
Reactie van de initiatiefnemers op de raadsbrief van het College d.d. 19 februari 2021.  
Voor de helderheid is de collegetekst opgedeeld en genummerd waarnaar de reactie van 
de initiatiefnemers beschreven staat.  
 
 

1. College: 
Op 15 februari 2021 ontvingen wij het initiatiefvoorstel van de fracties van 
GroenLinks, VVD en Gemeente Belangen Midden-Groningen waarbij deze partijen 
voorstellen het raadsbesluit van 1 mei 2017 in te trekken met de opdracht te 
komen tot een zogenaamde dubbelbestemming t.w. recreatie en permanent 
wonen. Met het voorstel wordt beoogd duidelijkheid te creëren voor 
belanghebbenden met als bijkomende voordelen onder andere extra inkomsten 
voor de gemeente, minder handhavingskosten, aanwas van leerlingen voor 
scholen in Kropswolde en voorkomen dat mensen uit de gemeente vertrekken. 
Conform artikel 30 van het Reglement van Orde van uw raad maken wij hierbij 
onze wensen en bedenkingen over dit initiatiefvoorstel kenbaar. 
 

Reactie initiatiefnemers:  
In de korte opsomming van het College wordt ´gemakshalve´ voorbijgegaan aan andere 
voordelen uit het initiatiefvoorstel. Er wordt bijvoorbeeld voorbijgegaan aan de 
ontwikkelingen die het rijk, provincie en omgevingswet bieden, eigen uitgangspunten 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. En er wordt in de reactie van het College voorbij 
gegaan aan de ondernemers in de nabije omgeving (slechts 1, namelijk ‘de Rietzoom’) die 
de activiteiten kunnen voortzetten conform de bestaande afspraken en conform het 
huidige ondernemerschap van de Rietzoom. Ook dient hier benoemd te worden dat 
handhaving in 2010 in de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer zonder succes is 
opgepakt.  
 
 
Door het collegebesluit (raadsbrief van mei 2020) worden verschillende groepen negatief 
getroffen, terwijl het initiatiefvoorstel leidt tot een win-win-win situatie voor alle partijen. 
 
 

2. College: 
In het initiatiefvoorstel staat als randvoorwaarde dat de inzet van het College in 
alle opzichten gericht is 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. Sinds de oprichting 
van Bungalowpark de Leine in 1995/1996 is het uitgangspunt altijd geweest 
uitsluitend recreatief bewonen van de vakantiewoningen. Gebaseerd op ruimtelijke 
afwegingen op het gebied van natuur en recreatie is dit planologisch vanaf die tijd 
geregeld in het bestemmingsplan door permanente bewoning als strijdig gebruik 
aan te merken. Hoewel in 2016 een onderzoek heeft plaatsgevonden naar 
juridische inbedding van de functie horeca- en recreatieve bedrijven gezamenlijk 
met de functie wonen, is planologisch nooit afgeweken van de lijn die sinds de 
jaren 90 is gevolgd. Wij zien op planologische gronden geen reden om af te 
wijken van deze gevolgde lijn. Daarnaast vinden wij de effecten van dit voorstel 
op het ondernemerschap in het gebied onaanvaardbaar en wijzen wij op de 



precedentwerking die hiervan uitgaat naar andere recreatieparken maar ook losse 
recreatiewoningen in onze gemeente. Een dubbele woonbestemming leidt tot een 
beperking van de geluidsrechten van (toekomstige) ondernemers.  
 

Reactie initiatiefnemers:  
De verkoop van recreatiewoningen verliep in de jaren negentig uiterst moeizaam. Nadat 
de makelaar, met medeweten van de gemeente HS, kon zeggen dat permanent wonen 
was toegestaan, kwam verbetering in de verkoop en werden de huisjes spoedig verkocht. 
Bijlage 1 in het initiatiefvoorstel en de vele onafhankelijke verhalen van de bewoners van 
het park bevestigen de feitelijke gang van zaken. Een uitzonderlijk villaproject werd 
gerealiseerd waarin de beste elementen van bouwen, wonen en recreëren samenkomen. 
Maar het ontwikkelen van een volwaardig recreatiepark viel stil. In de flyer werd onder 
andere gesproken van WONEN AAN HET WATER en een prachtig voorwoord in deze flyer 
van Burgemeester Van der Linde onderstreept deze woorden. Van het begin af aan is er 
door de gemeente HS naar mogelijkheden gezocht om permanent wonen mogelijk te 
maken. Zo zijn er ook bijvoorbeeld gedoogbeschikkingen (vanaf 2002) afgegeven welke 
een vorm van permanent wonen is.  
 
De door het College aangehaalde beperking van geluidsrechten is een onterecht 
argument. Binnen de gemaakte afspraken met de ondernemer van de Rietzoom is er na 
zorgvuldige geluidsmetingen geluid geen enkel probleem meer om het bedrijf te laten 
bestaan en permanente bewoning op de Leine toe te staan. Dit is tevens door het huidige 
College van Midden-Groningen bevestigd.  
Het College loopt vooruit op mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het toerisme. Maar 
dat is, zacht uitgedrukt, prematuur. Een dubbelbestemming van de Leine zou een hinder 
kunnen vormen zoals het College stelt. Echter, er is tot heden geen enkel initiatief van 
welke ondernemer dan ook bekend (geweest), die meer ruimte vereist te verkrijgen. 
Bovendien is meer ruimte geven aan de ondernemer strijdig met Natura 2000 en een 
dubbelbestemming verstrekken geeft minder druk op het Natura 2000 gebied dan een 
recreatiepark. En ook deze (eventuele) nieuwe ondernemer(s) of activiteit(en) moet(en) 
voldoen aan het wettelijk vastgestelde activiteitenbesluit. En dit zal de komende jaren ook 
zo blijven, denk bijvoorbeeld aan de huidige gedoogbeschikkingen die binnen de Leine zijn 
afgegeven. Desondanks blijft het College hier blindelings aan vasthouden aan toeristische 
ontwikkelingen, zijnde strijdig met de huidige afspraken, terwijl er geen enkele grond is 
om dat te doen.    
 
Precedentwerking is eveneens ten onrechte genoemd door het College, aangezien de 
Leine een unieke combinatie van eigenaarschap heeft en een uniek geval is gezien de 
voorgeschiedenis vanaf 1996. Precedentwerking komt heel nauw en zal in gemeente 
Midden-Groningen niet van toepassing zijn op andere parken of losse recreatiewoningen 
binnen onze gemeente. Bovendien heeft in 2016 toenmalige wethouder dhr. G. Lindeman 
tijdens de raad in Hoogezand-Sappemeer al aangegeven dat precedentwerking niet van 
toepassing is. Er is weinig creativiteit nodig om de uniciteit te bevestigen zoals dat er in 
Midden-Groningen geen ander park is dat aan de 5 criteria van de toenmalige Minister 
Dekker voldoet wanneer er in een recreatiewoning permanent gewoond zou mogen 
worden. 
 
 
 
 



3. College: 
Ondernemers in het gebied dienen zich te houden aan de geluidsvoorschriften in 
het Activiteitenbesluit milieubeheer vanwege de aanwezigheid van panden 
waarin wordt gewoond. Wanneer op de panden uitsluitend de bestemming 
recreatiewoning van toepassing is, gelden voor (huidige dan wel toekomstige) 
ondernemers in het gebied hogere geluidswaarden. Het wijzigen van het 
bestemmingsplan als voorzien in het initiatiefvoorstel door permanente bewoning 
toe te staan, leidt tot een beperking van de geluidsrechten van de ondernemers 
in het gebied. Voor woningen is bepaald dat de geluidsbelasting op de gevel niet 
meer dan 50 dB(A) mag zijn. Voor recreatiewoningen geldt geen wettelijke 
bepaling inzake de geluidsbelasting op de gevel. Wijziging van het 
bestemmingsplan leidt tot een beperking van het ondernemerschap in het gebied 
wat ook zijn weerslag kan hebben op het toerisme in het gebied. Indien het 
bestemmingsplan wel wordt gewijzigd, dan kan dit betekenen dat de gemeente 
gehouden is tot het vergoeden van planschade aan de ondernemers in het 
gebied. Wijziging van het bestemmingsplan leidt tot precedentwerking. 

 
Reactie initiatiefnemers:  
Er is nog geen enkel toeristisch plan ingediend (of bekend of ontwikkeld) dat gehinderd 
kan worden door een bestemmingsplanwijziging van de Leine. Mochten er plannen komen 
dan dienen deze rekening te houden met het nabijgelegen stiltegebied Natura 2000. Het 
College treedt overigens in herhaling wat betreft hogere geluidsnomen. Deze zijn niet van 
toepassing gezien de gedoogbeschikkingen die binnen de Leine zijn afgegeven. De 
ondernemer, eventuele toekomstige ondernemers en activiteiten dienen te voldoen aan 
het nu ook reeds geldende activiteitenbesluit. Zie ook de reactie van initiatiefnemers bij 
punt 2. Evenals de precedentwerking welke in herhaling onterecht genoemd wordt.  
 
Zoals bij aandachtpunt 1 reeds is aangegeven: alleen de Rietzoom komt als ondernemer in 
aanmerking voor eventuele planschade. Het valt zeer te betwijfelen of er überhaupt 
sprake is van planschade aangezien de ondernemer zich dient te houden aan het wettelijk 
voorgeschreven activiteitenbesluit. Het College doet abusievelijk voorkomen alsof er 
sprake is van andere ondernemers in het gebied nabij de Leine, die mogelijk planschade 
kunnen claimen, dat is niet het geval. 
Het initiatiefvoorstel wil alles in het werk te stellen om permanente bewoning mogelijk te 
maken. Hierbij zal begonnen moeten worden met een gesprek met zowel het bestuur van 
de Leine als met de eigenaar van de Rietzoom. Beide hebben belangen zoals permanente 
bewoning, duidelijkheid, rust, een up- to-date bestemmingsplan, etc. Mocht er dan alsnog 
sprake zijn van een eventuele planschade zal deze naar verwachting in het niet vallen bij 
de risico’s welke voor de gemeente in de huidige situatie in het verschiet liggen (juridische 
kosten, handhavingskosten, sociaal aanzien). In gesprekken met de coöperatie de Leine is 
meerdere keren aangegeven dat er afspraken gemaakt kunnen worden om de kosten niet 
ten laste te laten komen van de gemeente. 
 
 
 

4. College: 
Zoals gezegd zien wij geen planologische gronden om af te wijken van het 
huidige standpunt. In het initiatiefvoorstel ontbreken ruimtelijke argumenten 
voor de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan. Ruimtelijke 
argumentatie is een vereiste bij het vaststellen van een bestemmingsplan en is 



van belang om precedentwerking te voorkomen. Binnen de gemeente kennen wij 
losse recreatiewoningen maar ook recreatiewoningen op andere recreatieparken: 
de Borgmeren, de Otter en Villapark Schildmeer. Recreatiepark de Leine 
onderscheidt zich ten opzichte van de andere recreatieparken enigszins op het 
kenmerk van volledig particulier eigenaarschap, maar het ontbreken van 
particulier eigendom is ruimtelijk gezien niet relevant bij de beoordeling van een 
verzoek om een bestemmingsplanwijziging van recreatieve bewoning naar een 
dubbelbestemming. Daarbij dienen immers alle ruimtelijke aspecten te worden 
meegewogen. Ruimtelijk gezien onderscheidt de Leine zich niet van de andere 
recreatieparken. Bestemmingswijziging van recreatiebungalowpark de Leine leidt 
in ruimtelijke opzicht onvermijdelijk tot precedentwerking. Als wordt overgegaan 
tot bestemmingswijzing van de Leine zijn er geen redenen meer om niet mee te 
werken aan soortgelijke wijzigingen voor de overige recreatieparken. 

 
Reactie initiatiefnemers:  
Op dit moment zijn in het bestemmingsplan voorwaarden opgemaakt waarbij zaken spelen 
gelet op het recreatieve karakter. De initiatiefnemers kunnen natuurlijk op dit moment niet 
tot in detail beoordelen waar aanpassingen plaats moeten vinden. De uitwerking is een 
onderdeel van het initiatiefvoorstel. Zaken die planologiosch spelen zijn zaken als 
veiligheid, verkeer en parkeren, voorzieningen vergelijkbaar met andere wijken, woningen 
moeten voldoen aan het bouwbesluit, gemeentelijk woonbeleid (die de gemeente Midden-
Groningen niet blijkt te hebben), speelvoorzieningen, waterhuishouding en 
nutsvoorzieningen. Ook moet bezien worden wat de consequenties zijn voor het legaal 
aanbouwen of bijbouwen  van gebouwen. Kortom, er kan van de initiatiefnemens niet 
verwacht worden hier tot op detail in te voorzien. Daar heeft de gemeente een ambtelijk 
apparaat voor die naar de initiatiefnemers aannemen niet alleen ten dienste staat van het 
Collegemaar ook van de Raad. Zoals het in punt 3 reeds genoemde gesprek met de Leine 
en de Reitzoom, leent zich er uitstekend voor om dit soort zaken te bespreken.  
De initiatiefnemers kijken liever naar wat er wel kan om een win-win-win situatie te 
verkrijgen in een uitermate lastige problematiek die de gemeente deels zelf mede 
gecreëerd heeft.  
 
 
 

5. College:  
Naast het ontbreken van planologische argumenten, het beperken van het 
ondernemerschap en de precedentwerking is het initiatiefvoorstel juridisch niet 
uitvoerbaar om de volgende redenen: 
Het initiatiefvoorstel is in strijd met de Provinciale omgevingsverordening 
Groningen (Hierna:Pov) 
Het is juridisch niet mogelijk om het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
Woongebieden 2013 te wijzigen in een dubbelbestemming wonen en recreëren. 
Dat is in strijd met artikel 2.33 van de Provinciale omgevingsverordening 
Groningen. Daarin is het volgende geregeld: 
Artikel 2.33 Permanente bewoning van recreatieverblijven 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied voorziet niet in 
de mogelijkheid van permanente bewoning van recreatiewoningen, 
recreatiechalets en stacaravans. 
 
De Provinciale omgevingsverordening Groningen biedt de gemeente geen 



mogelijkheid om af te wijken van artikel. 2.33. Het uitgangspunt is dat niet wordt 
afgeweken van artikel 2.33 Pov middels ontheffingverlening. Dit is ook bevestigd 
tijdens het gesprek dat wethouder Boersma heeft gevoerd op 18 januari 2021 
met gedeputeerde Wulfse.  
 
Doormiddel van een anterieure overeenkomst kan de strijdigheid met de Pov niet 
worden opgeheven. Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst tot 
verhaal van de kosten van grondexploitatie ten behoeve van een 
bestemmingsplanwijziging (artikel 6.23 e.v. Wet ruimtelijke ordening). Als er 
overeenstemming is over het wijzigen van een bestemmingsplan waartoe de 
raad beslissingsbevoegd is, dan kan er ter uitvoering van dat bestemmingsplan 
een anterieure overeenkomst worden gesloten met de uitvoerder van het 
bestemmingsplan. Zoals eerder aangegeven staat de Pov het wijzigen van het 
bestemmingsplan in de weg. 

 
Reactie initiatiefnemers:  
De provincie bepaalt in zekere zin wat wel kan en mag in een provinciale omgevingsplan. 
Het is de initiatiefnemers bekend dat de provinciale "spelregels" het niet toestaan om een 
dubbelbestemming op te leggen. Dat is een formele reden van het College om niet mee te 
werken aan de mogelijkheid van permanent wonen. De initiatiefnemers zijn van mening 
dat het unieke van de Leine vraagt om een uitzondering op de regels zoals de 
mogelijkheid in de brief van de Provinciale Staten in 2005 reeds aangeeft. De 
initiatiefnemers weten niet welke argumenten er door het College in het gesprek met de 
gedeputeerde zijn aangevoerd om het unieke karakter van de Leine tot uitdrukking te 
brengen of dat het een formele uitwisseling van al bekende "regeltjes" is geweest. 
Bovendien heeft minister Ollongren op de problematiek bij de Leine aangegeven: “De 
gemeente heeft als lokale overheid het beste zicht op de verschillende belangen die spelen 
en de mogelijke toekomstperspectieven met betrekking tot dit specifieke park. Het is aan 
de gemeente om deze afwegingen te maken.” 
 
De initiatiefnemers vragen het College de mogelijkheden te onderzoeken met als 
uitgangspunt permanente bewoning mogelijk te maken. Als er vervolges gekeken wordt 
naar het unieke karakter van de Leine, de brief van de Provinciale Staten in 2005, een 
positieve insteek voor permanente bewoning, het concept besluit wetswijziging, de 
aangegeven richting van de Tweede Kamer in de motie Koerhuis/van Eijs en de uitspraak 
van de minister, dan denken de initiatiefnemers dat er voldoende mogelijkheden zijn om 
van de provinciale spelregels af te kunnen wijken.  
 
Uit de genoemde reactie van het College, zoals provinciale regels, planologische zaken, 
precedentwerking, meerdere benadeelde ondernemers, toekomstige 
ondernemers/plannen/activiteiten en het vermeende hogere geluidsniveau, maken de 
initiatiefnemers op dat er vooral gekeken wordt waarom permanente bewoning niet kan. 
Het voorstel geeft aan deze houding te keren in te kijken hoe het wél kan. Te meer om de 
genoemde risico’s weg te nemen en voor een win-win-win situatie te gaan. Een geschikte 
mogelijkheid wordt geboden in het initiatiefvoorstel met de concept regeling wijziging 
besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning. In plaats van handhaving, stress, 
verdriet, claims, rechtsgang, etc., wordt hiermee duidelijkheid en rust verkregen. 

Het is bij de initiatiefnemers bekend dat een anterieure overeenkomst de strijdigheid met 
de Pov niet wordt opgeheven. Door middel van een anterieure overeenkomst kunnen 



afspraken met de Leine en eventueel de Rietzoom worden vastgelegd. Zo hebben de 
initiatiefnemers de mogelijkheid van een anterieure overeenkomst bedoeld om tot de 
oplossing te komen. Dit dient nader onderzocht te worden. 
 
 
 

6. College 
In het ontwerp Omgevingsverordening provincie Groningen 2022, die vooruitloopt 
op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is in artikel 3.34 Permanente 
bewoning van recreatieverblijven het volgende geregeld: Een omgevingsplan dat 
betrekking heeft op het buitengebied voorziet niet in de mogelijkheid van gebruik 
als feitelijk hoofdverblijf van verblijfsruimten waaraan een recreatieve functie is 
toegedeeld. Ten aanzien van gedogen en het overdragen van gedoogbeschikkingen 
benadrukken wij dat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden en 
uitspraken daarover niet met zekerheid kunnen worden gedaan. Gedogen onder de 
concept Omgevingswet heeft betrekking op het opleggen van wettelijke 
gedoogplichten. Daaronder wordt verstaan dat de burger een wettelijke 
gedoogplicht kan worden opgelegd om in het kader van het algemeen belang 
bepaalde activiteiten op zijn grond toe te staan. De wettelijke gedoogplicht kan dus 
het eigendomsrecht van een individu op een onroerende zaak terzijde stellen om 
redenen van algemeen belang, maar biedt geen grondslag voor het toestaan van 
buitenplanse activiteiten middels gedoogbeschikkingen. De wettelijke gedoogplicht 
betreft dus geen mogelijkheid om in het bestemmingsplan de dubbelbestemming 
wonen en recreëren toe te staan. Ook anderszins biedt de concept Omgevingswet 
geen mogelijkheid voor verlening van een gedoogbeschikking dan wel de 
overdracht daarvan. 
 
Concept-Omgevingswet 
In de concept-Omgevingswet is wel vergunningverlening voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit opgenomen. Vergunningverlening is echter niet mogelijk als 
de buitenplanse omgevingsplanactiviteit in strijd is met instructieregels van de 
provincie of het Rijk, tenzij daarvoor een ontheffing door de Provincie of het Rijk is 
verleend. Gedeputeerde staten hebben in door hen aangewezen gevallen het recht 
van advies en instemming bij beslissingen op aanvragen om een 
omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. In het hiervoor 
aangehaalde artikel 3.34 Permanente bewoning van recreatieverblijven is als 
instructieregel opgenomen dat een omgevingsplan niet voorziet in de mogelijkheid 
van gebruik als feitelijk hoofdverblijf van verblijfsruimten waaraan een recreatieve 
functie is toegedeeld. Gelet hierop biedt ook vergunningverlening voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit (zijnde een dubbelbestemming voor het 
recreatiepark) zoals beoogd in de concept-Omgevingswet geen oplossing. 
 
Concept wijziging Bor 
De concept wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) biedt mogelijkheden 
voor object gebonden vergunning en het overdragen daarvan. In de Nota van 
toelichting op de concept wijziging Bor wordt overwogen dat vergunningverlening 
op grond van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo een discretionaire bevoegdheid 
betreft. Dit betekent dat gemeenten beleidsruimte hebben om de 
omgevingsvergunning al dan niet te verlenen. Gemeenten kunnen omtrent de 
permanente bewoning van recreatiewoningen beleidsregels opstellen, hetgeen 



inwoners duidelijkheid kan verschaffen over de wijze waarop de betreffende 
gemeente omgaat met deze bevoegdheid. 
 
Gemeenten zullen bij de vergunningverlening een lokale afweging moeten maken, 
waarbij de gemeente beoordeelt of het verlenen van de omgevingsvergunning in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Echter, het verlenen van 
de omgevingsvergunning mag niet in strijd zijn met de ter plaatse geldende 
provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), tenzij met toepassing van artikel 4.3 van de Wro een ontheffing van de Pov 
door de Provincie is verleend. Vergunningverlening voor permanente bewoning is in 
strijd zijn met artikel 2.33 van de Provinciale omgevingsverordening Groningen. De 
gemeente zal hiervoor geen ontheffing verkrijgen. 
Wij concluderen dat noch naar geldend recht noch naar komend recht (concept 
wetgeving) permanente bewoning van recreatieverblijven mogelijk is. 
 

Reactie initiatiefnemers: 
De strekking van het initiatiefvoorstel is duidelijk. De initiatiefnemers willen een andere 
oplossing voor de problematiek dan afstevenen op risico’s en ongewenst ingrijpen op een 
leefomgeving die zich al bijna 25 jaar op de huidige manier ontwikkelt. Onze taak als 
gemeente is meer dan alleen uitvoering van regeltjes op grond van medebewind. In alles 
dient de gemeente op te komen voor de belangen van de inwoners, ondernemer en 
gehele gemeente. Het initiatief voorstel wil juist graag het gedogen vervangen door een 
wijziging van de ruimtelijke plannen. Dubbelbestemming: wonen én recreëren.  
 
 
 

7. College 
Naast de inhoudelijke bedenkingen willen u wijzen op een aantal feitelijke 
onjuistheden die in het initiatiefvoorstel staat vermeld: 
1. Anders dan in de Inleiding wordt gesteld gebeurde de permanente bewoning op 
De Leine zonder instemming van de gemeente. Het strijdige gebruik werd 
vooralsnog stilzwijgend gedoogd en in eerste instantie werd er niet actief tegen 
opgetreden. Dit veranderde aan het begin van deze eeuw onder druk van de 
media-aandacht voor illegale bewoning van vakantiehuizen en de jurisprudentie van 
de hoogste bestuursrechter ten aanzien van gedogen. Gemeenten werden van 
rijkswege aangespoord om deze problematiek aan te pakken. Dit leidde tot het 
opstellen van een Plan van aanpak onrechtmatige bewoning recreatieverblijven 
Gemeente Hoogezand-Sappemeer 2006, als resultaat van discussie die startte met 
een discussienotitie over de legalisatie van de permanente bewoning van 
recreatieverblijven in het recreatiegebied Meerwijck in september 2003. In het Plan 
van Aanpak werd een beleidskader gesteld voor de hele gemeente Hoogezand-
Sappemeer. Het Plan van Aanpak voorzag zowel in een regeling voor de verlening 
van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen als in een regeling voor handhavend 
optreden tegen onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. In 2006 is ook 
uitvoering gegeven overeenkomstig het in het Plan uiteengezette toezicht op en de 
handhaving van het bestemmingsplan. 
 

Reactie initiatiefnemers: 
Het hier gestelde is niet juist, verschillende mensen van bungalowpark de Leine 
onderschrijven het verhaal, afzonderlijk van elkaar, zoals beschreven in het 



initiatiefvoorstel. Zie hiervoor ook de bijlages in het initiatiefvoorstel.  
Het College schrijft vervolgens in haar reactie dat gemeenten van rijkswege werden 
aangespoord om deze problematiek aan te pakken. Dat klopt en hierbij is juist gekeken of 
de Leine in aanmerking zou kunnen komen voor permanente bewoning. Dat kon omdat 
het plan aan de 5 criteria van de toenmalige Minister Dekker voldeed. 
In 2006 is er inderdaad gehoor gegeven aan handhaving. Het uiteindelijke toezicht werd 
uiteindelijk pas in 2010 uitgevoerd. Dit handhavingstraject heeft veel geld gekost en tot 
heden is er niets aan de situatie op de Leine veranderd. 
 
 
 

8. College 
In de historische context staat dat het gezien de vele toezeggingen nu verstandig is 
om een win-win situatie te creëren. Door de gemeente zijn geen toezeggingen 
gedaan over het toestaan van permanente bewoning van de recreatiewoningen. In 
de bijlagen bij het initiatiefvoorstel wordt niet meer gemeld dan dat sprake is van 
het gebruik als briefadres (bijlage 1) bij een andere persoon en de verwerking van 
een adreswijziging (bijlage 2). Er blijkt niet uit dat ter plaatse permanent mocht 
worden gewoond in een recreatieverblijf. 

 
Reactie initiatiefnemers: 
De initiatiefnemers willen een win-win-win situatie, dat wat het beste is voor de 
gemeente, het beste voor de ondernemer en het beste voor bungalowpark de Leine. Met 
de richting die het College nu kiest stevent de gemeente af op verliessituaties waaronder 
genoemde risico’s en juridische procedures voor de gemeente. Niet het beste voor de 
gemeente, niet het beste voor de ondernemer en niet het beste voor de Leine. Er is een 
beter en realistisch besluit mogelijk zie het initiatiefvoorstel. De initiatiefnemers vragen om 
met een frisse blik naar de problematiek te kijken en bieden met dit voorstel een 
definitieve oplossing.  
 
 
 
College. 

In de laatste alinea onder argumenten staat dat het bestemmingsplan 
Woongebieden in 2013 geactualiseerd had moeten worden voor het gebied 
recreatiebungalowpark De Leine. Dit is onjuist. Het bestemmingsplan is op 10 juni 
2013 vastgesteld. Op 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen 
komen te vervallen.  
 
Tot slot 
Alles overwegende hebben wij grote bezwaren tegen het initiatiefvoorstel. De 
opdracht is onuitvoerbaar vanwege het ontbreken van ruimtelijke argumentatie, de 
strijdigheid met de Pov, de beperking van het ondernemerschap en de 
precedentwerking die uitgaat van dit voorstel. Door vast te houden aan de lijn die 
sinds de jaren 90 wordt gevolgd en die meermaals is herhaald, behouden we 
duidelijkheid voor de belanghebbenden. Gelet hierop adviseren wij u het voorstel 
niet aan te nemen. 
Wij delen u verder mee dat wij tegelijkertijd voortgaan met de 
bestemmingsplanprocedure “Partiële herziening Woongebieden”. Dat geldt ook voor 
het opstellen van beleidsregels met betrekking tot handhavend optreden tegen 



permanente bewoning van recreatiewoningen. Nadat deze beleidsregels zijn 
opgesteld zal hierover inspraak worden ingewonnen en zal de uitkomst hiervan met 
een inspraaknotitie met de raad worden besproken. Naar verwachting zal dit in mei 
plaatsvinden. 
Met nadruk willen wij u erop attenderen dat in de beleidsregels met betrekking tot 
handhavend optreden de menselijke maat in acht zal worden genomen. Met name 
zullen wij oog hebben voor personen in kwetsbare posities, mede tegen de 
achtergrond van de huidige maatschappelijke omstandigheden (corona). Een en 
ander overeenkomstig de door de minister herhaaldelijk gedane oproep.  

 
Reactie initiatiefnemers:  
Tot slot: 
Met de reactie in de raadsbrief van het College op het initiatiefvoorstel loopt het College 
vooruit op de beslispunten uit het voorstel waar de raad nog over moet besluiten. 
Vervolgens denkt het College te werken met een ‘menselijke maat’ door te stellen dat de 
bewoners van de Leine tot 1 juni 2021 de tijd hebben om een andere woning te vinden, 
c.q. de woning te verlaten en slechts als recreatiewoning te beschouwen. Het is aan de 
raad om te bepalen of deze handelswijze inderdaad een ‘menselijke maat’ genoemd kan 
worden. Bij die afweging dient meegenomen te worden dat 1 juni 2021 nog slechts twee 
maanden ver is, er geen sluitend handhavingsvoorstel ligt, financiën bij handhaving niet 
duidelijk zijn, dat de mensen geen duidelijkheid hebben en nog niet weten waar men aan 
toe is en dat de raad buitenspel is gezet door het College ondanks toezeggingen om een 
handhavingsvoorstel aan de raad voor te leggen. Tevens dient de huidige woningmarkt 
een duidelijke stempel bij de handhaving te krijgen om de mensen niet “weg te jagen” uit 
onze eigen gemeente omdat er geen passende woningen beschikbaar zijn.  
 
Als laatste willen de initiatiefnemers de communicatie tussen College en bewoners van de 
Leine benoemen. Deze is misschien kwantitatief te verdedigen – aantal gesprekken, aantal 
brieven - maar is vooral volstrekt eenzijdig en dwingend vanuit de gemeente geweest. Zie 
de laatste brief die de bewoners dd. 10 maart 2021 ontvangen hebben. Er is veel 
ontevredenheid, boosheid, stress en verdriet. Gelukkig is het laatste woord aan de raad. 
Daar vertrouwen de initiatiefnemers dan ook op.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Initiatiefnemers voorstel Bungalowpark de Leine 
de fracties van Gemeente Belangen Midden Groningen, GroenLinks en VVD 


