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Geachte heer Stalman, 

  
Op 14 juli heeft u het college vragen gesteld over de mogelijkheid van permanente bewoning 
op bungalowpark de Leine. In verband met het zomerreces is aangegeven dat de beantwoording van 
uw vragen zal plaatsvinden, zodra het college een bestuurlijk standpunt heeft ingenomen over het 
betreffende gebied. Tevens heeft u in de afgelopen periode gesproken met wethouder Nieland-
Kampen en een tweetal medewerkers van de gemeente over dit onderwerp en heeft er op 2 
december een vervolggesprek met wethouder Nieland-Kampen, wethouder Hoesen en ambtelijke 
ondersteuning, bestaande uit mevrouw van Oosten.  

  
Voorafgaand aan de beantwoording merkt het college op dat zij zich realiseert dat u zich zorgen 
maakt om de ontwikkelingen voor het gebied en de effecten op de recreatie. Het college gaat in de 
komende tijd bezig met het ontwikkelen van een integraal plan op het gebied waarbij alle 
belangen in beeld worden gebracht. De uitkomst hiervan is op dit moment nog niet bekend. De 
beantwoording van uw vragen vindt dan ook plaats in afwachting van deze visie.  
  
Hieronder worden uw vragen herhaald en voorzien van een beantwoording.  
  

1. Klopt het dat u permanent woning in alle bungalows op de verschillende bungalowparken 
gedoogd? 

 
Antwoord 
Permanente bewoning wordt op dit moment niet gedoogd. Zoals aangegeven in het gesprek dat u 
heeft gehad met wethouder Nieland-Kampen gaat het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente bezig met het opstellen van een integraal plan voor het gehele gebied. In het 
collegeprogramma is het volgende hierover opgenomen: “Wij gaan aan de slag met een integrale 
aanpak omgeving de Leine waarbij recreatie en wonen een impuls moeten krijgen. 
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Recreatieparken moeten vitaal zijn. De komende periode gaan wij dit in 
 beeld brengen. De ingezette handhaving op grond van de "beleidsregel handhavend 
 optreden tegen illegale bewoning”, wordt daarom stopgezet.” 
  

2. Indien u permanent wonen gedoogd, geldt dat dan voor alle bungalowparken of voor 
enkele?  

 
Antwoord 
Gelet op voorgaand antwoord is hiervan geen sprake.  
  

3. Indien dit voor enkele geld, welke zijn dit? 
 
Antwoord 
Gelet op het antwoord op vraag 1 is hiervan geen sprake. 
  

4. Indien u Permanent wonen niet gedoogd, hoe gaat u dan om met de recreatiebungalows 
die verkocht worden met de verwijzing naar het gemeentelijk beleid? 

 
Antwoord 
Het college acht het juist dat recreatiebungalows verkocht worden onder verwijzing naar het 
bestemmingsplan, waarin aangegeven is dat permanent wonen niet mogelijk is op recreatieparken.  
  

5. Nu u schijnbaar inzet op een gedoogbeleid, hebt u neem ik aan ook over de consequenties 
nagedacht. Kunt u aangeven wat de consequenties zijn voor de recreatie nu u inzet op 
gedogen door in elk geval niet meer te handhaven? 

 
Antwoord 

Zoals gezegd gaat het college werken aan een integraal plan voor het gebied. De recreatie 
is hier een belangrijk onderdeel van.  
  

6. Indien u niet weet wat de consequenties zijn, is het dan niet voorbarig nu al te stoppen 
met handhaving? Want ondanks dat er wellicht voor u en het gemeentelijk beleid niets is 
veranderd, wekt u in elk geval de schijn bij de eigenaren en bewoners van de bungalows 
dat permanent bewonen, in tegenstelling tot 3 maanden geleden, nu wordt gedoogd. 

 
Antwoord 

Het te ontwikkelen integraal plan moet antwoord geven op de vraag welk scenario het 
beste tegemoet komt aan alle belangen in het gebied. Omdat dit scenario in de komende 
tijd wordt onderzocht door het college, past het voorzetten van de handhaving hier op dit 
moment niet bij. 
  

7. Hebt u nagedacht over de (financiële) consequenties voor de gemeente en de (nieuwe) 
eigenaren van de bungalows voor het geval dat permanente bewoning niet mogelijk 
gemaakt wordt en er wordt besloten de handhaving voort te zetten? 
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Antwoord 
Deze consequenties worden in beeld gebracht bij de het te ontwikkelen integraal plan.  
  

8. Hebt u nagedacht over de (financiële) consequenties voor de gemeente en de 
recreatieondernemers voor het geval dat permanente bewoning wel mogelijk gemaakt 
wordt? 

 
Antwoord 

Zie het antwoord op vraag 7.  
  

9. Hebt u nagedacht over de toekomst van de recreatie op het Zuidlaardermeer?  
 
Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 7.  
  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen 
hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan horen wij dat graag.  
 
Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
P. Nieland-Kampen 
Wethouder 
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