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Notitie permanente bewoning recreatiepark De Leine In Hoofdlijnen 
 
1 Inleiding  
Bij de oprichting van De Leine in 1995/1996 is bepaald dat permanente bewoning van de 
recreatiewoningen niet is toegestaan. Dit verbod is planologisch geregeld in het bestemmingsplan 
en langs privaatrechtelijke weg in de koopcontracten.  
De toenmalige gemeente Hoogezand–Sappemeer, gedoogde het strijdige gebruik aanvankelijk. Met 
de opstelling van het  Plan van aanpak onrechtmatige bewoning recreatieverblijven van 2006 werd 
ingezet op het tegengaan van permanente bewoning op De Leine. Wie op peildatum 20 december 
2005 permanent op De Leine woonde kreeg een persoonsgebonden gedoogbeschikking, die na 
afloop van het gebruik zou eindigen. Het bestemmingsplan Woongebieden 2013 zette deze 
persoonsgebonden gedoogbeschikkingen om in persoonsgebonden overgangsrechten.  
Op 4 juli 2016 is besloten de pilot Geruisloos De Leine op te starten, in het kader waarvan werd 
gestreefd naar juridische inbedding van de functie horeca- en recreatieve bedrijven gezamenlijk 
met de functie wonen. Op  1 mei 2017 heeft de raad besloten op basis van de uitkomsten van 
ambtelijk onderzoek naar de verenigbaarheid van bedrijfsfuncties en woonfuncties om geen 
permanente bewoning toe te staan in recreatiegebied Meerwijck en is de besluitvorming van 2016 
terzijde geschoven. Besloten is om het belang van de ondernemers in het gebied te laten 
prevaleren.  Behoudens respectering van bestaande rechten is geen permanente bewoning van de 
recreatiewoningen toegestaan. Tevens is besloten dat de persoonsgebonden overgangsrechten die 
permanente bewoning toestaan, worden omgezet in persoonsgebonden gedoogbeschikkingen.  
 
Begin 2018 is de uitwerking van voornoemd raadsbesluit weer opgepakt. Gebleken is dat het 
raadsbesluit op onderdelen niet uitvoerbaar was. Ook dit is meegenomen bij de hervatting van de 
uitvoering van het raadsbesluit. Als onderdeel daarvan zijn met alle belanghebbenden gesprekken 
aangegaan. In dit verband is ook met het bestuur van CV De Leine het gesprek gevoerd. Het bestuur 
van De Leine heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om de door haar gewenste permanente 
bewoning van de vakantiewoningen op De Leine opnieuw aan de orde te stellen. Eind 2018 zijn in 
het kader van een ambtelijke studie naar de aanpak van deze problematiek zeven scenario’s 
gepresenteerd. Twee daarvan kwamen als beleidsmatig meest houdbaar en juridisch meest 
haalbaar uit de bus. De uitkomst van de studie is door een onafhankelijke externe deskundige, de 
heer A.G. Bregman, onderschreven. Adviesbureau Langhout&Wiarda heeft beoordeeld dat 
uitvoering van de voorkeurscenario’s kan leiden tot (plan)schadeclaims. 
Het college heeft in februari/maart 2019 de rapporten gedeeld met betrokkenen. 
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2 Gemeentelijk/provinciaal beleid/Rijksbeleid 
In het bestemmingsplan Woongebieden 2013 is permanente bewoning van recreatiewoningen op De 
Leine (en Klein Scheveningen) niet  toegestaan. Ook het provinciaal ruimtelijk beleid, neergelegd 
in de provinciale omgevingsverordening (POV), verbiedt permanente bewoning van 
recreatiewoningen in dit gebied. Op grond van artikel 2.33 POV is in het provinciale buitengebied  
geen permanente bewoning van recreatiewoningen toegestaan. In de door de jaren heen gevoerde 
correspondentie met provinciale staten wordt dit standpunt steeds herhaald en bevestig. Ook het 
Rijksbeleid is er sinds jaar en dag op gericht dat het buitengebied niet wordt verstedelijkt. Dit is 
als uitvloeisel van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte neergelegd in artikel 3.1.6 van het 
Besluit ruimtelijke ordening en staat bekend onder de naam ladder voor duurzame verstedelijking. 
De kamermotie van 19 februari 2020 om permanent bewonen van recreatiewoningen, onder 
voorwaarden, te legaliseren leidt niet tot een ander standpunt. De regering heeft op 3 april 2020 in 
een kamerbrief gereageerd op deze motie. Daarin geeft minister Van Velthoven van Milieu en 
Wonen aan dat zij voornemens is om in afwachting van inwerkingtreding van de Omgevingswet 
voortvarend een wijziging van het Bor door te voeren. De minister geeft aan dat deze landelijke 
regel zal inhouden dat aan de hand van beleidsregels kan worden bepaald of een recreatiewoning 
door middel van een objectgebonden vergunning kan worden toegestaan. De gemeente moet dus 
wel willen meewerken. De minister geeft in de kamerbrief ook uitdrukkelijk aan dat de beste optie 
voor een specifiek vakantiepark echter een lokale keuze blijft.  
In de gemeente Midden-Groningen is altijd het beleid gevoerd dat permanente bewoning van 
recreatiewoningen niet toegestaan is. De kamermotie brengt dan ook geen wijziging in ons beleid. 
Het door de gemeente gevoerde beleid wordt nog eens onderstreept door het standpunt van de 
provincie Groningen ten aanzien van de kamermotie en de eventuele gevolgen voor het verbod op 
permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied. 
 
3 Overgangsrecht in het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Woongebieden regelt voor gebieden met de bestemming recreatie, dat op die 
gronden tevens horeca tot een maximum van 850m² mag worden uitgeoefend als ondergeschikte 
functie. Hierbij wordt in de begripsomschrijving van horeca tevens expliciet een discotheek 
genoemd. 
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Woongebieden is de aanduiding Jachthaven op de 
gronden van De Rietzoom abusievelijk niet overgenomen uit het bestemmingsplan Meerwijck 1997. 
De jachthavenactiviteiten zijn daarmee komen te vallen onder het overgangsrecht van het 
bestemmingsplan Woongebieden. Er is geen toename in aard en omvang van de strijdigheid ten 
opzichte van de situatie voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Meerwijck 1997.  
Bij de vervanging van het bestemmingsplan door een omgevingsplan op grond van de Omgevingswet 
dient de Jachthaven weer te worden inbestemd.  
Ook als de discotheek niet als ondergeschikte horeca kan worden aangemerkt neemt dat niet weg 
dat deze onder dit overgangsrecht valt.   
 
4 Handhaving 
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De regeling in het bestemmingsplan Woongebieden maakt handhaving van het verbod op illegale 
permanente bewoning van recreatiewoningen op De Leine zeker mogelijk. De jurisprudentie geeft 
voldoende aanknopingspunten voor wat onder "illegale bewoning van een recreatiewoning" moet 
worden verstaan. 
Handhaving door MB-ALL in opdracht van HS tegen illegale bewoning tot medio 2016 was succesvol. 
Wegens de besluitvorming in 2016 betreffende onderzoek naar de verenigbaarheid van bedrijven en 
wonen is handhaving destijds gestaakt.  
De omvang van de illegale permanente bewoning wordt door middel van een quick scan in beeld 
gebracht. De handhavingsmaatregelen en de wijze waarop deze zullen worden uitgevoerd worden 
neergelegd in door het college nog vast te te stellen en te publiceren handhavingsbeleid illegaal 
bewoonde recreatiewoningen. De geringe financiële effecten worden met de begroting van 2021 
meegenomen. Een externe partij wordt ingeschakeld om de handhaving voor de gemeente uit te 
voeren. Dan hoeft geen aanbesteding plaats te vinden en zijn de lijnen kort. 
Bij succesvolle handhaving moeten de bewoners van illegaal permanent bewoonde 
recreatiewoningen verhuizen. Van hen wordt niet gevorderd dat zij onmiddellijk de 
recreatiewoning verlaten. De zorgvuldigheid verplicht om een redelijke termijn te verlenen om 
andere woonruimte te vinden. Voorgesteld wordt om de bewoners van illegaal permanent 
bewoonde recreatiewoningen de periode van een jaar tijd te geven  om vervangende woonruimte 
te zoeken. Tegelijk daarmee wordt  begonnen met de quick scan van de illegaal permanent 
bewoonde recreatiewoningen. Bij een aantal van tenminste 32 (blijkens recent ambtelijk 
onderzoek) illegaal bewoonde recreatiewoningen afgezet tegen alle bewegingen in de woonmarkt 
in Midden-Groningen is  dit aantal te verwaarlozen. 
 
5 Woonvisie/woningaantallen 
De Woonvisie staat op zich niet in de weg aan het permanent bewonen van recreatiewoningen. Een 
uitgangspunt van de Woonvisie is dat de gemeente  kwalitatief hoogwaardige woningen ziet als een 
belangrijke beleidsmatige prioriteit en uitdaging en dat verdraagt zich slecht met legalisering. Dat 
zou namelijk betekenen dat er een fors aantal woningen aan de woningvoorraad aan de 
kwalitatieve onderkant van de markt wordt toegevoegd, wat ten koste gaat van de 
woningbouwaantallen. 
 
6 Geluid 
Voor de bedrijven op/nabij De Leine is van belang of de illegale permanente bewoning gevolgen 
heeft de voor hun bedrijfsvoering. Daarvoor is geluidbelasting van belang. 
Op grond van geluidsonderzoek is geconcludeerd dat de geluidsbelasting door De Rietzoom niet 
verenigbaar was met permanente bewoning op De Leine. Daarom heeft de Raad in 2017 besloten 
om de  permanente bewoonde recreatiewoningen niet te legaliseren en opdracht gegeven om de 
persoonsgebonden overgangsrechten om te zetten naar persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. 
Dat laatste is juridisch echter niet juist vanwege de beginselplicht tot handhavend optreden tegen 
illegale situaties. Gedogen mag alleen als er concreet zicht bestaat op legalisering. Daarvan is geen 
sprake. Ook worden met deze omzetting rechten ontnomen aan de bewoners van de 
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recreatiewoningen omdat een gedoogbeschikking een juridisch minder sterke positie oplevert dan 
in een bestemmingsplan opgenomen persoonsgebonden overgangsrecht. 
Voor de toepasselijkheid van het Activiteitenbesluit voor de geluidsvoorschriften maakt het niet uit 
of het gaat om persoonsgebonden overgangsrecht dan wel een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking. Doorslaggevend is of er al dan niet permanent gewoond mag worden. 
Op grond van recente metingen wordt geconcludeerd dat de geluidbelasting afkomstig van de 
bedrijven op de permanent bewoonde recreatiewoningen van De Leine met het treffen van enige 
maatregelen kan voldoen aan de gestelde geluidnormen van het Activiteitenbesluit.  
Legalisering is echter niet aan de orde. Dit zou leiden tot  een nadeliger situatie voor de Rietzoom. 
Persoonsgebonden overgangsrechten bieden de zekerheid dat permanente bewoning van deze 
recreatiewoningen op enig moment tot een einde komt. Dan ontstaat meer geluidsruimte voor De 
Rietzoom. Voor recreatief gebruikte recreatiewoningen geldt een hogere geluidsbelasting op de 
gevel (rond de 5 dB). 
Ook Allround Watersport Meerwijck valt onder het bestemmingsplan Woongebieden. Bij de 
totstandkoming van het bestemmingsplan Woongebieden 2013 is een aantal permanent bewoonde 
recreatiewoningen ten onrechte buiten de inventarisatie gebleven waardoor een objectgebonden 
overgangsrecht geldt. Anders dan persoonsgebonden overgangsrecht is dit recht gebonden aan het 
object. Zeker één woning (Klein Scheveningen 101) ligt binnen de milieucontour (geluid) van 
Allround Watersport Meerwijck. De objectgebonden overgangsrechten dienen om die reden te 
worden omgezet in persoonsgebonden overgangsrechten bij de eerstvolgende 
bestemmingsplanwijziging dan wel omgevingsplanvaststelling. Dit is besproken met de eigenaar van 
het voornoemde woning en deze heeft hierop positief gereageerd. Uit een geluidsonderzoek is 
gebleken dat de activiteiten Allround Watersport Meerwijck met enige maatregelen kunnen voldoen 
aan het Activiteitenbesluit gestelde geluidvoorschriften. 
 
7 Precedentwerking 
Legalisering van de permanent bewoonde recreatiewoningen op De Leine heeft verstrekkende 
gevolgen voor andere vakantiebungalowparken in Midden-Groningen. Gelijke gevallen dienen 
immers gelijk behandeld te worden. Dit heeft grote gevolgen voor het woningbouwaantallen. Voor 
de ondernemers betekent dit zij hun bedrijfsactiviteiten niet meer of nog slechts beperkt kunnen 
verrichten. Daarnaast heeft legalisering ernstige gevolgen voor de verdere recreatieve ontwikkeling 
in het gebied. Dit is strijdig met raadsbesluit van 1 mei 2017 om voorrang te geven aan de 
ondernemers in het gebied. 
 
8 Conclusies en aanbevelingen 
Het gemeentelijk beleid is steeds gericht geweest op tegengaan van permanente bewoning op De 
Leine. Het besluit van 1 mei 2017 dient op enige ondergeschikte punten bijstelling, maar er is nog 
steeds aanleiding om permanente bewoning van recreatiewoningen bij recht niet toe te staan. 
Daarbij wordt het gemeentelijk beleid ondersteund door zowel de provinciale 
omgevingsverordening en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
De kamermotie is voor de provincie geen aanleiding voor wijziging van haar in de provinciale 
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verordening neergelegd beleid. Hiermee wordt het door de jaren gevoerde gemeentelijk beleid om 
niet mee te werken  aan legalisering van de illegaal permanent bewoonde recreatiewoningen op De 
Leine nog eens onderstreept. Geadviseerd wordt daarom uitvoering te geven aan het raadsbesluit 
van 1 mei 2017, met uitzondering van het besluit om de persoonsgebonden overgangsrechten om te 
zetten naar persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. 
 
Resumerend: 
- Het tot dusverre gevoerde beleid tot handhavend optreden ten aanzien van illegaal 
permanent bewoonde recreatiewoningen voort te zetten is in overeenstemming met het 
gemeentelijk, het provinciaal beleid en het Rijksbeleid; 
- Met het voortzetten van dit beleid wordt precedentwerking met ernstige economische 
gevolgen voor de ondernemers en de ontwikkeling van de recreatie in het gebied voorkomen 
- Aldus wordt tevens voorkomen dat het gemeentelijke woningbouwaantallen worden 
verkleind door aan de woningvoorraad woningen toe te voegen die kwalitatief aan andere eisen van 
een ander niveau voldoen dan nieuwbouwwoningen.   
 
Het illegaal bewonen van een recreatiewoning blijft illegaal tenzij men over een persoonsgebonden 
overgangsrecht beschikt. Er dient gelet op de beginselplicht tot handhaven te worden gehandhaafd. 
Vanwege het feit dat de benodigde kennis en capaciteit hiervoor binnen de ambtelijke organisatie 
niet voorhanden is, wordt geadviseerd om de handhaving uit te besteden aan een externe partij die 
het gehele handhavingstraject voor ons verzorgt. Een voorstel voor het benodigde budget zal in 
2021 aan de raad worden voorgelegd. Jaarlijkse evaluatie van de voortgang wordt aanbevolen.  
Het college stelt beleidsregels voor handhaving vast ten aanzien van illegaal bewoonde 
recreatiewoningen. Een regeling voor tijdelijke woonruimte wordt in dit handhavingsbeleid 
ingekaderd. Dit handhavingsbeleid betreft alle recreatiewoningen in de gemeente Midden-
Groningen. In het beleid wordt een koppeling gelegd met de recreatieve gebruiksmogelijkheden in 
het gebied en dient rekening te worden gehouden met economische belangen van de in het gebied 
gevestigde ondernemers. 
Tot slot wordt aanbevolen om de nog bestaande objectgebonden overgangsrechten, op grond 
waarvan permanente bewoning is toegestaan, om te zetten naar persoonsgebonden 
overgangsrechten door middel van een aanpassing van het bestemmingsplan Woongebieden 2013.  
 
Hoogezand (virtueel), 26 april 2020 
 

 


