
 
      
Technische vragen VVD ontwerp-bestemmingsplan woongebieden en beleidsregel handhavend 
optreden tegen illegale bewoning van recreatieverblijven.  
 
 
 

1. Volgens planning en toezeggingen zou het ontwerpbestemmingsplan woongebieden in 
de eerste week van 2021 gepubliceerd worden. Bij navraag was het concept op 8 
januari 2021 gereed en is aan bestuurlijke partners voorgelegd om desgewenst een 
reactie te geven op het ontwerpbestemmingsplan. Uiterlijk vrijdag 19 februari zou 
deze reactie gegeven worden waarna het plan z.s.m. gepubliceerd zou worden. Het is 
inmiddels (op 2 dagen na) 1 april en er is nog geen ontwerpbestemmingsplan 
gepubliceerd of een concept die wij als raad kunnen inzien. Tussen de oorspronkelijke 
planning en nu zitten 3 maanden, graag zien wij een planning die niet steeds 
opgeschoven wordt en welke gehaald wordt. Wanneer kunnen wij het 
ontwerpbestemmingsplan inzien? 

 
Antwoord: 
De planning voor het ontwerpbestemmingsplan is als volgt.  
 

Publicatie ontwerpbestemmingsplan 28 april 

Terinzagelegging ontwerp 29 april t/m 9 juni 

Verwerken zienswijzen + opstellen bestemmingsplan 10 juni t/m 1 september 

Aanleveren aan B&W 3 september 

Besluit B&W 14 september 

Aanleveren griffie 16 september 

Agendacommissie  21 september 

Raadscommissie 7/14 oktober 

Vaststelling in raad 28 oktober 

 
  

2. Wat wordt er verstaan onder het tijdelijk recreatief verblijf in een recreatiewoning 
overeenkomstig het geldende bestemmingsplan woongebieden 2013? Hoe lang is 
tijdelijk? 

 
 
Antwoord: 
 
In het bestemmingsplan Woongebieden is het volgende geregeld: 

 

1.65 Recreatiewoning: 

Een gebouw, waaronder een botenhuis, dat geen woonkeet, geen caravan of bouwsel op wielen is, 

bestemd voor tijdelijk recreatief verblijf door een persoon, een (deel van een) gezin of een 

daarmee gelijk te stellen groep mensen, dat niet fungeert als Permanente bewoning: of 

hoofdwoonverblijf. 

 

1.61 Permanente bewoning: 

De huisvesting van één of meerdere personen, in een gebouw waarin het hoofdverblijf is 

ondergebracht en dat is bestemd om het hele jaar te worden bewoond. 
 
Hieruit kan worden afgeleid dat tijdelijk recreatief verblijf in een recreatiewoning gaat om verblijf 
in een woning die niet het hoofdverblijf is en niet het hele jaar wordt bewoond. Het 
bestemmingsplan geeft hiervoor niet een bepaalde termijn. Het is aan de gemeente om te 
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onderbouwen dat sprake is van permanente bewoning. Een sterke aanwijzing voor permanente 
bewoning is de inschrijving in de BRP. Volgens de rechtspraak dient daarnaast nog enig steunbewijs 
te worden geleverd. Een genoegzame bewijslevering is afhankelijk van de omstandigheden. 
 

3. Er zijn eerder vragen aan het College gesteld waarbij eenzelfde antwoord is gegeven. 
Het antwoord was onder andere: deze behoefte zal in het op te stellen 
handhavingsbeleid worden meegenomen. Het gaat om de volgende vragen waarop met 
het handhavingsbeleid geen antwoord is gekomen. Zodoende de volgende vragen 
opnieuw. 

Voorafgaand op de inhoudelijke reactie willen we graag opmerken dat deze vragen op dit moment 
alleen zijn te beantwoorden op grond van het concept-handhavingsbeleid. Dit beleid ligt nog ter 
inzage voor inspraak en wordt 20 mei nog in de raadscommissie besproken. Eventuele 
inspraakreactie en de bespreking in de raadscommissie kunnen nog leiden tot aanpassing van het 
concept-beleid. Derhalve kan aan onderstaande beantwoording geen rechten worden ontleend.  

 

a.   Een bewoner die onlangs zonder protest is ingeschreven op zijn tijdelijk adres, 
geeft aan een nieuwe woning te bouwen. Mag hij op de Oeverlanden blijven wonen 
als zijn woning in september 2021 wordt opgeleverd?  

 
Antwoord: 
Dit valt onder een van de situaties van het concept-beleid handhavend optreden tegen illegale 
bewoning van recreatieverblijven (oplevering nieuwbouwwoning: artikel 1.1.5 onder c).  
  

b.      Hoe lang mag iemand in deze situatie in de woning wonen? 
 

Antwoord: 
De oplevering van de woning in september 2021 valt binnen de begunstigingstermijn (zes 
maanden). Deze persoon kan er blijven wonen totdat de nieuwe woning klaar is plus een redelijke 
termijn daarna om te verhuizen. Persoon in kwestie zal wel moeten aantonen dat hij/zij een 
nieuwe woning laat bouwen die in september 2021 wordt opgeleverd. 

  
c.    Een bewoner staat al 7 jaar ingeschreven op de Oeverlanden. Ook hem is bij 

inschrijving aangegeven dat hij niet meer een tijdelijke gedoogbeschikking nodig 
is. Gaat u deze bewoner uitzetten of is er clementie mogelijk in de vorm van een 
persoonsgebonden gedoogbeschikking. Hoe gaat het College met deze bewoner om?  

 
Antwoord: 
Er worden geen persoonsgebonden beschikkingen meer verleend. Er wordt waar nodig handhavend 
opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane bewoning van recreatieverblijven. 
Wordt geconcludeerd dat sprake is van een situatie van kwetsbaarheid dan biedt de gemeente 
actieve ondersteuning bij het indienen van de aanvraag om een verlenging van de 
begunstigingstermijn, waarbij genoemde advisering in acht wordt 
genomen. Ook biedt de gemeente actieve ondersteuning bij het vinden van een andere 
reguliere woning binnen de begunstigingstermijn. Dit is opgenomen in de beleidsregel in artikel 
1.1.5 onder d.  

  
d.   Als er een projectleider voor een groot project bij een van de bedrijven nodig is 

mag hij dan op de oeverlanden wonen? Kunt u aangeven hoelang die projectleider 
daar mag wonen?  

 
Antwoord: 
Er wordt waar nodig handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane 
bewoning van recreatieverblijven.  



  
e.       Hoe gaat het College om met buitenlandse werknemers die bij onze bedrijven 

werkzaam zijn. Mogen die op de Oeverlanden verblijven? En hoe lang.   
 

Antwoord: 
Er wordt waar nodig handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane 
bewoning van recreatieverblijven. 

  
f.        Een gepensioneerde bewoner van de Oeverlanden verblijft in de winter in 

Spanje. Mag hij in de zomer op de Oeverlanden wonen? En daar ook ingeschreven 
staan?  

 
Antwoord:  
Deze persoon mag ter plaatse recreëren, maar hij mag er niet permanent wonen.  Het is aan de 
gemeente om te onderbouwen dat sprake is van permanente bewoning. Een sterke aanwijzing voor 
permanente bewoning is de inschrijving in de BRP. Volgens de rechtspraak dient daarnaast nog enig 
steunbewijs te worden geleverd. Een genoegzame bewijslevering is afhankelijk van de 
omstandigheden. 
  

  
g.      Mag een schipper die enkele weekenden op de Oeverlanden verblijft in 

geschreven staan op de Oeverlanden?  
 

Antwoord: 
Deze persoon moet zich inschrijven als hij daartoe verplicht is volgens de Wet BPR. Aan de 
inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend om permanent in een recreatieverblijf te 
wonen. Deze persoon mag ter plaatse recreëren, hij mag er niet permanent wonen. Het is aan de 
gemeente om te onderbouwen dat sprake is van permanente bewoning. Een sterke aanwijzing voor 
permanente bewoning is de inschrijving in de BRP. Volgens de rechtspraak dient daarnaast nog enig 
steunbewijs te worden geleverd. Een genoegzame bewijslevering is afhankelijk van de 
omstandigheden. Gedurende enkele weekenden lijkt te wijzen op recreëren. 

  
h.       Tot nu toe maakten mensen die tijdelijke woonruimte zochten, i.v.m. 

relatieproblemen of bouw van nieuwe woning of bij verhuizen waarbij de 
verhuisdatum niet op elkaar aansloot gebruik van een woning op de Oeverlanden. 
Blijft dit mogelijk? En hoelang?  

 
Antwoord: 
Voor de situaties aardbevingsschade, echtscheiding en nieuwbouw en kwetsbare groepen wordt de 
oplossing in de verlenging van de begunstigingstermijn gevonden (artikel 1.1.5) . In deze gevallen 
kan de begunstigingstermijn tot driemaal worden verlengd tot maximaal 24 maanden. Na afloop 
van de (verlengde) begunstigingstermijn worden de dwangsommen verbeurd als er nog geen andere 
woonruimte is betrokken.  

 
i.         Een bewoner van de Oeverlanden heeft een huis in het buitenland waar hij af 

en toe verblijft, mag hij op de Oeverlanden blijven wonen?  
 

Antwoord: 
Deze persoon aan de Oeverlanden recreëren, maar hij mag er niet permanent wonen.  Het is aan 
de gemeente om te onderbouwen dat sprake is van permanente bewoning. Een sterke aanwijzing 
voor permanente bewoning is de inschrijving in de BRP. Volgens de rechtspraak dient daarnaast nog 
enig steunbewijs te worden geleverd. Een genoegzame bewijslevering is afhankelijk van de 
omstandigheden. 
 

  
j.         Indien een eigenaar met een gedoogbeschikking weer een relatie krijgt mag de 

partner dan ook wonen op de Oeverlanden?  



 
Antwoord: 
Er zijn geen eigenaren met een gedoogbeschikking. Wel zijn er eigenaren die vallen onder het 
persoonsgebonden overgangsrecht. De persoonsgebonden overgangsgerechtigden zijn opgenomen 
op een lijst bij het bestemmingsplan Woongebieden 2013. Deze mensen wonen rechtmatig in de 
recreatiewoningen. Een nieuwe partner valt niet onder dit overgangsrecht. Deze nieuwe partner 
mag niet permanent wonen op de Oeverlanden. 

  
k.       Als die eigenaar overlijdt moet dan de nieuwe partner ook uit de woning?  

 
Antwoord: 
Er wordt waar nodig handhavend opgetreden tegen volgens het bestemmingsplan niet toegestane 
bewoning van recreatieverblijven. De partner komt mogelijk in aanmerking voor een verlengde 
begunstigingstermijn als hij/zij valt onder een van de situaties genoemd in het beleid handhavend 
optreden.  

  
4. Hoe gaat het College de handhaving uitvoeren per 1 juni 2021 op andere parken met 

de kennis dat de andere parken nog geheel geen kennis hebben van hetgeen ze boven 
het hoofd hangt?  

Antwoord: 
De bewoners van de andere parken zijn op 11 februari 2021 ingelicht door middel van een 
bewoners-/eigenaarsbrief over de ophanden zijnde concept-beleidsregel handhavend optreden 
tegen illegale bewoning van recreatieverblijven. Zij zijn begin dit jaar geïnformeerd over de 

situatie en de besluitvorming van het college ten aanzien van handhaving.  

  
5. Hoe gaat het college om met nieuwe bewoners/recreanten van het park? Gaat het 

college dan ”inspecteren” of iemand al dan niet permanent in een woning woont? En 
hoe wordt dit uitgevoerd? Worden de bewoners/recreanten dan in hun privacy 
gestoord? Hoe gaat de bepaling van mogelijke (nieuwe) illegale bewoning in zijn werk?  

 
Antwoord: 
Door middel van een bestandsvergelijking, om te beginnen met de BRP inschrijving, wordt een 
selectie gemaakt van de permanente bewoning. BRP-inschrijving is een sterke aanwijzing voor 
permanente bewoning. De bewoners/recreanten zo min mogelijk, in hun privacy gestoord. Er zal 
naast de bestandsvergelijking ook worden gecontroleerd bij de BPR ingeschrevenen. 
Inschrijvers in de BRP krijgen te horen dat ze niet permanent mogen wonen in recreatieverblijven. 
  

5.      Kan het College zich indenken dat er bewoners zijn op de Leine die daar nu fijn met hun 
gezin wonen. Maar, wanneer zij een andere woning moeten gaan zoeken: 

1. dat er geen andere woning voor hen is in Midden-Groningen?  
2. dat een ander naar een woning zoekend gezin die woning dan niet kan betreden? 
3. dat door de verhuizing het gezin in financiële problemen komt? 
4. dat door het niet kunnen vinden van een woning het gezin in psychische problemen 

komt? 
5. dat het eens zo zorgeloos levend gezin ineens voor grote zorg en problemen komt 

de staan? 
 
Hoe denkt het College dit te kunnen rijmen met het Kompas, met onze afspraken 

voor onze gemeente? Ieder mens telt en goed voor onze inwoners zorgen?  

Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 

 



6.      Waarom blijft het College vasthouden dat de Rietzoom meer geluid zou mogen 
produceren wanneer er niet permanent gewoond wordt op Bungalowpark de Leine. De raad 
wordt voorgespiegeld dat de Rietzoom hier meer geluid mag maken. Het College weet dat 
er persoonsgebonden gedoogbeschikkingen zijn uitgegeven aan jonge mensen die van plan 
zijn nog jaren in hun huis te blijven wonen? Waarom suggereert het College dat de 
Rietzoom bijvoorbeeld bij een feest komende zomer meer geluid zou mogen produceren?  

 
Antwoord: 
Deze vraag is donderdag 1 april inhoudelijk beantwoord. 

  
7.       Vanuit verschillende kanten horen wij keer op keer dat communicatie vanuit de 

gemeente niet goed gaat. En dan gaat het er niet om of iemand het eens is met besluiten. 
Het gaat om de frequentie, kwalitatief overleg, overleg waarbij inwoners van onze 
gemeente inspraak hebben, waarbij er naar hen geluisterd wordt. Overleg zoals overleg 
behoord te zijn ongeacht de uitkomst. Niet alleen eenzijdig zenden maar ook ophalen. Het 
College is van mening goed te communiceren echter de klachten blijven van verschillende 
kanten aanhouden. Ook bij Bungalowpark de Leine is dit wederom het geval. Wat gaat het 
College hieraan doen nu de klachten aanhouden?  

 
Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 
  

8.      Zijn de gemeente en de eigenaar van de woning op Klein Scheveningen met een object 
gebonden overgangsrecht reeds overeengekomen dat het recht omgezet is naar een 
persoonsgebonden overgangsrecht? Zo ja, hoe luidt deze overeenkomst en wat zijn de 
voorwaarden geweest? Zo nee, waarom niet en gaan beide partijen er nog uit komen en 
hoe?  

 
Antwoord: 
In het in procedure te brengen bestemmingsplan is voorzien dat het objectgebonden 
overgangsrecht wordt gewijzigd in een persoonsgebonden overgangsrecht. Er wordt onderzocht 
door adviesbureau Thorbecke of daardoor sprake is van planschade. Afhankelijk van de uitkomsten 
van de planschade-analyse gaat het college met de eigenaar zoeken naar een oplossing. 
 

 9.      In 2016 is de raad akkoord gegaan met het juridisch inbedden van activiteiten bij de 
Rietzoom en wonen in Bungalowpark de Leine. In 2017 is gemeend dat geluid een probleem 
is om in te bedden en zodoende is raadsvoorstel 2017 opgesteld. Het College geeft aan dat 
geluid geen probleem is waardoor gemakkelijk aangenomen kan worden dat raadsvoorstel 
2017 geheel niet opgesteld was wanneer deze kennis toen voor handen was geweest. Is het 
dan niet geheel begrijpelijk om terug te gaan naar het raadsvoorstel van 2016 waarin de 
gemeenteraad besloten heeft beide activiteiten juridisch in te bedden? Waarom kijkt het 
College niet op deze manier naar de raadsvoorstellen 2016 en 2017 om zo tot een oplossing 
te komen waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn (zoals het altijd geweest is qua 
uitvoering)?   

 
Antwoord: 
Deze vraag is op donderdag 1 april inhoudelijk beantwoord.  

  
10.    Een anterieure overeenkomst, welke op diverse parken succesvol wordt toegepast en 

waar onze Burgemeester ervaring mee heeft, kan een uitermate goede afspraak zijn om de 
problematiek bij Bungalowpark de Leine en de Rietzoom op te lossen. Waarom bekijkt het 
College zo een overeenkomst niet om uit de problemen te komen? Waarom wordt zo een 
overeenkomst niet met de raad besproken?  

 
Antwoord: 
Deze vraag is op donderdag 1 april inhoudelijk beantwoord.  

  



11.      Het College geeft aan dat de kosten van handhaving wordt terug gehaald door 
dwangsommen. Het is zeer de vraag of dit realistisch is aangezien een bewoner deze 
procedure jaren kan aanvechten. Wanneer de bewoner uiteindelijk toch gaat verhuizen 
(wat zeer de vraag is of het moet), heeft het handhaven de gemeente per object al veel 
tijd en geld gekost zonder dat het een euro van de dwangsom ziet. Dit kan zomaar oplopen 
tot wel €20.000 per object en de bewijslast is hoog gezien de jurisprudentie hierover. Hoe 
kijkt het College hier tegenaan? Hoe denkt het college met €5.000 per object (€50.000 
verdeeld over 10 gevallen in de loterij) te kunnen handhaven?  

 
Antwoord: 
Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 

  
12.    Het College geeft aan dat door provinciaal beleid permanente bewoning niet mogelijk is. 

Waarom dient het College niet een degelijk onderbouwd verzoek in bij de provincie om 
permanente bewoning mogelijk te maken? En indien er wel een degelijk onderbouwd 
verzoek is gedaan waarom wordt deze dan niet met de raad gedeeld? Note, een belletje 
met de provincie waarbij niet duidelijk is welke argumenten aangedragen zijn, is geen 
degelijk onderbouwd verzoek.  

 
Antwoord: 
Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 
 

  
13.    Het College geeft aan dat de Rietzoom moet investeren in maatregelen om te voldoen 

aan de normen voor geluid. Aan de andere kant wordt de raad geïnformeerd dat de 
Rietzoom moet voldoen en ook voldoet aan het Activiteitenbesluit zonder aanpassingen. 
Kan het College hier uitleg aan geven?  

 
Antwoord: 
Deze vraag is op donderdag 1 april inhoudelijk beantwoord.  
  

14.    Als we alle jaren afpellen en terugbrengen naar het huidige gebruik bij Bungalowpark de 
Leine en de Rietzoom. De provincie werkt mee aan de wens van de bewoners en de 
activiteiten van de Rietzoom worden in het bestemmingsplan gelegaliseerd. Wat staat het 
College dan in de weg om permanente bewoning in het park toe te staan? Wat staat het 
College in de weg om tegemoet te komen aan het verzoek van inwoners van Midden-
Groningen, tegemoet te komen aan het Kompas, geen stress, verdriet, boosheid maar rust 
en vrede in het park, geen risico’s op juridische gevechten, geen risico’s zoals in het 
initiatiefvoorstel beschreven staan? Geen risico’s maar juist positieve ontwikkelingen zoals 
inkomsten voor de gemeente door OZB en gemeentefonds en handhaving op die 
onderwerpen waar het écht nodig is? Zou het College niet veel liever zo mogelijk 
positiviteit in onze gemeente omarmen dan negativiteit en problemen creëren?  

 
 

Antwoord: 
Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 
  

15.    Om het bungalowpark te laten floreren als recreatiepark dient het College een visie, 
plan of strategie te hebben voor het gebied. De raad is niet op de hoogte van een visie, 
plan of strategie voor dit gebied. Welk(e) visie, plan of strategie heeft het College voor 
het gebied Rietzoom en Bungalowpark de Leine? Graag een uitgebreid antwoord i.c.m. de 
problematiek van de brug, vergunnen van de discotheek, recreatiemogelijkheden aan het 
Zuidlaardermeer, rekening houdende met Natura 2000 en weinig mogelijkheden tot 
uitbreiding.  

 
Dit betreft een schriftelijke vraag. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 3 mei. 



      
 

 


