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Zienswijze 1  

 

Geachte xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,  

 

Wij hebben uw email in goede orde ontvangen.  

 

In uw email geeft aan dat u woont in een recreatiewoning en dat u bezig bent met het zoeken van 

een woning in de omgeving van Nietap. Er zijn naar uw mening omstandigheden (woningmarkt, 

gezondheid en leeftijd) op grond waarvan u meent in aanmerking te komen voor een verlenging van 

de begunstigingstermijn. U verzoekt om een langere begunstigingstermijn zodat u meer tijd heeft 

om een woning te zoeken.  

 

Het concept beleid handhavend optreden tegen illegale bewoning van recreatieverblijven ligt ter 

inzage voor inspraak. Dat betekent dat dit beleid nog niet is vastgesteld. De inspraak wordt 

gevraagd om de zienswijzen van belanghebbenden mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming 

door het college van burgemeester en wethouders over het beleid.  

 

Uw verzoek om een langere begunstigingstermijn heeft geen betrekking op het beleid, maar betreft 

een concreet verzoek om een verlenging van de begunstigingstermijn.  

 

Omdat het beleid nog niet is vastgesteld kunnen wij niet inhoudelijk op uw verzoek ingaan. Wij 

laten uw verzoek daarom buiten behandeling. Na inwerkingtreding van het beleid kunt u 

desgewenst opnieuw een verzoek indienen.  

       

Met vriendelijke groet,  

 

 

Xxxxxx xxxxxxx  

Jurist RO en juridisch adviseur 

 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  

T xxxxxxxxx 
 

Gemeente Midden-Groningen   

Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand   
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand  
 

Website www.midden-groningen.nl   

Twitter www.twitter.com/middengroningen   
Facebook  www.facebook.com/middengroningen  

 

 

Van: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Verzonden: zondag 21 maart 2021 11:32 

Aan: Beleid <beleid@midden-groningen.nl> 

Onderwerp: FW: aanvraag begungstigingstermijn recreatiebewoning 

 

 

 

http://www.midden-groningen.nl/
http://www.twitter.com/middengroningen
http://www.facebook.com/middengroningen
mailto:beleid@midden-groningen.nl
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Verzonden vanaf mijn Galaxy 

 

 

 

-------- Oorspronkelijk bericht -------- 

Van: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum: 19-03-2021 16:42 (GMT+01:00)  

Aan: gemeente@midden-groningen.nl  

Onderwerp: aanvraag begungstigingstermijn recreatiebewoning  

 

Beste gemeente, 

 

Sinds febr. 2019 veblijven mijn vrouw en ik in recreatiewoning xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

De reden dat we hier verblijven is het volgende. 

 

Recreatiewoning xxx, die ook van mij is, had aardbevingsschade. Dit is echter nooit erkend door de 

NAM. Na een hele lange slopende procedure heb ik toen maar besloten om de schade zelf te 

herstellen. Inschakeling van een aannemer was te duur en niet te betalen door mij. Wij woonden 

toendertijd in Nietap in een reguliere woning. De reisafstand van Nietap naar Steendam bedraagt 

45 minuten, heen en terug 1,5 uur. Komt nog bij dat er toen een begin was gemaakt met 

werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen wat nog meer oponthoud en reistijd 

betekende. Ik zou door de afstand en de tijd die ik had naast mijn werk, nauwelijks toekomen aan 

de herstelwerkzaamheden. De kinderen waren de deur uit, het huis werd daardoor te groot voor 

ons, en we wilden sowieso een kleinere woning. Dus hebben we besloten om de woning te verkopen 

en in de recreatiewoning xxx te gaan wonen. Dit na overleg met de gemeente of dit mogelijk was. 

Er werd mij verteld dat er geen beleid was op het permanent wonen in een recreatiewoning, maar 

dat dit in de toekomst wel zou kunnen gebeuren. Inschrijving bij de gemeente was ook mogelijk. 

Aangezien het toch niet de bedoeling was om permanent te gaan wonen in de recreatiewoning, 

hebben we besloten om ons huis in Nietap te verkopen en dan tijdelijk op xxx te gaan wonen om 

xxx zelf te herstellen. De bedoeling was maximaal 1,5 jaar.  

xxx is ondertussen hersteld en we zijn druk bezig om weer woonruimte te zoeken in Nietap of 

omgeving, echter is onze prive situatie veranderd alsmede de woningmarkt. Ik ben in maart 2020 

werkloos geworden en mijn vrouw is sinds december 2020 afgekeurd. De koopwoningen, waar wij 

voor in aanmerking komen, is zoveel belangstelling voor en er wordt zoveel over geboden, dat wij 

niet aan de beurt komen. Gezien onze situatie ( werkloos en afgekeurd) en onze leeftijd, krijgen 

we ook nauwelijks voldoende hypotheek om over te bieden. Ik heb me ondertussen in laten 

schrijven voor een huurwoning in het Westerkwartier, maar ook daar is een lange wachtlijst. Het is 

namelijk zeer zeker de bedoeling dat we daar wel weer naar terug gaan, aangezien de kinderen 

daar ook wonen. 

Ik vraag u daarom om ons een langere begunstigingstermijn te verlenen zodat ik meer tijd heb om 

een woning te krijgen. Het is geenzins de bedoeling om permanent te verblijven in onze 

recreatiewoning. Het zou maximaal 1,5 jaar duren maar door veranderde omstandigheden is de 

situatie nu zoals hij is. 

Het voordeel van de gemeente is dat u mij niet meer hoeft te controleren op permanente 

bewoning, u weet immers al van de situatie, dus kosten bespaart. Voor ons zou het betekenen dat 

we meer tijd en dus rust hebben om uit te kijken naar een andere woning. 

mailto:gemeente@midden-groningen.nl
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In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet, 

 

Xxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

 

 

 

Verzonden vanaf mijn Galaxy 

 

 

 

 

Beste beleidsmedewerkers, 

 

Hierbij wil ik inspraak indien t.b.v. beleid permanente bewoning recreatiewoningen. 

 

Ik zou graag willen dat u in uw beleid opneemt dat personen ingeschreven mogen staan bij het BRP 

en ook mogen verblijven in een recreatie woning als ze de recreatiewoning gebruiken als 

Nederlands adres, mits ze het grootste of in elk geval voor de helft van de tijd elders verblijven. 

Dit kan zijn b.v. als ze elders een vakantiewoning bezitten/huren om daar ook een gedeelte van 

het jaar te verblijven. Dit kan zijn in het buitenland, maar ook in Nederland. 

Ik stel me 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. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

xxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 2 
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Zienswijze 3 

 

Geachte heer xxxxxxxxx,  

 

Wij hebben uw bezwaarschrift in goede orde ontvangen. Wij hebben het doorgezonden aan de 

bezwaarschriftencommissie (algemene Kamer) die hierover contact met u opneemt.  

 

Voor zover sprake is van een zienswijze in het kader van de inspraak wordt deze meegenomen in de 

reactie in het eindverslag.  

 

Voor zover sprake is van een verzoek om legalisatie wordt het verzoek op korte termijn voorgelegd 

in het Klein Initiatieven Loket.  

       

Met vriendelijke groet,  
 

 

xxxxxxxxxxxxxxx   

Jurist RO en juridisch adviseur 

 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  

T xxxxxxxxxx  
 

Gemeente Midden-Groningen   
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand   

Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand  
 

Website www.midden-groningen.nl   
Twitter www.twitter.com/middengroningen   

Facebook  www.facebook.com/middengroningen  

 

 

Van: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Verzonden: maandag 5 april 2021 07:16 

Aan: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Onderwerp: bezwaarschrift 

 

Gemeente Midden-Groningen  

 

Hoogezand  

 

 

 

Steendam,04-04-2021  

 

 

 

Geachte lezer,  

 

 

http://www.midden-groningen.nl/
http://www.twitter.com/middengroningen
http://www.facebook.com/middengroningen
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Bij deze willen wij bezwaar maken tegen uw beleidsplan ter bewoning van recreatieverblijven.  

 

 

 

Uw beleidsregel om handhavend op te treden tegen illegale bewoning van recreatieverblijven gaat 

ons inziens in tegen de landelijke trend, die juist een soepeler beleid voorstaat. Wij verwijzen 

hierbij o.a. naar de motie Koerhuis van 19-02-2020 in de Tweede Kamer, en het antwoord hierop 

van minister Ollongren van 15-12 2020.  

 

Bovendien is er een toenemend aantal gemeenten waar bewoning van recreatieverblijven in een 

aantal bungalowparken inmiddels gelegaliseerd is. Een greep uit een keur van gemeenten waar dit 

vastgelegd is: gemeenten Zevenaar, Roerdalen, Buren, Stichtse Vecht, Harderwijk, Aa en Hunze, en 

Midden-Drenthe.  

 

Verder past het hier ook om duidelijk onderscheid te maken tussen recreatief gebruik van een 

woning, en het gebruik als onderkomen voor arbeidsmigranten. Langdurig verblijf van 

arbeids-  migranten past evenmin in de bestemming als recreatieverblijf. Helaas is in menig 

recreatieproject, door onvoldoende bezetting door recreanten, het alternatief om te verhuren aan 

arbeidsmigranten de overgebleven optie. Dit leidt dan vaak tot vele klachten over ongewenst 

kabaal, overmatig drankgebruik, en een lucht die bezwangerd is door de geuren van cannabis 

sativa. En een algemene trend is dat recreatieprojecten met een hoog gehalte aan 

arbeidsmigranten leiden tot een algeheel verval van het gehele project.  

 

Bij de parken in onze gemeente, die een eigen verhuurstructuur en een eigen receptie hebben, De 

Borgmeren en het Villapark Schildmeer zien we nu al een onvoldoende bezetting door recreanten. 

In beide parken wordt dit aangevuld door verhuur aan arbeidsmigranten. Maar zelfs in het 

hoogseizoen hebben wij zelden gezien bij Villapark Schildmeer dat alle huisjes bezet zijn. Nu staat 

ook de bouw van vele recreatiebungalows in De Otter in de planning. De vraag kan dan ook terecht 

gesteld worden of een zo groot aantal recreatiewoningen wel voorzien in een behoefte, en of dit 

niet zal leiden tot meer leegstand en verval.  

 

Ook kan een grote toestroom van recreanten in een dorp als Steendam, het karakter van het dorp 

ingrijpend veranderen. Drukke recreatieparken verstoren juist de rust in het dorp, en deze rust is 

precies datgene wat door de meeste inwoners hoog gewaardeerd wordt.  

 

Het door de projectontwikkelaar destijds als Waterdorp Schildmeer aangeprezen project aan de 

Damsterweg in Steendam is een zeer kleinschalig project met slechts 9 woningen. Aan 1 kant grenst 

dit project aan gewone woonhuizen, aan de andere kant ligt een bedrijfsterrein. Aan de overkant 

van de weg liggen ook gewone woonhuizen, en het geheel ligt in midden van het dorp. Zelfs na 

meer dan 20 jaar zijn nog niet alle kavels verkocht, en 1 kavel is inmiddels als bedrijfsterrein in 

gebruik.  

 

Ondergetekende woont in dit project op xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. We hebben deze woning in 2000 

gekocht, en zijn door de gemeente Slochteren ingeschreven als woonachtig op dit adres voor 31 

october 2003. Bij inschrijving destijds hebben we extra aangegeven dat het een recreatiewoning 

betreft, maar ons werd te verstaan gegeven dat dit geen enkel probleem was. Alle gemeentelijke 

correspondentie, gemeentelijke belastingen, stembiljetten, paspoorten en rijbewijzen gelden met 
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dit adres als woonadres. Ook zijn wij vrijgesteld van forensenbelasting, wat, naar wij begrepen 

hebben, bij langdurig recreatief verblijf wel verschuldigt is.  

 

In dit project Waterdorp Schildmeer is geen verhuurorganisatie, geen receptie, en geen beheer, en 

geen VvE. De meeste bewoners zijn hier al omstreeks 20 jaar woonachtig met instemming van de 

gemeente tot nog toe. Wij recreeeren hier reeds 20 jaar, en zijn voornemens dit ook op onze 

laatste levensavond te blijven doen. Mochten wij door de gemeente verboden worden om hier 

permanent te verblijven, dan zullen we slechts zorg dragen voor een ander adres, wat dan weer 

een adres aan de krapper wordende woningenvoorraad binnen de gemeente onttrekt.  

 

De vaste bewoners van het Waterdorp zijn allen goed geintegreerd in de dorpsgemeenschap, en lid 

van de dorpsvereeniging. Alle sociale contacten liggen na zoveel jaren hier. Het zou dan ook zeer 

ongepast zijn om nu opeens, na al deze jaren bewoning met instemming van de gemeente, vertrek 

te eisen. Temeer omdat zowel minister Ollongren alsook de gemeente Midden-Groningen, beleid 

met de menselijke maat prediken. Wij vinden dan ook dat dit niet alleen met woorden, maar ook 

metterdaad beleden dient te worden. Bovendien is ons ter ore gekomen dat wethouder Jaap Borg, 

tegen de regels van de gemeente in, toch een permanente woonvergunning per 01-03-2012 heeft 

gekregen, ruim 6 jaar na de peildatum van de gemeente van 19-12-2005. Wij verlangen dan ook 

gelijke behandeling.  

 

Gezien de kleinschalige omvang van het Waterdorp, de integratie van de woningen in het dorp en 

van de bewoners in de dorpsgemeenschap, en de reeds langdurige bewoning met instemming van 

de voormalige gemeente Slochteren, zouden wij het zeer passend vinden om voor het gehele 

project vergunning voor permanente bewoning af te geven.    

 

Tot slot willen we 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.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 4 

 

X xxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Aan: Burgemeester en wethouders en alle raadsleden van de gemeente Midden Groningen                                                                                                                    

 

                                                                                                                               Kropswolde, 4 

april 2021. 

 

Betreft zienswijze handhavingsbeleid recreatief wonen (park “De Leine”). 

 

Geacht college en geachte raadsleden, 

Hierbij doe ik u toekomen mijn zienswijze over het handhavingsbeleid recreatief wonen. 

 

Historische situatie  

Voor het goed kunnen bepalen van de gewenst richting is het nodig een duidelijk historisch 

perspectief te schetsen. Er dient in tijdslijn beschreven te worden, hoe het beleid er  vanaf de 

start (eind jaren negentig) heeft uitgezien en welke ervaringen tot wijziging van de uitvoering van 

het handhavingsbeleid hebben geleid. Wat de overwegingen er zijn geweest om de handhaving te 

stoppen, welke gronden er zijn geweest permanent bewonen op persoonsniveau toe te staan. 

Welke ruimte er in de voorliggende periode bestond ten aanzien van het aantal dagen per jaar 

vertoeven in de recreatiewoningen. Waarom de gemeente heeft toegestaan dat burgers zich vrij 

konden inschrijven zonder dit in relatie te brengen met handhaving.  

Kortom volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient een afweging te geschieden 

vanuit een historische context zodat het bestuur in staat gesteld wordt zorgvuldig te zijn in de 

besluitvorming en alle relevante aspecten kent. Ik ga er vanuit dat het bestuur ook niet verrast wil 

worden met juridische feiten en omstandigheden waar ze niet van op de hoogte zijn bij de 

besluitvorming. 

 

Huidige situatie 

Daarnaast dient de huidige situatie goed in beeld te worden gebracht. Op basis waarvan wordt het 

huidige aantal illegale bewoners bepaald? Betekent inschrijving in het bevolkingsregister 

automatisch dat er sprake is van illegaal wonen? Hoe zit het met bewoners die partieel of tijdelijk 

wonen? Waarom is er bij de verkenning niet gesproken met de bewoners en wordt er slechts 

gesproken over de bewoners. Kortom: Eerst begrijpen dan begrepen worden. Ook bij deze situatie 

dient vastgesteld worden welke sociaal financieel benarde situaties er kunnen ontstaan als mensen 

gedwongen worden te verhuizen en hoe sociaal flankerend dit opgelost kan worden.  

 

Gewenste situatie 

In het bepalen van de zienswijze ten aanzien van de gewenste situatie dient gekeken te worden 

naar de bredere context van handhaving. Een moderne overheidsorganisatie koerst niet op het 

repressief handhaven maar op interactieve planvorming. Dit betekent maximaal draagvlak in de 

gemeenschap bewerkstelligen. Geen kosten in energie stoppen in het handhaven van zaken die niet 

handhaafbaar zijn. Niet vanuit macht maar vanuit rede en vanuit empathie opereren. Sanctionering 

via absurde bedragen is daarbij qua invoelingsvermogen maar ook juridisch onhoudbaar. Een goede 

visie is, te onderkennen dat ideeën van meer dan twintig jaar geleden inmiddels zijn achterhaald 
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door de werkelijkheid. Nu in de huidige samenstelling van het gemeentebestuur is besloten dat de 

recreatieve bestemming blijft, liggen de vervolgvragen over handhaving voor. Stel daarbij 

alstublieft de volgende vragen:  

Waarom wijkt de gemeente af van het landelijkbeleid en welke overwegingen spelen hier? 

Waarom is tot nu toe het niet gelukt de recreatieve functie te handhaven en wordt nu voor het 

grootste deel hier permanent gewoond?  

Hoe lang gaan burgers het nog accepteren dat de jaarlijkse stijging van gemeentelijkje lasten mede 

worden veroorzaakt door onzinnige handhavingskosten?  

Hoe ver dient het imago van het gemeentebestuur door de media nog verder bezoedeld te worden 

met onmenselijke handhavingsactiviteit waarbij ieder greintje mededogen teloor is gegaan en 

afwijkt van landelijke beleid?  

Hoe komt het dat de gigantische woningnood die er bestaat volledig voorbij gaat aan het bestuur? 

Nu, in weerwil van de werkelijke omgevingssituatie blijkt dat het gemeente bestuur heeft gekozen 

voor een recreatief planologisch bestemming, blijft de eindvraag:” Hoe te handhaven?.  

Het antwoord daarop is simpel: niet repressief maar vooruitziend. 

Dit betekend, nu de gemeente het inschrijven in het bevolkingsregister kennelijk tot criterium: 

permanent wonen” heeft gemaakt, dat bij het inschrijven van het bevolkingsregister gelijk een 

gesprek plaats vindt met de handhaving. Hiervoor is nodig dat er duidelijke kaders en richtlijnen 

dienen te komen waar de recreatief bewoner aan dient te voldoen. Probeer in het beleid natuurlijk 

niet de recreant weg te jagen want anders wordt het recreatieve doel nog verder ondermijnd.  

Ik hoop verder dat het gemeentebestuur zich realiseert dat er grote politieke, bestuurlijke, sociale, 

financiële, juridische en publicitaire effecten kleven aan het vervolg, effecten die het imago van 

de gemeente Midden Groningen niet te goede komen. 

Veel wijsheid toegewenst, 

 

xxxxxxxxx 
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Zienswijze 5 

 

 Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

 

Betreft: bezwaar tegen de voorgenomen beleidsregel handhaving 

recreatiewoningen Midden-Groningen 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Steendam, 17 april 2021 

 

Geachte Burgemeester en Wethouders, 

 

Bij deze teken ik bezwaar aan tegen het door u voorgenomen handhavingsbeleid om de 

permanente 

bewoning van recreatie woningen tegen te gaan. 

 

In 2002 heb ik als alleenstaande dame deze woning als huurwoning betrokken, eerst gehuurd 

via Jan Hinrichs, later via Jopie Jong, na zijn overlijden via zijn vrouw, Mevr. A. Jong.  

 

Hoewel de bestemming “recreatiepark betreft, is dit nooit een echt recreatie park geweest en 

nog steeds niet. 
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We zijn een kleine gemeenschap van 9 woningen, zonder beheerder, parkregels, slagboom 

enz. 

1 soms 2 huisjes worden verhuurd aan arbeidsmigranten. De 2 onder 1 kap/spiegelbeeld 

woningen van de buren en van mij zijn super klein en niet meer van recreatie woningen van 

deze tijd. Tijdens de bouw meer dan 20 jaar geleden is al gebleken dat er niet meer van dit 

type gebouwd zouden worden wat wel de bedoeling was! Als alleenstaande woon ik samen 

met mijn kat hier al jaren met heel veel plezier ! 

Bovendien zijn de huiseigenaren van de huisjes blij met ons als “vaste”bewoners !! 

 

Bijzonder ook deze voorgenomen actie in tijden van 300.000 woningen tekort, de 

versterkingsprocedure in Groningen, waardoor aan huurwoningen een groot tekort is, want 

kopen is voor mij geen optie. 

 

Merkwaardig ook is dat mijn helft van deze 2 onder 1 kap woning, in spiegelbeeld gebouwd 

ineens van de kaart is verdwenen, mede als ook de huisnummering die al jaren een probleem 

is, waardoor ik ook nogal wat post mis loop, waaronder voorgaande brief, 11-01-2021, 

uiteindelijk kopie via buren gekregen. 

 

Alle andere opties tot eventuele gedoogbeschikking zijn al door de omliggende buren gedaan. 

 

Graag wil ik u vragen om het voorgenomen handhavingsbeleid nog eens met de menselijke 

maat te bekijken. 

 

Hoogachtend, 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:averlaar@gmail.com


Nota van inspraak concept beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning 
recreatieverblijven 
 14 

Aanvulling xxxxxxx 

Van: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Verzonden: dinsdag 27 april 2021 23:06 

Aan: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Onderwerp: Re: Bezwaarschrift d.d. 17 april 2021 

 

Geachte mevrouw xxxxxxxxxx, 

 

 

Dank voor uw reactie. 

 

Ik ga voorlopig akkoord dat u mijn brief heeft doorgestuurd naar de afdeling inhoudelijke 

vakafdeling en dat mijn standpunten worden meegenomen als zienswijze. Mochten er 

andere procedures eventueel nodig zijn, dan ga ik dit verder bekijken. 

 

Er is nog wel nog wel een aanvulling op deze brief (bezwaarschrift voorheen) en dat houd 

in, dat ik vanaf de tijd dat ik hier woonachtig ben tot mijn pensioen, momenteel 67 en 3 

maanden economisch afhankelijk ben van deze woonplaats/regio, dit had ik nog niet 

vermeld. 

 

Zou u deze mail dan ook als aanvulling willen doorsturen ? 

 

Dit is mijn reactie voor de datum 6 mei. 

 

Vandaag genoten van een mooie Koningsdag een bijzondere, maar vooral het weer, ik 

hoop u ook ! 

 

 

Met vriendelijke groet. 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 6 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 7 

Aan: Burgemeester & wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

Postbus 75 

9600 AB HOOGEZAND 

Via e-mailadres: gemeente@midden-groningen.nl 
Betreft: Bezwaar tegen voorgenomen handhavingsbeleid recreatieverblijven 

Ref: Uw Raadsbrief Handhaving dd. 16 maart 2021 

Zaak: xxxxxxxxxxxxx 

Heemstede 5 april 2021 

 

Geacht college, 
 

Als eigenaren van een vakantiehuis dat deel uitmaakt van een klein parkje aan 
Damsterweg xx maken wij bezwaar tegen uw voorgenomen beleid ‘handhaving 
recreatieparken’. Hoewel wij met ons huis voldoen aan de bedoeling van het parkje, is 
het wel degelijk in ons belang dat de enkele vaste bewoners op het park daar 
permanent kunnen blijven wonen. Het parkje heeft geen slagboom, geen 
verhuurorganisatie en geen beheer. Wij wonen op afstand en verhuren ons huis 

aan vakantiegangers en zijn dus mede afhankelijk van de sociale controle van de vaste 
bewoners voor zowel het toezicht bij leegstand als tijdens het verblijf van onze gasten. 
Ons parkje is een ‘recreatieve enclave’, midden in het dorp Steendam temidden van 
woonhuizen en één bedrijfspand. Gezien het feit dat de oorspronkelijke opzet van het 
parkje (10-12 huisjes, te verhuren onder beheer) is mislukt (sommige percelen zijn na 
25 jaar nog steeds niet verkocht of bebouwd) en het volwaardige huizen betreft, zou het 
logischer zijn het parkje aan de woningvoorraad toe te voegen door de bestemming aan 
te passen. Zelfs als dit niet gebeurt, heeft de wethouder, anders dan gesteld in 
bovengenoemde brief, wel degelijk de mogelijkheid binnen de wet om persoonlijke 
bewoning te gedogen. Er kan immers een persoonsgebonden gedoogbeschikking 
worden afgegeven. De vaste bewoners van ons park zouden hiervoor in aanmerking 
moeten komen, aangezien zij hier al woonden toen wij ons huis in 2003 

lieten bouwen. Wij zijn bereid dit, desnoods onder ede, te verklaren. Naar ik begrijp is 
de oorspronkelijke peildatum 2003 en die van de gemeente 2017. De bewoning dateert 
dus van ruim daarvoor. Voorts heeft de gemeente Slochteren nimmer gehandhaafd en is 
de vaste bewoning zowel impliciet als expliciet gedoogd. 

Tot de vaste bewoners behoort ook de heer xxxxxxxx. Hij woont op zijn geboortegrond 
en erfde ooit het bedrijf van zijn ouders. Dat bedrijf is, mede door gebrek aan recreatie 
(!) failliet gegaan. Hij is dus alles verloren en woont nog steeds in de woning die hij o.m. 
als eigenaar/beheerder van het park rond 1998 heeft betrokken en noodgedwongen 
heeft moeten verkopen en daarna kon huren. Als hij nu ook nog zou worden uitgezet, 
dan is dit persoonlijke drama compleet. Wij gaan ervan uit dat de gemeente hiervoor 
geen verantwoordelijkheid zou willen nemen. 
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Recreatieve bestemming 

Aan de Raadsbrief Handhaving ontbreekt geheel de vraag van nut-en noodzaak. M.a.w. 
voor welk probleem is dit een oplossing? Is er een tekort aan recreatiewoningen voor 
de verhuur? Nee, want de bestaande parken zijn slechts matig tot slecht bezet. Wij zijn 
in ons parkje de enigen die ons huis aan vakantiegangers verhuren. Dan zou verwacht 
mogen worden dat de bezettingsgraad hoog is. 
Dat is niet het geval, ondanks dat wij gebruik maken van de faciliteiten van een grote 
internationale verhuurorganisatie, die actief is in geheel Europa en ruimschoots 
reclame maakt op TV en in kranten. Door Corona hebben wij nu iets meer verhuurd dan 
andere jaren, maar normaal blijft de bezetting ruimschoots onder de totale capaciteit. 
Dat brengt ons tot de conclusie dat er weinig behoefte is om meer vakantiehuizen vrij te 
maken voor verhuur. 

 

Verpaupering 

Uit publicaties blijkt dat de landelijke overheid neigt naar het gedogen van permanente 
bewoning van vakantiehuizen, omdat Nederland een enorm tekort aan woonruimte 
heeft. De overheid laat het evenwel aan de gemeenten over om permanente bewoning al 
dan niet toe te staan om verpaupering te voorkomen. In ons geval ligt dit juist 
omgekeerd. Als het park delen van het jaar geheel onbewoond is, dan is het niet moeilijk 
voorstelbaar dat dit kan leiden tot inbraak of zelfs woningkraak. 

 

Handhaving 

Uit uw brief blijkt is de gemeente voornemens om bestandsvergelijking te doen, 
hetgeen ons in strijd lijkt met privacy-wetgeving. Naar wij begrepen hebben gaat de 
gemeente tevens een externe partij inhuren om fysieke controles uit te voeren. Ons park 
is echter privégebied. Het betreden daarvan, mag uitsluitend na toestemming van de 
wettelijke eigenaren. Dit geldt ook als de gemeente de fysieke controle zelf ter hand 
neemt. Alleen de politie is uitgezonderd. Die is gerechtigd binnen te treden, maar alleen 
indien er sprake is van criminele activiteiten en na toestemming van het OM. 
Wij maken daarom ernstig bezwaar tegen elke vorm van fysieke controle waarbij de 
controleurs de eigendomsrechten niet respecteren. 

 

Het belang van de burger 

De toeslagenaffaire heeft aan het ligt gebracht dat er veel mis is bij de overheid in het 
algemeen en bij de uitvoerende macht in het bijzonder. Ook in dit geval blijkt de 
gemeentelijke overheid, zich weinig aan te trekken van het belang van z’n burgers en 
acht de handhaving van de wet kennelijk belangrijker dan het welzijn van z’n inwoners. 
De beleidsbrief geeft aan dat ‘de menselijke maat moet worden nagestreefd’. Dat 
vertaald zich evenwel in dezelfde brief in het ondersteunen van kwetsbaren. Niet om 
deze te gedogen, maar om ze op een ‘barmhartige manier’ alsnog uit te zetten. 
Dat is op geen enkele manier in het belang van de burgers. Het voorgenomen beleid van 
de gemeente brengt veel onrust en slapeloze nachten teweeg bij uw inwoners. 

 

Samenvatting: 
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1. De gemeente is voornemens om bewoners uit hun huis te zetten zonder dat daarvoor 
enige verklaring van nut-en-noodzaak voor 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.  

Wij 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. 
Wij 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. 
 

Uw antwoord tegemoet ziend, 
Verblijven wij, 
Hoogachtend, 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 8 

 

Van: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Verzonden: donderdag 22 april 2021 11:37 

Aan: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Onderwerp: inspraakreactie  

 

 

Geachte heer xxxxxxxxx, 

 

Afgelopen donderdag hebben wij een prettig kennismaking gesprek gehad in aanwezigheid van de 

heer Borger. 

De afgelopen dagen ben ik regelmatig in gedachten met ons gesprek bezig geweest. 

Ik heb nog steeds heel veel moeite met uw voorstel handhavend op te treden tegen illegale 

bewoning van recreatieverblijven. 

De onzekerheden in deze tijd , ik heb vele argumenten aangevoerd.  Deze blijven voor mij 

belangrijk. 

De reacties van de bewoners , hieruit begrijp ik dat er weinig communicatie is , ook begreep ik dat 

onze demissionair minister Ollongren zich ook niet kon vinden in het voorstel van her college. 

 

Mijn standpunt blijft , en dat is vanmorgen in een nieuwsuitzending bevestigt, de Corona, de 

economische crisis, de woningen te kort. 

Dit zijn de belangrijke politieke zaken in deze periode . 

Waarom laat dit college en de raad deze mensen letterlijk in de kou staan. 

U kent mijn bezwaar en heb dit nog een keer bevestigd. Ik blijf ,zeker in deze periode voor 

legaliseren. Zie het niet als een aantrekkelijk recreatie park. 

 

U vraagt ook om een reactie van mij op :  

Beleidsregel daar 

heb ik moeite mee , zeker tegen de loting , het lot bepaald, wat een onzekerheid voor de mensen. 

De dwangsom , kan ik mij niet in vinden en vind het redelijk hoog. Bewoners straks in geldnood . 

Het zijn bewoners van deze gemeente willen we ze dit aan doen. 

Hardheidsclausule, ik blijf bij mijn standpunt , legaliseren . Voor mij niet van toepassing. 

 

Tot slot , ik wil mijn inbreng niet langer maken. 

Het Smurfendorp is al zo lang gehandhaafd, waarom nu doorzetten en niet in een rustiger voor 

velen een “ zonniger “tijd. 

Dit zelfde vind ik ook van toepassing voor de andere recreatieparken in de gemeente Midden 

Groningen. 

Ik wens u veel wijsheid, 

Met vriendelijke groet, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

  

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Zienswijze 9 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij bijgaande vragen aan u gezonden. 

Met name de laatste - met de pen geschreven -  vraag zou ik graag uitgebreid informatie over 

willen ontvangen.  

 

Onder welke voorwaarden en restricties kan ik bv toch aan een huurder een langere periode 

“recreatief" verhuren? 

Wat is dan de maximale huurperiode? 

En . . . Hoe lang mag ik zelf per jaar recreëren in het huisje nr 10  

 

 

Graag uw gewaardeerde reactie SVP . . . 

 

 

Met dank en mijn vr groet, 

 

Xxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

(Eigenaar xxxxxxxxxxxxx) 

 

ps Ik woon zelf in xxxxxxxxxxxxxx bij xxxxxxxxx. 
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Zienwijze 10 

Gemeente Midden-Groningen 

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 75 

9600 AB  HOOGEZAND 

Per email: beleid@midden-groningen.nl 

 

 

Datum:  24 april 2021 

Onderwerp: Inspraak met Zienswijze naar aanleiding van nieuwe beleidsregel Gemeente 

Midden-  Groningen “handhaving recreatie” 

 

 

Geacht college, 

 

Met grote verbazing heb ik uw opgestelde concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven 

gelezen. Gezien de huidige woningnood en de al meer dan 20 jaar durende bewoning op 

bijvoorbeeld bungalow Park De Leine, zonder dat dit problemen veroorzaakt, lijkt het erop dat u 

kiest voor een duur en oneindig handhavingstraject, wat niets oplevert en alleen maar verliezers 

kent. 

Daarom doe ik u hierbij mijn zienswijze toekomen aangezien ik dit in het geheel een bijzonder 

slecht beleid acht en zo’n beleid ook niet past in de tegenwoordige tijd, anno 2021. 

 

Uw “regels” roepen bij mij de volgende vragen op en ik verzoek u daar een zorgvuldig en goed 

gemotiveerd antwoord op te geven en vervolgens te verwerken in uw inspraaknotitie en zonodig uw 

“beleidsregels” aan te passen, dan wel te schrappen. Hetgeen mij zeer verstandig lijkt om allerlei 

dure en langslepende juridische procedures te voorkomen. 

 

 

In het handhavingsbeleid stelt u dat 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. 

 Mijn vragen hierover zijn: 
1. Denkt u niet dat een huisuitzetting altijd onevenredig is tot het te dienen doel? Mede 

gezien het feit dat een huisuitzetting een persoonlijke sociale en financiële ramp is, en De 
Leine bovendien niet de potentie heeft een recreatiepark te worden, dus de uitkomst van 
het te dienen doel (recreatieve bewoning op De Leine) zeer onzeker is? 

 

 

In het voor traject wat tot dit concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven heeft geleid, is 

nooit geïnventariseerd wat de daadwerkelijke impact van De Leine op de recreatieve uitstraling en 

bijdrage aan de recreatieve voorzieningen in het gebied is. 

Daarom mijn vragen 
1. Denkt u niet dat voordat u tot huisuitzettingen over gaat, eerst zou moeten inventariseren 

wat de huidige recreatieve bijdrage van De Leine aan de omgeving is, en of deze bijdrage 
ook op een andere wijze dan door huisuitzettingen gecompenseerd zou kunnen worden (bv 
middels het aanleggen van een fitness park, een ATB-baan o.i.d. in het betreffende gebied, 
wetende dat de coöperatie van De Leine graag de verantwoordelijkheid neemt om een 
dergelijke ‘compensatie’ recreatieve voorzieningen te realiseren)? 
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Wetende dat er nieuwe wetgeving komt 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) 

 Daarom mijn vragen 
1. Waarom kiest u niet voor de oplossing om de functieaanduiding ‘permanente bewoning 

toegestaan’ toe te voegen aan de recreatiewoningen waarvan de eigenaar daarom 
verzoekt? 

2. Waarom kiest u niet voor de mogelijkheid om object gebonden overgangsrecht voor 
permanente bewoning toe te voegen aan de recreatiewoningen waarvan de eigenaar 
daarom verzoekt? 

 

Wetende 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 recreatie park 

(recreatie of omzetten naar permanente bewoning).  

Daarom mijn volgende vragen 
1. Bent u van plan gebruik te gaan maken van de kennis van dit aanjaag en expertise 

team? 
a. Zo nee, waarom niet? 
b. Zo ja, conformeert u zich aan de uitkomst van het onderzoek van dit team? 

 

   

Wetende dat er vele voordelen zijn die pleiten voor permanente bewoning, zie hieronder: 
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Daarom mijn vraag,  
1. Waarom kiest de gemeente dan toch voor de zeer moeizame en veel ellende brengende 

handhavingsstrategie? 
2. Bent u zich ervan bewust dat handhaven op permanente bewoning een nooit eindigende 

bezigheid is? (waterbed effect) 
3. Hoe denkt u over bv 20 jaar met dit handhaving beleid om te gaan? 

 

 

Wetende dat de gemeente zich graag profileert als ‘burger vriendelijk’ (samen komen we verder, 

ieder mens telt, etc.) daarom mijn vraag: 
1. Waarom stelt de gemeente zich richting bewoners van recreatiewoning onbuigzaam en 

niet voor rede vatbaar op terwijl de gemeente wel communiceert een gemeente te zijn 
die oog heeft voor haar inwoners en graag wil dat inwoners zelf initiatieven nemen om 
hun omgeving te verbeteren.  

2. Zijn bewoners van recreatiewoningen geen volwaardige inwoners van de gemeente. 
Iedere inwoner van de gemeente Midden-Groningen is toch gelijk of zijn sommigen 
minder gelijk? 
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Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Handtekening 
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Zienswijze 11 

Gemeente Midden-Groningen 

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 75 

9600 AB  HOOGEZAND 

Per email: beleid@midden-groningen.nl 

 

 

Datum:  24 april 2021 

Onderwerp: Inspraak met Zienswijze naar aanleiding van nieuwe beleidsregel Gemeente 

Midden-  Groningen “handhaving recreatie” 

 

 

Geacht college, 

 

Met grote verbazing heb ik uw opgestelde concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven 

gelezen. Gezien de huidige woningnood en de al meer dan 20 jaar durende bewoning op 

bijvoorbeeld bungalow Park De Leine, zonder dat dit problemen veroorzaakt, lijkt het erop dat u 

kiest voor een duur en oneindig handhavingstraject, wat niets oplevert en alleen maar verliezers 

kent. 

Daarom doe ik u hierbij mijn zienswijze toekomen aangezien ik dit in het geheel een bijzonder 

slecht beleid acht en zo’n beleid ook niet past in de tegenwoordige tijd, anno 2021. 

 

Uw “regels” roepen bij mij de volgende vragen op en ik verzoek u daar een zorgvuldig en goed 

gemotiveerd antwoord op te geven en vervolgens te verwerken in uw inspraaknotitie en zonodig uw 

“beleidsregels” aan te passen, danwel te schrappen. Hetgeen mij zeer verstandig lijkt om allerlei 

dure en langslepende juridische procedures te voorkomen. 

 

• In uw raadsbrief handhaving staat “Er geldt een beginselplicht tot handhaving. Gedogen is 
juridisch niet mogelijk, dit is wettelijk niet geregeld” 

 terwijl in de  

“Toezicht- en Handhavingsstrategie Wabo in de provincie Groningen 2018 voor de gemeente 

Midden-Groningen”  

Staat dat dit wel degelijk mogelijk is: (citaat hieronder) 

Wanneer is (actief) gedogen aanvaardbaar? Volgens vaste jurisprudentie zijn 

bestuursorganen in beginsel - behoudens bijzondere omstandigheden - verplicht om 

handhavend op te treden. In de jurisprudentie worden als bijzondere 

omstandigheden genoemd:  

a. overgangssituaties (1 concreet zicht op legalisatie, 2 bedrijfsverplaatsingen en 3 

experimenten en andere tijdelijke overtredingen, zie ook c)  

b. overmachtsituaties  

c. situaties waarin handhavend optreden onevenredig is. 

 

Hieruit blijkt dat als de gemeente wil er wel degelijk een mogelijkheid is om te gedogen, daarom 

mijn volgende vragen: 

 
1. Waarom schrijft u in de Raadsbrief bij de handhavingsregels dat gedogen niet mogelijk is, 

terwijl deze wettelijke mogelijkheid wel degelijk bestaat (overmacht of onevenredig)? 
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2. Waarom verstrekt u de huidige bewoners geen (tijdelijke) gedoogbeschikking? 
3. Waarom is de mogelijkheid tot gedogen niet opgenomen in het handhavingsbeleid? 
4. Waarom doet u voorkomen of u aan de wet gebonden bent en niet mag gedogen terwijl die 

mogelijkheid er wel degelijk is? 

 

 

 

Met nog vers in de herinnering dat de gemeente zeer coulant was met het verstrekken van een 

gedoogbeschikking voor de wethouder die ook op bungalowpark De Leine woont (twee keer 

aansluiting gezocht bij artikel 4:84 Awb. Dit artikel bepaalt dat B&W conform een beleidsregel 

moeten handelen, 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.) terwijl de huisadvocaat van de gemeente (Yspeert) nadrukkelijk aangeeft dat het niet 

duidelijk is of deze constructie die voor de wethouder is toegepast stand zal houden bij de 

bestuursrechter, m.a.w. uw eigen huisadvocaat twijfelt hier over de rechtmatigheid van de 

gedoogbeschikking van de wethouder. Daarom mijn volgende vragen: 

 
1. Waarom hanteert u niet dezelfde coulante houding t.o.v. de 32 gezinnen op De Leine 

die nu met uitzetting worden bedreigd als t.o.v. de wethouder? 
2. Waarom is een wethouder in deze gemeente meer gelijk dan 32 gezinnen in een 

vergelijkbare situatie (uitzetting valt echt onder “wegens bijzondere omstandigheden 
onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen” of 
“situaties waarin handhavend optreden onevenredig is”) 

3. Waarom is de inhoud van het rapport van Yspeert, waarin geconcludeerd wordt dat de 
rechtmatigheid van de gedoogbeschikking van de wethouder door een bestuursrechter 
beoordeeld dient te worden, geheim? 

4. Waarom communiceert de gemeente via de media dat de Yspeert de procedure 
omtrent de verstrekking van de gedoogbeschikking van de wethouder heeft 
onderschreven terwijl in het geheime rapport van Yspeert te lezen valt dat Yspeert 
concludeert dat het aan de bestuursrechter is de rechtmatigheid van de 
gedoogbeschikking te beoordelen, en dat Yspeert dus zeer zeker niet de uitkomst heeft 
onderschreven. 

5. Waarom geeft de gemeente een foutieve voorstelling van de daadwerkelijke feiten? 

 

 

Wetende dat permanente bewoners aanzienlijk meer bijdragen aan de lokale ondernemers dan 

recreanten  

Zie het openbaar beschikbaar rapport van BVVW uit 2019 Magazine_herziene_versie_3_.pdf 

(villaparkhorsterwold.nl) waarin blijkt dat permanente bewoners  € 21.500,- per woning 

bijdragen t.o.v. € 950,- per woning voor recreanten. (zie pagina 30) 

Citaat 

• Economische impuls voor lokale middenstand en maatschappelijke instanties 
/verenigingen: Permanente bewoning betekent een jaarlijkse economische impuls van 
€ 21.500,- per woning. Niet permanente bewoning betekent een jaarlijkse economische 
impuls van maar € 950,- per woning.  

Daarom mijn volgende vraag 
1. Waarom kiest u niet voor deze economische impuls voor de gemeente? 

 

 

Wetende dat op De Leine nog minstens 60 jaar permanent gewoond zal worden door mensen die nu 

onder het overgangsrecht vallen en wetende dat permanente bewoning en recreatie niet goed 

combineren, daarom mijn vragen 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.villaparkhorsterwold.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FMagazine_herziene_versie_3_.pdf&data=04%7C01%7C%7C51e73fd721c944b617d308d8fdc14052%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637538353730611301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wHX8h4uBQDlWeZ4pc7jRf%2FZizsR98fkUEflTlMZOx4g%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.villaparkhorsterwold.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FMagazine_herziene_versie_3_.pdf&data=04%7C01%7C%7C51e73fd721c944b617d308d8fdc14052%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637538353730611301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wHX8h4uBQDlWeZ4pc7jRf%2FZizsR98fkUEflTlMZOx4g%3D&reserved=0
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1. Hoe denkt u de combinatie permanente bewoning in combinatie met het stimuleren 
van recreatieve bewoning tot stand te brengen? 

2. Hoe denkt u dat de permanente bewoners zullen reageren op de controles van de 
handhavers? 

3. Wat gaat u doen als blijkt dat recreanten de leegstaande huizen op De Leine niet 
weten te vinden? 

4. Wat gaat u doen als blijkt dat de leegstaande woningen criminele aktiviteiten 
aantrekken? 

 

 

 

 

Wetende dat in beide advies rapporten uit 2017 omtrent de Leine (Bugel Hajema en Berkers Advies) 

uitdrukkelijk gewaarschuwd wordt dat als er niet permanent gewoond mag worden op De Leine, er 

een grote kans op leegstand en verpaupering is, daarom mijn vraag 
1. Hoe gaat u voorkomen dat De Leine verandert in een leegstaand en verpauperd park 

(met grote kans op criminaliteit)? 

 

Wetende dat de gemeente denkt dat De Leine geschikt is als recreatiepark voor de rustzoekende 

recreant (er zijn namelijk geen voorzieningen) en wetende dat permanente bewoning op De Leine 

in 2017 niet werd toegestaan omdat de naast De Leine liggende discotheek te veel geluid 

produceert,  daarom mijn vragen 
1. Hoe gaat u de rustzoekende recreant uitleggen dat het geluid van de naast De Leine 

gelegen discotheek onderdeel van de rust is? 
2. Hoe gaat u regelen dat rustzoekende recreanten niet geconfronteerd worden met de 

geluidsoverlast van de discotheek? 
3. Hoe gaat u regelen dat de rustzoekende recreant niet geconfronteerd wordt met 

handhavers/controleurs? 
4. Waarom heeft u meer oog voor de behoeften van recreanten/toeristen uit 

verweggiestan (die hier slechts een lang weekend of week verblijven, als ze er al zijn) 
boven inwoners uit uw eigen gemeente (die hier het gehele jaar wonen en werken)? 

 

 

 

Wetende dat de lokale ondernemers nu aanzienlijk deel van hun omzet halen uit diensten die het 
gehele jaar door aan de permanente bewoners van De Leine geleverd worden (zie rapport 
BugelHajema), In dit rapport staat letterlijk (pagina 18) 

• De ondernemers spreken tegen dat de huidige permanente bewoning tot 
omzetverlies leidt, want ook onder deze groep eigenaren bevinden zich veel klanten. 

Daarom mijn vragen: 
1. Hoe gaat u het omzet verlies door het uitzetten van permanente bewoners op De Leine 

voor deze ondernemers compenseren? 
 

 

In het handhavingsbeleid stelt u voor bepaalde groepen/situaties een langere begunstigingstermijn 

(24 maanden i.p.v. 6 maanden) 

 Mijn vragen hierover: 
1. Wetende dat er in de toekomst altijd situaties kunnen zijn die we nu nog niet kunnen 

bedenken, waarom is dan zo specifiek beschreven in welke gevallen een langere 
begunstigingstermijn geldt, waarom niet een meer 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 
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besloten kan worden tot een begunstiging termijn van 24 maanden? Dit om te 
voorkomen dat er in de toekomst situaties ontstaan die niet binnen de genoemde 
categorieën vallen, maar wel dezelfde strekking hebben. 

2. Wetende dat op dit moment zonder verdere voorwaarden 2 keer een half jaar gewoond 
mag worden op De Leine (met een gedoogbeschikking korte looptijd, nog trouwens een 
bewijs dat gedogen altijd kan als de gemeente maar wil) ziet u de stringente regels 
waaronder in het handhaving beleid een verlenging van de begunstiging termijn 
mogelijk is, niet als een inperking van de rechten (op verhuur van hun huis) van de 
huidige huiseigenaren? 

3. Hoe gaat u de huidige huiseigenaren compenseren voor het beperken van dit verhuur 
recht? 

 

 

 

In het handhavingsbeleid stelt u dat 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. 

 Mijn vragen hierover zijn: 
2. Denkt u niet dat een huisuitzetting altijd onevenredig is tot het te dienen doel? Mede 

gezien het feit dat een huisuitzetting een persoonlijke sociale en financiële ramp is, en De 
Leine bovendien niet de potentie heeft een recreatiepark te worden, dus de uitkomst van 
het te dienen doel (recreatieve bewoning op De Leine) zeer onzeker is? 

 

 

Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

Xxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

handtekening 
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Zienswijze 12 
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Zienswijze 13 
Gemeente Midden-Groningen 
Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

Per EMAIL:  
beleid@midden-
groningen.nl 

griffie@midden-groningen.nl  

 
Datum:  
BETREF
T:  

26 april 2021. 
Inspraak naar aanleiding van beleidsregels handhaving 
recreatieverblijven 

Geacht college, Raadsleden 
Hierbij dien ik mijn zienswijze in naar aanleiding van de publicatie met de door u 
opgestelde 
concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven. Ik zou graag van u 
antwoorden 
ontvangen op de volgende vragen: 
A. Waarom besluit u juist nu, nadat u meer dan 20 jaar permanente bewoning op 
vakantieparken heeft gedoogd, de regels te willen handhaven? 
B. Is er iets veranderd in de situatie van de parken dat zoiets nu niet meer mogelijk 
is? Waarom volgt u niet het landelijke beleid dat aangeeft wel permanente 
bewoning mogelijk te maken. 
C. Hoe komt u tot het oordeel wanneer iemand wel of niet tot een “kwetsbaar gezin 
of persoon behoort?” 
D. Zijn de personen die dit volgens u mogen “beoordelen” wel deskundig genoeg? 
Zoja, waar blijkt dat uit? 
E. En denkt u niet dat dit tot veel rechtsongelijkheid zal gaan leiden? 
F. Uw opgestelde nieuwe beleid strookt toch absoluut niet met uw betoog dat u hier 
“handhaven met de menselijke maat aan het toepassen bent? Hoe motiveert u 
dit? 
G. Waarom hanteert u een enorm hoge dwangsom? Ik heb nog nooit bij andere 
overtredingen en handhavingszaken in uw gemeente deze bedragen gezien. Hoe 
reëel is het dat een “normale burger “deze bedragen zou kunnen voldoen ? 
H. Waar moeten de uitgezette bewoners dan heen? Met de huidige krapte op de 
woningmarkt . Hoeveel woningen zijn er in deze gemeente beschikbaar voor 
mensen die u uit hun woning wilt gaan zetten? 
I. Wat zijn de verdere regels voor verblijf? In verband met geluidsoverlast of andere 
overlast van recreanten is dat van belang om te weten. Het park is nu immers 
netjes omdat veel eigenaren er wonen. Dat blijft zeer waarschijnlijk niet zo 
wanneer u uw nieuwe beleid wilt toepassen. 
J. Wat is de procedure om te controleren? 
K. Hoe lang mag een recreant in een woning recreëren? En mag dit met 
tussenpozen? Hoe lang is die periode dan? 
L. Mag een recreant een onbeperkt aantal malen terugkeren naar De Leine? 
M. Wie gaat dit controleren? 
N. Welke hinder kunnen mensen met een gedoogbeschikking verwachten van 
nieuwsgierige controleurs? 



Nota van inspraak concept beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning 
recreatieverblijven 
 34 

O. Waar kan ik een klacht indienen als schending van de privacy voor bewoners en 
recreanten plaatsvindt? 
P. Hoelang mag de eigenaar van een woning op De Leine in zijn huis recreëren? 
Q. Hoe gaat u dit controleren? Zijn daar vaste regels voor? 

R. En wie controleert dit? Boa’s? Extern dure ingeschakelde toezichthouders? 
S. Ik lees nergens in uw beleid dat er rekening wordt gehouden met de corona 
periode. 
T. 
Waarom staat dat niet in uw beleid? 
U. Welke regels gelden er voor tijdelijke huurders? 
V. En waar zijn die regels te vinden? 
W. Wat gaat de Gemeente doen om van “de Leine “een bloeiend recreatiepark te 
maken? 
X. Heeft u een plan of een visie? Gaat u contact zoeken met een commerciële partij 
? 
In afwachting van uw reactie, 
Hoogachtend, 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 14 
 
 
Gemeente Midden-Groningen 
Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

Per EMAIL:  
beleid@midden-
groningen.nl 

griffie@midden-groningen.nl  

 
Datum:  25-4-2021 
BETREF
T:  

Inspraak naar aanleiding van beleidsregels handhaving 
recreatieverblijven 

Geacht college, Raadsleden 
Hierbij dien ik mijn zienswijze in naar aanleiding van de publicatie met de door u 
opgestelde 
concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven. Aangezien er nog heel veel 
onduidelijkheid is zou ik graag van u duidelijke en begrijpbare antwoorden 
ontvangen op de 
volgende vragen: 
1 Wat maakt dat u nu plotseling wil gaan handhaven op permanent wonen op 
recreatieparken.Wat is hiervan nut en noodzaak? 
2 Waarom volgt u niet het landelijke beleid waarin de mogelijkheden worden 
geboden om 
permanente bewoning toe te staan? 
3 Welke verblijven gaan in de lijst waaruit de notaris twee gaat uitloten? Waar wordt 
de 
uitkomst van die verloting bekend gemaakt ? 
4 Wordt er dan alleen op die adressen gehandhaafd of gaan de controleurs ook op 
alle 
andere adressen kijken wat eigenaren , recreanten of huurders aan het doen zijn ? 
5 Wat zijn de regels voor eigenaren die hun recreatiewoning zelf als zodanig 
gebruiken ? 
6 Waar zijn die regels vastgelegd en wie gaat dat controleren ? 
7 Hoe gaat het, al of niet ,aanwezig zijn in de recreatiewoning vastgelegd worden? is 
aanwezig zijn dan wonen of recreëren ? 
8 Waar kan ik een klacht indienen als schending van de privacy voor bewoners en 
recreanten plaatsvindt? 
9 Welke hinder kunnen mensen met een gedoogbeschikking verwachten van 
nieuwsgierige 
controleurs? 
9 Wanneer is verhuur van een recreatiewoning tijdelijke verhuur ter recreatie en 
wanneer 
wordt die verhuur beoordeeld als bewoning? 
9 Wat zijn de verdere regels voor verblijf? In verband met geluidsoverlast of andere 
overlast 
van recreanten is dat van belang om te weten. 
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10 Waar moeten bewoners die moeten vertrekken naar toe ? Gezien de krapte op 
de markt 
en de zeer lange wachtlijsten in de sociale huursector? 

11 Moeten ze elke woonruimte accepteren die hun aangeboden wordt ? 
12 Als zij geen andere woonruimte vinden worden ze dan op straat gezet? Moeten 
ze dan 
die idioot hoge dwangsom betalen? 
13 En als ze dat geld niet hebben wordt er dan een deurwaarder ingezet ? Is dat dan 
menselijke maat ? 
In afwachting van uw reactie ( graag in eenvoudige en duidelijke beantwoording ) 
Hoogachtend, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zienswijze 15 

Gemeente Midden-Groningen 

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 75 

9600 AB  HOOGEZAND 

Per email:  beleid@midden-groningen.nl 

  griffie@midden-groningen.nl 

 

 

Datum:  26 april 2020 

Onderwerp: Inspraak met Zienswijze naar aanleiding van nieuwe beleidsregel Gemeente 

Midden-  Groningen “handhaving recreatie” 

 

 

Geacht college, Raadsleden 

 

Met grote verbazing heb ik uw opgestelde concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven 

gelezen. 

Hierbij doe ik u mijn zienswijze toekomen aangezien ik dit in het geheel een bijzonder slecht 

beleid acht en zo’n beleid ook niet past in de tegenwoordige tijd, anno 2021. 

 

Uw “regels” roepen bij mij de volgende vragen op en ik verzoek u daar een zorgvuldig en goed 

gemotiveerd antwoord op te geven en vervolgens te verwerken in uw inspraaknotitie en zo nodig 

uw “beleidsregels” aan te passen, dan wel te schrappen. Hetgeen mij zeer verstandig lijkt om 

allerlei dure en langslepende juridische procedures te voorkomen. 

 

• 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? 

• 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? 

• Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker 
omschrijven? 

• 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 

mailto:beleid@midden-groningen.nl
mailto:griffie@midden-groningen.nl
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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. 

• U geeft aan dat mensen in een echtscheidingsprocedure “tijdelijk” mogen wonen op het 
park. Hoe lang is dat dan maximaal? 

• 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? 

• 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. 

• 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? 

• Wie bepaald of mijn verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open? 

• Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit? 

• Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting? 

• 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? 

• Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het 
vinden van hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving? 

• Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet?  

• Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen? 

• 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??) 

• En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te 
hanteren?  

• 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? 

• 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? 

• 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?  

• 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? 

• Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een 
overleg? 

• Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt? 
Indien dat bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen?  

• Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals 
bv drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer? 

• Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald? 

• Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje? 

• Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern 
bureau ingehuurd? 

• Is de gemeente op de hoogte dat externe bureaus in hun jacht op rechtmatige bewoning 
regelmatig hun boekje te buiten gaan? 
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• 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? 

 

 

 

Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

Naam 

Adres 

WOONPLAATS 

 

(handtekening) 

 

Zienswijze 16  

---------- Forwarded message --------- 

Van: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Date: zo 25 apr. 2021 20:29 

Subject:  

To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 17 
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Zienswijze 18 
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Zienswijze 19 

Gemeente Midden-Groningen 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 
Indienen per Mail: beleid@midden-groningen.nl 
griffie@midden-groningen.nl 
Onderwerp/uw referentie: Publicatie concept beleidsregels recreatie en 
handhaving 
Datum verzending: 26 april 2021 
Geacht college, Raadsleden 
Met dit schrijven dien ik mijn zienswijze in ten behoeve van de inspraak naar 
aanleiding van uw opgestelde beleidsregels recreatiewoningen. Er is veel 
onduidelijkheid en daarover heb ik vragen. En waarop ik graag van u een 
uitgebreid en correct antwoord ontvang. Nog beter zou zijn dat u dit hele 
“handhavingsplan” van tafel veegt omdat het veel onnodige tijd- en geldverspilling 
met zich mee zal brengen voor de komende jaren. Naar schatting zal dit zo’n 20 jaar 
of nog langer gaan duren voordat u met uw “doel” klaar bent. 
Dan kom ik met de volgende vragen: 
1. 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. Uit eerdere onderzoeken en rapporten van allerlei 
instanties is al gebleken dat recreatie bij de Leine niet levensvatbaar is. 
2. 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? 
3. Of is handhaving nu ineens uw doel geworden? 
4. Zijn de kosten van handhaving in verhouding tot het te dienen doel? 
5. Wanneer dat niet zo is, waarom gaat u dit lange traject dan volgen? 
6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, vanwege de 
vele juridische procedures die gaan komen, wie betaald dan voor die extra 
kosten? 
7. Moet dat met gemeenschapsgeld betaald worden? 
8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van gemeente Midden-Groningen 
die extra moeten gaan betalen? 
9. Of heeft u een extra pot met geld wat nog bij niemand bekend is? Hoe gaat 
u dat verantwoorden? 
10. Zo ja, waar en hoe is dat bepaald, en hoeveel budget is uiteindelijk 
beschikbaar? 
11. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

12. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden? 
13. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 
14. Wat is de procedure hiervoor? 
15. En wat zijn de kosten voor de lotingen? 
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16. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beeindigd 
en is uw doel gerealiseerd bij park de Leine? 
17. Kan ik mij ergens aanmelden als ik van mening ben dat ik onder de 
kwetsbare groep val, zodat ik buiten de loting val? 
18. Wat is de procedure hiervoor, wie gaat daar over, is er een onafhankelijke 
commissie? 
19. Hoe wordt gecontroleerd of mijn aanmelding voor de kwetsbare groep 
terecht is? 
20. Kan ik bezwaar en beroep indienen als mijn aanmelding voor de kwetsbare 
groep niet gehonoreerd wordt? 
21. Waar baseert u dat op, wanneer u stelt dat dit niet kan? 
22. Is voor belanghebbenden in te zien ter controle, welke adressen in 
aanmerking komen voor een loting? 
23. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik 'ingeloot' ben? 
24. En hoe krijg ik bericht van de gemeente dat ik 'uitgeloot' ben? 
25. 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? 
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 
, schlolen , 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 ? 
Ik verzoek u om uw handhavingsplan met “beleidsregels” nog eens heel goed in 
heroverweging te nemen. 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 en aanzien van het wonen in 
recreatiewoningen. 
Hoogachtend, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(handtekening) 

 

  



Nota van inspraak concept beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning 
recreatieverblijven 
 46 

Zienswijze 20 

 
Gemeente Midden-Groningen 
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

Per email:  beleid@midden-groningen.nl 

griffie@midden-groningen.nl  

Datum: 26 april 2021 

Onderwerp: Inspraak met Zienswijze naar aanleiding van nieuwe beleidsregel Gemeente 

MiddenGroningen “handhaving recreatie” 

Geacht college, Raadsleden 

Met grote verbazing heb ik uw opgestelde concept beleidsregels handhaving 

recreatieverblijven 

gelezen. 

Hierbij doe ik u mijn zienswijze toekomen aangezien ik dit in het geheel een bijzonder slecht 

beleid 

acht en zo’n beleid ook niet past in de tegenwoordige tijd, anno 2021. 

Uw “regels” roepen bij mij de volgende vragen op en ik verzoek u daar een zorgvuldig en 

goed 

gemotiveerd antwoord op te geven en vervolgens te verwerken in uw inspraaknotitie en zo 

nodig uw 

“beleidsregels” aan te passen, dan wel te schrappen. Hetgeen mij zeer verstandig lijkt om 

allerlei 

dure en langslepende juridische procedures te voorkomen. 

• 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? 

• 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? 

• Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker 

omschrijven? 

• 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. 

• 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? 

• 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. 

• Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit? 

• Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting? 

• 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 
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verwerken? 

• Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het vinden 

van hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving? 

• Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet? 

• Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen? 

• 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??) 

• En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te 

hanteren? 

• Hoe gaat u om met diegene die een persoonsgebonden beschikking heeft en samenwonen 

of kinderen heeft die geen beschikking hebben, worden dit gezin dan ontwricht? En kunt u 

dan uitleggen hoe u de mensen selecteert, is dit op basis van mensen die zich hebben 

ingeschreven of op basis van gedoogbeschikkingen? Met andere woorden, u kijkt in het 

gemeentelijk basisarchief en u ziet iemand staan die zich heeft ingeschreven maar geen 

persoonsgebonden beschikking heeft, maar wel woont in hetzelfde huis met iemand die wel 

een persoonsgebonden beschikking heeft… graag uitleg hoe jullie daarmee omgaan! 

• 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? 

• 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? 

• 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? 

• 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? 

• Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een 

overleg? 

• Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt? 

Indien dat bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen? 

• Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals 

bv drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer? 

• Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald? 

• Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje? 

• Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern 

bureau ingehuurd? 

• 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, als ze een extern bureau voor handhaving inhuurt, voorkomen dat 

de bewoners van De Leine worden geconfronteerd met dergelijke, buiten hun boekje 

gaande, handhavers? 

Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

Hoogachtend, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 21 
Gemeente Midden-Groningen. 
Postbus 75 
9600 AB Hoogezand. 
Per mail: beleid@midden-Groningen.nl 
 
Geacht college, 
 
In vervolg op de vele mails en brieven die u ongetwijfeld al hebt ontvangen inzake 
dit onderwerp toch ook maar een reactie van ons als 2 van de bewoners van de 
wijk Meerwijck. 
 
Al jaren begrijp wij niet goed waarom de kwestie rondom wel of geen permanente 
bewoning/ recreatief wonen zo “doormoddert” en waarom de gemaakte keuzes 
überhaupt zijn gemaakt, terwijl de landelijke regels juist een andere kant op 
bewegen.  
 
Het ontgaat ons dus compleet wat nu uiteindelijk de voordelen zijn van het door 
de gemeente Midden-Groningen uitgestippelde beleid. 
 
Maar hoe dan ook: Dat is gelukkig niet aan ons, maar aan u als college, waarover u 
verantwoording moet afleggen. 
 
Waar wij ons wel zorgen om begin te maken is het oplopen van persoonlijke 
frustraties in de gehele wijk omdat er schijnbaar nog steeds heel veel 
onduidelijkheid bestaat over vele zaken (waaronder het handhavingsbeleid i.c.m. 
exorbitant hoge dwangsommen) en het volstrekt onduidelijk is wat nu eigenlijk 
echt de visie is voor het totale gebied “Zuidlaardermeer”.  (Recreëren, terwijl aan 
de andere kant de waterstand mogelijkerwijs verder wordt verlaagd?)  
 
Deze zaken staan haaks op elkaar en daarnaast zijn er volgens ons ook geen 
duidelijke gebiedsvisies t.a.v. de diverse deelterreinen zoals Klein Scheveningen, 
Bungalowpark de Leine en het gebied rondom restaurant De Leine en de camping 
die daarnaast ligt. (Camping wordt per jaar slechter onderhouden!)  
 
Het ligt dus in de lijn der verwachtingen dat vele bewoners procedures gaan 
aanspannen tegen de gemeente, die jarenlang gaan duren, veel geld gaan kosten 
en waarbij de uitkomst zeer onzeker is.  
 
En dit terwijl er op dit moment relatief weinig overlast is vanuit het genoemde 
gebied. 
 
Bij het volledig “recreatief ”maken van het “smurfendorp” is het risico op meer 
overlast groter, zeker als er op een creatieve manier tijdelijk meerdere 
arbeidsmigranten in woningen worden ondergebracht. (Dit gebeurt nu ook al.)  
 
Mijn vraag aan u is dus of het niet beter is om nog een keer om ter tafel te gaan 
met alle belanghebbende en proberen de kwestie gezamenlijk “op te lossen”. 

mailto:beleid@midden-Groningen.nl
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Er moet toch een “gulden” middenweg mogelijk zijn zonder rechtszaken! 
 
Doe met onze brief wat u wilt, maar (volgens ons) zit niemand te wachten op 
ellenlange procedures of nog meer frustraties binnen de wijk.  
 
De “soap” inzake de Meerwijkbrug waarbij er (na verbranden vele dure overleg/ 
vergaderuren) nu een “versmalling” wordt aangebracht omdat een paar inwoners 
dit persoonlijk graag willen, terwijl er in de 18 jaar dat wij hier wonen nooit 1 
keer een ongeval/ gevaarlijke situatie is gemeld op de brug, heeft al genoeg 
onnodige spanningen opgeleverd.  
 
Dat er sprake was van achterstallig onderhoud was volstrekt duidelijk en dat er 
daardoor te veel geluid (lees overlast) ontstond ook, maar de rest van de 
argumenten zijn persoonlijke meningen, die nu gehonoreerd worden. 
(Klassenjustitie op basis van onjuiste/ onvolledige informatie?)  
 
Twee bezorgde inwoners, die gewoon vinden dat er veel te veel tijd en geld 
verloren gaat als gevolg van een onduidelijke visie t.a.v. de ontwikkelingen 
rondom het Zuidlaardermeer/Meerwijck (permanente bewoning/ recreatie/ geen 
recreatie, wel of geen verlaging waterniveau, enz.) en die denken dat u als college 
wel belangrijkere zaken heeft te bespreken dan eindeloos doorgaan met dit 
relatief kleine dossier, waarbij de gemeente (zo lijkt het in ieder geval) ook zelf 
geen duidelijk beeld heeft van waar we staan over 10-15 jaar. 
 
Wij wensen u veel wijsheid toe.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 22 
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Zienswijze 23 
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Zienswijze 24 
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Zienswijze 25 
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Zienswijze 26 
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Zienswijze 27
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Zienswijze 28 
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Zienswijze 29 

Gemeente Midden-Groningen 

College van burgemeester en wethouders 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

Kropswolde, 26 April 2021. 

Onderwerp/uw referentie: 

Publicatie concept beleidsregels recreatie en handhaving. 

Geacht college en raadsleden, 

Met dit schrijven dien ik mijn zienswijze in ten behoeve van de inspraak naar aanleiding van 

uw 

opgestelde beleidsregels recreatiewoningen. Er is veel onduidelijkheid en daarover heb ik 

vragen. 

En waarop ik graag van u een uitgebreid en correct antwoord ontvang. Nog beter zou zijn 

dat u dit 

hele “handhavingsplan” van tafel veegt omdat het veel onnodige tijd- en geldverspilling met 

zich 

mee zal brengen voor de komende jaren. Naar schatting zal dit zo’n 20 jaar of nog langer 

gaan 

duren voordat u met uw “doel” klaar bent. 

Dan kom ik met de volgende vragen: 

1. 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. Uit 

eerdere onderzoeken en rapporten van allerlei instanties is al gebleken dat recreatie bij de 

Leine niet levensvatbaar is. 

2. Kunt u niet beter gaan investeren op andere plaatsen in de gemeente of elders aan het 

Zuidlaardermeer? 

3. Of is handhaving nu ineens uw doel geworden? 

4. Zijn de kosten van handhaving in verhouding tot het te dienen doel? 

5. Wanneer dat niet zo is, waarom gaat u dit lange traject dan volgen? 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, vanwege de vele juridische 

procedures die gaan komen, wie betaald dan voor die extra kosten? 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld betaald worden? 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van gemeente Midden-Groningen die extra 

moeten gaan betalen? 

9. Of heeft u een extra pot met geld wat nog bij niemand bekend is? Hoe gaat u dat 

verantwoorden? 

10. Zo ja, waar en hoe is dat bepaald, en hoeveel budget is uiteindelijk beschikbaar? 

11. Wat is uw definitie van recreëren? 

12. Hoelang en hoe vaak per jaar mag er gerecreëerd worden in de woning(en)? 

13. Hoelang mag een woning verhuurd worden? 

14. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om verhuur binnen het handhavingsbeleid 

mogelijk te maken? 

15. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

16. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden? 

17. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

18. Wat is de procedure hiervoor? 

19. En wat zijn de kosten voor de lotingen? 
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20. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw doel 

gerealiseerd bij de Leine? 

21. Kan ik mij ergens aanmelden als ik van mening ben dat ik onder de kwetsbare groep val, 

zodat ik buiten de loting val? 

22. Wat is de procedure hiervoor, wie gaat daarover, is er een onafhankelijke commissie? 

23. Hoe wordt gecontroleerd of mijn aanmelding voor de kwetsbare groep terecht is? 

24. Kan ik bezwaar en beroep indienen als mijn aanmelding voor de kwetsbare groep niet 

gehonoreerd wordt? 

25. Waar baseert u dat op, wanneer u stelt dat dit niet kan? 

26. Is voor belanghebbenden in te zien ter controle, welke adressen in aanmerking komen 

voor 

een loting? 

27. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik 'ingeloot' ben? 

28. Hoe ver van tevoren krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ‘ingeloot’ ben? 

29. En hoe krijg ik bericht van de gemeente dat ik 'uitgeloot' ben? 

30. Hoe ver van tevoren krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ‘uitgeloot’ ben? 

31. 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? 

32. Hoeveel steun wordt er gegeven om de woning(en) te verlaten? 

Ik verzoek u om uw handhavingsplan met “beleidsregels” nog eens heel goed in 

heroverweging te 

nemen. 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 en aanzien van het wonen in 

recreatiewoningen. 

Hoogachtend, 

xxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 30 
 

Gemeente Midden-Groningen 

College van burgemeester en wethouders 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

Kropswolde, 26 April 2021. 

Onderwerp/uw referentie: 

Publicatie concept beleidsregels recreatie en handhaving. 

Geacht college en raadsleden, 

Met dit schrijven dien ik mijn zienswijze in ten behoeve van de inspraak naar aanleiding van 

uw 

opgestelde beleidsregels recreatiewoningen. Er is veel onduidelijkheid en daarover heb ik 

vragen. En 

waarop ik graag van u een uitgebreid en correct antwoord ontvang. Nog beter zou zijn dat u 

dit hele 

“handhavingsplan” van tafel veegt omdat het veel onnodige tijd- en geldverspilling met zich 

mee zal 

brengen voor de komende jaren. Naar schatting zal dit zo’n 20 jaar of nog langer gaan duren 

voordat u 

met uw “doel” klaar bent. 

Dan kom ik met de volgende vragen: 

1. 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. Uit eerdere 

onderzoeken en rapporten van allerlei instanties is al gebleken dat recreatie bij de Leine niet 

levensvatbaar is. 

2. Kunt u niet beter gaan investeren op andere plaatsen in de gemeente of elders aan het 

Zuidlaardermeer? 

3. Of is handhaving nu ineens uw doel geworden? 

4. Zijn de kosten van handhaving in verhouding tot het te dienen doel? 

5. Wanneer dat niet zo is, waarom gaat u dit lange traject dan volgen? 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, vanwege de vele juridische 

procedures die gaan komen, wie betaald dan voor die extra kosten? 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld betaald worden? 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van gemeente Midden-Groningen die extra 

moeten 

gaan betalen? 

9. Of heeft u een extra pot met geld wat nog bij niemand bekend is? Hoe gaat u dat 

verantwoorden? 

10. Zo ja, waar en hoe is dat bepaald, en hoeveel budget is uiteindelijk beschikbaar? 

11. Wat is uw definitie van recreëren? 

12. Hoelang en hoe vaak per jaar mag er gerecreëerd worden in de woning(en)? 

13. Hoelang mag een woning verhuurd worden? 

14. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om verhuur binnen het handhavingsbeleid 

mogelijk te maken? 

15. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

16. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden? 
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17. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

18. Wat is de procedure hiervoor? 

19. En wat zijn de kosten voor de lotingen? 

20. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beëindigd en is uw doel 

gerealiseerd bij de Leine? 

21. Kan ik mij ergens aanmelden als ik van mening ben dat ik onder de kwetsbare groep val, 

zodat 

ik buiten de loting val? 

22. Wat is de procedure hiervoor, wie gaat daarover, is er een onafhankelijke commissie? 

23. Hoe wordt gecontroleerd of mijn aanmelding voor de kwetsbare groep terecht is? 

24. Kan ik bezwaar en beroep indienen als mijn aanmelding voor de kwetsbare groep niet 

gehonoreerd wordt? 

25. Waar baseert u dat op, wanneer u stelt dat dit niet kan? 

26. Is voor belanghebbenden in te zien ter controle, welke adressen in aanmerking komen 

voor een 

loting? 

27. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik 'ingeloot' ben? 

28. Hoe ver van tevoren krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ‘ingeloot’ ben? 

29. En hoe krijg ik bericht van de gemeente dat ik 'uitgeloot' ben? 

30. Hoe ver van tevoren krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik ‘uitgeloot’ ben? 

31. 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? 

32. Hoeveel steun wordt er gegeven om de woning(en) te verlaten? 

Ik verzoek u om uw handhavingsplan met “beleidsregels” nog eens heel goed in 

heroverweging te 

nemen. 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 en aanzien van het wonen in 

recreatiewoningen. 

Hoogachtend, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 31 
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Zienswijze 32 
Gemeente Midden-Groningen 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 75 
9600 AB  HOOGEZAND 
Indienen per Mail:  beleid@midden-groningen.nl 
   griffie@midden-groningen.nl 
 

 

Onderwerp/uw referentie: Publicatie concept beleidsregels recreatie en 

handhaving 
 

Datum verzending:  26 april 2021   
 

Geacht college, Raadsleden, 
 

Met dit schrijven dien ik mijn zienswijze in ten behoeve van de inspraak naar 

aanleiding van uw opgestelde beleidsregels recreatiewoningen. Er is veel 

onduidelijkheid en daarover heb ik vragen. En waarop ik graag van u een 

uitgebreid en correct antwoord ontvang. Nog beter zou zijn dat u dit hele 

“handhavingsplan” van tafel veegt omdat het veel onnodige tijd- en geldverspilling 

met zich mee zal brengen voor de komende jaren. Naar schatting zal dit zo’n 20 

jaar of nog langer gaan duren voordat u met uw “doel” klaar bent. 
Dan kom ik met de volgende vragen: 
 

1. 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. Uit eerdere onderzoeken en rapporten van allerlei instanties is al gebleken dat 

recreatie bij de Leine niet levensvatbaar is. 

2. 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? 

3. Of is handhaving nu ineens uw doel geworden? 

4. Zijn de kosten van handhaving in verhouding tot het te dienen doel? 

5. Wanneer dat niet zo is, waarom gaat u dit lange traject dan volgen? 

6. Als blijkt dat de handhavingsprocedure het budget overstijgt, vanwege de vele 

juridische procedures die gaan komen, wie betaald dan voor die extra kosten? 

7. Moet dat met gemeenschapsgeld betaald worden? 

8. Dan gaat de rekening naar alle inwoners van gemeente Midden-Groningen die 

extra moeten gaan betalen? 

9. Of heeft u een extra pot met geld wat nog bij niemand bekend is? Hoe gaat u dat 

verantwoorden? 

10. Zo ja, waar en hoe is dat bepaald, en hoeveel budget is uiteindelijk beschikbaar? 

11. Wie bepaalt of je in aanmerking komt voor de loting? 

12. Hoe gaat deze procedure in zijn werk, kan ik dat inzien, welke criteria gelden? 

13. Hoe wordt bekendgemaakt wie meedoet aan de loterij? 

14. Wat is de procedure hiervoor? 

15. En wat zijn de kosten voor de lotingen? 

16. Hoe lang gaat u door met handhaving, wanneer is het volgens u beeindigd en is uw 

doel gerealiseerd bij park de Leine? 
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17. Kan ik mij ergens aanmelden als ik van mening ben dat ik onder de kwetsbare groep 

val, zodat ik buiten de loting val? 

18. Wat is de procedure hiervoor, wie gaat daar over, is er een onafhankelijke 

commissie? 

19. Hoe wordt gecontroleerd of mijn aanmelding voor de kwetsbare groep terecht is? 

20. Kan ik bezwaar en beroep indienen als mijn aanmelding voor de kwetsbare groep 

niet gehonoreerd wordt? 

21. Waar baseert u dat op, wanneer u stelt dat dit niet kan? 

22. Is voor belanghebbenden in te zien ter controle, welke adressen in aanmerking 

komen voor een loting? 

23. Hoe krijg ik bericht van de gemeente wanneer ik 'ingeloot' ben? 

24. En hoe krijg ik bericht van de gemeente dat ik 'uitgeloot' ben?  

25. 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? 

26. Tenslotte. 

            De gemeente gaat  naar mijn beleving een mooi, schoon, vredelievend park 

           omturnen naar een fictief niet realiseerbaar recreatiepark met het ontbreken 

            van deze eigenschappen. 

            Vandaar mijn onderstaande vragen, mede gerelateerd aan de 

           dwangclausules. 

      A.  Wat verstaat de gemeente onder een puur recreatiepark? 

      B.   Op welke steun van de gemeente mag ik rekenen als mijn woning wordt 

            gekraakt? 

      C.   Wat onderneemt de gemeente als in tegenstelling tot de/mijn doelstelling 

             mijn pand c.q. terrein wordt gebruikt voor bedrijfshuisvesting. Nadrukkelijk 

             bedoel ik hier niet de in coronatijd gedwongen thuiswerker. 

             Mijn ervaring met de gemeente is, toen mijn pand voor seksdoeleinden werd       

             gebruikt: “daar is deze regeling niet voor”. 

             De betreffende huurder is onder dwang niet traceerbaar vertrokken met 

             nalating van een forse huurschuld. 

             Een slimme advocaat zou dit gebruik ‘recreatie’ noemen. 

      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? 

             

Ik verzoek u om uw handhavingsplan met “beleidsregels” nog eens heel goed in 

heroverweging te nemen. 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 en aanzien van het wonen in 

recreatiewoningen. 
 

Hoogachtend, 
 

xxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 33 
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Zienswijze 35 

 

 
Aan Gemeente Midden-Groningen 

Per email beleid@midden-groningen.nl 

griffie@midden-groningen.nl t.a.v. de raadsleden 

Betre9 : Inspraak handhavingsregels recrea@everblijven 

Datum: 26 april 2021 

Als direct betrokkenen bij de hele gang van zaken over de handhavingsregels wil ik u eerst een 

chronologisch overzicht geven van de afspraken en de gang van zaken. 

In de raadstoezeggingen van 11 juni 2020 wordt aangegeven dat wethouder Boersma met een 

raadsvoordracht naar de raad zal komen. Dat wordt nu ingevuld met een raadsbrief naar de 

raadscommissie van 20 mei 2021. De gemeente gee9 daar geen duidelijke uitleg over. 

Aan mij is door de gemeente toegezegd , in een mail , dat de op te stellen regels zorgvuldig zal 

gebeuren en dat de eigenaren / bewoners daar bij betrokken zullen worden. Deze betrokkenheid 

hee9 naar mijn mening nooit plaatsgevonden want de regels zijn eenzijdig door de gemeente 

opgesteld en achteraf kunnen er nog zienswijzen worden ingediend. De gemeente gee9 per mail aan 

dat zij dit betrokkenheid vind. 

Op de technische vragen die vorig jaar gesteld zijn door de VVD is maar beperkt antwoord gegeven , 

terwijl daarin juist de problemen van handhaving worden aangekaart. 

De wethouder gee9 in zijn persbericht aan dat de handhavingsregels menselijk zijn. De wethouder 

gee9 aan in zijn persbericht dat de regels glashelder moeten zijn. 

Of de inspraak reac@es / zienswijzen aan de raadsleden ter kennisname worden gebracht is mij niet 

duidelijk. Of de inspraak reac@es / zienswijze voor de raadscommissie vergadering beantwoord 

zullen worden is mij niet duidelijk. Of de raadsleden de beantwoording van de inspraak reac@es / 

zienswijzen ter kennisname worden aangeboden is mij niet duidelijk. 

De wijze van handhaven is niet bekend en een raadskrediet is niet aangevraagd. In de 

collegestukken 

lezen we dat de controle € 50.000 zal bedragen en dat de controle van 10 “illegalen “ ca. € 200.000 

zal kosten. 

Ik wil graag antwoord op de volgende vragen / mijn zienswijzen in het kader van de inspraak 

mogelijkheden handhavingsregels recrea@e 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 gee9 aan dat de beleidsregels glashelder moeten zijn. Hoe kan het dan dat er in de 
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inspraak zoveel vragen worden gesteld. 

. Worden de inspraak reac@es / zienswijzen ter kennisname gebracht aan de raadscommissie leden 

? 

. Worden de beantwoording van de inspraak reac@es / 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. 

xxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 36 
Aan de gemeente Midden – Groningen 
Postbus 75     

9600 AB  Hoogezand 

  

Per mail 

beleid@midden-groningen.nl 

griffie@midden-groningen.nl t.a.v. de raadsleden 

  

Betreft: Inspraak naar aanleiding van de beleidsregels handhavend optreden tegen illegale 

bewoning recreatie verblijven 

Datum: 26 april 2021 

Namens de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doen wij u hierbij onze zienswijze toekomen naar 

aanleiding de publicatie met de door u opgestelde concept beleidsregels handhavend optreden 

tegen illegale bewoning recreatie verblijven.  U geeft aan in uw publicatie in de regiokrant dat de 

inwoners (waarom zijn de eigenaren niet genoemd? ) worden betrokken bij de inspraak. Wij hebben 

u al eerder aangegeven dat uw omschrijving “zorgvuldig proces” door ons anders wordt uitgelegd 

dan de invulling die u daar aangeeft. 

Onderstaand onze opmerkingen op de concept beleidsregels handhavend optreden tegen illegale 

bewoning. 

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. 

2.      Welke overlast hebben de tijdelijke huurders van de controle? 

3.      Hoe vindt de registratie van tijdelijke huurders plaats om te zorgen dat zij geen overlast 

hebben van de controle? 

4.       Welke overlast hebben de bewoners met een gedoogbeschikking? 

5.       Waarop wordt allemaal gecontroleerd? 

6.       Worden de controles gedeeld met de huurders /eigenaren? 

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. 

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? 

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? 

10.   Waarom worden alleen echtscheiders met inwonende kinderen toegestaan? 

11.   Als partners hebben besloten uit elkaar te gaan, mag er dan vooruitlopend op de 

echtscheiding al in het park worden gewoond. 

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? 

13.   De wethouder heeft toegezegd voor de “groep expats” regels te zullen opnemen. Deze 

regels zien wij niet opgenomen?  Waarom is dat niet gebeurt? 
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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?  

15.   Vind u niet dat de uitzondering voor kwetsbare groepen tot ongelijkheid leidt? 

16.   Vind u niet dat het benoemen van een kwetsbare huurder deze niet stimuleert tot 

activiteiten niet meer bij deze groep te horen? 

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.  

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? 

19.   Hoe gaat u dit signaleren/ bewaken? 

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?   

21.   Mogen arbeidsmigranten wel in het park wonen? 

ALGEMEEN 

22.   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? 

23.   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? 

24.   Indien deze visie er nog niet is wanneer kunnen wij deze dan tegemoet zien? 

25.   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.   

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

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?   

GEDOOGBESCHIKKINGEN 

33.   Hoe gaat u om met diegene die een gedoogbeschikking heeft en gaat samenwonen? 

34.   Dezelfde vraag oor kinderen die geen beschikking hebben. 
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35.   Wat gebeurt er als iemand zonder gedoogbeschikking (staat ingeschreven) samenwoont 

met iemand die wel deze beschikking heeft? 

  

Wij zien uw reactie gaarne z.s.m.  te gemoed. 

  

Hoogachtend 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxx 

          
 
 

  

xxxxxxx 

Sxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KvK: xxxxxxxxxxxx  
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Zienswijze 37 
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Zienswijze 38 
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Zienswijze 39 
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Zienswijze 40 
 

Gemeente Midden-Groningen 

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 75 

9600 AB  HOOGEZAND 

Per email:           beleid@midden-groningen.nl 

                              griffie@midden-groningen.nl 

 

 

Datum:                26 april 2021 

Onderwerp:        Inspraak met Zienswijze naar aanleiding van nieuwe beleidsregel Gemeente 

Midden-                             Groningen “handhaving recreatie” 

 

 

Geacht college, Raadsleden 

 

Met grote verbazing heb ik uw opgestelde concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven 

gelezen. 

Hierbij doe ik u mijn zienswijze toekomen aangezien ik dit in het geheel een bijzonder slecht 

beleid acht en zo’n beleid ook niet past in de tegenwoordige tijd, anno 2021. 

 

Uw “regels” roepen bij mij de volgende vragen op en ik verzoek u daar een zorgvuldig en goed 

gemotiveerd antwoord op te geven en vervolgens te verwerken in uw inspraaknotitie en zo nodig 

uw “beleidsregels” aan te passen, dan wel te schrappen. Hetgeen mij zeer verstandig lijkt om 

allerlei dure en langslepende juridische procedures te voorkomen. 

 

• 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? 

• 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? 

• Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker 
omschrijven? 

• 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. 

• U geeft aan dat mensen in een echtscheidingsprocedure “tijdelijk” mogen wonen op het 
park. Hoe lang is dat dan maximaal? 

• 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? 

• 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. 

• 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? 

• Wie bepaalt of een verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open? 
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• Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet? 

• Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting? 

• 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? 

• Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het 
vinden van hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving? 

• Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet?  

• Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen? 

• 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??) 

• En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te 
hanteren?  

• 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? 

• 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? 

• 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?  

• 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? 

• Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een 
overleg? 

• Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt? 
Indien dat bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen?  

• Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals 
bv drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer? 

• Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald? 

• Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje? 

• Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern 
bureau ingehuurd? 

• 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, als ze een extern bureau voor handhaving inhuurt, voorkomen dat 
de bewoners van De Leine worden geconfronteerd met dergelijke, buiten hun boekje 
gaande, handhavers? 

• 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?  

• 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? 

• 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? 

• 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? 
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• 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?  

 

Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Eigenaar woning xxxxxxxxxxxxxxx  

 

Correspondentieadres: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 41 
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Zienwijze 42 
 

Gemeente Midden-Groningen 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 75 

9600 AB  HOOGEZAND 

Per EMAIL:  beleid@midden-groningen.nl 

  griffie@midden-groningen.nl 

 

 

 

 

Datum:  26 april 2021 

 

BETREFT: Zienswijze naar aanleiding van beleidsregels handhaving recreatieverblijven  

 

 

 

 

Geacht College, Geachte Raadsleden, 

 

Hierbij dien ik mijn zienswijze in naar aanleiding van de publicatie met de door u opgestelde concept 

beleidsregels handhaving recreatieverblijven. Ik zou graag van u een reactie krijgen op mijn 

zienswijze. 

 

1  Kunt u aangeven wat het verschil is tussen wonen en recreëren?  

2. Wat is permanent wonen? 

3. Hoelang mag iemand permanent wonen op bungalowpark De Leine? 

4. Klopt het dat, als je elders een hoofdverblijf hebt, je ongecontroleerd mag wonen op bungalowpark 

De Leine 

5. Mag er op het recreatiepark alleen gerecreëerd worden?  

6. Wat doet u met arbeidsmigranten?  

7. 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? 

8.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? 

9.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. 

10.Overlast zullen begluurde personen delen op feestjes en sociale media. Heiligt het doel de 

middelen? Hoe gaat u om met imagoschade van de gemeente?  

11. Het park lijdt imagoschade. Hoe gaat u dat compenseren? 

12. 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 
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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.  

13. 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? 

14. 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? 

 

 

 

 

 In afwachting van uw reactie, 

 

Hoogachtend, 

 

Naam:  xxxxxxxxxxxx 

Adres: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Postcode: xxxxxxxx 

Woonplaats: xxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 43 
 
Aan gemeente Midden – Groningen 

Per mail beleid@midden-groningen.nl 

Inspraak reactie Concept beleid handhavingsregels voor recreatie woningen 

Geacht College, 

Graag wil ik reageren op de publicatie concept beleid handhavingsregels. Hoofdvraag is hoe u de 

toekomst van het park en geheel Meerwijck ziet. 

U geeft aan te streven naar meer recreanten op het park. Echter op dit moment zijn er totaal geen 

voorzieningen en uit ervaring weet ik dat, alleen daarom al een verhuurder en beheerder geen 

enkele interesse in dit park hebben en het dus niet op de kaart gaan zetten. Er is momenteel geen 

product dat vermarkt kan worden en waar toeristen op af zullen komen. Dit naast de vraag wat voor 

toeristen tot de doelgroep behoren. De visie hoe de recreatieve ontwikkelingen dan wel te 

stimuleren ontbreekt, althans is niet gedeeld, laat staan dat er sprake is van een actief 

investeringsprogramma. Juist de ontwikkelingen op het park in de laatste 10 jaar heeft toch al 

aangetoond, dat de verblijfsrecreatie op het park waar dat nog mogelijk was totaal niet heeft 

plaatsgevonden? 

Een regelrechte bedreiging voor het toerisme, het woongenot van alle bewoners en recreanten en 

de 

veiligheid van (de fundaties van) de woningen rond het meer vormen de wel aangekondigde 

plannen 

voor het meer van het waterschap Aa en Hunze en ook is duidelijk dat het meer en de vaarwegen 

rondom steeds verder dichtslibben en begroeien. De verkeersveiligheid binnen het natuurgebied, 

woonwijk en recreatieve delen is een groeiende bron van zorg en de bewoners hebben zich reeds 

verenigd om dit onder uw aandacht te brengen. Daarop is helaas nog weinig reactie ontvangen. 

Om concreet te worden: Graag zou ik antwoord krijgen op de volgende vragen: 

- Komt er binnen afzienbare tijd een recreatie visie voor het Zuidlaardermeer en Meerwijck? 

- Wanneer kunnen we deze visie tegemoet zien ? 

- Komt er ook een gebiedsvisie voor het gebied Klein Scheveningen , Bungalowpark en de 

Leine ? 

- Wij zijn erg geschrokken van de verrommeling bij Camping De Leine, ziet u dat ook zo? 

- Gaat u daar iets aan doen? 

- 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? 

- Op welke termijn gaat u dit in gang zetten? 

- Gaat u actie ondernemen tegen de plannen van het Waterschap en zo ja, wanneer? 

- 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? 

Ik stel deze vragen, als inwoner van dit fraaie gebied, waar ik met plezier woon en recreëer, maar 

waar wij toch ervaren, dat er geen enkele integrale visie wordt ontwikkeld, waardoor er sprake is 

van 

verrommeling, onveilige situaties, waar onnodig menselijk leed wordt veroorzaakt, dit terwijl er 

zoveel meer mogelijk is en waar ook de inwoners en andere betrokkenen juist actief willen 

participeren om dit te realiseren. Hap-snap acties zoals we nu hebben gezien in het Smurfendorp en 

bij alle commotie rondom de Meerweg-brug veroorzaken juist veel wrevel en onbegrip en brengen 
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tweespalt. Totaal onnodig en m.i. contra productief. 

Ik hoop dat u dit schrijven als positief ervaart. Want dat is wel mijn insteek. Het is juist bedoeld om 

duidelijk te maken dat er nog veel moet gebeuren, maar ook gedaan kan worden (met medewerking 

van de bewoners en overige stakeholders) en dat anderzijds ongecoördineerde besluiten op 

detailniveau het totaal perspectief verstoren. 

Ik zie uw reactie graag tegemoet. Daarnaast ben ik uiteraard graag bereid tot nadere tekst en 

toelichting. 

Hoogachtend, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 44 

Gemeente Midden-Groningen  

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders  

Postbus 75  

9600 AB HOOGEZAND 

 

Per email: beleid@midden-groningen.nl  

  griffie@midden-groningen.nl  

 

Datum: 27april 2020  

 

Onderwerp: Inspraak met Zienswijze naar aanleiding van nieuwe beleidsregel Gemeente Midden- 

Groningen “handhaving recreatie”  

 

Geacht college, Raadsleden  

Met grote verbazing heb ik uw opgestelde concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven 

gelezen.  

Hierbij doe ik u mijn zienswijze toekomen aangezien ik dit in het geheel een bijzonder slecht 

beleid acht en zo’n beleid ook niet past in de tegenwoordige tijd, anno 2021.  

Uw “regels” roepen bij mij de volgende vragen op en ik verzoek u daar een zorgvuldig en goed 

gemotiveerd antwoord op te geven en vervolgens te verwerken in uw inspraaknotitie en zo nodig 

uw “beleidsregels” aan te passen, dan wel te schrappen. Hetgeen mij zeer verstandig lijkt om 

allerlei dure en langslepende juridische procedures te voorkomen.  

 

• 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?  

• 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?  

• Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker omschrijven?  

• 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.  

• 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 

• 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? 

• 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.  

• 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?  

• Wie bepaald of mijn verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open?  

• Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit?  

• Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting?  
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• 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?  

• Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het vinden van 

hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving?  

• Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet?  

• Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen?  

• 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??)  

• En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te hanteren?  

• 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?  

• 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?  

• 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?  

• 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?  

• Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een overleg?  

• Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt? Indien 

dat bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen?  

• Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals bv 

drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer?  

• Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald en wie 

is hier in de toezichthouder? 

• Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje?  

• Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern bureau 

ingehuurd?  

• 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, als ze een extern bureau voor handhaving inhuurt, voorkomen dat de 

bewoners van De Leine worden geconfronteerd met dergelijke, buiten hun boekje gaande, 

handhavers?  

 

Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.  

 

Hoogachtend,  

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 45 
 

Gemeente Midden-Groningen  

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 75 

9600 AB  HOOGEZAND 

Per email: beleid@midden-groningen.nl 

griffie@midden-groningen.nl 

 

Datum: 27 april 2020 

Onderwerp: Inspraak met Zienswijze naar aanleiding van nieuwe beleidsregel Gemeente Midden- 

Groningen “handhaving recreatie” 

 

 

Geacht college, Raadsleden 

 

Met grote verbazing heb ik uw opgestelde concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven 

gelezen. 

Hierbij doe ik u mijn zienswijze toekomen aangezien ik dit in het geheel een bijzonder slecht 

beleid acht en zo’n beleid ook niet past in de tegenwoordige tijd, anno 2021. 

 

Uw “regels” roepen bij mij de volgende vragen op en ik verzoek u daar een zorgvuldig en goed 

gemotiveerd antwoord op te geven en vervolgens te verwerken in uw inspraaknotitie en zo nodig 

uw “beleidsregels” aan te passen, dan wel te schrappen. Hetgeen mij zeer verstandig lijkt om 

allerlei dure en langslepende juridische procedures te voorkomen. 

 

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? 

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? 

Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker omschrijven? 

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. 

U geeft aan dat mensen in een echtscheidingsprocedure “tijdelijk” mogen wonen op het park. Hoe 

lang is dat dan maximaal? 

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? 

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. 

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? 

Wie bepaald of mijn verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open? 

Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit ziet? 
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Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting? 

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? 

Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het vinden van 

hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving? 

Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet?  

Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen? 

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??) 

En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te hanteren?  

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? 

Op welk termijn worden de bewoners geïnformeerd dat zij uitgezet worden?  

Wanneer wilt u gaan loten? En hoe wilt u dit verantwoorden is het licht van de menselijke maat? 

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? 

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?  

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? 

Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een overleg? 

Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt? Indien dat 

bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen?  

Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals bv 

drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer? 

Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald? 

Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje? 

Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern bureau 

ingehuurd? 

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, als ze een extern bureau voor handhaving inhuurt, voorkomen dat de 

bewoners van De Leine worden geconfronteerd met dergelijke, buiten hun boekje gaande, 

handhavers? 

 

 

 

Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx  
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Zienswijze 46 
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Zienswijze 47 
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Zienswijze 48 

 

Gemeente Midden-Groningen 
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

Per email:  beleid@midden-groningen.nl 

griffie@midden-groningen.nl  

Datum: 26 april 2020 

Onderwerp: Inspraak met Zienswijze naar aanleiding van nieuwe beleidsregel Gemeente 

MiddenGroningen “handhaving recreatie” 

Geacht college, Raadsleden 

Met grote verbazing heb ik uw opgestelde concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven 

gelezen. 

Hierbij doe ik u mijn zienswijze toekomen aangezien ik dit in het geheel een bijzonder slecht beleid 

acht en zo’n beleid ook niet past in de tegenwoordige tijd, anno 2021. 

Uw “regels” roepen bij mij de volgende vragen op en ik verzoek u daar een zorgvuldig en goed 

gemotiveerd antwoord op te geven en vervolgens te verwerken in uw inspraaknotitie en zo nodig 

uw 

“beleidsregels” aan te passen, dan wel te schrappen. Hetgeen mij zeer verstandig lijkt om allerlei 

dure en langslepende juridische procedures te voorkomen. 

• 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? 

• 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? 

• Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker 

omschrijven? 

• 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. 

• U geeft aan dat mensen in een echtscheidingsprocedure “tijdelijk” mogen wonen op het 

park. Hoe lang is dat dan maximaal? 

• 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? 

• 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. 

• 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? 

• Wie bepaald of mijn verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open? 

• Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit? 

• Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting? 

• 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? 
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• Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het vinden 

van hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving? 

• Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet? 

• Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen? 

• 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??) 

• En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te 

hanteren? 

• 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? 

• 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? 

• 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? 

• 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? 

• Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een 

overleg? 

• Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt? 

Indien dat bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen? 

• Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals 

bv drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer? 

• Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald? 

• Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje? 

• Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern 

bureau ingehuurd? 

• 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, als ze een extern bureau voor handhaving inhuurt, voorkomen dat 

de bewoners van De Leine worden geconfronteerd met dergelijke, buiten hun boekje 

gaande, handhavers? 

Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

Hoogachtend, 

Naam: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

WOONPLAATS: xxxxxxxxxx 
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Zienswijze 49 

Aan de gemeente Midden – Groningen 

Postbus 75    9600 AB  Hoogezand 

Per mail     beleid@midden-groningen.nl 

 

Betreft : Hierbij dien ik u mijn zienswijze in n.a.v.  de publicatie concept beleidsregels handhavend 

optreden tegen illegale bewoning recreatie verblijven 

Datum: 26 april 2021 

Onderstaand onze opmerkingen en vragen op de concept beleidsregels handhavend optreden tegen 

illegale bewoning recreatiewoningen. 

Kunt u aangeven hoe de controle gaat verlopen ? 

Welke overlast heb ik daar van als bewoner ? 

Welke overlast heeft een huurder aan wie ik de woning tijdelijk verhuur ? 

Waarop wordt allemaal gecontroleerd ? 

Worden de controles gedeeld met de huurders / eigenaren ? 

Dan 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 ?  

 

Ik zie uw reactie gaarne zsm.  tegemoet. 

 

Hoogachtend 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zienswijze 50 

Gemeente Midden-Groningen 
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 75 
9600 AB HOOGEZAND 

Per email:  
beleid@midden-groningen.nl 
griffie@midden-groningen.nl 

 
Datum:  
Onderwerp
:  

26 april 2021 
Inspraak met Zienswijze naar aanleiding van nieuwe beleidsregel Gemeente Midden 
Groningen “handhaving recreatie” 

Geacht college, Raadsleden 

Met grote verbazing heb ik uw opgestelde concept beleidsregels handhaving recreatieverblijven 

gelezen. 

Hierbij doe ik u mijn zienswijze toekomen aangezien ik dit in het geheel een bijzonder slecht beleid 

acht en zo’n beleid ook niet past in de tegenwoordige tijd, anno 2021. 

Uw “regels” roepen bij mij de volgende vragen op en ik verzoek u daar een zorgvuldig en goed 

gemotiveerd antwoord op te geven en vervolgens te verwerken in uw inspraaknotitie en zo nodig 

uw 

“beleidsregels” aan te passen, dan wel te schrappen. Hetgeen mij zeer verstandig lijkt om allerlei 

dure en langslepende juridische procedures te voorkomen. 

• 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? 

• 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? 

• Wie kunnen er eigenlijk “tijdelijk” gaan wonen op het park. Kunt u dat specifieker 

omschrijven? 

• 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. 

• U geeft aan dat mensen in een echtscheidingsprocedure “tijdelijk” mogen wonen op het 

park. Hoe lang is dat dan maximaal? 

• 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? 

• 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. 

• 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? 

• Wie bepaald of mijn verzoek dan 'terecht' is? En staat hier bezwaar en beroep voor open? 

• Kunt u omschrijven hoe de huisuitzetting met menselijke maat er uit? 

• Is er een aparte procedure te volgen tegen de menselijke maat uitzetting? 

• 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? 
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• Is er budget om kinderen van gezinnen die uitgezet zijn, extra te ondersteunen in het vinden 

van hun plekje in hun nieuwe sociale omgeving? 

• Is er budget om psychische hulp te bieden voor kinderen van gezinnen die zijn uitgezet? 

• Is er een procedure om de impact te meten die een huisuitzetting heeft op personen? 

• 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??) 

• En is dat dan aan te merken als disproportioneel om met handhaving huisuitzetting te 

hanteren? 

• 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? 

• 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? 

• 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? 

• 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? 

• Indien dat alsnog mogelijk is, wie bepaalt dat en wie gaan er dan deelnemen aan een 

overleg? 

• Heeft de gemeente onderzoek gedaan wat psychische last aan stress/ziekte veroorzaakt? 

Indien dat bekend is, wilt u dat onderzoek met mij delen? 

• Gaat de gemeente ook handhaven op andere wetsovertredingen binnen de gemeente, zoals 

bv drugsoverlast, illegale kamer verhuur ed.? En wanneer? 

• Hoe wordt de prioriteit van verschillende handhavingstaken binnen de gemeente bepaald? 

• Hoe hoog staat handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen op dit lijstje? 

• Gaat de gemeente zelf de handhavingsactiviteiten uitvoeren of wordt hiervoor een extern 

bureau ingehuurd? 

• 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, als ze een extern bureau voor handhaving inhuurt, voorkomen dat 

de bewoners van De Leine worden geconfronteerd met dergelijke, buiten hun boekje 

gaande, handhavers? 

Ik zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

Hoogachtend, 

Naam xxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  



Nota van inspraak concept beleidsregel Handhavend optreden tegen onrechtmatige bewoning 
recreatieverblijven 
 111 

Zienswijze 51 

Gemeente Midden-Groningen 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 75 

9600 AB HOOGEZAND 

Indienen per mail: beleid@midden-groningen.nl 

Datum: 28 april 2021 

Onderwerp: inspraak met zienswijze beleidsregels handhaving recreatiewoningen 

Geacht college, 

Naar aanleiding van uw publicatie met concept beleidsregels recreatieverblijven d.d. 16 maart 

2021, dien ik hierbij mijn zienswijze in. 

Een moment om beleidsregels te gaan opstellen en over te gaan tot handhaving op permanente 

bewoning bij recreatieverblijven kan niet slechter worden gekozen. 

Het zal u niet ontgaan zijn: Nederland zit sinds maart 2020 in een crisis met COVID 19. De hele 

wereld treft een pandemie. Er is sprake van woningnood, een overspannen huizenmarkt, kopers 

die nauwelijks aan bod kunnen komen, en het valt nog maar te bezien hoe lang corona een effect 

gaat hebben op de samenleving en de economie. Inmiddels is dat ruim een jaar aan de hand. 

Bijzonder merkwaardig vind ik het dan ook dat u in het jaar 2020 besluit om te gaan handhaven op 

dit onderwerp in relatie tot huisvestingsproblemen. Bewoners krijgen een jaar de tijd om te 

verhuizen (midden in een crisis notabene die nu nog gaande is). 

Uit recente informatie o.a. in de gehouden raadsvergaderingen vernam ik dat u zelf ook inziet dat 

er een grote behoefte is aan het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente MiddenGroningen, 

gelet op de grote woningnood. Reden te meer om niet over te gaan tot dergelijke 

besluiten met handhaving op recreatieverblijven op korte termijn (i.c.: eerst de woningnood zien 

op te lossen, ook in deze gemeente!). 

Graag zou ik inzage willen in de beschikbare woningvoorraad in de gemeente Midden-Groningen 

en de wachttijden voor het kunnen aanvaarden van sociale huurwoningen, huurwoningen in de 

vrije sector en de mogelijkheid tot koop in de nabije omgeving van Kropswolde. En dan met 

betrekking tot koop tot een budget in vergelijking met de waarde van de woningen aan de 

Oeverlanden in Kropswolde. (Aangezien dat de situatie is die mij treft en andere bewoners van De 

Leine.) 

Zoals ik het heb bekeken zijn die woningen niet beschikbaar. Maar wellicht heeft u andere cijfers. 

Het enige wat ik aan beschikbaarheid zie, zijn niet vergelijkbare woningen, onder bod, of in een 

achterstandswijk met drugsoverlast en andere criminaliteit in Hoogezand. Dat lijkt mij niet de 

bedoeling dat u mensen verplicht wilt laten verhuizen naar zo’n wijk, helemaal niet als het om 

gezinnen met kinderen gaat. 

U stelt daarbij ook nog dat u wilt handhaven met de menselijke maat? Wat is dat volgens u? 

Mensen in een nog slechtere positie brengen dan waar zij nu in deze tijd van corona en 

woningnood al in zitten? In een nog meer onzekere en stressvolle periode laten verkeren met het 

organiseren van een Loterij met handhaving? 

Er is een reden waarom mensen in de afgelopen jaren naar huisvesting hebben gezocht en van de 

geringe mogelijkheid gebruik hebben gemaakt die voorhanden was, bijvoorbeeld bij De Leine in 

Kropswolde. Een prima plek om te wonen, voor korte of lange periode. 

Hoe dat wonen bij De Leine is ontstaan, daar wil ik u ook wel even aan herinneren: al ruim twintig 

jaar wordt park De Leine permanent bewoond. U hebt daar niet voortdurend streng op 

gehandhaafd, geen investeringen gedaan, niets gestimuleerd, behalve het wonen. 

Verbazingwekkend is het dan, dat ik verneem dat een raadslid in een SBS6 TV-uitzending beweert 

dat de gemeente nu ineens van plan is om “banen te creëren in het gebied” (die banen en 
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mogelijkheden zijn er nu dus niet!) Hoe denkt de gemeente dit mogelijk te gaan maken in de 

toekomst? Is daar een onderbouwd plan voor? Graag ontvang ik dat plan, met berekening en visie 

wat precies gerealiseerd kan worden om banen te creëren, op welke termijn, welke geldende 

regelgeving in acht moet worden genomen, en of dat past waarvoor het gebied bestemd is. 

Wanneer dat concrete plan er niet is, moeten daarvoor dan nu eerst gezinnen uit hun woning 

worden gezet binnen een half jaar? Is dat evenredig en met een gerechtvaardigd belang? 

Met dit gegeven ben ik van mening dat u eerst andere problemen in deze gemeente hebt op te 

lossen voordat u hoge prioriteit aan handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven 

kunt geven. Als ik uw bestaande beleid en verordeningen lees, is er geen enkele reden om hier 

zo’n haast mee te willen maken en is derhalve het nu voorliggende beleid ongefundeerd. Of heeft 

u voor die andere dringende onderwerpen uw beleid al klaar? Ik refereer ook even aan het 

Integrale Veiligheidsbeleid waar zeer lang over is nagedacht (ruim drie jaar) en recentelijk aan de 

raad is voorgelegd. Met betrekking tot de betreffende onderwerpen die daarin genoemd worden, 

en drugsoverlast, illegale prostitutie, illegale kamerverhuur, illegale horeca, witwaspraktijken, 

verpauperde panden, etc. etc. is de vraag: Wanneer start u daarmee met beleid en handhaving? 

Graag ontvang ik van u een overzicht van alle handhavingstaken, het van toepassing zijnde beleid 

en de daar aan te geven prioriteit volgens het college. 

Over de opgestelde conceptregels valt juridisch gezien veel aan te merken. Mocht u niet willen 

afzien van handhaving of ruim uitstel verlenen totdat de positie op de woningmarkt verbeterd is, 

dan komt dat genoeg aan de orde in de vele juridische procedures die ongetwijfeld gaan komen. 

Het zal niet blijven bij enkel procederen tegen een dwangsombesluit want hier komt nog meer 

gevolg van en ook meerdere procedures. Er zal hierdoor veel negatieve publiciteit ontstaan voor 

het gebied, en ook voor het bestuur. Hetgeen niet wenselijk is voor een gemeente die aan haar 

imago wil werken en het een en ander wil verbeteren en aantrekkelijk wil maken. 

Samenvattend: 

Het is een slecht verhaal, een besluit op een verkeerd moment, niet goed gemotiveerd, en er 

wordt geen rekening gehouden met veranderende wetgeving en landelijk beleid ten aanzien van 

permanente bewoning recreatieverblijven. 

De huizen bij De Leine zijn daar uitermate geschikt voor. Dat stelt u immers zelf ook, omdat u wel 

“tijdelijke bewoning” wilt toestaan. Daarmee gaat u ook weer aan uw “doel” voorbij om recreatie 

te willen stimuleren. Want de activiteit blijft daarmee “wonen”. Dat is heel tegenstrijdig. 

De Leine onderscheidt zich met haar situatie ten opzichte van andere recreatieverblijven in deze 

gemeente om juist daar permanente bewoning toe te kunnen staan. Het ingediende 

initiatiefvoorstel in de raad van de fracties VVD, Gemeentebelangen en GroenLinks heeft u 

daarmee voorzien van de juiste informatie. En de mogelijkheid van een dubbelbestemming. 

Deze wijze van inspraak en contact met betrokkenen met enkel uw formele publicatie van deze 

conceptregels is heel bijzonder te noemen want het staat haaks op wat u met uw visie in Het 

Kompas, participatie, samen met onze inwoners etc. telkens benoemd heeft. 

Met vriendelijke groet, 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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