woning. De gemeente heeft in verleden de nodige 

ervaring opgedaan om kwetsbaren aan woonruimte te helpen.  

 

Vindt u niet dat onduidelijkheid wordt gecreëerd door in de toelichting aan te geven extra 

tijd te geven voor vervangende woonruimte?  

 



In het kader van de hardheidsclausule kan mogelijk een langere begunstigingstermijn 

worden gegeven. Vermoedelijk wordt daarop gedoeld. Dit betreft een casuïstische 

benadering. De grote lijnen van het beleid zijn duidelijk. 

 
Welke overlast hebben de bewoners met een gedoogbeschikking? 

 

Bewoners met een gedoogbeschikking zijn er niet meer sinds 2013, toen het 

bestemmingsplan Woongebieden in werking is getreden. De gedoogbeschikkingen zijn toen 

opgenomen als persoonsgebonden overgangsrecht in dat bestemmingsplan. Er is geen 

wettelijke grondslag voor het verlenen van een gedoogbeschikking. 

De controle vindt plaats binnen de wettelijke kaders. Mocht er desondanks sprake zijn van 

overlast voor de bewoners met een persoonsgebonden overgangsrecht, dan kan dit worden 

gemeld. In het geval van eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij 

uiteraard actie ondernemen. Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan nu 

al uit te gaan. 

 

Waarop wordt allemaal gecontroleerd? 

 

Gecontroleerd wordt op de rechtmatigheid van de bewoning, of deze in overeenstemming 

is met het ter plaatse geldende bestemmingplan. 

 
Worden de controles gedeeld met de huurders /eigenaren? 

  

Deze worden niet gedeeld. 

 

U geeft een aantal huurders mogelijk een escape via het sociale team.  Bent u niet bang 

dat de beoordeling van het sociale team zal leiden tot rechtsongelijkheid ?  

Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 

 
Welke overlast hebben de tijdelijke huurders van de controle? 

 

De controle vindt plaats binnen de wettelijke kaders. Mocht er desondanks sprake zijn van 

overlast, dan kan dit worden gemeld. In het geval van eventuele onrechtmatigheden 

tijdens de controles zullen wij uiteraard actie ondernemen. Vooralsnog hebben wij echter 

geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 
Hoe wordt er met een kwetsbare huurder omgegaan als deze, na vaststelling dat hij dat is, 

bijvoorbeeld wel werk heeft/ een erfenis etc. krijgt en niet meer tot de kwetsbare groep 

behoort? 

 

Deze omstandigheden komen aan de orde bij de beoordeling van de vraag of de 

begunstigingstermijn daarna al dan niet kan worden verlengd. 

 
Hoe gaat u dit signaleren/ bewaken? 

 

Zie antwoord op vorige vraag. 

 



Mag een eigenaar/ bewoner zich ook aanmelden om uitgeloot te worden indien hij, 

vanwege zijn sociale betrokkenheid, liever zichzelf aanmeldt dan dat een anderen in het 

park wordt uitgeloot?   

 

Overeenkomstig het beleid wordt de selectie gemaakt op basis van een 

bestandsvergelijking te beginnen met de BRP, waarna de notaris door middel van het lot 

bepaalt ten aanzien van welk objecten handhavend wordt opgetreden. Er is geen 

plaatsvervangersregeling.  

 

 Mogen arbeidsmigranten wel in het park wonen? 

Nee, dat mag niet. Recreatieverblijven dienen overeenkomstig het bestemmingsplan te 

worden gebruikt, dus recreatief. Tegen strijdig gebruik wordt handhavend opgetreden.  

Hoe vindt de registratie van tijdelijke huurders plaats om te zorgen dat zij geen overlast 

hebben van de controle? 

 

Het is aan de huiseigenaren zelf om een registratie bij te houden. Of zij dat doen is hun 

eigen verantwoordelijkheid binnen de wettelijke verplichtingen die daarvoor gelden. De 

gemeente ziet toe op de naleving van de regels van het bestemmingsplan. 

 

Waarom wordt een exorbitant hoge dwangsom ad. € 120.000 opgelegd aan eigenaren ….van 

de woningen. De dwangsommen bij dergelijke handhavingsregels in den lande liggen tussen 

de € 25.000 en € 40.000 en ook uitspraken van de raad van state geven aan dat dit 

bedragen zijn die zij als gebruikelijk zien. 

  

Afhankelijk van de positie van de bewoner (eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder, 

huurder) is een keuze gemaakt voor een dwangsom per maand met een maximum. Voorop 

staat dat de bedragen in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden 

belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. De last onder dwangsom heeft als 

doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het tot verbeuring (constatering 

van de overtreding komt). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toetst de 

hoogte van de dwangsom marginaal wat betekent dat zij zich slechts in uiterst 

uitzonderlijke situaties uitspreekt over de hoogte van de dwangsom. Bovendien verhouden 

de dwangsommen zich goed tot de door uw genoemde hoogte, het gaat in de beleidsregel 

om dwangsommen van €10.000,- en € 2.500,- per maand met een maximum van €120.000,- 

respectievelijk € 40.000,- 

 

Vind u niet dat het lijkt of u zo een extra schrikeffect wilt creëren?  Vind u niet dat dat 

geen argument mag zijn een zo’n hoge dwangsom op te nemen? 

  

Voorop staat dat de bedragen in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het 

geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. De last onder dwangsom 

heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het tot verbeuring 

(constatering van de overtreding komt).  

 

Vind u dit een menselijke opstelling? 

 

Het college heeft de mogelijkheid in voorkomende gevallen af te wijken van de 

beleidsregel als het concrete geval daartoe aanleiding geeft. Daarbij kan worden gedacht 

aan situaties van acute woningnood. 

 
De gemeente gaf altijd de mogelijkheid om 2 x een half jaar een ontheffing aan te vragen 

om er te wonen. Waarom is deze regeling niet meer opgenomen? 



 

Gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven. Daarvoor ontbreekt een wettelijk 

grondslag. Eventueel beleid dat zag op dergelijke constructies, heeft geen rechtskracht 

meer sinds 2 jaar na de herindeling.  

In plaats daarvan is gekozen voor een regeling waarin de begunstigingstermijn (die is 

verbonden aan de last onder dwangsom om te voldoen aan het bestemmingsplan) kan 

worden verlengd, mits sprake is van een situatie als genoemd in de beleidsregel.  

 

De wethouder heeft toegezegd voor de “groep expats” regels te zullen opnemen. Deze 

regels zien wij niet opgenomen?  Waarom is dat niet gebeurt? 

 

Dit is niet toegezegd. Voorgestaan wordt het recreatief gebruik van recreatiewoningen 

conform het bestemmingsplan en het tegengaan van permanente bewoning als ‘reguliere’ 

bewoning. Er wordt handhavend opgetreden tegen niet recreatief gebruik van de 

recreatieverblijven. Dit is ook het geval in de bijzondere situaties, met het onderscheid dat 

daarin de begunstigingstermijn kan worden verlengd. 

 

Vind u niet dat de uitzondering voor kwetsbare groepen tot ongelijkheid leidt? 

 

Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 

 

Wat zijn de mogelijkheden om tegen het advies van het sociale team te ageren? Dit kan 

zowel voor de huurder als voor de eigenaar/ verhuurder gelden.  

 

Het advies is de basis voor het antwoord op de vraag of de begunstigingstermijn al dan niet 

wordt verlengd, dus onderdeel van het dwangsombesluit. Daartegen kan bezwaar worden 

ingediend. Het is de vraag of de eigenaar/verhuurder belanghebbende is bij dit besluit.  

 

Realiseert u zich dat de eigenaar helemaal niet blij kan zijn dat u een groep kwetsbare 

langere tijd in zijn huis laat wonen? 

 

De eigenaar zelf heeft het recreatieverblijf aan deze persoon verhuurd, dus de zin van de 

vraag is niet helemaal duidelijk. In de toelichting op de beleidsregel is daarover opgemerkt 

dat personen/gezinnen in kwetsbare posities zich te allen tijde kunnen melden bij het 

Sociaal Team. Het vorenstaande betekent dat wij ervan uitgaan dat de handhaving zich 

niet richt tegen personen/gezinnen in kwetsbare posities. Als er signalen zijn dat de 

handhaving in een concreet geval anders is dan wij aannemen en personen/gezinnen in een 

kwetsbare positie dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te 

worden gezet om dit ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden 

begeleid bij het vinden van een reguliere woning.  

 

Vind u niet dat u dat niet moet afstemmen met de eigenaar of deze wel een kwetsbare 

groep langer in zijn woning wil hebben? 

 

Zie antwoord op de vraag hiervoor. Het is juist de bedoeling deze kwetsbare groep 

bescherming te bieden door deze buiten de selectie te houden als het enigszins mogelijk is 

en deze groep te begeleiden bij het vinden van een reguliere woning. 

 

Realiseert u zich dat u met de uitzonderingsregels mengt in een mogelijke rechtszaak 

tussen huurder/verhuurder?  



 

Zie antwoord op de vraag hiervoor. De gemeente heeft bevoegdheden waar het gaat om de 

afdwingen van de naleving van het bestemmingsplan. Daartoe beperkt de beleidsregel zich. 

De gemeente mengt zich niet in de rechtsverhouding tussen huurder en verhuurder. 

 
Vind u niet dat het benoemen van een kwetsbare huurder deze niet stimuleert tot 

activiteiten niet meer bij deze groep te horen? 

 

Wij gaan ervan uit dat het sociaal team deze mensen ondersteunt en begeleidt naar een 

normaal leven. De personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. De handhaving zich niet richt tegen 

personen/gezinnen in kwetsbare posities. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning.  

 
Wij hebben begrepen dat op het park aan het Schildmeer van de gemeente Slochteren 

altijd 9 maanden aan een en dezelfde persoon mocht worden verhuurd. Tevens hebben wij 

begrepen dat de huidige exploitant een huurcontract aanbiedt van 3 jaar. Hoe gaat de 

controle van dit soort zaken op de commerciële parken? 

 

Het beleid is in de hele gemeente gelijkelijk van toepassing. Eventueel beleid dat zag op 

dergelijke constructies, heeft geen rechtskracht meer sinds 2 jaar na de herindeling. 

 

Het belangrijkste argument dat u hanteert om over te gaan tot handhaving is de 

recreatieve ontwikkeling rond het Zuidlaardermeer. Kunt u ons de recreatieve 

toekomstvisie van het Zuidlaardermeer geven? 

 

Deze stelling is niet zonder meer juist. Er geldt een beginselplicht tot handhaving, waaraan 

nu concreet vorm is gegeven door middel van de beleidsregel. Aan visievorming wordt 

ambtelijk en bestuurlijk gewerkt.  

 

Indien deze visie er nog niet is wanneer kunnen wij deze dan tegemoet zien? 

 

Dit valt niet met zekerheid te zeggen.  

 

Aangegeven is dat in de toelichting glasheldere regels worden nagestreefd. Vindt u niet 

dat gezien het aantal vragen in deze reactie dat dit ons bevreemdt? 

 

Dat is inderdaad bevreemdend. Aangehaalde passage is niet terug te vinden in de 

toelichting op de beleidsregel. De beleidsregel voorziet in een helder besluitvormingskader 

en maakt de uitvoering van de handhavingsbevoegdheid beheersbaar. Zij waarborgt een 

niet willekeurige behandeling van de betrokkenen daarbij. Bovendien vergroot de 

beleidsregel de voorspelbaarheid van het bestuursoptreden in geval van handhavend 

optreden tegen permanente bewoning van recreatieverblijven en tijdelijke bewoning van 

recreatieverblijven in afwijking van het bestemmingsplan in specifieke situaties.  

 

C34 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
 



Zienswijze 35 

 

A35 1.Zienswijzegever stelt dat toegezegde betrokkenheid naar zijn mening nooit 

plaatsgevonden want de regels zijn eenzijdig door de gemeente opgesteld en achteraf 

kunnen er nog zienswijzen worden ingediend. De gemeente geeft per mail aan dat zij dit 

betrokkenheid vindt.  

 

2.Zienswijzegever vraagt zich af of de inspraak reacties / zienswijzen aan de raadsleden ter 

kennisname worden gebracht is mij niet duidelijk. Of de inspraak reacties / zienswijze voor de 

raadscommissie vergadering beantwoord zullen worden is mij niet duidelijk. Of de 

raadsleden de beantwoording van de inspraak reacties / zienswijzen ter kennisname worden 

aangeboden is mij niet duidelijk. 

 

3.Zienswijzegever stelt dat hij antwoord wens op de volgende vragen/zienswijzen. 

 

Ik wil graag antwoord op de volgende vragen / mijn zienswijzen in het kader van de 

inspraak 

mogelijkheden handhavingsregels recreatie verblijven. 

. Waarom wordt de toezegging aan de raad van 11 juni over een voordracht door de 

wethouder niet nagekomen? 

. Vind het college niet dat de betrokkenheid van bewoners / eigenaren niets voorstelt ? 

. Vind het college niet dat de inspraak niets voorstelt? Het college kan haar beleid 

handhavingsregels zelf vaststellen en er is voor bewoners / eigenaren geen bezwaar en 

beroep tegen mogelijk. 

. Vind het college niet dat de raad buiten spel wordt gezet? 

. Vind het college dat zij met haar werkwijze de gemeentelijke slogan “ samen komen we 

verder “ nakomt ? 

. Vind het college het niet vreemd dat het meerendeel van de technische vragen door de 

VVD nog niet beantwoord zijn? 

. Waarom kan het college de technische vragen van de VVD niet direct beantwoorden ? Ik 

mag er toch vanuit gaan dat de gemeente de inhoud van de vragen mee hee9 genomen in 

haar opgestelde beleid. 

. De wethouder geeft aan dat de beleidsregels glashelder moeten zijn. Hoe kan het dan 

dat er in de inspraak zoveel vragen worden gesteld. 

. Worden de inspraak reacties / zienswijzen ter kennisname gebracht aan de 

raadscommissie leden ? 

. Worden de beantwoording van de inspraak reacties / zienswijzen ter kennisname 

gebracht aan de raadscommissie leden ? 

. Hoe en door wie wordt er straks gecontroleerd ? 

. Waarom is er geen raadskrediet aangevraagd ? 

Ik zie uw antwoord gaarne zsm tegemoet. 

 

B35 De inspraakprocedure is voor meedenken en betrekking van de inwoners een deugdelijk 

middel. Dit is ook de werkwijze zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en 

gemeentelijke inspraakverordening. Op deze wijze worden de bewoners betrokken bij de 

besluitvorming om tot een optimaal afgewogen beleidsregel te komen. 

  

 De inspraakreactie wordt met de raadscommissie gedeeld en besproken. 



De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op hoofdlijnen 

inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op de gemeentelijke 

website.  

 

De overige door zienswijzegever naar voren gebrachte vragen/zienswijzen hebben geen 

betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel en worden/zijn op andere plaatsen of in 

ander verband aan de orde gesteld en in behandeling c.q. behandeld. 

 

C35 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het beleid. 

 

 
Zienswijze 36 
 

A36  Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen zijn hieronder overgenomen. 
 

CONTROLE 

1. Wij vernemen graag van u hoe de controle van de regels gaat plaatsvinden? Daarover lezen 

wij niets en deze controle heeft wel impact op het functioneren van het park. 

 

De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. De toezichthouders handelen 

binnen de wettelijke kaders. 

 

2. Welke overlast hebben de tijdelijke huurders van de controle? 

 

De controle vindt plaats binnen de wettelijke kaders. Mocht er desondanks sprake zijn van 

overlast, dan kan dit worden gemeld. In het geval van eventuele onrechtmatigheden 

tijdens de controles zullen wij uiteraard actie ondernemen. Vooralsnog hebben wij echter 

geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 
 

3. Hoe vindt de registratie van tijdelijke huurders plaats om te zorgen dat zij geen overlast 

hebben van de controle? 

 

Het is aan de huiseigenaren zelf om een registratie bij te houden. Of zij dat doen is hun 

eigen verantwoordelijkheid binnen de wettelijke verplichtingen die daarvoor gelden. De 

gemeente ziet toe op de naleving van de regels van het bestemmingsplan. 

 

4.      Welke overlast hebben de bewoners met een gedoogbeschikking? 

  

Er zijn geen bewoners met een gedoogbeschikking. Er is geen wettelijke grondslag voor het 

afgeven van een gedoogbeschikking. Mocht met deze vraag worden gedoeld op de bewoners 

die vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht, dan is de verwachting dat zij niet 



hoeven te vrezen voor overlast aangezien de toezichthouders handelen binnen de 

wettelijke kaders.  

 

5.       Waarop wordt allemaal gecontroleerd? 

 

Er wordt op toegezien of de recreatiewoningen rechtmatig worden bewoond, dat wil 

zeggen conform het bestemmingsplan. 

  

6.      Worden de controles gedeeld met de huurders /eigenaren? 

  

Deze worden niet gedeeld. 

   

REGELS 

7.       Waarom wordt een exorbitant hoge dwangsom ad. € 120.000 opgelegd aan eigenaren van 

de woningen. De dwangsommen bij dergelijke handhavingsregels in den lande liggen tussen 

de € 25.000 en € 40.000 en ook uitspraken van de raad van state geven aan dat dit 

bedragen zijn die zij als gebruikelijk zien. 

 Afhankelijk van de positie van de bewoner (eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder, 

huurder) is een keuze gemaakt voor een dwangsom per maand met een maximum. Voorop 

staat dat de bedragen in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden 

belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. De last onder dwangsom heeft als 

doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het tot verbeuring (constatering 

van de overtreding komt). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toetst de 

hoogte van de dwangsom marginaal wat betekent dat zij zich slechts in uiterst 

uitzonderlijke situaties uitspreek tegen de hoogte van de dwangsom. Bovendien verhouden 

de dwangsommen zich goed tot de door uw genoemde hoogte, het gaat in de beleidsregel 

om dwangsommen van €10.000,- en € 2.500,- per maand met een maximum van €120.000,- 

respectievelijk € 40.000,- 

 

8.       Vind u niet dat het lijkt of u zo een extra schrikeffect wilt creëren?  Vind u niet dat dat 

geen argument mag zijn een zo’n hoge dwangsom op te nemen? 

  

Voorop staat dat de bedragen in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het 

geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. De last onder dwangsom 

heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het tot verbeuring 

(constatering van de overtreding komt). 

 

9.       Wat wordt onder een echtscheidingssituatie verstaan? Er zijn gevallen dat de 

echtscheiding is uitgesproken maar na jaren de boedel nog niet verdeeld is waardoor 

partijen geen zeggenschap hebben over de boedel? 

  

Een dergelijk geval kan mogelijk vallen onder de hardheidsclausule. 

 

10.   Waarom worden alleen echtscheiders met inwonende kinderen toegestaan? 

  

Personen met de zorg voor een inwonend minderjarig kind zijn daardoor als zodanig meer 

aangewezen op een bijzondere benadering. Mogelijk komt hier maatwerk aan te pas door 

middel van de hardheidsclausule. 

 

11.   Als partners hebben besloten uit elkaar te gaan, mag er dan vooruitlopend op de 

echtscheiding al in het park worden gewoond.  

  



Er mag in de recreatieverblijven niet permanent worden gewoond. Het beleid is geschreven 

met het oog op een eindtoestand waarin alleen nog recreatief wordt verbleven in de 

recreatieverblijven. 

 

12. De gemeente gaf altijd de mogelijkheid om 2 x een half jaar een ontheffing aan te 

vragen om er te wonen. Waarom is deze regeling niet meer opgenomen? 

 

Gedoogbeschikkingen worden niet meer worden afgegeven. Daarvoor ontbreekt een 

wettelijk grondslag. In plaats daarvan wordt is gekozen voor een regeling waarin de 

begunstigingstermijn (die is verbonden aan de last onder dwangsom om te voldoen aan het 

bestemmingsplan) kan worden verlengd, mits sprake is van een situatie als genoemd in de 

beleidsregel.  

 

13. De wethouder heeft toegezegd voor de “groep expats” regels te zullen opnemen. Deze 

regels zien wij niet opgenomen?  Waarom is dat niet gebeurt? 

 

Dit is niet toegezegd. Voorgestaan wordt het recreatief gebruik van recreatiewoningen 

conform het bestemmingsplan en het tegengaan van niet permanente bewoning als 

‘reguliere’ bewoning. Er wordt handhavend opgetreden tegen niet recreatief gebruik van 

de recreatieverblijven. Dit is ook het geval in de bijzondere situaties, met het onderscheid 

dat daarin de begunstigingstermijn kan worden verlengd.  

 

14. U geeft een aantal huurders mogelijk een escape via het sociale team.  Bent u niet 

bang dat de beoordeling van het sociale team zal leiden tot rechtsongelijkheid?  

 

Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 
 

15. Vind u niet dat de uitzondering voor kwetsbare groepen tot ongelijkheid leidt? 

 

Zie hiervoor onder 14. 

 

16. Vind u niet dat het benoemen van een kwetsbare huurder deze niet stimuleert tot 

activiteiten niet meer bij deze groep te horen? 

 

Wij gaan ervan uit dat het sociaal team deze mensen ondersteunt en begeleidt naar een 

normaal leven. De personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. De handhaving zich niet richt tegen 

personen/gezinnen in kwetsbare posities. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning.  

 

De beoordeling of iemand kwetsbaar is vindt plaats door het sociaal team van de 

gemeente. Het sociaal team van de gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie 

van deze personen/gezinnen, zodat dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle 

personen/gezinnen in kwetsbare posities zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke 

gevallen het Sociaal Team te worden benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk 



individueel geval informatie en advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door 

een casemanager uit het Sociaal Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de 

beoordeling in voorkomende gevallen advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde 

Toets Midden-Groningen van het Sociaal Domein. 
De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 

 

17. Wat zijn de mogelijkheden om tegen het advies van het sociale team te ageren? Dit 

kan zowel voor de huurder als voor de eigenaar/ verhuurder gelden.  

 

Het advies is de basis voor het antwoord op de vraag of de begunstigingstermijn al dan niet 

wordt verlengd, dus onderdeel van het dwangsombesluit. Daartegen kan bezwaar worden 

ingediend. Het is de vraag of de eigenaar/verhuurder belanghebbende is bij dit besluit.  

 

18. Hoe wordt er met een kwetsbare huurder omgegaan als deze, na vaststelling dat hij 

dat is, bijvoorbeeld wel werk heeft/ een erfenis etc. krijgt en niet meer tot de 

kwetsbare groep behoort? 

 

Deze omstandigheden komen aan de orde bij de beoordeling van de vraag of de 

begunstigingstermijn daarna al dan niet kan worden verlengd. 

 

19. Hoe gaat u dit signaleren/ bewaken? 

 

Zie antwoord op vraag 18. 

 

20. Mag een eigenaar/ bewoner zich ook aanmelden om uitgeloot te worden indien hij, 

vanwege zijn sociale betrokkenheid, liever zichzelf aanmeldt dan dat een anderen in 

het park wordt uitgeloot?   

Overeenkomstig het beleid wordt de selectie gemaakt op basis van een 

bestandsvergelijking te beginnen met de BRP, waarna de notaris door middel van het lot 

bepaalt ten aanzien van welk objecten handhavend wordt opgetreden. Er is geen 

plaatsvervangersregeling.  

 

21.   Mogen arbeidsmigranten wel in het park wonen? 

Nee, dat mag niet. Recreatieverblijven dienen overeenkomstig het bestemmingsplan te 

worden gebruikt, dus recreatief. Tegen strijdig gebruik wordt handhavend opgetreden.  

ALGEMEEN 

21. Wij hebben begrepen dat op het park aan het Schildmeer van de gemeente Slochteren 

altijd 9 maanden aan een en dezelfde persoon mocht worden verhuurd. Tevens hebben 

wij begrepen dat de huidige exploitant een huurcontract aanbiedt van 3 jaar. Hoe gaat 

de controle van dit soort zaken op de commerciële parken? 

 

Het beleid is in de hele gemeente gelijkelijk van toepassing. 

 

22. Het belangrijkste argument dat u hanteert om over te gaan tot handhaving is de 

recreatieve ontwikkeling rond het Zuidlaardermeer. Kunt u ons de recreatieve 

toekomstvisie van het Zuidlaardermeer geven? 

 

Hier wordt ambtelijke en bestuurlijk aan gewerkt.  

 

23. Indien deze visie er nog niet is wanneer kunnen wij deze dan tegemoet zien? 

 

Dit valt niet met zekerheid te zeggen.  



 

24. Vind u het niet voorbarig handhavingsregels op te stellen terwijl er over de 

mogelijkheden van het Zuidlaardermeer nogal wat onduidelijkheden zijn?  Zoals 

hoogte waterpeil, plannen AA en Hunze, afname van de diepgang van het meer en 

toenemende waterplanten.   

 

De beleidsregel handhaving heeft betrekking op het onrechtmatig bewonen van 

recreatieverblijven. De door u gestelde onduidelijkheden zien op een ander onderwerp. 

Deze dienen in een ander verband aan de orde worden te gesteld.  

 

26.   Als u de laatste toezeggingen nakomt dan wordt deze week het bestemmingsplan 

partiele herziening de Leine gepubliceerd. Wij hebben begrepen dat u daarin de disco gaat 

opnemen. Kunt u aangeven hoe een disco zich verhoudt tot de ontwikkeling van het gebied 

als recreatiegebied?  

 

De desbetreffende disco dient zich te houden aan de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek per abuis niet als zodanig 

aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig worden aangeduid, 

gebaseerd op de bestaande rechten en geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit.  
 

27. U geeft aan dat er gekeken zal worden naar vervangende woonruimte? Wij hebben ons 

daarin verdiept en constateren dat deze in onze gemeente nauwelijks tot niet 

aanwezig is. Hoe ziet u dat voor zich? 

In de beleidsregel is aangegeven dat kwetsbare personen actief zullen worden ondersteund 

bij het vinden van een andere reguliere woning. De gemeente heeft in verleden de nodige 

ervaring opgedaan om kwetsbaren aan woonruimte te helpen.  
 

28.   De wethouder geeft in een toelichting op de plannen aan dat er rekening zal worden 

gehouden met Corona. Waarom komt dat niet terug in de regels? 

De uitvoering van de handhaving vindt plaats met de menselijke maat. Overeenkomstig de 

oproep van de minister in haar Kamerbrief van 8 december 2020 zal bij de handhaving op 

permanente bewoning van recreatiewoningen de menselijke maat worden betracht.  
De minister geeft daarin aan rekening te houden met de menselijke maat tijdens de 

tweede golf. Hoe dan ook zal de gemeente bij de uitvoering van de handhaving rekening 

houden met bijzondere omstandigheden, zoals corona. 
 

SPECIFIEK 

29.   Iemand is al 13 jaar woonachtig en ingeschreven op het park. Vind u het menselijk dat 

deze persoon ook uit zijn woning kan worden gezet? 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden rekening 

dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om een andere 

woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik handhavend 

worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met een 

begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt geconstateerd 

dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de dwangsom verbeurd. 

Ook in 2008 was bekend dat niet mocht worden gewoond op het park. Mogelijk komt deze 



persoon op grond van een van de bijzondere omstandigheden in aanmerking voor een verlengde 

begunstigingstermijn c.q. kan er maatwerk worden toegepast. 

 
PERS 

30.   De wethouder geeft in zijn persbericht aan dat waar nodig extra tijd zal worden gegeven 

voor vervangende woonruimte. Schept dit geen onduidelijkheid/ ongelijkheid? 

 

Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen dienovereenkomstig anders worden behandeld dan 

andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 

 

31.   De wethouder spreekt over “glasheldere” regels.  Hoe legt de wethouder deze uitspraak uit 

gezien het grote aantal bovenstaande vragen? 

32.   Is de wethouder in de war met matglas?   

De door u voorgelegde vragen zijn over het algemeen niet aan te merken als zienswijzen die 

betrekking hebben op de beleidsregel. In de beleidsregel staat aangegeven in welke situatie 

iemand in aanmerking komt voor een verlengde begunstigingstermijn. Bij dringende 

omstandigheden kan een verzoek ingediend te worden bij het college. Het college kan gebruik 

maken van zijn bevoegdheid om af te wijken van het beleid op grond van de hardheidsclausule.  
 

GEDOOGBESCHIKKINGEN 

33.   Hoe gaat u om met diegene die een gedoogbeschikking heeft en gaat samenwonen? 

34.   Dezelfde vraag voor kinderen die geen beschikking hebben. 

35.   Wat gebeurt er als iemand zonder gedoogbeschikking (staat ingeschreven) samenwoont 

met iemand die wel deze beschikking heeft? 

Gedoogbeschikkingen worden niet meer worden afgegeven. Daarvoor ontbreekt een wettelijk 

grondslag. In al deze situaties kan de hardheidsclausule een oplossing bieden. Of dit daadwerkelijk 

zo is hangt af van alle omstandigheden van het geval.  

C36 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
Zienswijze 37 

 

A37 Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B37 

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  



 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 

5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden.  

 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 

 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 

Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook 

voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap 

niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 



10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen 

met BRP.   

 

12. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

De notaris trekt het lot.  

 

13. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrechten 

uitgezonderd. 

 

14. Wat is de procedure hiervoor? 

 

Zie antwoord onder 13 

 

15. Wat zijn de kosten voor de lotingen? 

Het notariële tarief. 

 

16. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw 

doel gerealiseerd bij park de Leine? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 

als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 



 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te 

treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het 

moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

17. Kan iemand zich ergens aanmelden als hij van mening is dat hij onder de kwetsbare 

groep valt, zodat hij buiten de loting valt?  

 

Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om 

enige reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon 

zich melden bij de gemeente. 

 

18. Is er sprake van beoordeling door een onafhankelijke commissie. 

 

Die beoordeling vindt plaats door (leden van) het sociaal team. Het sociaal team is 

weliswaar in dienst van de gemeente maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. 

Bovendien zijn de leden van het sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij 

over de vereiste achtergrond en langjarige ervaring. 

 

19. Hoe wordt gecontroleerd of de aanmelding voor een kwetsbare groep terecht is? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

20. Kan iemand bezwaar en beroep indienen als zijn aanmelding voor de kwetsbare groep 

niet gehonoreerd wordt.  

 

Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

21. Waar baseert u het op, als u zou stellen dat dit niet kan? 

 

Zie antwoord onder vraag 20. 

 

22. Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot.   

 

23. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ingeloot ben? 

 

Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden waartegen u een 

zienswijze kunt indienen.  

 

24. Hoe krijg ik bericht van de gemeente als ik uitgeloot ben? 

 



Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 

Het lot bepaalt voor welke adressen in een bepaald jaar het handhavingstraject wordt 

opgestart. Alleen de bewoners van betreffende adressen zullen dus een brief krijgen. 

Los hiervan moeten allen, die in strijd met het bestemmingsplan wonen in een 

recreatieverblijf, het strijdige gebruik beëindigen. Het moment van het 

handhavingstraject wordt bepaald door het lot. Eigenaren van niet ingelote 

onrechtmatige bewoonde objecten verkeren niet in een voordeliger positie. Wonen in 

een recreatieverblijf is in alle gevallen juridisch niet toegestaan.  

 

25. Als iemand is ingeloot, en na de loting alsnog onder een kwetsbare groep valt, kan hij 

dan langer uitstel krijgen van de loting of hier helemaal uitgaan?  

 

Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie 

(welke voldoet aan het beleid) kan het college besluiten de begunstigingstermijn te 

verlengen. Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen onder een bijzondere 

situatie betekent niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige situatie moet nog 

steeds worden beëindigd, alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

26. Er wordt gevraagd om het beleid in heroverweging te nemen. Het beleid heeft geen 

zin, want er komt landelijk beleid voor wonen in recreatiewoningen. 

 

Het college is op de hoogte van de plannen die er zijn om een wijziging van het Bor in 

te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel hebben om de 

mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch strijdig 

gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijzigingen komen niet 

overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en 

wethouders zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor 

daadwerkelijk wordt ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een 

omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders zal in dat geval 

gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid op dit punt.  

 

C37 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 
 
Zienswijze 38 

 

A38  Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

 

B38 

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  



 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 

5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden.  

 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 

 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 

Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook 

voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap 

niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 



Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 

10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen 

met BRP.   

 

12. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

De notaris trekt het lot.  

 

13. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrechten 

uitgezonderd. 

 

14. Wat is de procedure hiervoor? 

 

Zie antwoord onder 13 

 

15. Wat zijn de kosten voor de lotingen? 

Het notariële tarief. 

 

16. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw 

doel gerealiseerd bij park de Leine? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  



 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 

als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te 

treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het 

moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

17. Kan iemand zich ergens aanmelden als hij van mening is dat hij onder de kwetsbare 

groep valt, zodat hij buiten de loting valt?  

 

Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om 

enige reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon 

zich melden bij de gemeente. 

 

18. Is er sprake van beoordeling door een onafhankelijke commissie. 

 

Die beoordeling vindt plaats door (leden van) het sociaal team. Het sociaal team is 

weliswaar in dienst van de gemeente maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. 

Bovendien zijn de leden van het sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij 

over de vereiste achtergrond en langjarige ervaring. 

 

19. Hoe wordt gecontroleerd of de aanmelding voor een kwetsbare groep terecht is? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

20. Kan iemand bezwaar en beroep indienen als zijn aanmelding voor de kwetsbare groep 

niet gehonoreerd wordt.  

 

Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

21. Waar baseert u het op, als u zou stellen dat dit niet kan? 

 

Zie antwoord onder vraag 20. 

 

22. Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot.   

 

23. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ingeloot ben? 

 



Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden waartegen u een 

zienswijze kunt indienen.  

 

24. Hoe krijg ik bericht van de gemeente als ik uitgeloot ben? 

 

Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 

Het lot bepaalt voor welke adressen in een bepaald jaar het handhavingstraject wordt 

opgestart. Alleen de bewoners van betreffende adressen zullen dus een brief krijgen. 

Los hiervan moeten allen, die in strijd met het bestemmingsplan wonen in een 

recreatieverblijf, het strijdige gebruik beëindigen. Het moment van het 

handhavingstraject wordt bepaald door het lot. Eigenaren van niet ingelote 

onrechtmatige bewoonde objecten verkeren niet in een voordeliger positie. Wonen in 

een recreatieverblijf is in alle gevallen juridisch niet toegestaan.  

 

25. Als iemand is ingeloot, en na de loting alsnog onder een kwetsbare groep valt, kan hij 

dan langer uitstel krijgen van de loting of hier helemaal uitgaan?  

 

Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie 

(welke voldoet aan het beleid) kan het college besluiten de begunstigingstermijn te 

verlengen. Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen onder een bijzondere 

situatie betekent niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige situatie moet nog 

steeds worden beëindigd, alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

26. Er wordt gevraagd om het beleid in heroverweging te nemen. Het beleid heeft geen 

zin, want er komt landelijk beleid voor wonen in recreatiewoningen. 

 

Het college is op de hoogte van de plannen die er zijn om een wijziging van het Bor in 

te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel hebben om de 

mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch strijdig 

gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijzigingen komen niet 

overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en 

wethouders zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor 

daadwerkelijk wordt ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een 

omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders zal in dat geval 

gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid op dit punt.  

  

C38 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 
 
Zienswijze 39 

 

 

A39      Zienswijzegever stelt een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen 

gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de 

vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze 



hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld en zijn kort weergegeven. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de 

bijlage. 

 

B39 Controle: Hoe gaat controle plaatsvinden? Dit heeft een negatief effect op de omgeving. 

             

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken?   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

Wie kunnen er eigenlijk tijdelijk wonen op het park? Kun u dat specifieker omschrijven?  

 

In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

Wat is prioritering van handhavingszaken? Wij willen dit graag inzien.  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

 Is uw beleid om allerlei privé zaken op te vragen wel in overeenstemming met de 

privacywet? Zo ja, waar is dit op gebaseerd. 

  

In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren.  

 

Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park. Gaat u deze legaliseren? 

 



De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich houden aan de geluidvoorschriften 

van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek per abuis niet als 

zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig worden 

aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit.   

  

 Als ik niet in aanmerking kom voor verlenging begunstigingstermijn (24 maanden ipv 6 

maanden) kan ik hier toch een beroep op doen?  Hoe gaat dat in zijn werk? Staat hier ook 

bezwaar/beroep tegen open? 

  

 In het beleid is opgenomen in welke bijzondere gevallen de termijn door het college kan 

worden verlengd. Hiervoor moeten ook bewijsstukken worden overlegd. Als u niet aan de 

voorwaarden voldoet kunt u hier geen beroep op doen.  Tegen een handhavingsbesluit staat 

bezwaar en beroep open.    

  

            Kunt u omschrijven hoe een huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet? Is hiervoor een 

aparte procedure? Hoe wordt impact gemeten e.d. Dit is disproportioneel. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 
 

             Is er een budget beschikbaar psychische hulp? Hoe wordt omgegaan met kinderen? 

 

De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp.  

Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat deze over het algemeen al 

bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al ondersteuning 

plaatsvinden.  

Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 
 

Hoe wordt omgegaan met situaties waarin 1 persoon een persoongebonden 

gedoogbeschikking heeft, maar andere gezinsleden niet? 



 

Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het afgeven van een gedoogbeschikking. Hoe summier ook gemotiveerd, lijkt het 

aannemelijk dat dit geval buiten de selectie blijft omdat het adres op de lijst 

persoonsgebonden overgangsrecht voorkomt.  

 

Uitzetting kinderen die tijdens schooljaar van school moeten wisselen is onmenselijk. 

Wordt in deze gevallen uitstel verleend? 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

Er is overleg toegezegd, maar nu liggen er kant en klare beleidsregels.  

 

Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Het college neemt de reacties mee in zijn besluitvorming.    

 

Gaat u samen met bewoners de Leine in gesprek? De gemeente is er voor alle inwoners, 

maar niet voor inwoners de Leine? Wie gaan er allemaal deelnemen aan het overleg. 

 

De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente en 

wanneer/ hoe wordt de prioriteit van handhavingszaken bepaald. Hoe hoog staat 

handhaving recreatiewoningen op deze lijst?   

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 

basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 



strategie. Handhaving van recreatiewoningen staat met ingang van 1 juni 2021 hoog op het 

lijstje.  

 

Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress en ziekte veroorzaakt? 

 

De gemeente heeft hier geen onderzoek naar gedaan.  

 

Gaat de gemeente zelf de handhavingstaken uitvoeren?  

 

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C39 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
 
Zienswijze 40 
 
A1 Kunt u specifieker omschrijven hoe de controle van de regels gaat plaatsvinden? Dit heeft  

een negatief effect op de omgeving en het hele park. Bedenkt u zich dat wel goed? 

 

B1 De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk  

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

C1  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
A2 Staat uw wijze van handhaving hier wel in verhouding tot enig doel? Zo ja wat is het doel  

eigenlijk, en hoe denkt u dat ooit te kunnen gaan bereiken? 
 
B2 Met handhaving wordt ernaar gestreefd dat eenieder zich houdt aan het ter plaatse  

geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd geweest voor  
recreatie. Als de recreatiewoningen permanent worden bewoond, zullen deze dus ook  
nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. 

 

C2  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A3 Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker  

omschrijven? 
 
B3 In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor  

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de  
beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

C3  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 



A4 Het lijkt wel of u in Midden-Groningen prioriteit geeft aan handhaving op  
recreatieverblijven. Ik merk namelijk nooit iets van handhaving op andere toch meer  
dringende zaken in deze gemeente. Het is op zeer veel plaatsen zeer onveilig en crimineel.  
Hebt u beleid waarin u de prioritering van handhaving heeft staan? Zo ja dan zou ik dat  

graag inzien. 

 

B4 Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht 

op basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie.  
 

 

C4  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A5 U geeft aan dat mensen in een echtscheidingsprocedure “tijdelijk” mogen wonen op het  

park. Hoe lang is dat dan maximaal? 
 
B5 Deze mensen komen onder voorwaarden in aanmerking voor een begunstigingstermijn van  

maximaal 24 maanden. 
 

C5  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A6 Is uw beleid om allerlei privé zaken te willen opvragen en te beoordelen of iemand met  

een kwetsbare situatie wel “geschikt wordt bevonden om op het park te mogen wonen”  
conform de privacywet? En zo ja, waar is dat op gebaseerd? 

 
B6 In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op  

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze  
gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren.  

 

C6  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A7 Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park, welke zich in een recreatiegebied  

en natuurgebied bevindt. Gaat u dat legaliseren? Zo ja, hoe dan? Want ook hier is nooit op  
gehandhaafd. Het lijkt wel of er sprake is van meten met twee maten. Graag uw 
motivering. 

 
B7 De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich te  

houden aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is  
de discotheek per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal  
dit als zodanig worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en verleende  
vergunning.    

 

C7  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A8 Als men niet in aanmerking komt voor een verlengde begunstiging termijn (24 maanden in  

plaats van 6 maanden) is het mogelijk om dan toch een beroep te doen op een verlengde  
begunstiging termijn? En hoe gaat dat in zijn werk? 

 
B8 Het college handelt overeenkomstig dit beleid, tenzij dat voor een of meer  



belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig 
zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Als een overtreder een 
beroep wenst te doen op de hardheidsclausule, dient hij door middel van het overleggen 
van een deugdelijke onderbouwing aan te tonen dat er sprake is van bijzondere 
omstandigheden.  

 

C8  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 

A9 Wie bepaalt of een verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open? 
 
B9 Het is een bevoegdheid van het college. Er kan bezwaar (en uiteindelijk beroep) worden  

ingediend tegen de last onder dwangsom 
 

C9  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A10 Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet? 
 
B10 Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is  

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden  
rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 
een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 
handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 
een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 
geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 
dwangsom verbeurd. 
 

C10  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A11 Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting? 
 
B11 Onder verwijzing naar het vorige argument: er kan bezwaar worden gemaakt tegen de last  

onder dwangsom. 
 

C11  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 

A12 Is er een budget beschikbaar om de bewoners welke met de menselijke maat zijn uitgezet  

te ondersteunen, bijvoorbeeld met kosten voor psychische hulp om het opgelopen trauma  

te verwerken? 

 

B12 De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te  

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn zelf 

verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties die dit met zich 

meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders geen psychische 

hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat deze over het 

algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al ondersteuning 

plaatsvinden 

 

C12  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A13 Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het  

vinden van hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving? 

 

B13 De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te  



vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn zelf  

verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties die dit met zich  

meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders geen psychische  

hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat deze over het 

algemeen al  

bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al ondersteuning  

plaatsvinden. 

 

C13  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A14 Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet?  

 

B14 De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te  

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn zelf  

verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties die dit met zich 

meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders geen psychische 

hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat deze over het 

algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al ondersteuning 

plaatsvinden. 

 

C14  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
A15 Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen? 
 
B15 Nee. Zie ook onze reactie bij het vorige punt. 
 

C15  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A16 Wanneer dat budget er niet is, hoe weet de gemeente dan of de impact van een uitzetting  

in verhouding is tot het te dienen doel? 

 

B16 De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  
 

C16  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
 
A17 En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te  

hanteren?  
 
B17 Huisuitzetting is ook niet het middel, dat is de last onder dwangsom. Daarmee wordt  

beoogd het naleven van wet- en regelgeving te bewerkstelligen. 
 

C17  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A18 Als een gezin dat voor huisuitzetting in aanmerking komt schoolgaande kinderen heeft,  

wordt de uitzetting dan uitgesteld tot het einde van het schooljaar, of moeten de  



kinderen tijdens het schooljaar van school wisselen? Onmenselijk toch? 

 

B18 Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

C18  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A19 Vorig jaar is toegezegd door het college, met name door wethouder J.J. Boersma, dat de  

handhavingsregels in overleg met de betrokkenen zouden worden opgesteld, hoe legt u dan  
nu uit dat betrokkenen opeens geconfronteerd kunnen worden met een kant en klare set  
handhavingsregels? 

 
B19 De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is een formele manier om betrokkenen te  

betrekken bij (in dit geval) nieuw beleid. Bij de vaststelling van dat beleid worden de  
zienswijzen gewogen en indien nodig verwerkt in het beleid. 

 

C19  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A20 Hoe verantwoordt u dat de belofte dat de regels in overleg met betrokken zouden worden  

opgesteld, nu niet nagekomen wordt? Of vindt u deze wijze van inspraak hetzelfde?  

 

B20 Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken. 
 

C20  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A21 Kan hierover overleg met betrokken plaatsvinden? Zoals dat in het kader van participatie  

en democratie dient te gebeuren. Wat u ook zelf als “slogan” hanteert voor deze  
gemeente: “samen met de inwoners” “en u bent er voor de inwoners” maar dus niet voor  

de bewoners van de Leine? 

 

B21 De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  
 

C21  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A22 Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een  



overleg? 
 
B22 Iedere zienswijze wordt gewogen bij de vaststelling van het beleid. Iedereen die een  

zienswijze heeft ingediend, doet daar dan ook in die zin aan mee. Nu de termijn voor het  
indienen van zienswijzen is verstreken, is het voor anderen niet meer mogelijk om hier nog  
aan deel te nemen. 

 

C22 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A23 Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt?  

Indien dat bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen?  
 
B23 Dat is niet onderzocht. 
 

C23  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A24 Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals  

bv drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer? 

 

B24 Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 

basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie.  
 

C24  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A25 Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald? 
 

B25 In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend opgemerkt. Het 
bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op basis van bestuurlijk 

vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze strategie. 
 
C25  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 

A26 Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje? 

 

B26 In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend opgemerkt. Het 

bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op basis van 

bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze strategie.  
 

C26  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 

A27 Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern  

bureau ingehuurd? 

 

B27 De handhavingstaken worden uitgevoerd door onszelf. De controle vindt plaats door een  

externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden aangewezen als  

toezichthouders. 



 

C27  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A28 Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning  

regelmatig hun boekje te buiten gaan? 
 
B28 Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  
Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C28  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A29 Hoe gaat de gemeente, als ze een extern bureau voor handhaving inhuurt, voorkomen dat  

de bewoners van De Leine worden geconfronteerd met dergelijke, buiten hun boekje  
gaande, handhavers? 

 
B29 Zie hiervoor onze reactie bij het vorige punt. 
 

C29  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A30 Hoe is het mogelijk dat bij de bouw van de recreatiewoningen in de Leine de kopers 

zonder enig bezwaar of gemeentelijke informatie zich konden laten inschrijven als 
bewoner van hun woning?  

 
B30 De Wet Basisregistratie Personen (BRP) verplicht tot inschrijving op een adres. Inschrijving  

in de BRP op een adres geeft geen recht tot het strijdig permanent bewonen van een 
recreatiewoning. Zolang het gebruik van een recreatiewoning uitsluitend recreatief is en er 
niet permanent wordt gewoond (recreatiewoningen met persoonsgebonden overgangsrecht 
uitgezonderd), is inschrijven op zo’n adres mogelijk. 
 

C30  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A31 Zou dat misschien te maken kunnen hebben met het feit dat de verkoop van de 

desbetreffende huizen in het begin sterk stagneerde maar daarna opeens in een 
stroomversnelling kwam? 
 

B31 Dat staat volledig los van elkaar. Zie ook onze reactie bij het vorige punt. 
 

C31  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A32 Zouden er misschien destijds afspraken gemaakt kunnen zijn door ambtenaren van de 

gemeente met de verkopende partij over de mogelijkheid tot permanente bewoning om de 
verkopen te versnellen en zodoende het bungalowpark te realiseren? 
 

B32 Over permanente bewoning van recreatiewoningen is niets afgesproken, behalve dan dat 
dit niet is toegestaan. Zo is het ook in de koopovereenkomst van iedere individuele 
recreatiewoning benoemd op straffe van een aanzienlijk geldbedrag. 
 

C32  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A33 Er wordt gefluisterd dat er door een of meerdere gemeentelijke ambtenaren een afspraak 

is gemaakt met de eigenaar van Watersportbedrijf de Rietzoom om hem geen 
belemmeringen in de weg te leggen bij zijn bedrijfsvoering in de ruimste zin van het 
woord. Kunt u mij garanderen dat dat niet het geval is? 
 

B33 Het is onduidelijk in hoeverre deze vraag betrekking heeft op het voorliggende  



beleidsdocument. Volledigheidshalve merken wij op dat voordat het bungalowpark werd 
ontwikkeld, is aangegeven dat dat bedrijf geen nadelige invloed daarvan zou hoeven te 
ondervinden. Intussen is dat door verdere ontwikkeling op het gebied van wet- en 
regelgeving achterhaald en dient uiteraard voldaan te worden aan de daaruit 
voortvloeiende vereisten. 
 

C33  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 
 
A34 Is er een vergunning voor het meerdere keren per jaar organiseren van een discotheek in 

het natuurgebied nabij de Leine? Hoe is deze vergunning dan tot stand gekomen en is die 
vergunning dan wel in overeenstemming met alle omgevingsfactoren?  
 

B34 Het is onduidelijk in hoeverre deze vraag betrekking heeft op het voorliggende 
beleidsdocument. Volledigheidshalve merken wij op dat de discotheek opereert op basis 
van een vergunning. Bij de verlening van die vergunning is aangehaakt bij de eisen die 
daaraan dienden te worden gesteld. 

 

C34  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

 
Zienswijze 41 
 

A41 Zienswijzegever stelt een aantal vragen over het beleid. Strikt genomen gaat het bij de 

vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen worden 

gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier besproken. 

Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever behandeld. Voor de 

volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B41 

A Waarom gaat u juist nu handhaven?  

   

Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
  

 

B Is er iets veranderd in de situatie van de parken dat zoiets nu niet meer mogelijk is? 

 

De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding van 

algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. Gedogen 

is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder afweging van alle 

belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom 

wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere situaties opgenomen onder 

1.1.5. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een gedoogbeschikking. Er is geen 

wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een dergelijke beschikking. 
 

C Hoe komt u tot het oordeel wanneer iemand wel of niet tot een kwetsbaar gezin of  

persoon behoort? 

 



Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, zodat 

dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare posities 

zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te worden 

benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval informatie en 

advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een casemanager uit het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de beoordeling in voorkomende gevallen 

advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde Toets Midden-Groningen van het Sociaal 

Domein. 

  

 D Zijn de personen die dit beoordelen wel deskundig genoeg? 

 

De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 

 

E Denk u niet dat dit tot rechtsongelijkheid zal leiden?  
Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen dienovereenkomstig anders worden behandeld 

dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 

 

F Uw opgestelde beleid strookt niet met het handhaven met een menselijke maat. Hoe  

motiveert u dit?  

 

De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de 

mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 

maanden in totaal) en anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid van het 

handhavingsbeleid.  

 

G Waarom hanteert u een enorm hoge dwangsom? 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en huurder-

bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor een 

dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke 

verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van 

de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze bedragen kan voldoen. De 

last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het 

tot verbeuring (constatering van de overtreding komt). 

 

H Hoeveel woningen heeft deze gemeente beschikbaar voor mensen die u uit hun woning wilt  

gaan zetten?  

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te zoeken c.q. te vinden.  

Bovendien zijn de verhuisbewegingen dermate gering dat niet hoeft te worden gevreesd dat 

bewoners op straat komen te staan.   

 



I Hoeveel recreanten mogen er tegelijk in een woning aanwezig zijn?  

 

Recreatief gebruik is recreatief gebruik, het aantal recreanten is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval, zoals vloeroppervlakte, grootte gezin enzovoorts. 

 

J Hoe gaat de gemeente dit controleren? 

 

De gemeente gaat controleren en zo nodig handhavend optreden tegen met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik.  

 

K Wat zijn de verdere regels voor het verblijf?  

 

De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 

 

L Wat is de procedure om te controleren? 

 

Inventarisatie van de illegaal bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel van 

een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest 

van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. 

 

M Hoe lang mag een recreant in een woning recreëren?  

  

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden. 

 

N Mag een recreant een onbeperkt aantal malen terugkeren naar de Leine? 

 

Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder M. 

 

O Wie gaat dit controleren? 

 

De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders.  

 

P Welke hinder kunnen mensen met persoongebonden overgangsrecht verwachten van  

controleurs? 
 

Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving, aangezien de 

toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 

 



Q Waar kan ik een klacht indienen als schending van privacy plaatsvindt? 

 

Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 

 

R Hoeveel tijd moet er zitten tussen verkoop woning hoofdverblijf en nieuwbouw 

woning? 

 

Op basis van het beleid geldt hiervoor een begunstigingstermijn die verlengd kan worden 

tot 24 maanden. In het geval er meer tijd nodig is, kan een beroep worden gedaan op de in 

het beleid genoemde hardheidsclausule. Op basis daarvan kan worden bekeken of verdere 

verlenging mogelijk is. 

 

S Waarom wilt U bewijs zien van verkoop woning hoofdverblijf? 

 

Als de overtreder een periode dient te overbruggen tussen de overdracht van de woning 

waarin hij gewoonlijk zijn hoofdverblijf heeft en de oplevering van zijn nieuwbouwwoning, 

kan hij in aanmerking komen voor een verlenging van de begunstigingstermijn tot maximaal 

24 maanden. De overtreder dient aan te tonen dat hij voor een verlenging van de 

begunstigingstermijn in aanmerking komt. 

 

T En wie controleert dit? Boa's? Extern dure ingeschakelde toezichthouders? 

 

Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders. Dit is een wettelijke vereist 

 

U lk lees nergens in uw beleid dat er rekening wordt gehouden met de coronaperiode. 

 

Dat staat er ook niet expliciet in vermeld. Uiteraard kan onder bijzondere omstandigheden 

een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. 

 

V Waarom staat dat niet in uw beleid? 

 

Zie de reactie bij het vorige punt. 

 

W Welke regels gelden er voor tijdelijke huurders? 

 

De regels van het bestemmingsplan. 

 

X En waar zijn die regels te vinden? 

 

Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via 

www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website. 

 

Y Hoe gaat u recreatie op het park stimuleren? Er zijn geen voorzieningen. 

 

De gemeente ziet toe op de naleving van de voorschriften van het bestemmingsplan. 

 



Z Heeft u een plan of een visie? Wat is er eigenlijk mogelijk aan uitbreiding in het 

recreatiegebied? Kunt u dat nader onderbouwen? Graag met concrete 

voorbeelden. 

 

Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Er wordt 

ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het Zuidlaardermeergebied. 

 

C41  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
 
Zienswijze 42 
 

A1 Kunt u aangeven wat het verschil is tussen wonen en recreëren?  

 

B1 Onder “wonen” wordt volgens het bestemmingsplan verstaan: Permanente huisvesting van  

één of meerdere personen behorende tot één afzonderlijk huishouden in een woning. 

Onder “recreëren” wordt in gangbare termen verstaan: zijn vrije tijd 

besteden; zich ontspannen. 

 

C1  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A2 Wat is permanent wonen? 

 

B2 Hoewel hier op het oog sprake lijkt van een pleonasme, wordt ermee beoogd te  

benadrukken dat het gaat om de permanente huisvesting van één of meerdere personen 

behorende tot één afzonderlijk huishouden in een woning en niet om het gedurende enkele 

maanden verblijven (wat ook aangemerkt zou kunnen worden als wonen in de zin van 

“verblijf houden”, overeenkomstig de gangbaar gebezigde opvatting). 

 

C2  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A3 Hoelang mag iemand permanent wonen op bungalowpark De Leine? 

 

B3 Daarvan kan alleen sprake zijn indien die persoon beschikt over persoonsgebonden  

overgangsrecht op basis van het geldende bestemmingsplan, totdat het gebruik wordt 

beëindigd. 

 

C3 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A4 Klopt het dat, als je elders een hoofdverblijf hebt, je ongecontroleerd mag wonen op  

bungalowpark De Leine. 

 

B4 In de praktijk zal het hierbij gaan om mensen die niet beschikken over persoonsgebonden  

overgangsrecht. Als met “ongecontroleerd wonen” bedoeld wordt “permanent wonen”, dan  

klopt het niet. Dat is een situatie waar dit beleid op ziet. Op enig moment zal er op zo’n  

adres dan ook gecontroleerd worden door daartoe bevoegde boa’s.  

 

C4  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 



 

A5 Mag er op het recreatiepark alleen gerecreëerd worden?  

 

B5 Dat is de beoogde opzet van het park en zo is het bestemd. Op een later moment is dat  

aangevuld met het persoonsgebonden overgangsrecht. Het staat personen die daarover  

beschikken uiteraard vrij hun woning recreatief te verhuren, maar zij mogen er zelf ook  

wonen. 

 

C5  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A6 Wat doet u met arbeidsmigranten?  

 

B6 Als hiermee wordt gedoeld op eventuele betrekking van een recreatiewoning door personen  

die als zodanig kunnen worden aangemerkt, geldt dezelfde hoofdregel als voor iedere  

andere persoon die vanwege een beperkt dienstverband tijdelijk huisvesting zoekt: een  

tijdelijke arbeidsbetrekking is geen grond voor het langdurig betrekken van een  

recreatiewoning. 

 

C6 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A7 Permanente bewoners met een persoonsgebonden beschikking kunnen er voor kiezen om  

hun huis permanent te verhuren. Mag dat? Als dat niet mag, hoe controleert u dat? 

 

B7 Die permanente verhuur dient overeenkomstig het bestemmingsplan plaats te vinden.  

Andere vormen van verhuur vallen onder het handhavingsbeleid c.q. de Toezicht en  

handhavingsstrategie. 

 

C7  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A8 Omdat u “kiest” voor het handhaven van 2 woningen ontstaat er rechtsongelijkheid en  

verdeeldheid op het park hetgeen kan resulteren in een slechter woongenot en verbetert  

het woon- en leefklimaat niet op het park. Hoe denkt u dat op te lossen? 

 

B8 De rechtspositie van eenieder die onrechtmatig een recreatieverblijf bewoont, is gelijk. 

Het is echter niet mogelijk om tegelijkertijd iedere overtreding in dat opzicht op te pakken 

in termen van handhavend optreden. Daarom is gekozen voor een fasering. Hoe vervolgens  

met handhaving wordt omgegaan, hangt af van de in het beleid genoemde voorwaarden en  

de daarmee gepaard gaande begunstigingstermijnen. 

 

C8  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A9 Toezichthouders gaan controleren op permanente bewoning. Hoe is het met de privacy 

gesteld? Indien de permanente bewoning is aangetoond en de bewoners zijn vertrokken  

komt er weer een ander gezin wonen. Gaat u dan weer controleren? Bent u het met mij  

eens dat dit een gebed zonder eind is en de gemeente blijvend kosten voor handhaving  

moet maken? Hoe lang denkt u dat vol te houden en hoeveel geld wilt u hiervoor uit  



trekken. 

 

B9 In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op  

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze  

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren. Het uitgangspunt is te  

allen tijde dat men zich houdt aan wet- en regelgeving. Nieuwe illegale situaties zijn niet  

gevrijwaard van handhaving.  

 

C9  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A10 Overlast zullen begluurde personen delen op feestjes en sociale media. Heiligt het doel de  

middelen? Hoe gaat u om met imagoschade van de gemeente?  

 

B10 Het is niet duidelijk wat de zienswijzegever hiermee bedoelt. Uiteraard lopen meningen  

over handhavingssituaties veelal uiteen, vaak ook in relatie tot het onderwerp van  

handhaving. Dat is iets anders dan imagoschade. Een en ander neemt niet weg dat een  

gemeente gehouden is aan de beginselplicht tot handhaving, helemaal bij het ontbreken  

van alternatieven.  

 

C10  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A11 Het park lijdt imagoschade. Hoe gaat u dat compenseren? 

 

B11 Het is niet duidelijk welke imagoschade de zienswijzegever hiermee bedoelt. Zowel het  

bestemmingsplan als de koopovereenkomsten van de recreatiewoningen laten qua  

gebruiksmogelijkheden weinig tot de verbeelding over. In de koopovereenkomsten zijn 

duidelijke grenzen gesteld aan de gebruiksmogelijkheden in de vorm van kwalitatieve 

verplichtingen. Daarin staat onder andere “Het verkochte mag uitsluitend worden gebruikt 

voor recreatiedoeleinden. Het verkochte mag niet worden gebruikt ter uitoefening van een 

beroep of bedrijf of voor woondoeleinden die anders dan zuiver recreatief kunnen worden 

aangemerkt”. Zulks op straffe van een forse geldboete (f. 200.000,- per perceel), die 

krachtens deze overeenkomsten toekomen aan coöperatie recreatie-bungalowpark De 

Leine”. Het is aan de gemeente om in het kader van bestuursrechtelijk toezicht en 

handhaving naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Voor zover er al sprake is van 

imagoschade, zijn wij van mening dat die ten deel valt aan voornoemde coöperatie. Van 

compensatie van gemeentewege is dan ook geen sprake. 

 

C11  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A12 Dit handhavingsbeleid roept de vraag op of dat iets bijdraagt aan de opbouw naar  

recreatief gebruik of dat het vanaf nu meer schade berokkend en de gemeente  

bungalowpark De Leine in het dal helpt. Wat denkt u te aan doen als de huisjes leeg 

komen te staan (bijvoorbeeld in de winterperiode), als er weetplantages in de huisjes 

komen of als er verpaupering plaats gaat vinden.  

 

B12 De genoemde scenario’s zijn op dit moment niet aan de orde. Bij overtreding van 

wettelijke voorschriften volgt (al dan niet strafrechtelijke) handhaving. Bij de overige 

scenario’s is sprake van eventualiteiten. Als er al sprake van zou zijn, dan staat er de 



eigenaren van deze recreatieverblijven niets aan in de weg in de genoemde periode daarin 

te verblijven. 

 

C12  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A13 Bent u het met mij eens dat de gemeente verpaupering van deze prachtige woonwijk niet  

kan toestaan. Hoe denkt u hier met de bewoners uit te komen en heeft u een visie om  

recreatie op het park te simuleren? 

 

B13 Hier is sprake van een vooralsnog ongefundeerde eventualiteit. Het is niet gezegd dat de  

situatie op het park er in de beoogde situatie slechter op wordt. Daarin is ook een grote rol  

weggelegd voor de coöperatie.  

 

C13  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A14 Het is ons bekend dat er al vele jaren niet meer gehandhaafd wordt. Er zijn mensen die  

zich in wilden schrijven in het basisregister met als woonadres Oeverlanden Kropswolde. 

Ze konden dit bij het loket Burgerzaken gewoon doen. Bij de vraag: ”Maar we moeten toch 

een tijdelijke gedoogbeschikking aanvragen”, was het antwoord van de gemeente: “Daar 

doen we niet meer aan. U kunt zich gewoon in laten schrijven”. 

Deze mensen wonen al jaren te goeder trouw op de Oeverlanden. Andere woningen lieten 

ze aan zich voorbij gaan omdat vanuit de gemeente was gezegd dat een tijdelijke 

gedoogbeschikking niet meer nodig was. Is het in zo’n geval niet rechtvaardiger dat er een 

nieuw generaal pardon komt in de vorm van persoonsgebonden overgangsrecht voor alle 

mensen die nu ingeschreven staan op de Oeverlanden en nog geen gedoogbeschikking 

hebben? 

 

B14 Met generaal pardon doelt de zienswijzegever hier vermoedelijk op het vestigen van  

persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan. Dat is gebaseerd op de 

juridische grondslag zoals die daartoe destijds gold. Dit (dat kan per geval verschillen) al 

dan niet in combinatie met de mogelijkheid zoals geboden vanuit het Besluit 

omgevingsrecht. Die mogelijkheden zijn toegepast en benut. Er zijn ons op dit moment 

geen situaties op het park bekend die aanspraak kunnen maken op dezelfde rechten als 

diegenen die persoonsgebonden overgangsrecht verkregen hebben. Overigens is de 

mogelijkheid tot inschrijven niet hetzelfde als de mogelijkheid tot permanente bewoning. 

Er is geen wettelijke grondslag voor het verlenen van een gedoogbeschikking, zodat die niet 

kunnen worden afgegeven. 

 

C14  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
 
Zienswijze 43 
 

A1 Komt er binnen afzienbare tijd een recreatie visie voor het Zuidlaardermeer en Meerwijck? 

 

B1 Deze vraag heeft geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Er wordt ambtelijk  

en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het Zuidlaardermeergebied.  

 



C1  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A2 Wanneer kunnen we deze visie tegemoet zien ? 

 

B2 Dat is op dit moment nog niet bekend. 

 

C2 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A3 Komt er ook een gebiedsvisie voor het gebied Klein Scheveningen, Bungalowpark en de 

Leine? 

 

B3 Er wordt ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het Zuidlaardermeer-

 gebied.  

 

C3  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A4 Wij zijn erg geschrokken van de verrommeling bij Camping De Leine, ziet u dat ook zo? 

 

B4 Deze vraag heeft geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Overigens is de 

situatie op private recreatieparken niet bij uitstek een verantwoordelijkheid van de 

gemeente. 

 

C4  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A5 Gaat u daar iets aan doen? 

 

B5 Zie hiervoor de reactie onder het vorige punt. 

 

C5  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A6 Gaat u, zoals meermalen is aangeboden, met alle (vertegenwoordigers van) bewoners en 

overige stakeholders om tafel om gezamenlijk een verkeersveiligheidsplan voor Meerwijck  

te maken, waarin met name aandacht is voor het actief terugdringen voor de snelheid en  

het scheiden van fietsers/voetgangers met automobilisten? 

 

B6 Deze vraag heeft geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel.  

 

C6  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

 

A7 Op welke termijn gaat u dit in gang zetten? 

 

B7 Zie hiervoor de reactie onder het vorige punt. 

 

C7  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A8 Gaat u actie ondernemen tegen de plannen van het Waterschap en zo ja, wanneer? 

 



B8 Deze vraag heeft geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Het Waterschap is 

geen partij bij aangelegenheden omtrent deze beleidsregel. 

 

C8  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A9 En meer in het algemeen: Waarom bent u nog niet met álle betrokkenen om de tafel gaan 

zitten om te kijken naar een integrale aanpak voor dit unieke gebied binnen de 

gemeentelijke grenzen? 

 

B9 Deze vraag heeft geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Meer in algemene 

zin ten aanzien van de meeste van deze argumenten (en losstaand van deze beleidsregel) 

zijn dit onderwerpen waarvoor langs andere weg met een gebiedsregisseur van de 

gemeente in contact kan worden getreden. Wij onderkennen de bedoeling achter de 

vragen. In de huidige zienswijzenfase gericht op deze beleidsregel is het echter niet 

mogelijk deze vragen op te pakken. De door u gestelde zaken zien overwegend op andere 

onderwerpen. Deze dienen in een ander verband aan de orde worden te gesteld. 

 

C9  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A10 Deze zienswijze is juist bedoeld om duidelijk te maken dat er nog veel moet gebeuren, 

maar ook gedaan kan worden en dat anderzijds ongecoördineerde besluiten op 

detailniveau het totaal perspectief verstoren. 

 

B10 Met de voorliggende beleidsregel wordt een vervolg gegeven aan het raadsbesluit van de 

raad van (destijds) de gemeente Hoogezand-Sappemeer van 1 mei 2017, waarvan dit 

onderwerp later nog weer is bekrachtigd. De beleidsregel ziet op de naleving van wet- en 

regelgeving. Daarmee is er naar ons idee geen sprake van een ongecoördineerd besluit op 

detailniveau.  

 

C10  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
 
Zienswijze 44 
 

A1 Kunt u specifieker omschrijven hoe de controle van de regels gaat plaatsvinden? Dit heeft 

een negatief effect op de omgeving en het hele park. Bedenkt u zich dat wel goed?  

 

B1 De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

C1  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A2 Staat uw wijze van handhaving hier wel in verhouding tot enig doel? Zo ja wat is het doel 

eigenlijk, en hoe denkt u dat ooit te kunnen gaan bereiken?  

 

B2 De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 



bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

C2  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A3 Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker  

omschrijven?  

 

B3 In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

C3  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A4 Het lijkt wel of u in Midden-Groningen prioriteit geeft aan handhaving op 

recreatieverblijven. Ik merk namelijk nooit iets van handhaving op andere toch meer 

dringende zaken in deze gemeente. Het is op zeer veel plaatsen zeer onveilig en crimineel. 

Heeft u beleid waarin u de prioritering van handhaving heeft staan? Zo ja dan zou ik dat 

graag inzien.  

 

B4 Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

C4  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A5 U geeft aan dat mensen in een echtscheidingsprocedure “tijdelijk” mogen wonen op het  

park. Hoe lang is dat dan maximaal? En hoelang geldt dit voor expats. 

 

B5 Maximaal 24 maanden, mits aantoonbaar sprake is van een dergelijke situatie. Personen die  

vanwege een (tijdelijke) dienstbetrekking voor bepaalde tijd ergens moeten wonen, vallen  

niet onder de begunstigingstermijn zoals genoemd in de beleidsregel. 

 

C5  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A6 Is uw beleid om allerlei privé zaken te willen opvragen en te beoordelen of iemand met 

een kwetsbare situatie wel “geschikt wordt bevonden om op het park te mogen wonen” 

conform de privacywet? En zoja, waar is dat op gebaseerd? 

 



B6 In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren. De gemeente blijft 

daarbij binnen de wettelijke kaders. 

C6  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A7 Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park, welke zich in een recreatiegebied 

en natuurgebied bevindt. Gaat u dat legaliseren? Zoja, hoe dan? Want ook hier is nooit op 

gehandhaafd. Het lijkt wel of er sprake is van meten met twee maten. Graag uw 

motivering.  

B7 De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich te houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek 

per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig 

worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en verleende vergunning.   

C7 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A8 Als ik niet in aanmerking kom voor een verlengde begunstiging termijn (24 maanden in 

plaats van 6 maanden) is het mogelijk om dan toch een beroep te doen op een verlengde 

begunstiging termijn? En hoe gaat dat in zijn werk?  

 

B8 Er dient een verzoek ingediend te worden bij het college. Het college kan gebruik maken 

van zijn bevoegdheid om af te wijken van het beleid op grond van de hardheidsclausule. 

 

C8  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A9 Wie bepaald of mijn verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open?  

 

B9 Op het verzoek wordt beslist door het college en het staat open voor bezwaar en beroep. 

 

C9  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A10 Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit?  

 

B10 Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 

 

C10  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A11 Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting?  

 

B11 Zie hiervoor de reactie onder het vorige punt. 

 



C11  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A12 Is er een budget beschikbaar om de bewoners welke met de menselijke maat zijn uitgezet 

te ondersteunen, bijvoorbeeld met kosten voor psychische hulp om de opgelopen trauma 

te verwerken?  

 

B12 De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Zij zullen 

buiten de selectie blijven en als zij toch onverhoopt worden ingeloot, dan zullen zij de 

nodig ondersteuning van de gemeente krijgen bij het vinden van reguliere woonruimte. 
 

C12  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A13 Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het 

vinden van hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving?  

 

B13 De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning 

(en eventueel andere school) te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen 

actie te ondernemen. Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe 

wordt een last onder dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. 

Als na verstrijken van die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds 

onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de dwangsom verbeurd. Als er aanleiding voor is, 

kan ervoor gekozen worden de begunstigingstermijn te verlengen tot 24 maanden, onder de 

voorwaarden die daartoe in de beleidsregel zijn opgenomen. Men heeft dus ruim de tijd om 

een andere woning (en andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor 

kiezen om in de buurt te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

C13  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A14 Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet?  

 

B14 De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al 

ondersteuning plaatsvinden.  

Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 



ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 

 

C14  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A15 Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen?  

 

B15 Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. Er is derhalve geen noodzaak om 

de impact daarvan te meten. Een procedure daarvoor is er dan ook niet. 

 

C15  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A16 Wanneer dat budget er niet is, hoe weet de gemeente dan of de impact van een uitzetting 

in verhouding is tot het te dienen doel? (nogmaals.. wat is het doel??)  

 

B17 De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

C17  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A18 En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te 

hanteren?  

 

B18 Huisuitzetting is ook niet het middel, dat is de last onder dwangsom. Daarmee wordt  

beoogd het naleven van wet- en regelgeving te bewerkstelligen. 

 

C18 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A19 Als een gezin dat voor huisuitzetting in aanmerking komt schoolgaande kinderen heeft, 

wordt de uitzetting dan uitgesteld tot het einde van het schooljaar, of moeten de 

kinderen tijdens het schooljaar van school wisselen? Onmenselijk toch?  

 

B19 Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

C19  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 



A20 Vorig jaar is toegezegd door het college, met name door wethouder J.J. Boersma, dat de 

handhavingsregels in overleg met de betrokkenen zouden worden opgesteld, hoe legt u dan 

nu uit dat betrokkenen opeens geconfronteerd worden met een kant en klare set 

handhavingsregels?  

 

B20 De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is een formele manier om betrokkenen te  

betrekken bij (in dit geval) nieuw beleid. Bij de vaststelling van dat beleid worden de  

zienswijzen gewogen en indien nodig verwerkt in het beleid. 

 

C20  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A21 Hoe verantwoordt u dat de belofte dat de regels in overleg met betrokken zouden worden 

opgesteld, nu niet nagekomen wordt? Of vindt u deze wijze van inspraak hetzelfde?  

 

B21 Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken. 

 

C21  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A22 Kan hierover overleg met betrokken plaatsvinden? Zoals dat in het kader van participatie 

en democratie dient te gebeuren. Wat u ook zelf als “slogan” hanteert voor deze 

gemeente: “samen met de inwoners” “en u bent er voor de inwoners” maar dus niet voor 

de bewoners van de Leine?  

 

B22 De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

C22  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A23 Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een 

overleg?  

 

B23 Zie hiervoor de reactie bij het vorige punt. 

 

C23  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A24 Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt? 

Indien dat bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen?  

 

B24 De gemeente heeft hier geen onderzoek naar gedaan.  

 



C24  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A25 Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals 

bv drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer?  

 

B25 Met de handhaving wordt er naar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht 

op basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie.  

 

C25  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A26 Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald 

en wie is hier in de toezichthouder? 

 

B26 In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend opgemerkt. Het 

bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op basis van 

bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze strategie. De 

handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

C26 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A27       Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje?   

 

B27 In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend opgemerkt. Het 

bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op basis van 

bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze strategie. 

 

C27  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A28 Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern 

bureau ingehuurd?  

 

B29 De handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

C29  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A30  Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan?  

 

B30 Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  



Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C30  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A31 Hoe gaat de gemeente, als ze een extern bureau voor handhaving inhuurt, voorkomen dat 

de bewoners van De Leine worden geconfronteerd met dergelijke, buiten hun boekje 

gaande, handhavers?  

 

B31 Zie hiervoor de reactie bij het vorige punt. 

 

C31  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

 
 
Zienswijze 45 
 

A1  Kunt u specifieker omschrijven hoe de controle van de regels gaat plaatsvinden? Dit heeft 

een negatief effect op de omgeving en het hele park. Bedenkt u zich dat wel goed?  

 

B1 De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

C1  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A2 Staat uw wijze van handhaving hier wel in verhouding tot enig doel? Zo ja wat is het doel 

eigenlijk, en hoe denkt u dat ooit te kunnen gaan bereiken?  

 

B2 De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

C2  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A3 Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker  

omschrijven?  

 

B3 In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

C3  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A4 Het lijkt wel of u in Midden-Groningen prioriteit geeft aan handhaving op 

recreatieverblijven. Ik merk namelijk nooit iets van handhaving op andere toch meer 

dringende zaken in deze gemeente. Het is op zeer veel plaatsen zeer onveilig en crimineel. 

Heeft u beleid waarin u de prioritering van handhaving heeft staan? Zo ja dan zou ik dat 

graag inzien.  



 

B4 Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

C4  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A5 U geeft aan dat mensen in een echtscheidingsprocedure “tijdelijk” mogen wonen op het  

park. Hoe lang is dat dan maximaal? En hoelang geldt dit voor expats 

 

B5 Maximaal 24 maanden, mits aantoonbaar sprake is van een dergelijke situatie. Personen die  

vanwege een (tijdelijke) dienstbetrekking voor bepaalde tijd ergens moeten wonen, vallen  

niet onder de begunstigingstermijn zoals genoemd in de beleidsregel. 

 

C5  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A6 Is uw beleid om allerlei privé zaken te willen opvragen en te beoordelen of iemand met 

een  

kwetsbare situatie wel “geschikt wordt bevonden om op het park te mogen wonen” 

conform de privacywet? En zoja, waar is dat op gebaseerd? 

 

B6 In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren. De gemeente blijft 

daarbij binnen de wettelijke kaders. 

C6  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A7 Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park, welke zich in een recreatiegebied 

en natuurgebied bevindt. Gaat u dat legaliseren? Zoja, hoe dan? Want ook hier is nooit op 

gehandhaafd. Het lijkt wel of er sprake is van meten met twee maten. Graag uw 

motivering.  

 

B7 De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich te houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek 

per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig 

worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en verleende vergunning.   

 

C7 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 



A8 Als ik niet in aanmerking kom voor een verlengde begunstiging termijn (24 maanden in 

plaats van 6 maanden) is het mogelijk om dan toch een beroep te doen op een verlengde 

begunstiging termijn? En hoe gaat dat in zijn werk?  

 

B8 Er dient een verzoek ingediend te worden bij het college. Het college kan gebruik maken 

van zijn bevoegdheid om af te wijken van het beleid op grond van de hardheidsclausule. 

 

C8  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A9 Wie bepaald of mijn verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open?  

 

B9 Op het verzoek wordt beslist door het college en het staat open voor bezwaar en beroep. 

 

C9  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A10 Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit?  

 

B10 Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 

 

C10  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A11 Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting?  

 

B11 Zie hiervoor de reactie onder het vorige punt. 

 

C11  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A12 Is er een budget beschikbaar om de bewoners welke met de menselijke maat zijn uitgezet 

te ondersteunen, bijvoorbeeld met kosten voor psychische hulp om de opgelopen trauma 

te verwerken?  

 

B12 De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Zij zullen 

buiten de selectie blijven en als zij toch onverhoopt worden ingeloot, dan zullen zij de 

nodig ondersteuning van de gemeente krijgen bij het vinden van reguliere woonruimte. 
 

C12  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 



 

A13 Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het 

vinden van hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving?  

 

B13 De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning 

(en eventueel andere school) te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen 

actie te ondernemen. Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe 

wordt een last onder dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. 

Als na verstrijken van die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds 

onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de dwangsom verbeurd. Als er aanleiding voor is, 

kan ervoor gekozen worden de begunstigingstermijn te verlengen tot 24 maanden, onder de 

voorwaarden die daartoe in de beleidsregel zijn opgenomen. Men heeft dus ruim de tijd om 

een andere woning (en andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor 

kiezen om in de buurt te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

C13  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A14 Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet?  

 

B14 De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al 

ondersteuning plaatsvinden.  

Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 
 

C14  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A15 Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen?  

 

B15 Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. Er is derhalve geen noodzaak om 

de impact daarvan te meten. Een procedure daarvoor is er dan ook niet. 

 

C15  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A16 Wanneer dat budget er niet is, hoe weet de gemeente dan of de impact van een uitzetting 

in verhouding is tot het te dienen doel? (nogmaals.. wat is het doel??)  

 



B17 De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

C17  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A18 En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te 

hanteren?  

 

B18 Huisuitzetting is ook niet het middel, dat is de last onder dwangsom. Daarmee wordt  

beoogd het naleven van wet- en regelgeving te bewerkstelligen. 

 

C18 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A19 Als een gezin dat voor huisuitzetting in aanmerking komt schoolgaande kinderen heeft, 

wordt de uitzetting dan uitgesteld tot het einde van het schooljaar, of moeten de 

kinderen tijdens het schooljaar van school wisselen? Onmenselijk toch?  

 

B19 Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

C19  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A19-1 Op welke termijn worden de bewoners geïnformeerd dat zij uitgezet worden? 

 

B19-1  Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden (eventueel 24 

maanden, volgens de voorwaarden zoals genoemd in de beleidsregel). Als na verstrijken 

van die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt 

gewoond, dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus de tijd om een andere woning 

te vinden. 

 

C19-1  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A19-2 Wanneer wilt u gaan loten? En hoe wilt u dit verantwoorden in het licht van de menselijke 

maat? 

 

B19-1 Een vaste datum daarvoor is vooralsnog niet bekend. De menselijke maat bij de uitvoering 

van de handhaving komt tot uitdrukking in de mogelijkheid rekening te houden met 



bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de mogelijkheid de begunstigingstermijn 

van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 maanden in totaal) en anderzijds in 

de inherente afwijkingsmogelijkheid van het handhavingsbeleid.  

 

C19-1  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A20 Vorig jaar is toegezegd door het college, met name door wethouder J.J. Boersma, dat de 

handhavingsregels in overleg met de betrokkenen zouden worden opgesteld, hoe legt u dan 

nu uit dat betrokkenen opeens geconfronteerd worden met een kant en klare set 

handhavingsregels?  

 

B20 De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is een formele manier om betrokkenen te  

betrekken bij (in dit geval) nieuw beleid. Bij de vaststelling van dat beleid worden de  

zienswijzen gewogen en indien nodig verwerkt in het beleid. 

 

C20  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A21 Hoe verantwoordt u dat de belofte dat de regels in overleg met betrokken zouden worden 

opgesteld, nu niet nagekomen wordt? Of vindt u deze wijze van inspraak hetzelfde?  

 

B21 Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken. 

 

C21  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A22 Kan hierover overleg met betrokken plaatsvinden? Zoals dat in het kader van participatie 

en democratie dient te gebeuren. Wat u ook zelf als “slogan” hanteert voor deze 

gemeente: “samen met de inwoners” “en u bent er voor de inwoners” maar dus niet voor 

de bewoners van de Leine?  

 

B22 De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

C22  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A23 Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een 

overleg?  

 

B23 Zie hiervoor de reactie bij het vorige punt. 

 

C23  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 



 

A24 Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt? 

Indien dat bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen?  

 

B24 De gemeente heeft hier geen onderzoek naar gedaan.  

 

C24  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A25 Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals 

bv drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer?  

 

B25 Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht 

op basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie.  

 

C25  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A26 Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald 

en wie is hier in de toezichthouder? 

 

B26 In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend opgemerkt. Het 

bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op basis van 

bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze strategie. De 

handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

C26 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A27       Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje?   

 

B27 In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend opgemerkt. Het 

bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op basis van 

bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze strategie. 

 

C27  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A28 Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern 

bureau ingehuurd?  

 

B29 De handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

C29  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 



 

A30  Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan?  

 

B30 Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C30  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A31 Hoe gaat de gemeente, als ze een extern bureau voor handhaving inhuurt, voorkomen dat 

de bewoners van De Leine worden geconfronteerd met dergelijke, buiten hun boekje 

gaande, handhavers?  

 

B31 Zie hiervoor de reactie bij het vorige punt. 

 

C31  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

 
Zienswijze 46 
 

A1 Wat is uw doel eigenlijk? U wilt recreatie stimuleren, maar hoe denkt u dat te gaan doen? 

Graag ontvang ik daarover meer informatie en visie over het gebied bij de Leine. 

 

B1 Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de men zich houdt aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd geweest voor 

recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, zullen deze dus ook 

nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het tweede deel van de vraag heeft 

overigens geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Dit is in beginsel ook aan 

de eigenaren zelf. Er wordt ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan visievorming voor het 

Zuidlaardermeergebied.   

 

C1 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A2 Kunt u niet beter gaan investeren op andere plaatsen in de gemeente of elders aan het  

Zuidlaardermeer. En dat vanaf begin af aan goed gaan opzetten. Met investering van 

beheerders, denk aan een keten als Landal, Center Parcs e.d. en van begin af aan goed 

toezicht? Waarom kiest u daar niet voor? 

 

B2 Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

C2 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A3 Zijn de kosten van handhaving in verhouding tot het te dienen doel? 

 

B3 Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 



C3 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A4 Wanneer dat niet zo is, waarom gaat u dit lange traject dan volgen? 

 

B4 Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van handhavend 

optreden.  

 

C4 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A5 Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

B5 De gemeente betaalt de kosten. 

 

C5 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A6 Wat gaat er gebeuren als het budget op is? 

 

B6 De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op hoofdlijnen 

inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op de gemeentelijke 

website.  

C6 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A7 Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

 

B7 De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig worden 

bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen met BRP.   

 

C7 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A8 Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

 

B8 De notaris trekt het lot.  

 

C8 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A9 Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

 

B9 Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrechten uitgezonderd. 

 

C9 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A10 Wat is de procedure hiervoor? 

 

B10 Zie hiervoor de reactie onder het vorige punt. 

 



C10 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A11 Kunt u aangeven dat het via loting aanwijzen van enkele “gelukkigen” proportioneel voor 

het doel is en dat voldaan is van het gelijkheidsbeginsel tov mensen die uitgeloot zijn? 

 

B11 Door een onafhankelijke notaris de loting te laten verrichten, wordt op voldoende wijze 

transparant en objectief een keuze gemaakt ten aanzien van welke recreatieverblijven een 

handhavingstraject wordt gestart. Het betreft hier de uitvoering van de handhaving die 

gefaseerd wordt uitgevoerd.  

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig worden 

bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven. 

De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in strijd is met de 

recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd met het 

bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te beëindigen. 

De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de uitkomst van de 

loting. Bepaling door middel van het lot van de objecten ten aanzien waarvan een 

handhavingstraject wordt gestart wil dus niet zeggen dat de niet ingelote andere 

onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in een voordeliger positie verkeren, waaraan 

rechten kunnen worden ontleend. Wonen in een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch 

niet toegestaan. De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. 

 

Het college van Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de 

capaciteit van handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel 

vanuit praktisch als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle 

gevallen van vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. Het college 

besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college het voornemen 

heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te treden, uiteraard met oog 

voor de menselijke maat. 

 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is bevestigd in de 

uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 2020 

(ECLI:NL:RVS:2020:1410). Er is gekozen voor loting om voorzienbaarheid te voorkomen. Als 

bijvoorbeeld op basis huisnummer zou worden opgetreden, is het voor de hogere 

huisnummers duidelijk dat men nog enkele jaren risicoloos de recreatiewoning kan 

bewonen in strijd met het geldende recht. 

 

C11 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A12 Kunt u uitleggen dat het werken met een loting geen willekeur is? 

 

B12 Zie hiervoor de reactie onder het vorige punt. 

 

C12 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A13 Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw doel 

gerealiseerd bij park de Leine? 

 



B13 De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig worden 

bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven. 

De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in strijd is met de 

recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd met het 

bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te beëindigen. 

De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de uitkomst van de 

loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot van de objecten ten 

aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus niet zeggen dat de niet 

ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in een voordeliger positie 

verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in een recreatieverblijf is 

gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van Midden-

Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van handhaving, 

gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch als vanuit 

financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van vermoedelijke 

onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college het 

voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te treden, 

uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het moment dat 

alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

C13 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A14 Kan ik mij ergens aanmelden als ik van mening ben dat ik onder de kwetsbare groep val, 

zodat ik buiten de loting val?  

 

B14 Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om enige 

reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon zich melden 

bij de gemeente. 

 

C14 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A15 Wat zijn de criteria voor “kwetsbare groep”? 

 

B15 Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

C15 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A16 Is het niet beschikbaar hebben van een alternatieve woning kwalificerend? 

 

B16 Die enkele omstandigheid volstaat niet om aangemerkt te kunnen worden als “kwetsbare 

groep”. Onder omstandigheden kan een begunstigingstermijn worden toegepast of een 

beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. 

 

C16 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 



 

A17 Is het ingeschreven staan als woningzoekende of actief zijn op de woningmarkt 

(zoekopdracht aan makelaar) voldoende om uitstel te krijgen voor handhaving? 

 

B17 In de beleidsregel staan onder 1.1.5 sub c voorwaarden weergegeven. In beginsel volstaat 

de bij deze vraag genoemde informatie niet. Bij dringende omstandigheden kan een 

verzoek ingediend te worden bij het college. Het college kan gebruik maken van zijn 

bevoegdheid om af te wijken van het beleid op grond van de hardheidsclausule. 

 

C17 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A18 Wat is de procedure hiervoor, wie gaat daar over, is er een onafhankelijke commissie? 

 

B18 Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om enige 

reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon zich melden 

bij de gemeente. Het sociaal team is weliswaar in dienst van de gemeente maar kan 

worden aangemerkt als onafhankelijk. Bovendien zijn de leden van het sociaal als 

ambtenaar onpartijdig en beschikken zij over de vereiste achtergrond en langjarige 

ervaring. 

 

C18 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A19 Hoe wordt gecontroleerd of mijn aanmelding voor de kwetsbare groep kwalificeert? 

 

B19 Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

C19 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A20 Kan ik bezwaar en beroep indienen als mijn aanmelding voor de kwetsbare groep niet 

gehonoreerd wordt? 

 

B20 Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

C20 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A21 Is voor belanghebbenden in te zien welke adressen in aanmerking komen voor een loting? 

 

B21 Nee dit is niet in te zien. 

 

C21 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A22 Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ‘ingeloot’ ben? 

 

B22 Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden waartegen u een zienswijze 

kunt indienen.  

 

C21 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 



 

A23 En hoe krijg ik bericht van de gemeente dat ik ‘uitgeloot’ ben? 

 

B23 Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 

Het lot bepaalt voor welke adressen in een bepaald jaar het handhavingstraject wordt 

opgestart. Alleen de bewoners van de desbetreffende adressen zullen dus een brief krijgen. 

Los hiervan moeten allen, die in strijd met het bestemmingsplan wonen in een 

recreatieverblijf, het strijdige gebruik beëindigen. Het moment van het handhavingstraject 

wordt bepaald door het lot. Eigenaren van niet ingelote onrechtmatige bewoonde objecten 

verkeren dus niet in een voordeliger positie. Wonen in een recreatieverblijf is in alle 

gevallen juridisch niet toegestaan.  

 

C23 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

A24 Als ik ingeloot ben en ik val tijdens die loting door omstandigheden alsnog in de kwetsbare 

groep, kan ik dan langer uitstel of volledige ontheffing van de loting krijgen?  

 

B24 Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie (die 

onder een in het beleid genoemde situatie valt) kan het college besluiten de 

begunstigingstermijn te verlengen. Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen onder 

een bijzondere situatie betekent niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige situatie 

moet nog steeds worden beëindigd, alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

C24 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 

A25 Ik verzoek u om uw handhavingsplan met “beleidsregels” te toetsen aan wet en 

regelgeving en mij te informeren over die toets. En bedenk of u wel echt zou kunnen 

overgaan tot handhaving. Want is dat evenredig aan de huidige situatie? In deze tijden? En 

voldoet dat aan wat van een zorgvuldig bestuur verwacht mag worden? Want uw plan is 

binnen afzienbare tijd achterhaald, nutteloos, en ingehaald door nieuwe wetgeving. En er 

is landelijk beleid in aantocht ten aanzien van het wonen in recreatiewoningen. In een tijd 

van ernstige woningnood vind ik het onbestaanbaar dat de overheid de woninghoeveelheid 

welbewust verkleint. Daarmee wordt het algemene belang geweld aangedaan. 

 

B25 De handhaving van het bestemmingsplan is wettelijk toegekend aan het college van 

burgemeester en wethouders (artikel 7.1, lid 1, Wet ruimtelijke ordening, Wro). In de 

toelichting op artikel 7.1 Wro is vermeld dat de toedeling aan burgemeester en wethouders 

van de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wro logisch 

voortvloeit uit de belangrijke rol die daarin aan de gemeente op het terrein van de 

ruimtelijke ordening is toegekend.  

In artikel 5.1 en artikel 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is 

geregeld dat het bevoegd gezag tot taak heeft het zorg te dragen voor de 

bestuursrechtelijke handhaving. Als regel is het college van burgemeester en wethouders 

het bevoegd gezag in de Wabo. Het college is dus ook bevoegd voor het verlenen van een 

gebruiksvergunning in afwijking van het bestemmingsplan.  



  

Degene die bevoegd is handhavend op te treden is ook bevoegd om beleidsregels vast te 

stellen. Dat blijkt uit artikel 125 Gemeentewet en artikel 4:81 Algemene wet in samenhang 

met artikel 7.1 Wro en artikel 5.1. en 5.2. Wabo.  

 

Artikel 125, lid 2, gemeentewet regelt het volgende: 

De bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang wordt uitgeoefend door 

het college, indien de last dient tot handhaving van regels welke het gemeentebestuur 

uitvoert. 

 

Vergunningverlening op grond van de Wabo als regel de bevoegdheid is van burgemeester 

en wethouders. Zij mogen dus ook een last onder bestuursdwang opleggen als 

bestuursrechtelijk handhavingsmaatregel. Wie een last onder bestuursdwang mag opleggen 

kan volgens artikel 5.32 Algemene wet bestuursrecht ook een last onder dwangsom 

opleggen. De handhaving van de Wro is krachtens artikel 7.1. opgedragen aan burgemeester 

en wethouders.  

 

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht betreft de bevoegdheid om beleidsregels vast te 

stellen. Het artikel bepaalt kort weergegeven dat een bestuursorgaan beleidsregels kan 

vaststellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid.  

De bevoegdheid tot handhaving van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van het 

college. Het college is daarom bevoegd daarover beleidsregels op te stellen.   

 

De wetgever heeft in artikel 7.1 Wro en artikel 5.1 en 5.2 Wabo uitdrukkelijk gekozen voor 

de bevoegdheidstoedeling van de bestuursrechtelijke handhaving aan burgemeester en 

wethouders zonder daarvoor een raadsverordening als vereiste te stellen. Uit het samenstel 

van artikel 108 en 147 Gemeentewet volgt dat de gemeenteraad niet bevoegd is om een 

verordening vast te stellen over de uitoefening van een bevoegdheid dan wel verplichting 

die bij wet aan het college is opgedragen. Handhaving van het bestemmingsplan is 

opgedragen aan het college, de raad is niet bevoegd om een handhavingsverordening 

bestemmingsplannen vast te stellen, omdat handhaving bij wet is opgelegd aan het college. 

De raad heeft de kaderstellende rol bij het vaststellen van het bestemmingsplan en een 

controlerende rol wanneer het college rapporteert over de uitvoering van handhaving.  

Een beleidsregel is een heel ander type regel dan een verordening. Een verordening is een 

algemeen verbindend voorschrift, een beleidsregel is een algemene regel omtrent de 

afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijk voorschriften 

bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan (artikel 1:3, lid 4, Algemene 

wet bestuursrecht). 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. Op 1 mei 2017 heeft de raad 

beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van recreatiebungalowpark De 

Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving op te stellen. Dit is 

herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  

 

Wij zijn op de hoogte van de plannen die er zijn om een wijziging van het Besluit 



omgevingsrecht (Bor) in te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel hebben 

om de mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch strijdig 

gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijziging komen niet 

overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en wethouders 

ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en wethouders zal in de 

toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor daadwerkelijk wordt ingevoerd 

– ook geen medewerking verlenen aan een omgevingsvergunning. Het college van 

burgemeester en wethouders zal in dat geval gebruik maken van haar discretionaire 

bevoegdheid op dit punt. 

C25 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 
 
Zienswijze 47 
 

A 47  Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld en zijn kort weergegeven. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de 

bijlage. 

 

B 47      1. Welke artikelen van de gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht zijn van 

toepassing op deze beleidsregels? Is de APV niet meer een geëigend instrument waarvan de 

Raad de inhoud bepaalt en niet bij gelegenheid het College? 

 

De handhaving van het bestemmingsplan is wettelijk toegekend aan het college van 

burgemeester en wethouders (artikel 7.1, lid 1, Wet ruimtelijke ordening). In de toelichting 

op artikel 7.1 Wro is vermeld dat de toedeling aan burgemeester en wethouders van de 

bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wro logisch 

voortvloeit uit de belangrijke rol die daarin aan de gemeente op het terrein van de 

ruimtelijke ordening is toegekend.  

 

In artikel 5.1 en artikel 5.2 van de Wabo is geregeld dat het bevoegd gezag tot taak heeft 

het zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving. Als regel is het college van 

burgemeester en wethouders het bevoegd gezag in de Wabo. Het college is dus ook 

bevoegd voor het verlenen van een gebruiksvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan.  

 

Degene die bevoegd is handhavend op te treden is ook bevoegd om beleidsregels vast te 

stellen. Dat blijkt uit artikel 125 Gemeentewet en artikel 4:81 Algemene wet in samenhang 

met artikel 7.1 Wro en artikel 5.1. en 5.2. Wabo.  

 

Artikel 125, lid 2, gemeentewet regelt het volgende: 

De bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang wordt uitgeoefend door 

het college, indien de last dient tot handhaving van regels welke het gemeentebestuur 

uitvoert. 

 



Vergunningverlening op grond van de Wabo als regel de bevoegdheid is van burgemeester 

en wethouders. Zij mogen dus ook een last onder bestuursdwang opleggen als 

bestuursrechtelijk handhavingsmaatregel. Wie een last onder bestuursdwang mag opleggen 

kan volgens artikel 5.32 Algemene wet bestuursrecht ook een last onder dwangsom 

opleggen. De handhaving van de Wro is krachtens artikel 7.1. opgedragen aan burgemeester 

en wethouders.  

 

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht betreft de bevoegdheid om beleidsregels vast te 

stellen. Het artikel bepaalt kort weergegeven dat een bestuursorgaan beleidsregels kan 

vaststellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid.  

De bevoegdheid tot handhaving van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van het 

college. Het college is daarom bevoegd daarover beleidsregels op te stellen.   

 

De wetgever heeft in artikel 7.1 Wro en artikel 5.1 en 5.2 Wabo uitdrukkelijk gekozen voor 

de bevoegdheidstoedeling van de bestuursrechtelijke handhaving aan burgemeester en 

wethouders zonder daarvoor een raadsverordening als vereiste te stellen. Uit het samenstel 

van artikel 108 en 147 Gemeentewet volgt dat de gemeenteraad niet bevoegd is om een 

verordening vast te stellen over de uitoefening van een bevoegdheid dan wel verplichting 

die bij wet aan het college is opgedragen. Handhaving van het bestemmingsplan is 

opgedragen aan het college, de raad is niet bevoegd om een handhavingsverordening 

bestemmingsplannen vast te stellen, omdat handhaving bij wet is opgelegd aan het college. 

De raad heeft de kaderstellende rol bij het vaststellen van het bestemmingsplan en een 

controlerende rol wanneer het college rapporteert over de uitvoering van handhaving.  

Een beleidsregel is een heel ander type regel dan een verordening. Een verordening is een 

algemeen verbindend voorschrift, een beleidsregel is een algemene regel omtrent de 

afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijk voorschriften 

bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan (artikel 1:3, lid 4, Algemene 

wet bestuursrecht). 

 

2. Waaruit blijkt dat de begrippen proportionaliteit en doeltreffendheid in deze 

beleidsregels tot uitdrukking komen? 

 

De begrippen, als zodanig, zijn niet letterlijk in de beleidsregels opgenomen. Echter, de in 

te zetten middelen staan wel in verhouding tot het te bereiken doel: het beëindigen van de 

onrechtmatige bewoning. De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om 

handhavend op te treden. Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid 

Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is 

om de onrechtmatige bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De 

opgestelde beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken. Over de 

proportionaliteit met betrekking tot het opleggen van de dwangsommen kunnen wij het 

volgende zeggen. Afhankelijk van de positie van de bewoner (eigenaar-bewoner, eigenaar-

verhuurder, huurder) is een keuze gemaakt voor een dwangsom per maand met een 

maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van 

het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. De last onder 

dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het tot 

verbeuring (constatering van de overtreding komt). De Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State toetst de hoogte van de dwangsom marginaal. Dit betekent dat zij zich 

slechts in uiterst uitzonderlijke situaties uitspreekt tegen de hoogte van de dwangsom. Het 



gaat in de beleidsregel om dwangsommen van € 10.000,- en € 2.500,- per maand met een 

maximum van € 120.000,- respectievelijk € 40.000,-.  Op basis van de hardheidsclausule 

kan het college in bijzondere gevallen de begunstigingstermijn verlengen. 

 

3. U bepaalt door middel van loting of er een handhavingsprocedure wordt gestart. 

Waaruit blijkt, bijvoorbeeld uit jurisprudentie, dat dit een legitiem middel is binnen 

het publiek recht? Kunt u dit onderbouwen? 

Zie beantwoording onder 4.  

 

4. Ontstaat er geen rechtsongelijkheid op deze wijze? Wie pech heeft moet vertrekken, 

wie geluk heeft mag nog een aantal jaren blijven wonen? Is dit niet in strijd met het 

gelijkheidsbeginsel?  

 

De zienswijze onderbouwt niet waarom er sprake is van rechtsongelijkheid als het lot 

beslist over de fasering van de handhaving. Door een onafhankelijke notaris de loting te 

laten verrichten, wordt op voldoende wijze transparant en objectief een keuze 

gemaakt ten aanzien van welke recreatieverblijven een handhavingstraject wordt 

gestart. Het betreft hier de uitvoering van de handhaving die gefaseerd wordt 

uitgevoerd.  

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting. Bepaling door middel van het lot van de objecten ten aanzien 

waarvan een handhavingstraject wordt gestart wil dus niet zeggen dat de niet ingelote 

andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in een voordeliger positie 

verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in een recreatieverblijf is 

gewoonweg juridisch niet toegestaan. De loting bepaalt de fasering van de uitvoering 

van de handhaving. 

 

Het college van Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de 

capaciteit van handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel 

vanuit praktisch als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle 

gevallen van vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. Het 

college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college het 

voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te treden, 

uiteraard met oog voor de menselijke maat. 

 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is bevestigd in de 

uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 2020 

(ECLI:NL:RVS:2020:1410). Er is gekozen voor loting om voorzienbaarheid te voorkomen. 

Als bijvoorbeeld op basis huisnummer zou worden opgetreden, is het voor de hogere 

huisnummers duidelijk dat men nog enkele jaren risicoloos de recreatiewoning kan 

bewonen in strijd met het geldende recht. 

 



5. Hoe gaat deze procedure tot handhaving in zijn werk? Kan ik dat inzien? Welke criteria 

 gelden? Is er een handleiding om in te zien? 

 

Dit is omschreven in de beleidsregels en toelichting. De loting vindt plaats nadat is 

vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig worden bewoond. Dit geschiedt aan 

de hand van een bestandsvergelijking te beginnen met BRP.  De notaris trekt het lot. 

Degene die is ingeloot krijgt een ontwerp last onder dwangsom.   

 

6. Hoe en door wie wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de ‘loterij’? 

Alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot. Alleen degene die is ingeloot, 

krijgt bericht via een ontwerp last onder dwangsom.   

 

7. Wat is de procedure voor de kwetsbare groep? Is er een onafhankelijke commissie? Een 

sociaal team is onderdeel van de gemeentelijke organisatie en derhalve geren.  

 

Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om 

enige reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon 

zich melden bij de gemeente. Het sociaal team is weliswaar in dienst van de gemeente 

maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. Bovendien zijn de leden van het 

sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij over de vereiste achtergrond en 

langjarige ervaring. 

 

8. Is voor belanghebbenden in te zien ter controle, welke adressen in aanmerking komen 

voor een loting?  

 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de selectie waaruit wordt geloot.   

 

9. Ik verzoek u om de beleidsregels nog eens goed in heroverweging te nemen. 

 

C 47  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 
 
Zienswijze 48 
 

A48 Zienswijzegever stelt middels een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt 

genomen gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter 

omdat de vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid 

worden ze hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de 

zienswijzegever behandeld. De vragen zijn hieronder kort weergegeven. Voor de volledige 

vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B48 Controle: Hoe gaat controle plaatsvinden> Dit heeft een negatief effect op de omgeving? 

             

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 



 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken.   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

Wie kunnen er eigenlijk tijdelijk wonen op het park? Kun u dat specifieker omschrijven?  

 

In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

Hoe lang maximaal verblijven in echtscheidingssituaties. 

 

Maximaal 24 maanden, mits aantoonbaar sprake is van een dergelijke situatie. 

 

Wat is prioritering van handhavingszaken. Graag inzien.  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

 Is uw beleid om allerlei prive zaken op te vragen wel in overeenstemming met de 

privacywet? Zo ja, waar is dit op gebaseerd. 

  

In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren. De gemeente blijft 

daarbij binnen de wettelijke kaders. 

 

Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park. Gaat u deze legaliseren? 

 

De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich t houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek 

per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig 



worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit.   

 

            Kunt u omschrijven hoe een huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet?/Aparte 

procedure. Hoe wordt impact gemeten e.d. Disproportioneel. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 

 

Als ik niet in aanmerking kom voor een verlengde begunstiging termijn (24 maanden in 

plaats van 6 maanden) is het mogelijk om dan toch een beroep te doen op een verlengde 

begunstiging termijn? En hoe gaat dat in zijn werk? 

 

Er dient een verzoek ingediend te worden bij het college. Het college kan gebruik maken van 

zijn bevoegdheid om af te wijken van het beleid op grond van de hardheidsclausule. 

 

Wie bepaald of mijn verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open? 

 

Het verzoek wordt behandeld door het college en staat open voor bezwaar en beroep. 

 

             Is er een budget beschikbaar psychische hulp? Kinderen.. 

 

De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Er zal dan al 

ondersteuning plaatsvinden.  

Waar mogelijk dient te worden voorkomen dat zij betrokken worden in een 

handhavingstraject. De  personen/gezinnen in kwetsbare posities worden in beginsel, al 

voorafgaand aan de loting door de notaris, uit de populatie gefilterd, zodat zij niet in een 

handhavingstraject worden betrokken. Als er signalen zijn dat de handhaving in een 

concreet geval anders dan wij aannemen personen/gezinnen in een kwetsbare positie 

dreigt te treffen c.q. treft, dan dienen alsnog passende stappen te worden gezet om dit 

ongedaan te maken. Dit houdt in dat deze personen/gezinnen worden begeleid bij het 

vinden van een reguliere woning. 
 

 

Hoe wordt omgegaan met situaties waarin 1 persoon een persoongebonden 

gedoogbeschikking heeft, maar andere gezinsleden niet? 

 



Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen worden niet meer afgegeven sinds de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen wettelijke grondslag 

voor het afgeven van een gedoogbeschikking. Hoe summier ook gemotiveerd, lijkt het 

aannemelijk dat dit geval buiten de selectie blijven omdat het adres op de lijst 

persoonsgebonden overgangsrecht voorkomt.  

 

Uitzetting kinderen van schooljaar wisselen, onmenselijk 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

Overleg toegezegd, maar nu kant en klare beleidsregels 

 

Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken. 

 

Samen met bewoners de Leine in gesprek (slogan) 

 

De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente en 

wanneer/ hoe wordt de prioriteit van handhavingszaken bepaald. Hoe hoog staat 

handhaving recreatiewoningen op deze lijst?   

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 

basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie. Handhaving van recreatiewoningen staat met ingang van 1 juni 2021 hoog op het 

lijstje.   



 

Gaat de gemeente zelf de handhavingstaken uitvoeren?  

 

De handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C48 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 

 

Zienswijze 49 
 

A49 Zienswijzegever heeft een aantal vragen over controle en vraagt zich af of hij c.q. zijn 

huurder daarvan overlast ondervinden en of de controles worden gedeeld met 

huurders/eigenaren. 

Daarnaast heeft zienswijzegever een aantal specifieke vragen:  
1. U geeft een aantal huurders mogelijk een escape via het sociale team.  Bent u niet bang 

dat de beoordeling van het sociale team zal leiden tot rechtsongelijkheid ?  

2. Vind u niet dat de uitzondering voor kwetsbare groepen tot ongelijkheid leidt? 

3. Ik vind mezelf geen kwetsbare groep , verdien mijn geld en woon hier in alle rust op het  

park. Waarom wordt iemand die niet werkt / in echtscheiding ligt dan wel 

aardbevingsschade heeft en uit zijn huis moet boven mij gesteld ?   

4. U geeft aan dat er gekeken zal worden naar vervangende woonruimte ? Ik heb mij daarin 

verdiept en constateer dat deze in onze gemeente nauwelijks tot niet aanwezig is. Hoe 

ziet u dat voor zich ? 

5. Ook bij vervangende woonruimte gaan kwetsbare groepen weer voor. Vind u dat u dat nog 

aan mij uit kunt  leggen ? 

6. IK woon al 6 jaar op het park. Vind u het menselijk dat u mij dan mogelijk uit de woning 

zet ?  

B49  De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. Mensen voorkomend op de lijst 

persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan Woongebieden 2013 blijven buiten 

de handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen hinder zullen ondervinden van de 

uitvoering van de handhaving, aangezien de toezichthouders binnen de wettelijke 

bevoegdheidskaders blijven. 

 

Ad1 en 2. Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer 

personen/gezinnen in kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun 

verschillen anders worden behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële 

gelijkheidsbeginsel). 

 



Ad3. Het bestemmingsplan staat ter plaatse recreatieve bewoning toe. De bijzondere in het 

beleidsregel opgesomde situaties worden niet boven iemand anders gesteld. Ook zij krijgen een 

dwangsombesluit als zij worden ingeloot, maar zij maken aanspraak op een verlenging van de 

begunstigingstermijn. Uiteindelijk wordt ernaar gestreefd om de recreatieverblijven conform 

hun bestemming te (laten) gebruiken. 

 

Ad4, 5 en 6. De mensen in een kwetsbare positie zullen worden ondersteund bij het betrekken 

van een reguliere woning. Op de recreatieparken mag niet permanent worden gewoond, dat is 

al sinds jaar en dag zo geregeld in de verschillende bestemmingsplannen. Op 26 mei 2020 heeft 

het college dit herbevestigd en sinds die datum is bekend dat handhavend tegen permanente 

bewoning zal worden opgetreden met ingang van 1 juni 2021. 
 

C49 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 

 
Zienswijze 50 
 

A50 Zienswijzegever stelt middels een aantal niet genummerde vragen over het beleid. Strikt 

genomen gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter 

omdat de vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid 

worden ze hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de 

zienswijzegever behandeld. De vragen zijn hieronder kort weergegeven. Voor de volledige 

vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B50 Controle: Hoe gaat controle plaatsvinden> Dit heeft een negatief effect op de omgeving? 

             

De controle vindt plaats door een externe partij, waarvan medewerkers bij gemeentelijk 

besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Staat handhaving in verhouding tot enig doel? Wat is het doel? Hoe dat te bereiken.   

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. Zij 

is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde beleidsregels 

zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

Wie kunnen er eigenlijk tijdelijk wonen op het park? Kun u dat specifieker omschrijven?  

 

In de beleidsregels is zeer specifiek opgenomen welke situaties in aanmerking komen voor 

een verlenging van de begunstigingstermijn. Dit is na te lezen in 1.1.5 van tekst van de 

beleidsregel. Wij verwijzen naar deze tekst.  

 

Hoe lang maximaal verblijven in echtscheidingssituaties. 

 

Maximaal 24 maanden, mits aantoonbaar sprake is van een dergelijke situatie. 

 

Wat is prioritering van handhavingszaken. Graag inzien.  



 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. De fasering/prioritering houdt in dat per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente zo mogelijk steeds twee (2) recreatieverblijven worden geselecteerd, 

die in strijd met het bestemmingsplan worden bewoond. De selectie wordt als volgt 

gedaan. Na een inventarisatie van de onrechtmatig bewoonde recreatieverblijven, door 

middel van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp, bepaalt het 

lot ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest van de 

gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. Ten aanzien 

van de aldus geselecteerde recreatieverblijven wordt een handhavingstraject opgestart. 

Fasering/prioriteitstelling is geoorloofd volgens vaste rechtspraak. Dit is vorig jaar 

bevestigd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juni 

2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410). 

 

 Is uw beleid om allerlei prive zaken op te vragen wel in overeenstemming met de 

privacywet? Zo ja, waar is dit op gebaseerd. 

  

In het kader van de taak van algemeen belang/openbaar gezag is de gemeente bevoegd op 

grond van de AVG om persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Zonder deze 

gegevens kan de gemeente haar wettelijke taken niet uitvoeren. De gemeente blijft 

daarbij binnen de wettelijke kaders. 

 

Er is sprake van een illegale discotheek nabij het park. Gaat u deze legaliseren? 

 

De desbetreffende disco is niet illegaal, maar dient zich te houden aan de 

geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. In het bestemmingsplan is de discotheek 

per abuis niet als zodanig aangeduid. In het toekomstig bestemmingsplan zal dit als zodanig 

worden aangeduid, gebaseerd op de bestaande rechten en de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit.   

 

            Kunt u omschrijven hoe een huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet?/Aparte 

procedure. Hoe wordt impact gemeten e.d. Disproportioneel. 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te vinden. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan tegen strijdig gebruik 

handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder dwangsom opgelegd met 

een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van die termijn wordt 

geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, dan wordt de 

dwangsom verbeurd. 

 

Als ik niet in aanmerking kom voor een verlengde begunstiging termijn (24 maanden in 

plaats van 6 maanden) is het mogelijk om dan toch een beroep te doen op een verlengde 

begunstiging termijn? En hoe gaat dat in zijn werk? 

 

Er dient een verzoek ingediend te worden bij het college. Het college kan gebruik maken van 

zijn bevoegdheid om af te wijken van het beleid op grond van de hardheidsclausule. 



 

Wie bepaald of mijn verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open? 

 

Op het verzoek wordt beslist door het college en het staat open voor bezwaar en beroep. 

 

            Is er een budget beschikbaar psychische hulp?  

 

De mensen om wie het gaat hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning te 

vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. Zij zijn   

zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties/overtredingen en de consequenties  

die dit met zich meebrengt voor zichzelf en hun gezin. De gemeente biedt de overtreders 

geen psychische hulp. Bij kwetsbare personen/gezinnen geldt in zijn algemeenheid dat 

deze over het algemeen al bekend zijn bij het sociaal team van de gemeente. Zij zullen 

buiten de selectie blijven en als zij toch onverhoopt worden ingeloot, dan zullen zij de 

nodig ondersteuning van de gemeente krijgen bij het vinden van reguliere woonruimte. 
 

Uitzetting kinderen van schooljaar wisselen, onmenselijk 

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. De mensen om wie het gaat 

hebben sinds juni 2020 de tijd gehad om een andere woning (en eventueel andere school) 

te vinden. Ze hebben er zelf voor gekozen om hierop geen actie te ondernemen. 

Tegen strijdig gebruik kan handhavend worden opgetreden. Daartoe wordt een last onder 

dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn van zes maanden. Als na verstrijken van 

die termijn wordt geconstateerd dat ter plaatse nog steeds onrechtmatig wordt gewoond, 

dan wordt de dwangsom verbeurd. Men heeft dus ruim de tijd om een andere woning (en 

andere school) te vinden. Daarnaast kan men er uiteraard ook voor kiezen om in de buurt 

te verhuizen en dezelfde school te blijven bezoeken.  
 

Overleg toegezegd, maar nu kant en klare beleidsregels 

 

Door de wethouder is aangeven dat er beleidsregels zouden worden opgesteld. Op de 

voorliggende conceptbeleidsregels kan, conform afspraak, worden gereageerd door middel 

van inspraak. Dit is een deugdelijke wijze conform gemeentelijk inspraakverordening en 

Algemene wet bestuursrecht om de inwoners bij de besluitvorming over de beleidsregel te 

betrekken. 

 

Samen met bewoners de Leine in gesprek (slogan) 

 

De lopende inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de 

werkwijze zoals vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke 

inspraakverordening. De gemeente is er voor alle inwoners en dient het algemeen belang. 

Dit betekent overigens dat de gemeente ook het belang moet afwegen van bedrijven, met 

bestaande rechten, welke worden beperkt door onrechtmatig permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  

 

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente en 

wanneer/ hoe wordt de prioriteit van handhavingszaken bepaald. Hoe hoog staat 

handhaving recreatiewoningen op deze lijst?   



 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Bestuursrechtelijke handhaving door de gemeente vindt plaats 

op allerlei locaties, waar overtredingen worden geconstateerd. Er wordt waar nodig 

handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van 

recreatieverblijven. In de Toezicht- en Handhavingsstrategie wordt daarover het volgend 

opgemerkt. Het bevoegde gezag bevordert de naleving van de voorschriften door toezicht op 

basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten en handhaaft zo nodig op basis van deze 

strategie.  

 

Gaat de gemeente zelf de handhavingstaken uitvoeren?  

 

De handhavingstaken worden uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders. 

 

Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 

regelmatig hun boekje te buiten gaan? Hoe gaat de gemeente dit voorkomen?  

 

Dit is ons niet bekend. Wij gaan in zee met een gerenommeerd bedrijf. In het geval van  

eventuele onrechtmatigheden tijdens de controles zullen wij uiteraard ingrijpen.  

Vooralsnog hebben wij echter geen aanleiding om daarvan uit te gaan. 

 

C50 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 

 

Zienswijze 51 
 

A51 Zienswijzegever wijst op het ontijdige moment waarop de beleidsregel Handhavend 

optreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven wordt ingevoerd, gelet op 

de woningnood en de coronacrisis. Zienswijzegever wil graag inzage in de beschikbare 

woningvoorraad. Gevraagd wordt wat het betekent te handhaven met menselijke maat, als 

er geen woningen beschikbaar zijn. Zienswijzegever stelt dat de gemeente eerst haar 

andere zaken op orde moet hebben voordat wordt overgegaan tot handhaving. Gesteld 

wordt verder dat juridisch veel valt op te merken over de beleidsregel, wat aan de orde 

zal komen in vele te verwachten juridische procedures. 

Verder stelt zienswijzegever dat er onvoldoende rekening worden gehouden met 

wijzigingen in landelijke regelgeving, waar De Leine uitermate geschikt voor is. Ook vindt 

zienswijzegever dat inspraak en contact met de bewoners zich niet goed verhouden met 

Kompas en participatie van bewoners. 

 

B51 Zienswijzegever stelt dat er juridisch veel valt op te merken over de beleidsregel maar zij 

onderbouwt dit verder niet. De vragen die betrekking hebben op de beschikbare 

woningvoorraad zijn niet gericht tegen concept-beleidsregel en kunnen niet worden 

besproken in dit verband.  

Het college van burgemeester en wethouders is op de hoogte van de plannen die er zijn om 

een wijziging van het Bor in te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel 

hebben om de mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch 

strijdig gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijzigingen komen 



niet overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en wethouders 

zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor daadwerkelijk wordt 

ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een omgevingsvergunning. Het college van 

burgemeester en wethouders zal in dat geval gebruik maken van haar discretionaire 

bevoegdheid op dit punt. 

Wat betreft de stelling dat tijdelijke bewoning zou zijn toegestaan wordt erop gewezen dat 

permanente bewoning van de recreatieverblijven niet wordt toegestaan. Recreatief 

bewonen daarentegen uiteraard wel. Ook is er sprake van de mogelijkheid om in het kader 

van een handhavingstraject tot driemaal toe een verlenging te krijgen van de 

begunstigingstermijn tot maximaal 24 maanden, indien men in een van de categorieën van 

de 1.1.5 van de beleidsregel valt. Bovendien zou onder afweging van alle belangen daarna 

met toepassing van de hardheidsclausule in de beleidsregel mogelijk wederom een 

verlenging kunnen worden verleend.  

Op de voorliggende concept-beleidsregel kan, conform afspraak, worden gereageerd door 

middel van inspraak. Het college neemt de reacties mee in zijn besluitvorming. De lopende 

inspraakprocedure is voor meedenken het geëigende traject. Dit is ook de werkwijze zoals 

vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en gemeentelijke inspraakverordening. 

 

C51 Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de beleidsregel. 

 
 
 
Zienswijze 52 

 

A52 Zienswijzegever stelt een aantal vragen over het beleid. Strikt genomen gaat het bij de 

vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen worden 

gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier besproken. 

Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever behandeld. Voor de 

volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B52 

 A. Waarom gaat u juist nu handhaven?  

   

Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken van 

recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot handhaving 

op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
 

B. Is er iets veranderd in de situatie van de parken dat zoiets nu niet meer mogelijk is? 

 

De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding van 

algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. Gedogen 

is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder afweging van alle 

belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de last onder dwangsom 

wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere situaties opgenomen onder 

1.1.5. Dat is echter iets anders dan het verlenen van een gedoogbeschikking. Er is geen 

wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een dergelijke beschikking. 
 



C. Hoe komt u tot het oordeel wanneer iemand wel of niet tot een kwetsbaar gezin of 

persoon behoort? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, zodat 

dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare posities 

zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te worden 

benaderd. Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval informatie en 

advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een casemanager uit het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de beoordeling in voorkomende gevallen 

advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde Toets Midden-Groningen van het Sociaal 

Domein. 

  

  D. Zijn de personen die dit beoordelen wel deskundig genoeg? 

 

De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige ervaring. 

 

E. Denk u niet dat dit tot rechtsongelijkheid zal leiden?  
Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen in 

kwetsbare posities gelet op hun verschillen overeenkomstig hun verschillen anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 

 

F. Uw opgestelde beleid strookt niet met het handhaven met een menselijke maat. Hoe 

motiveert u dit?  

 

De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd in de 

mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie keer toe = 24 

maanden in totaal) en anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid van het 

handhavingsbeleid.  

 

G. Waarom hanteert u een enorm hoge dwangsom? 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en huurder-

bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor een 

dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in redelijke 

verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van 

de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze bedragen kan voldoen. De 

last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige bewoning wordt beëindigd voordat het 

tot verbeuring (constatering van de overtreding komt). 

 

H. Hoeveel woningen heeft deze gemeente beschikbaar voor mensen die u uit hun woning 

wilt gaan zetten?  

 

Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 is 

bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend optreden 

rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de tijd gehad om 

een andere woning te zoeken c.q. te vinden.  



Bovendien zijn de verhuisbewegingen dermate gering dat niet hoeft te worden gevreesd dat 

bewoners op straat komen te staan.   

 

I. Hoeveel recreanten mogen er tegelijk in een woning aanwezig zijn?  

 

Recreatief gebruik is recreatief gebruik, het aantal recreanten is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval, zoals vloeroppervlakte, grootte gezin enzovoorts. 

 

J. Hoe gaat de gemeente dit controleren? 

 

De gemeente gaat controleren en zo nodig handhavend optreden tegen met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik.  

 

K. Wat zijn de verdere regels voor het verblijf?  

 

De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen te 

treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente bevoegd 

gezag. 

 

L. Wat is de procedure om te controleren? 

 

Inventarisatie van de illegaal bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel van 

een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. rest 

van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de notaris. 

 

M.  Hoe lang mag een recreant in een woning recreëren?  

  

Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken plaatsvinden. 

 

N. Mag een recreant een onbeperkt aantal malen terugkeren naar de Leine? 

 

Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder M. 

 

O. Wie gaat dit controleren? 

 

De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders.  

 

P. Welke hinder kunnen mensen met persoongebonden overgangsrecht verwachten van 

controleurs? 
Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het bestemmingsplan 

Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht mag worden dat zij geen 

hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de handhaving, aangezien de 



toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 

 

Q. Waar kan ik een klacht indienen als schending van privacy plaatsvindt? 

Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 

 

R. Hoe lang mag de eigenaar van een woning op De Leine in zijn huis recreëren?  
Hij mag daar recreëren overeenkomstig het bestemmingsplan. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 

 

S. Hoe gaat u dit controleren? 

De controle door de externe partij vindt plaats op deugdelijke wijze, waarbij afhankelijk 

van dossier de meest geëigende en toegelaten controles worden gedaan. Daarbij geldt de 

vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht. Dat houdt in dat de bestuursrechter bij de 

beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer de bewijsmiddelen een 

grote vrijheid heeft. 

 

T. Wie gaat dit controleren? 
Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit worden 

aangewezen als toezichthouders. Dit is een wettelijke vereiste. 

 

V. Waarom staat dit niet in het beleid? 
Dit is niet van belang, dit heeft geen betrekking op de beleidsregel zelf.  

 

W. Welke regels gelden er voor tijdelijke huurders? 

De regels van het bestemmingsplan. 

 

X. Waar kan ik deze vinden?  

Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Y. Hoe gaat u recreatie op het park stimuleren? Er zijn geen voorzieningen? 

Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Dit is in 

beginsel ook aan de eigenaren zelf. Er wordt ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan 

visievorming voor het Zuidlaardermeergebied.  

 

AA. Heeft u een plan of een recreatievisie? Zijn er uitbreidingsmogelijkheden? 

Zie antwoord onder Y.  

 

C52  Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
 
Zienswijze 53 

 

A53 Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt genomen gaat 

het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter omdat de vragen 

worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid worden ze hier 

besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de zienswijzegever 

behandeld. Voor de volledige vragen wordt verwezen naar de bijlage. 



 

B53 

 Het handhavingsplan zou van tafel moeten worden geveegd, het betreft onnodige 

  tijd en geldverspilling. Naar schatting duurt het 20 jaar voordat u met uw doel klaar bent.

  

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  

 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden.  

 

5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden.  

 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 

 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhaven met betrekking tot overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 



Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar overtredingen, kan hij/zij er ook 

voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap 

niet de kosten te dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 

10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen 

met BRP.   

 

12. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

De notaris trekt het lot.  

 

13. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan, persoonsgebonden overgangsrechten 

uitgezonderd. 

 

14. Wat is de procedure hiervoor? 

 

Zie antwoord onder 13 

 

15. Wat zijn de kosten voor de lotingen? 

Het notariële tarief. 

 

16. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw 

doel gerealiseerd bij park de Leine? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 



met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 

uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 

als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college besluit daarom tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het college 

het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op te 

treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op het 

moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

17. Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

 

Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar illegaal wordt gewoond (dus 

zonder persoonsgebonden overgangsrecht) komen in aanmerking.  

 

18. Er wordt gevraagd om het beleid in heroverweging te nemen. Het beleid heeft geen 

zin, want er komt landelijk beleid voor wonen in recreatiewoningen. 

 

Het college is op de hoogte van de plannen die er zijn om een wijziging van het Bor in 

te dienen bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zal tot doel hebben om de 

mogelijkheden om een omgevingsvergunning te verlenen voor planologisch strijdig 

gebruik van een recreatieverblijf te verruimen. De voorgestelde wijzigingen komen niet 

overeen met het uitgangspunt en de visie van het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van dit onderwerp. Het college van burgemeester en 

wethouders zal in de toekomst – indien de hiervoor bedoelde wijziging van de Bor 

daadwerkelijk wordt ingevoerd – ook geen medewerking verlenen aan een 

omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders zal in dat geval 

gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid op dit punt 

 

C53       Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.  

 
 
Zienswijze 54 

 

A54 Zienswijzegever stelt een aantal genummerde vragen over het beleid. Strikt 

genomen gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter 

omdat de vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid 



worden ze hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de 

zienswijzegever behandeld. Voor de vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B54 

1. Wat is uw doel eigenlijk? Wat is de recreatievisie?  

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 

zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

 

2. Kunt u niet beter met grote recreatiepartijen gaan investeren op andere plaatsen, 

waarom kiest u daar niet voor? 

 

Het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden staat geheel los van het nu 

voorliggende handhavingsbeleid.  

 

3. Is handhaving uw doel geworden? 

 

De gemeente handhaaft op grond van haar beginselplicht om handhavend op te treden. 

Zij is daartoe gehouden en hanteert daarbij het beleid Handhavend optreden tegen 

onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Het doel is om de onrechtmatige 

bewoning (in strijd met het bestemmingsplan) te beëindigen. De opgestelde 

beleidsregels zijn één van de middelen om dit doel te bereiken.  

 

4. Zijn de kosten in verhouding tot het doel? 

 

Eventuele kosten zijn geen reden om af te zien van handhavend optreden. Er geldt een 

beginselplicht tot handhaving. 

 

5. Als dat niet zo is, waarom gaat u dan dit lange traject volgen. 

 

Eventuele kosten of lange proceduretijden zijn geen reden om af te zien van 

handhavend optreden. Er geldt een beginselplicht tot handhaving. 

 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, wie betaalt dan de extra 

kosten?  

 

De gemeente betaalt de kosten. 

 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld worden betaald? 

Het handhavend optreden tegen overtredingen wordt betaald uit de gemeentelijke 

begroting. Dit is inderdaad gemeenschapsgeld.   

 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van Midden-Groningen die extra moeten 

betalen? 

Indien zienswijzegever niet wil dat de gemeenschap de kosten moet dragen voor het 

handhavend optreden tegen overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de 



overtreding te beëindigen. Op deze manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te 

dragen voor de handhaving van het onrechtmatige gebruik. 

 

9. Of is er een pot met extra geld bekend? Hoe gaat u dat verantwoorden? 

 

Indien zienswijzegever het niet te verantwoorden vindt dat de gemeenschap de kosten 

moet dragen voor het handhavend optreden met betrekking tot zijn/haar 

overtredingen, kan hij/zij er ook voor kiezen om de overtreding te beëindigen. Op deze 

manier hoeft de gemeenschap niet de kosten te dragen voor de handhaving van het 

onrechtmatige gebruik. 

 

10. Hoeveel budget is er beschikbaar en hoe en waar is dat geregeld? 

 

De gemeente werkt met een jaarlijkse programmabegroting. Hierin worden op 

hoofdlijnen inkomsten en uitgaven naast elkaar gezet. U kunt de begroting vinden op 

de gemeentelijke website.  

 

11. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. Dit geschiedt aan de hand van een bestandsvergelijking te beginnen 

met BRP.   

 

12. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden?  

De notaris trekt het lot.  

 

13. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

Iedere bewoner die in een recreatieverblijf woont in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan is er mee bekend dat hij/zij daarmee in strijd handelt met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan, bewoners met een persoonsgebonden 

overgangsrechten uitgezonderd. 

 

14. Wat is de procedure hiervoor? 

 

Zie antwoord onder 13 

 

15. Wat zijn de kosten voor de lotingen? 

Het notariële tarief. 

 

16. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw 

doel gerealiseerd bij park de Leine? 

 

De loting vindt plaats nadat is vastgesteld welke recreatieverblijven onrechtmatig 

worden bewoond. De loting heeft alleen betrekking op onrechtmatig bewoonde 

recreatieverblijven. De recreatieverblijven mogen niet worden bewoond omdat dat in 

strijd is met de recreatieve functie volgens het bestemmingsplan. Degene die in strijd 

met het bestemmingsplan woont in een recreatieverblijf dient dat strijdige gebruik te 

beëindigen. De beëindiging van het strijdige gebruik is dus niet afhankelijk van de 



uitkomst van de loting via een onafhankelijke notaris. Bepaling door middel van het lot 

van de objecten ten aanzien waarvan een handhavingstraject wordt gestart, wil dus 

niet zeggen dat de niet ingelote andere onrechtmatige bewoonde recreatieverblijven in 

een voordeliger positie verkeren, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Wonen in 

een recreatieverblijf is gewoonweg juridisch niet toegestaan.  

 

De loting bepaalt de fasering van de uitvoering van de handhaving. Het college van 

Midden-Groningen treedt, gezien de omvang van het probleem en de capaciteit van 

handhaving, gefaseerd op tegen onrechtmatige bewoning. Het is zowel vanuit praktisch 

als vanuit financieel oogpunt niet mogelijk om gelijktijdig tegen alle gevallen van 

vermoedelijke onrechtmatige bewoning handhavend op te treden. 

 

Het college heeft daarom besloten tot een gefaseerd handhavingsbeleid waarbij het 

college het voornemen heeft om uiteindelijk tegen alle overtredingen handhavend op 

te treden, uiteraard met oog voor de menselijke maat. De handhaving zal eindigen op 

het moment dat alle overtredingen zijn beëindigd.  

 

17. Kan iemand zich ergens aanmelden als hij van mening is dat hij onder de kwetsbare 

groep valt, zodat hij buiten de loting valt?  

 

Voorafgaand aan de loting vindt een inventarisatie plaats op basis van het BRP. De 

kwetsbare gevallen worden daaruit gehaald en loten niet meer mee. Mocht het om 

enige reden zo zijn dat een kwetsbare persoon wel is ingeloot, dan kan deze persoon 

zich melden bij de gemeente. 

 

18. Is er sprake van beoordeling door een onafhankelijke commissie. 

 

Die beoordeling vindt plaats door (leden van) het sociaal team. Het sociaal team is 

weliswaar in dienst van de gemeente maar kan worden aangemerkt als onafhankelijk. 

Bovendien zijn de leden van het sociaal als ambtenaar onpartijdig en beschikken zij 

over de vereiste achtergrond en langjarige ervaring. 

 

19. Hoe wordt gecontroleerd of de aanmelding voor een kwetsbare groep terecht is? 

 

Dit wordt beoordeeld door het sociaal team. 

 

20. Kan iemand bezwaar en beroep indienen als zijn aanmelding voor de kwetsbare groep 

niet gehonoreerd wordt.  

 

Ja, door bezwaar te maken tegen de last onder dwangsom. 

 

21. Waar baseert u het op, als u zou stellen dat dit niet kan? 

 

Zie antwoord onder vraag 20. 

 

22. Is het voor belanghebbenden ter controle in te zien welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

 



Nee, alle adressen met een recreatiebestemming, waar onrechtmatig wordt gewoond 

worden betrokken in de inventarisatie voorafgaand aan de loting.  

 

23. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ingeloot ben? 

 

Dan krijgt u een ontwerp last onder dwangsom toegezonden/toegezonden waartegen u 

een zienswijze kunt indienen.  

 

24. Hoe krijg ik bericht van de gemeente als ik uitgeloot ben? 

 

Dan krijgt u in deze fase van de uitvoering van de handhaving geen ontwerp last onder 

dwangsom toegezonden.  

 

Het lot bepaalt voor welke adressen in een bepaald jaar het handhavingstraject wordt 

opgestart. Alleen de bewoners van de desbetreffende adressen zullen dus een brief 

krijgen. Los hiervan moeten allen, die in strijd met het bestemmingsplan wonen in een 

recreatieverblijf, het strijdige gebruik beëindigen. Het moment van het 

handhavingstraject wordt bepaald door het lot. Eigenaren van niet ingelote 

onrechtmatige bewoonde objecten verkeren dus niet in een voordeliger positie. Wonen 

in een recreatieverblijf is in alle gevallen juridisch niet toegestaan.  

 

25. Als iemand is ingeloot, en na de loting alsnog onder een kwetsbare groep valt, kan hij 

dan langer uitstel krijgen van de loting of hier helemaal uitgaan?  

 

Als tijdens het handhavingstraject blijkt dat er sprake is van een bijzondere situatie (di 

onder een in het beleid genoemde situatie valt) kan het college besluiten de 

begunstigingstermijn te verlengen. Zoals aangegeven bij de vorige vragen: het vallen 

onder een bijzondere situatie betekent niet dat men er kan blijven wonen. De strijdige 

situatie moet nog steeds worden beëindigd, alleen men krijgt daarvoor meer tijd.    

 

C54 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 
Zienswijze 55 
 

A55  Op 30 april 2021 is een zienswijze ingekomen die is gedagtekend 28 april 2021. Van deze 

zienswijze is niet vast te stellen of deze op uiterlijk 28 ingediend. Om discussies hierover 

te voorkomen behandelen wij deze zienswijze alsof zij tijdig was. Daarbij stellen wij vast 

dat de zienswijze betrekking heeft op een aantal genummerde vragen over het beleid. 

Strikt genomen gaat het bij de vragen niet alleen om het geven van een zienswijze. Echter 

omdat de vragen worden gesteld naar aanleiding van het gepubliceerde concept-beleid 

worden ze hier besproken. Deze vragen worden hier volgens de volgorde van de 

zienswijzegever behandeld. Voor de vragen wordt verwezen naar de bijlage. 

 

B55  

A. De beleidsregel is erop gericht handhavend op te treden tegen onrechtmatige bewoning 

van recreatieverblijven. het gaat hier om recreatieverblijven die niet bestemd noch 

bedoeld zijn als reguliere woningen waarmee de woningnood moet worden opgelost. 



Deze recreatieverblijven dienen overeenkomstig hun bestemming in het 

bestemmingsplan te worden gebruikt. 

B. Op 1 mei 2017 heeft de raad beslist om geen permanente bewoning mogelijk te maken 

van recreatiebungalowpark De Leine. Toen is tevens beslist een plan van aanpak tot 

handhaving op te stellen. Dit is herbevestigd bij het collegebesluit van 26 mei 2020.  
C. De hoofdregel is dat in beginsel handhavend dient te worden treden tegen overtreding 

van algemeen verbindende voorschriften, zoals voorschriften van het bestemmingplan. 

Gedogen is niet meer mogelijk. De gemeente mag onder omstandigheden onder 

afweging van alle belangen concluderen dat de begunstigingstermijn verbonden aan de 

last onder dwangsom wordt verlengd. In de beleidsregel zijn daarvoor bijzondere 

situaties opgenomen onder 1.1.5 . Dat is echter iets anders dan het verlenen van een 

gedoogbeschikking. Er is geen wettelijke grondslag die voorziet in het afgeven van een 

dergelijke beschikking. 

D. Dit wordt beoordeeld door het sociaal team van de gemeente. Het sociaal team van de 

gemeente is in het algemeen al bekend met de situatie van deze personen/gezinnen, 

zodat dit mogelijk is in de meeste gevallen. Niet alle personen/gezinnen in kwetsbare 

posities zijn echter bekend. Bij twijfel dient in dergelijke gevallen het Sociaal Team te 

worden benaderd.Het Sociaal Team wordt gevraagd om in elk individueel geval 

informatie en advies uit te brengen. Het advies wordt opgemaakt door een 

casemanager uit het Sociaal Team. Het Sociaal Team kan in het kader van de 

beoordeling in voorkomende gevallen advies inwinnen bij het Casusoverleg Omgekeerde 

Toets Midden-Groningen van het Sociaal Domein. 
E. De leden van het sociaal team beschikken over de vereiste opleiding en langjarige 

ervaring. 
F. Er hoeft niet te worden gevreesd voor rechtsongelijkheid, wanneer personen/gezinnen 

in kwetsbare posities gelet op hun verschillen dienovereenkomstig anders worden 

behandeld dan andere personen/gezinnen (materiële gelijkheidsbeginsel). 
G. De menselijke maat bij de uitvoering van de handhaving komt tot uitdrukking in de 

mogelijkheid rekening te houden met bijzondere gevallen. Dit is enerzijds neergelegd 

in de mogelijkheid de begunstigingstermijn van de dwangsom te verlengen (tot drie 

keer toe = 24 maanden in totaal) en anderzijds in de inherente afwijkingsmogelijkheid 

van het handhavingsbeleid.  
H. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaar-verhuurder, eigenaar-bewoner en 

huurder-bewoner. Afhankelijk van de verschillende positie is een keuze gemaakt voor 

een dwangsom per maand met een maximum. Voorop staat dat de bedragen in 

redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de 

beoogde werking van de dwangsom. Het gaat er niet om dat een normale burger deze 

bedragen kan voldoen. De last onder dwangsom heeft als doel dat de strijdige 

bewoning wordt beëindigd voordat het tot verbeuring (constatering van de overtreding 

komt). 
I. Vooropgesteld wordt dat geen bewoners worden uitgezet. In elk geval sinds 1 juni 2020 

is bekend dat permanente bewoning van een recreatiewoning met handhavend 

optreden rekening dient te houden. De mensen om wie het gaat hebben sindsdien de 

tijd gehad om een andere woning te zoeken c.q. te vinden.  
J. Recreatief gebruik is recreatief gebruik, het aantal recreanten is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval, zoals vloeroppervlakte, grootte gezin 

enzovoorts. 



K. De gemeente gaat controleren en zo nodig handhavend optreden tegen met het 

bestemmingsplan strijdig gebruik.  
L. De eigenaar van een verblijf mag het verblijf overeenkomstig het bestemmingsplan 

recreatief verhuren. In dat kader heeft hij als eigenaar bevoegdheden om maatregelen 

te treffen als dat nodig mocht zijn. In het kader van openbare orde is de gemeente 

bevoegd gezag. 
M. Inventarisatie van de illegaal bewoonde recreatieverblijven vindt plaats door middel 

van een bestandsvergelijking te beginnen met inschrijvingen in de Brp. Het lot bepaalt 

vervolgens ten aanzien van welke twee (2) recreatieverblijven per recreatiepark c.q. 

rest van de gemeente handhavend wordt opgetreden. De loting geschiedt door de 

notaris. 
N. Een recreant mag recreatief in een recreatieverblijf verblijven. De definitie is 

recreatief verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit 

dient dus per geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden 

uitgedrukt. Recreatief verblijf kan echter heel goed met tussenpozen onderbroken 

plaatsvinden.  
O. Ja dat mag, mits sprake is van recreatief verblijven. Zie ook onder M. 
P. De controle wordt uitgevoerd door een externe partij, waarvan medewerkers bij 

gemeentelijk besluit worden aangewezen als toezichthouders.  
Q. Mensen voorkomend op de lijst persoonsgebonden overgangsrecht bij het 

bestemmingsplan Woongebieden 2013 blijven buiten handhavingsselectie. Verwacht 

mag worden dat zij geen hinder zullen ondervinden van de uitvoering van de 

handhaving, aangezien de toezichthouders binnen de wettelijk kaders blijven. 
R. Dat kan worden gedaan bij de gemeente. 
S. Hij mag daar recreëren overeenkomstig het bestemmingsplan. De definitie is recreatief 

verblijven is afhankelijk van de omschrijving in het bestemmingsplan. Dit dient dus per 

geval te worden beoordeeld, maar kan niet in een tijdseenheid worden uitgedrukt. 
T. De controle door de externe partij vindt plaats op deugdelijke wijze, waarbij 

afhankelijk van dossier de meest geëigende en toegelaten controles worden gedaan. 

Daarbij geldt de vrij-bewijsleer uit het bestuurs(proces)recht. Dat houdt in dat de 

bestuursrechter bij de beantwoording van de bewijsvragen ten aanzien van onder meer 

de bewijsmiddelen een grote vrijheid heeft. 
U. Dit gebeurt door een externe partij waarvan medewerkers bij gemeentelijk besluit 

worden aangewezen als toezichthouders. Dit is een wettelijke vereist. 
V. De uitvoering van de handhaving vindt plaats met de menselijke maat. Overeenkomstig 

de oproep van de minister in haar Kamerbrief van 8 december 2020 zal bij de 

handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen de menselijke maat 

worden betracht. De minister geeft daarin aan rekening te houden met de menselijke 

maat tijdens de tweede golf. Hoe dan ook zal de gemeente bij de uitvoering van de 

handhaving rekening houden met bijzondere omstandigheden, zoals corona. 
W. Dit is opgenomen in de beleidsregel onder punt 9 van de toelichting. 
X. De regels die staan vermeld in het bestemmingsplan.  

Y. Deze zijn te vinden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan via 

ruimtelijkeplannen.nl. 

Z. De gemeente ziet toe op de naleving van de voorschriften van het bestemmingsplan. 

Met de handhaving wordt ernaar gestreefd dat de inwoners zich houden aan het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan. Vakantieparken zijn altijd bedoeld en bestemd 

geweest voor recreatie. Indien de recreatiewoningen permanent worden bewoond, 



zullen deze dus ook nooit voor recreatie gebruikt kunnen worden. Het beleid betreft 

overigens een handhavingsbeleid en geen recreatievisie.  

AA. Deze vragen hebben geen betrekking op de ter inzage gelegde beleidsregel. Er wordt 

ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan diverse visies op het Zuidlaardermeergebied. 

 

C55 Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid. 

 

 

Ambtshalve aanpassingen 

 

A1 De titel van de concept-beleidsregel luidt: Handhavend optreden tegen illegale bewoning 

van recreatieverblijven.  

B1 De titel van de beleidsregels komt te luiden: Handhavend optreden tegen onrechtmatige 

bewoning van recreatieverblijven.  
 


