
 

Geachte raadsleden  

 

Op de agenda staat onder ingekomen stukken een brief van cv De Leine waar ik voorzitter van ben. 

Ik wil daar graag nog een korte toelichting op geven..  

Duidelijk is geworden dat de raad in mei 2017 onjuist is geïnformeerd in een raadsvoorstel over 

permanent wonen op het bungalowpark De Leine.   Zoals: 

1. Persoonsgebonden overgangsrecht zou de bewoners afgenomen worden en men zou daar 

een persoonsgebonden beschikking voor terug krijgen. De woningen zouden daardoor niet 

meer geluidsgevoelige objecten zijn.  Het afnemen van het persoonsgebonden 

overgangsrecht is juridisch onmogelijk ( uitspraak Raad van State ) en dus blijven de 

woningen geluidsgevoelig.  

2. De geluidsbelasting van de Rietzoom op de woningen zou het probleem zijn. De Rietzoom 

hoort zich echter aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit  te houden, dan is er, 

zoals de gemeente schreef, automatisch een acceptabel woon- en leefklimaat voor de 

woningen.  Met de inzet van een tweetal bureaus om te bepalen hoeveel geluid de Rietzoom 

kan maken ( bv gooien met biervaten ) is de raad destijds verkeerd voorgelicht. Immers de 

geluidsnormen zijn bekend.  

In het raadsbesluit van 2017 staat dat in principe besloten kan worden tot het toestaan van 

permanente bewoning.  Er is, schreef de gemeente echter één probleem, GELUID. 

In opdracht van de gemeente zijn er door een onafhankelijk bureau in 2019  geluidsmetingen 

verricht. (tijdens een uitgaansavond bij De Rietzoom)  

Op 29 mei geeft wethouder Boersma in een overleg met ons aan dat er geconstateerd is dat het 

geluid geen probleem is.  Het toegezegde verslag door de wethouder van deze bijeenkomst 

hebben wij ondanks herhaald verzoek nog steeds niet ontvangen. 

Nadat de wethouder ons begin februari verraste met een aantal scenario’s die we zouden bespreken; 

daar is tot op heden nooit meer over gesproken.  In mei geeft de heer Boersma aan te werken aan 

een notitie over permanent wonen op het bungalowpark.  Deze zouden wij oorspronkelijk in juli 

ontvangen en later medio augustus. Vorige week is ons medegedeeld dat we in oktober wel weer 

wat zullen horen en dat er dan een soort tijdspad ligt. 

Als oplettende lezer zagen wij een raadsbrief gedateerd 17 september op de agenda  van vanavond 

staan. Daarin wordt vermeld dat het overleg tot op de dag van vandaag nog gaande is. De eerder 

genoemde toezeggingen worden gemakshalve maar vergeten.  De raadsbrief eindigt met de 

zinssnede dat de wethouder de besluitvorming verder zal brengen in 2019.  Verder brengen is een 

rekbaar begrip.  Er wordt geschermd met nieuwe gegevens echter het foutieve raadsbesluit , de 

geluidsmetingen en de planologische situatie in het gebied waren al ruim voor het zomerreces 

bekend.  

De harde feiten geven aan dat er een raadsvoorstel in mei 2017 aan de raad is voorgelegd met 

onjuiste uitgangspunten.  Wij vinden dat op z’n minst erg kwalijk omdat we ervan uit moeten gaan 

dat raadsleden goed en volledig worden voorgelicht.  In een raadsbrief van 30 januari 2019 

informeerde  de wethouder u daarover en geeft hij aan er op terug te zullen komen.  



Ondertussen, na anderhalf jaar ambtelijk overleg met ons, is het voor de wethouder kennelijk erg 

moeilijk een voor iedereen acceptabel besluit te nemen. Wij verzoeken de wethouder dan ook om de 

juiste gegevens te verstrekken en het raadsbesluit van mei 2017 opnieuw in de procedure te 

brengen. Wij zouden graag willen voorstellen om daaraan een termijn te koppelen. Ons voorstel is 

afronding in 2019. 

In de raadsbrief van 17 september worden Klein Scheveningen en Allround watersport er weer bij 

gehaald. De raad heeft echter al eerder aangegeven de problematiek Oeverlanden zonder 

bovengenoemde partijen te willen afhandelen. ( zie advies B&W op 23 febr. 2017 inzake Raadsbesluit 

van 1 mei 2017) Het lijkt er op dat de wethouder weer ver terug gaat in de tijd en het gehele proces 

weer opnieuw wil overdoen.  

Ondertussen vindt er  in den lande op grote schaal transformatie plaats van recreatieparken die niet 

commercieel geleid worden ( zoals bij ons) naar permanent wonen.  Laat de recreatieve bestemming 

bestaan en geef aan dat op bungalowpark De Leine permanent gewoond mag worden. ( de keuze is 

aan de eigenaar ) 

Ik zou als volgt willen afsluiten  

Er zijn geen planologische c.q. milieutechnische beletselen voor permanente bewoning op 

bungalowpark De Leine 

Maak een einde aan deze langslepende en kostbare discussie  en  corrigeer een onjuist raadsvoorstel 

dat alleen door de raad is aangenomen door een verkeerde voorstelling van zaken. Permanent 

wonen levert geld op voor de gemeente, handhaven kost geld. 

Dank u wel 


