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1. Voorstel  
 
- Intrekken raadsbesluit d.d. 1 mei 2017, raadsvoordracht nr 017 “Meerwijck, hoe verder met 

permanente bewoning recreatiewoningen en bedrijvigheid.”, met de opdracht te komen tot 
een zogenaamde dubbelbestemming t.w. recreatie en permanent wonen. 

  
Onder de volgende (rand)voorwaarden: 

 
- De inzet van het college is in alle opzichten gericht op het wijzigen van het vigerende 

bestemmingsplan van Bungalowpark de Leine zodat op het park zowel gerecreëerd als 
permanent gewoond kan worden. Dubbelbestemming op alle woningen.  

- Het college laat geen mogelijkheid ongemoeid om dubbelbestemming op het Bungalowpark 
de Leine mogelijk te maken. Bestuurlijk vooroverlegverplichting met de provincie, overleg 
met bestuur Bungalowpark de Leine en overleg met de Rietzoom en voor zover nodig met 
andere betrokken partijen. 

- Ook een zo genaamde anterieure overeenkomst dient te worden meegenomen als een 
mogelijke oplossing met als uitkomst een dubbelbestemming op de woningen van 
Bungalowpark de Leine. 

- Om tot de mogelijkheid van een dubbelbestemming op alle woningen van bungalowpark de 
Leine te komen dienen ook de mogelijkheden in nieuwe concept wetgeving meegenomen te 
worden. Zoals gedogen op basis van de nieuwe concept omgevingswet en overdragen van 
gedoogbeschikkingen.   

-  De mogelijkheden van Jachthaven de Rietzoom af te stemmen conform activiteitenbesluit 

en vergunningen. 

 

 
2. Inleiding 
 
Halverwege de jaren ’90 is coöperatie recreatie-bungalowpark de Leine (hierna ook: de Leine) 
opgericht. De Leine kenmerkt zich voornamelijk door particulier eigenaarschap van de 
recreatiewoningen. Deze recreatiewoningen konden worden gebruikt om zelf in te wonen en 
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recreëren of door deze te verhuren aan derden. Vanaf het begin werd er al door menigeen 
permanent gewoond, dit werd gedoogd door de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
  
In 2005 is er een Plan van Aanpak opgesteld om het permanente woongebruik tegen te gaan. 
Onderdeel van dit plan was onder andere het verlenen van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen 
aan diegenen die konden aantonen dat zij op de peildatum 20 december 2005 reeds permanent in 
hun recreatiewoning woonden.  
Handhaving was ook onderdeel van het Plan van Aanpak en is in 2010 opgepakt. Dit was geen 
succes, blijkt in de praktijk weerbarstig en is stopgezet. Handhaven was feitelijk onmogelijk en 
kostbaar. 
 
In de jaren 2016 en 2017 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Hoogezand-
Sappemeer de permanente bewoning besproken. In 2017 besloot de gemeenteraad om geen 
permanente bewoning toe te staan en het college opdracht te geven om een handhavingsplan op te 
stellen. Dit besluit bleek onuitvoerbaar omdat het omzetten van persoonsgebonden 
overgangsrechten naar persoonsgebonden gedoogbeschikkingen juridisch niet mogelijk is. Achteraf 
blijkt dat het geluid veroorzaakt door de Rietzoom geen beletsel is voor permanente bewoning, 
mits de Rietzoom zich houdt aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het bindende 
activiteitenbesluit. Derhalve ontvalt de rechtsgrond van het raadsbesluit van 1 mei 2017 en dient 
deze te worden herzien. 
 
Door het intrekken van dit raadsbesluit van 1 mei 2017 gaan we over naar de situatie zoals dit in 
het raadsbesluit 2016 is genomen. Op respectievelijk 6 juni 2016 en 4 juli 2016 heeft de raad 
besluiten genomen over het wel of niet permanent wonen in recreatiewoningen in Meerwijck. 
Resumerend werd vastgesteld dat het permanent wonen niet van significante invloed (negatief 
noch positief) is op het bungalowpark De Leine en dat in principe positief kan worden besloten tot 
het toestaan van permanente bewoning.  
 
Er is echter één omgevingsaspect dat van invloed is op -en beïnvloed wordt door- het permanent 
bewonen: namelijk geluid. Dit blijkt een jarenlang miskend belemmerende factor op de 
nabijgelegen bedrijvigheid (horeca en jachthaven). De raad besluit t op 4 juli 2016: 
1.Streven naar juridische inbedding van de functie horeca- en recreatieve bedrijven, gezamenlijk 
met de functie wonen; 
2.Hiertoe de eventuele mogelijkheden vanuit de Omgevingswet verkennen; 
3.In geval de Omgevingswet het gezamenlijke bestaan mogelijk maakt, ontvangt de raad ter 
besluitvorming een voordracht over hoe de periode te overbruggen naar het 
inwerkingtredingstijdstip van de Omgevingswet (pilot doorzetten); 
4.Daarnaast onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een sluitende juridische overeenkomst 
tussen bewoners en bedrijven; 
5.In geval de inbedding van beide functies onmogelijk blijkt, overgaan tot het intrekken van de 
persoonsgebonden rechten tot wonen:  
a. Hierover de raad informeren en;  
b. Een concept plan van aanpak voorstellen. 
 
Onder de noemer ‘dubbelbestemming’ is het mogelijk om meerdere functies en de feitelijke 
situatie in het bestemmingsplan nader te duiden. De bestemming blijft ‘recreatiewoning’ inclusief  
een gebruiksbepaling dat permanente bewoning toestaat. Dit houdt in dat er niet vergunningsvrij 
aan- of bijgebouwd kan worden. Vele gemeentes maken hiervan gebruik. De minister van BZK 
juicht het eigen initiatief en inzicht van het gemeentelijk bestuur toe zoals zij in haar brief april 
2020 te kennen geeft. 
 
Na de herindeling is de uitwerking van het Raadsbesluit weer opgepakt en dient te worden 
uitgegaan van het besluit uit 2016 en niet van die van 2017. Het college heeft met alle 
belanghebbenden gesprekken  
gevoerd. Het bestuur en diverse eigenaren/recreanten van de Leine hebben aangegeven 
permanente bewoning van de recreatiewoningen op de Leine essentieel te vinden, om tegemoet te 
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komen aan eerdere beloften, de feitelijke situatie en om het park minder kwetsbaar te maken en 
verarming en verrommeling van de omgeving te voorkomen.  
 

De ondernemers hebben aangegeven hun bedrijvigheid voort te willen zetten met mogelijke 

uitbreiding van activiteiten op het gebied van onder andere ecotoerisme, een ontwikkeling waarvan 

veel verwacht mag worden in de toekomst. Op dit moment is er geen enkele aanleiding om te 

veronderstellen dat de bedrijvigheid en permanent wonen, zoals bediscussieerd in 2005 en 2016, 

elkaar in de weg staan. Integendeel, de dubbelbestemming van het park en de (nog niet 

uitgewerkte) ondernemersplannen kunnen elkaar versterken en tot op zekere hoogte stimuleren. 

Ondernemers hebben in diverse gesprekken al aangegeven geen enkel bezwaar te zien in 

permanente bewoning in de Leine, mits ze niet in hun huidige ondernemerschap worden gehinderd.    

 

3. Publiekssamenvatting 
 
Het besluit maakt het mogelijk dat eigenaren hun woning permanent betrekken, voor recreatie te 
gebruiken of te verhuren. De dubbelbestemming maakt een einde aan een jarenlange onzekerheid 
voor alle belanghebbenden. Er wordt tegemoetgekomen aan toezeggingen en beloften uit het 
verleden en de verpaupering van het recreatiepark de Leine, veroorzaakt door ongewenste 
leegstand met name in onaantrekkelijke vakantiemaanden, wordt tegengegaan, dankzij een mate 
van continuïteit door permanente bewoning. Recreatiegebruik blijft bestaan voor eigenaren die hun 
pand voor toeristen aanbieden, bewoners die momenteel beschikken over een gedoogbeschikking 

blijven hun rechten voor bewoning behouden.  
 

4. Bevoegdheid van de raad 
 
De raad is bevoegd om een bestemmingsplan te wijzigen en om deze vervolgens te bekrachtigen.  
 
 
5. Beoogd effect  
 
* Duidelijkheid voor de belanghebbenden van Bungalowpark de Leine, de Rietzoom en de 

gemeente.  
 

* Een betere waarborg van de privacy van bewoners en recreanten.   
 

5a Bijkomend effect 
 

* De gemeente Midden-Groningen verbetert haar financiële positie doordat de inkomsten 
hoger zijn (o.a. OZB). 

 
* De gemeente Midden-Groningen ontvangt een hogere uitkering uit het gemeentefonds. 

 
*  De bespaarde handhavingskosten voor Bungalowpark de Leine kunnen ingezet worden voor 

andere doeleinden.  
 

*  Door het aantal gezinnen dat permanent kan wonen in de Leine blijft er aanwas van 

leerlingen voor o.a. de school in Kropswolde. 

* De vergunningen die verleend zijn voor de Rietzoom worden herijkt en het bedrijf kan 

daardoor alle mogelijkheden benutten zoals is vastgelegd in het bestaande 

activiteitenbesluit en afgestemd op de feitelijke situatie. 
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* De menselijke maat is hiermee leidend en niet het restrictief optreden van een overheid.  

* Belanghebbenden worden niet geconfronteerd met niet voorzienbare (aanzienlijke) 

financiële gevolgen.  
* Met dit besluit wordt voorkomen dat mensen uit de gemeente vertrekken, er zijn weinig 

vergelijkbare woningen te verkrijgen in Midden-Groningen in tegenstelling tot het aanbod in 
omliggende gemeentes.  

 
* Permanent wonen en recreëren zin beide toegestaan. 

 
6. Historische context 
 
In de jaren negentig van de vorige eeuw werden de huizen op de Leine verkocht als 
recreatiewoningen, met de toezegging door de verkopende partij dat permanent wonen is 
toegestaan. Meerdere bewoners hebben op grond van deze toezegging en bevestiging door 
medewerkers van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer hun aankoop gedaan, zie bijlage 
1 en 2. De ontwikkeling tot een volwaardig recreatiepark is in die tijd stopgezet door de exploitant.   
 
De provincie Groningen heeft als uitgangspunt dat permanent wonen op recreatieparken niet wordt 
toegestaan, tenzij er degelijk onderbouwde redenen zijn. Dan is hierop een uitzondering te maken. 
Dit is in het geval van de Leine zeker aan de orde. Bovendien is ook het landelijk beleid erop 
gericht meer ruimte te geven aan de gemeente om zelf de eigen bepalingen omtrent wonen en 
recreëren te maken, zie bijlage 3 en 4. Tevens is er door een nijpend woningtekort een noodzaak 
om recreatiewoningen een rol te geven in de oplossing van dit probleem. De minister BZK geeft dit 
aan in een brief die in uw bezit is.  
 
Gezien de vele toezeggingen en groeiende behoefte van belanghebbenden aan helderheid, 
duidelijkheid en mogelijkheden is het nu verstandig om een WIN-WIN situatie te realiseren door een 
bestemmingsplanwijziging door te voeren.   
 
7. Argumenten 
 
Het initiatiefvoorstel past naadloos in de geest van ‘het Kompas - Samen komen we verder!’ met de 
thema’s gemeente als bondgenoot, groots in kleinschaligheid, ieder mens telt & economie van de 
Toekomst, die tezamen de leidraad zijn voor het coalitieakkoord 2018 - 2022. Er wordt 
tegemoetgekomen aan de wens van bewoners en recreanten van de Leine. De ondernemers in de 
nabije omgeving kunnen hun activiteiten voortzetten conform de bestaande afspraken. De 
mogelijkheden tot uitbreiding ten gunste van (eco-)toerisme blijven onverminderd aanwezig. Geen 
van beiden staat onderdruk bij een permanente bewoning in het bungalowpark. De 
recreatiemogelijkheden blijven bestaan en komen met dit besluit niet in het gevaar.   
 
De school in Kropswolde profiteert van de aanwas van schooljeugd vanuit de Leine. Voor de 
voorgenomen nieuwbouw van de Walstraschool  betekent permanente bewoning (89 woningen) een 
welkome versterking voor de aanwas van kinderen in de toekomst. Recreatiewoningen leveren geen 
kinderen voor de Walstraschool op. Hierdoor wordt het onderzoek voor de bouw van een 
kindcentrum of MFC positief beïnvloed. Permanent wonen in de Leine heeft duidelijk een gunstig 
effect op de school en het omliggende recreatiegebied. 
  
De situatie in de Leine is dusdanig uniek dat er geen precedentwerking vanuit gaat. Immers, 
soortgelijke, vergelijkbare, gevallen zijn er niet.  
 
Financieel en sociaal zijn er vele voordelen aan het toestaan van permanente bewoning. Zoals 
meer inkomsten via het gemeentefonds en hogere opbrengst OZB. Bovendien is er geen sprake 
meer van handhavingskosten, er komt duidelijkheid voor alle betrokkenen van recreant tot 
ondernemer, geen gedwongen verhuizingen met alle gevolgen van dien (zoals maatschappelijke, 
sociale en financiële gevolgen voor de gemeente en bewoner) in de toch al krappe woningmarkt in 
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de gemeente Midden-Groningen en een voordeel voor de school in Kropswolde. 
 
Een bestemmingsplan dient iedere 10 jaar geactualiseerd te worden om de feitelijke situatie weer 
te geven en te bestemmen. In 2013 had dit reeds plaats moeten vinden. De feitelijke situatie in 
2013 was dat er 76 woningen permanent bewoond werden. Namelijk 44 woningen via een 
gedoogbeschikking en 32 woningen via inschrijving in het BRP. Deze situatie was bij de 
bestemmingsplanwijziging in 2013 het geval en is nog steeds de huidige situatie. 
 
8. Kanttekeningen en risico’s 
 
* Er is een mogelijke kans op planschade.  
 
* Er is een mogelijke kans op juridische kosten van Bungalowpark de Leine wanneer de 

bestemming niet wordt gewijzigd. 
 

* Handhaving volgt snel, het is per 1 juni 2021 aangekondigd. Een handhavingsplan of 
aangepast bestemmingsplan is tot heden niet bekend waardoor er onduidelijkheid is aan 
welke regels voldaan moet worden. 

 
* Als het bestemmingsplan ongewijzigd zou blijven, dan zal het bungalowpark de claim 

ingediend door Plas en Bossinade doorzetten (brief 16 ingekomen stukken raadsvergadering 
26 november 2020. Aansprakelijkstelling onjuiste besluitvorming in 2017 permanente 
bewoning de Leine).  

 
*  De mogelijkheid van een anterieure overeenkomst met bungalowpark de Leine staat open 

voor nader onderzoek en overleg om tot de oplossing voor dubbelbestemming te komen 
voor Bungalowpark de Leine. 

 
* Om tot de mogelijkheid van een dubbelbestemming op alle woningen van bungalowpark de 

Leine te komen dienen ook de mogelijkheden in nieuwe concept wetgeving meegenomen te 

worden. Zoals gedogen op basis van de nieuwe concept omgevingswet en overdragen van 

gedoogbeschikkingen, zie bijlage 5 

 

9 Financiële paragraaf 
 
Er zullen kosten gemaakt moeten worden om het bestemmingsplan aan te passen, zoals bij alle 
bestemmingsplannen. Dit plan had na 10 jaar ook aangepast moeten worden met de daarmee 
gemoeide kosten. Voor de te sluiten (anterieure) overeenkomsten e.d. mag in alle redelijkheid een 
bijdrage van de belanghebbenden worden verwacht. Uiteindelijk zijn er financieel geen nadelige 
gevolgen voor de gemeente bij herziening van het bestemmingsplan. Juist positieve financiële 
gevolgen zoals uitkering van het gemeentefonds, hogere OZB inkomsten, geen handhavingskosten, 
geen juridische kosten door aansprakelijkheidsstelling en mogelijke andere schadeclaims. De 
gewenste WIN-WIN situatie. 
 
 
10 Communicatie 
 
De WIN-WIN situatie uitleggen aan belanghebbenden van de Leine tijdens diverse bijeenkomsten. 
De wijziging van het bestemmingsplan en publicatie daarvan volgt de gebruikelijke weg.  
 
 
11 Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 
 
Het gewijzigde bestemmingsplan zal te zijner tijd voorgelegd worden aan de raad. 
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Bijlage: 
Bijlage 1: Brief Burgerzaken gemeente Hoogezand-Sappemeer 2 december 1998 
 
Bijlage 2: Brief Burgerzaken gemeente Hoogezand-Sappemeer 5 februari 2001 
 
Bijlage 3: Brief Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3 april 2020 aan de Tweede 
Kamer 
 
Bijlage 4: Brief Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3 april 2020 aan VNG 
 

Bijlage 5: Concept wijziging van het Besluit omgevingsrecht i.v.m. de verruiming van de 

mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. 

 

 

 

 

  

 

 

 


