
schriftelijke inspraakreactie vergadering 20 mei 2021 agendapunt 4 Handhaving en 5 
Integraal Veiligheidsbeleid 
 
Geachte raadsleden, griffie, 
  
Op de agenda van de raadscommissie donderdag 20 mei a.s. zijn documenten te 
raadplegen inzake inspraaknotitie en verwerking van 55 ontvangen zienswijzen in verband 
met handhaving permanente bewoning recreatieverblijven o.a. bij De Leine. 
In diezelfde vergadering staat ook op de agenda: het Integraal veiligheidsbeleid (IVB).  
  
Wat betreft de verwerking van de zienswijzen welke volgens het college niet tot aanpassing 
van het handhavingsplan cq de beleidsregels hebben geleid, willen wij u graag attenderen 
op hetgeen hieronder is weergegeven en hierbij vragen wij u om deze mail bij de stukken 
van de agenda bij punt 4 en 5 te voegen. 
  
De gestelde vragen en opmerkingen door de bewoners van De Leine en andere 
belanghebbenden zijn slechts ten dele beantwoord in de inspraaknota en ook nog eens op 
een heel formele wijze verwerkt (enkel o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht en 
gemeentelijke inspraakverordening). Van de beantwoording worden de inwoners niet veel 
wijzer, sterker nog, over het algemeen roept de beantwoording van het college nog 
meer vragen en onduidelijkheid op. Dit past niet met wat u als gemeente telkens 
verkondigt met uw Kompas, samen met de inwoners, er voor de inwoners zijn etc. Deze 
werkwijze lijkt jammer genoeg vooringenomen te zijn en onze indruk hiervan is dat de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur hiermee met voeten worden getreden. 
  
Ook is er geen gehoor gegeven aan het verzoek om het moment van starten met 
handhaving uit te stellen, want in deze tijd van woningnood en corona crisis past dit 
totaal niet en kan niet worden beschouwd als “handhaven met de menselijke maat”.  
Uit de antwoorden waarin zogenaamd "gemotiveerd" wordt toegelicht waarom het college 
wil handhaven met een loting, blijkt dat dit mooi verpakt wordt weergegeven om zo te 
kunnen "verantwoorden" dat gefaseerd handhaven een ideaal middel is wanneer je als 
gemeente niet beschikt over capaciteit, expertise, en geld. Hieruit blijkt dus ook dat de 
noodzaak met betrekking tot dit onderwerp er helemaal niet is om juist nu over te gaan tot 
handhaving. 
En wanneer deze wijze van handhaving zal worden doorgezet, dan is de inschatting dat het 
college hier tenminste 30 jaar -zo niet oneindig- mee bezig zal zijn. Dat gaat een 
principekwestie worden waarbij de kosten van het budget van de gemeente enorm 
overstijgen omdat van de belanghebbenden veel verzet en juridische procedures te 
verwachten zijn. In dit verband komt ook de "partiële herziening van het bestemmingsplan 
woongebieden" op de agenda met eveneens te verwachten procedures. 
Het zou wijzer zijn om er voor te zorgen dat eerst de woningnood in deze gemeente 
wordt opgelost voordat het college gaat handhaven op recreatieparken. En deze visie 
wordt gesteund door landelijk beleid, het op handen zijnde aanjaagteam van de minister en 
de publieke opinie (zie hieronder een link met heldere uitleg). 
 
https://www.destentor.nl/opinie/zet-particuliere-recreatiewoning-in-tegen-
woningnood~a9ba7816/ 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/03/bewoners-vakantieparken-mogen-niet-
op-straat-belanden 
 
In verhouding tot wat vervolgens aan u voorgelegd wordt met het IVB beleid, waarin 
diverse onderwerpen worden genoemd waar dringend handhaving nodig is, is een 
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handhavingsplan recreatieverblijven al helemaal een vreemde keuze. Met verwijzing naar 
artikel 4 en artikel 7 van dat beleid. (Zoals u weet zijn die stukken bijgevoegd op de 
agenda van 20 mei a.s.) 
Uit dat voorgelegde beleid blijkt namelijk dat er in deze gemeente nog heel wat moet 
gebeuren waar handhaving voor moet worden ingezet, onderwerpen zijn benoemd als 
ondermijning, verpaupering, onveilige buurten, horeca, prostitutie, drugsoverlast etc. en dat 
moet deze gemeente allemaal nog op orde zien te krijgen. Het zijn echter geen nieuwe 
onderwerpen, deze zijn vanaf januari 2018 bekend bij het college van Midden-Groningen, 
ook hoe hier prioritering aan zou moeten worden gegeven en op welke wijze dit dient te 
worden uitgevoerd. 
Wat hierbij dus opvalt is dat in dat IVB beleid vervolgens geen concrete data en nadere 
beleidsregels zijn opgenomen waaruit blijkt wanneer en hoe het college daadwerkelijk 
overgaat tot uitvoering van handhaving ten aanzien van de problematiek. Ook is geen 
specificatie met te verwachten uren en kosten opgenomen, en wat betreft de inzet: Wie gaat 
dan dat toezicht en handhaving op de onderwerpen uitvoeren?? Daarover is verder geen 
info bekend, niet anders dan dat onder paragraaf 8 van het IVB beleid wordt verwezen 
naar “de begroting” waarin dit allemaal gedekt zou zijn. Is de ernst, aard en omvang van 
deze onderwerpen en welke bedragen hiervoor beschikbaar zijn wel echt bekend bij de 
raadsleden? Zo ja, kan daar inzage in worden verkregen? Zoals het er nu uitziet is het een 
zeer onder de maat en niet onderbouwd plan en staat dit niet in verhouding met de hoogste 
prioritering die nu kennelijk wordt gegeven aan een niet dringend onderwerp als 
"handhaving bij recreatieverblijven op onrechtmatige bewoning".  
Verder zien wij dat er een VTH omgevingsbeleidsplan is vastgesteld. Ook daarin vinden wij 
niets van de nu gekozen prioritering terug. Zie link hieronder: 
 
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Raadsbrieven/242-1-VTH-
Omgevingsbeleidsplan-Midden-Groningen.pdf 
  
Als laatste wijzen wij u er nog op dat onlangs in een artikel in het DvhN staat dat 
"huisjesbewoners een smeekbede hebben ingediend bij de gemeente”. Dat is een rare 
woordkeuze. Waar het op neer komt is dat het een absoluut verkeerd moment is om op 1 
juni a.s. over te gaan tot handhaven bij recreatieverblijven. En dat de "smeekbede" niet een 
smeekbede is maar een zienswijze waarin door belanghebbenden gewezen is op 
onzorgvuldigheid van het college, en het slecht gekozen moment, maar ook dat het 
college op onjuiste gronden haar besluit heeft genomen. Daarbij zelfs ook u als raadslid 
heeft gepasseerd vanwege niet nagekomen toezeggingen over inspraak, en het voorleggen 
van diverse scenario’s wat betreft bestemming en gebruik. Er is in dit hele verhaal 
onvoldoende afgewogen ten aanzien van alle belanghebbenden! 
Dat er zoveel zienswijzen zijn ingediend is logisch, want er staat nogal wat op het spel, een 
primaire levensbehoefte: huisvesting. Dit van tafel vegen is ongehoord.  
  
Zeer bijzonder is te noemen dat met betrekking tot het onderwerp recreatie waarin dit 
college ineens zegt te willen investeren, een raadslid in het TV programma SBS Hart van 
Nederland heeft verkondigt dat er banen gecreëerd moeten worden, banen die er dus 
niet zijn, en die er hoogstwaarschijnlijk ook nooit zullen komen gelet op de beperkte 
mogelijkheden en geldende regelgeving in het gebied.  
Dus daarin zijn nog veel open eindjes en veel onduidelijkheden die op een termijn van 
een aantal jaren nooit gerealiseerd kunnen worden. En die plannen kunt u niet specificeren 
en onderbouwen. Met andere woorden: het college en of de raad, praat al tientallen jaren 
met ondernemers over recreatie maar legt geen concrete plannen op tafel. Het lijkt erop dat 
dit argument nu enkel en alleen gebruikt wordt om drastische maatregelen er door te willen 
drukken, namelijk inwoners uit hun huis zetten! Wanneer u kijkt naar andere voorliggende 
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opgaven ten aanzien van dringende zaken handhaving (genoemd in het IVB beleid) en 
wanneer men dat in verhouding plaatst ten aanzien van de lange historie wat betreft de 
Leine vinden wij dat heel onzorgvuldig. Het college heeft immers tientallen jaren 
getreuzeld om op te treden en daarmee heeft zij een situatie in de hand gewerkt zoals 
die zich nu voordoet bij de Leine en dus al twintig jaar bestaat.  
  
Wat betreft de geldende handhavingsstrategie (welke zeer recentelijk op 1 april 2021 is 
vastgesteld, en was vanaf januari 2018 al even vergeten kennelijk door het college) is dat 
een bekende strategie die al jaren door alle gemeenten in deze Provincie geldend is. U kunt 
hierin lezen dat hierin geen prioritering is opgenomen per gemeente wat betreft handhaving 
op onderwerpen. Hierin is wel opgenomen hoe (sanctiestrategie) en bij welke aard/ernst van 
een overtreding (risicomatrix) handhavend kan worden opgetreden (! In deze verordening is 
niet weergegeven dat handhaving recreatieverblijven hoge prioriteit moet krijgen. En dan 
valt extra op dat ten aanzien van een heleboel taken geen nader beleid van toepassing is 
verklaard, of dat het moet nog worden opgesteld in de komende jaren. Maar dat dit nu juist 
bij handhaving op recreatieverblijven wel is gedaan, dat is bijzonder merkwaardig. 
  
In de beantwoording van zienswijze nummer 9 geeft het college als reactie op de vraag 
of er een prioriteringslijstje is, het volgende antwoord: "handhaving recreatie staat sinds 
1 juni 2021 hoog op het lijstje!" Het college bepaalt dat zo maar even op een dag? Dit is 
in geen enkele strategie, verordening of beleid opgenomen. En is de raad het daar mee 
eens? Het kan toch niet zo zijn dat de raad het college de vrije hand laat, en wanneer het zo 
uitkomt volledig haar gang laat gaan. De raad heeft een controlerende functie en 
zeggenschap. 
  
Bijgaand zenden wij u de Provinciale handhavingsstrategie waar de gemeente zich aan 
heeft geconformeerd, en de vaststelling daarvan (publicatie). Wat hier ontbreekt is dat deze 
gemeenteraad destijds kennelijk nog geen gebruik heeft gemaakt van de kaderstellende rol 
door een beleidsvisie formeel vast te leggen in een (integraal) beleidsplan, (integraal 
programma) of kadernota. De Provinciale handhavingsstrategie is enkel een algemeen 
opgesteld document voor alle Groningse gemeenten waarin staat wanneer en hoe je kunt 
gaan handhaven en met welke middelen/sancties en gebaseerd op de landelijke 
handhavingsstrategie. Nergens is in die Provinciale handhavingsstrategie te lezen wat in 
hoofdlijnen het gemeentelijk beleid is van de gemeente Midden-Groningen: waar staat 
deze gemeente voor: ambities, belangrijke uitgangspunten, doelstellingen, prioriteiten, 
beleidscyclus en de te hanteren strategieën. Ook is er geen uitvoeringsprogramma 
toezicht/handhaving te vinden van Midden-Groningen welke doorgaans door het 
college wordt vastgesteld en waarin de operationele uitvoering van het beleidsplan, 
het beleidsprogramma of de kadernota is neergelegd. In een uitvoeringsprogramma 
handhaving is de prioritering ten aanzien van handhaving en de wijze van uitvoering met 
controles in het handhavingstraject vastgelegd. Jaarlijks worden door vele gemeenten deze 
programma’s herzien en opnieuw vastgesteld waarin dan ook wordt aangegeven welke 
activiteiten de gemeente het komende jaar zal uitvoeren. Er is geen 
uitvoeringsprogramma. Dus raadsleden, “de beleidsregels handhaving recreatie en het 
in gang zetten van het handhavingstraject” deugen niet en zijn qua prioritering 
nergens op gebaseerd. Uit de hoge hoed is hier ineens een werkwijze en prioritering 
gegeven. 
  
Wij verzoeken u als raadslid uw inwoners te vertegenwoordigen en op te komen voor hun 
belangen, ook die van ons!! Uw verantwoordelijkheid te nemen en het college zo nodig te 
corrigeren en kaders te stellen wat betreft prioritering en dringende onderwerpen waar 
handhaving nodig is. Want wat is echt van belang voor deze gemeente voor het komende 
jaar om op in te zetten met capaciteit en geld? En waar zijn dan de meeste inwoners van 



deze gemeente mee gebaat? Niet met handhaving bij de Leine. Want daar heeft niemand 
last van. Denkt u daar nog eens heel goed over na. 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Belangengroep bewoners/huurders De Leine, 
Sonja de Vries en Ylona de Bruin 
p/a Oeverlanden 65 
9606 RR , Kropswolde 
Tel. 06 51709024 
 


