
Beste Raadsleden, 
  
Op de website van de gemeente Midden-Groningen kunnen jullie de notitie van de 
wethouder vinden betreffende permanente bewoning op De Leine, 
zie https://bestuur.midden-groningen.nl/vergaderingen/Raadscommissie/2020/11-
juni/19:30document 02 Notitie Permanente bewoning De Leine 28 mei 2020. 
Graag wil ik jullie informeren dat in dit document meerdere stellingen staan (allemaal 
stellingen tegen het toestaan van Permanente bewoning op De Leine) die als feit 
gepresenteerd worden zonder enige onderbouwing middels documenten, correspondentie 
of anderszins. Hierdoor lijkt het wanneer je het document leest dat er maar 1 conclusie 
mogelijk is, en dat is geen permanente bewoning toestaan. Echter wanneer je weet dat de 
onderbouwing van de stellingen ontbreekt en wanneer je weet dat alle argumenten 
dievoor permanente bewoningen pleiten zorgvuldig uit het document zijn weggelaten, dan 
weet je ook dat dit document een zeer eenzijdige weergave van de werkelijkheid is. 
  
Even heel kort de historie, op 1 mei 2017 is het Raadsbesluit (dit Raadsbesluit is (bewust?) 
niet als bijlage bij de raadsbrief opgenomen) aangenomen waarin Permanente bewoning op 
De Leine niet werd toegestaan, met als enige reden dat de combinatie van bedrijven en 
permanente bewoning op De Leine niet zouden samengaan aangezien de geluidsproductie 
van De Rietzoom te hoog is voor een acceptabel woon- en leefklimaat op De Leine. 
  
Citaat Raadsbesluit: 
Er is echter één omgevingsaspect dat van invloed is op – en beïnvloed wordt door- het 
permanent bewonen: geluid 

  
Tijdens het opstellen van het plan van aanpak van ‘hoe te handhaven op Permanente 
bewoning op De Leine’ bleek echter, nadat er geluidsmetingen waren uitgevoerd, dat de 
geluidsproductie van De Rietzoom wel binnen de normen voor een acceptabel woon- en 
leefklimaat op De Leine vallen. Daarnaast bleek dat de uitvoering van het in het raadsbesluit 
genoemde omzetten van de persoonsgebonden overgangsrechten naar persoonsgebonden 
gedoogbeschikkingen juridisch niet haalbaar is. 
Op grond van deze twee feitelijke onjuistheden in het Raadsbesluit van 2017 had de 
wethouder moeten concluderen dat er een nieuwe Raadsbesluit zou komen (zoals de 
Wethouder ook heeft toegezegd in de Raadsvergadering van 31 Oktober 2019, waarin hij 
aangaf in Januari 2020 met een nieuw Raadsbesluit te komen) waarin alleaspecten van voor 
en tegen permanent wonen zouden worden meegenomen. 
Echter nu komt de Wethouder, 5 maanden later dan beloofd (hij heeft dus ruim de tijd 
gehad alle aspecten te onderzoeken) niet met een nieuw Raadsbesluit, maar met een 
Raadsbrief, welke zodanig is opgesteld dat alle aspecten die pleiten tegen permante 
bewoning zijn aangedikt, overdreven of niet onderbouwd met documenten, en alle 
argumenten die pleiten voor permanente bewoning zijn weggelaten.  
  
Ik zal hieronder kort een aantal van de stellingen weergeven die zonder verdere 
onderbouwing of documentatie in het document als feit worden gepresenteerd. 
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Stelling 1 

Bij het legaliseren van permanente bewoning zou eenzelfde hoeveelheid woningen afgaan 
van de nieuwbouwruimte die aan de gemeente Midden-Groningen is toegedeeld op grond 
van de regionale woninbouwafspraken en die de provincie als toetsingskader hanteert. Dit 
terwijl er nu al onvoldoende nieuwbouwruimte lijkt te zijn voor het uitvoeren van alle 
bestaande concrete ambities. Ook vanuit die optiek is legalisering van de permanente 
bewoning niet gewenst. 
Onderbouwing 

Nergens is aangegeven hoe groot de huidige nieuwbouw afspraken zijn, voor welk tijdspad 
die afspraken zijn gemaakt en welke ‘bestaande concrete ambities’ bedoeld worden. 
Toelichting 

In de woonvisie Nieuw Midden-Groningen (document is (bewust?) niet als bijlage 
toegevoegd) staat: 

Tot 2028 moeten er volgens de provinciale prognose netto ongeveer 100 woningen 
worden toegevoegd en 

volgens de positieve groeivariant 600 woningen. Wij houden rekening met een midden 
variant (300 woningen) en streven met goede woningen in aantrekkelijke dorpen naar 600 

  
Dit geeft al aan dat er een ruime marge is wat betreft de nieuwbouwruimte en dat er zelfs 
moeite gedaan moet worden om de positieve variant te halen. Daarnaast is er momenteel 
een groot woningtekort, dus als het toestaan van permanente bewoning op De Leine al ten 
koste zou gaan van de nieuwbouwruimte (maar zelfs dat is nog niet eens feit, andere 
gemeenten die permanente bewoning wel hebben toegestaan hebben dat opgelost zonder 
vermindering van hun nieuwbouwruimte), dan staat het de gemeente altijd vrij een 
verruiming van deze nieuwbouw ruimte aan te vragen. 
  
Daarnaast vermeld de woonvisie ook nog een achterstand van 400 woningen. 
          
Daarmee willen we ook de achterstand inlopen van ca. 400 woningen die door de 
bevingseffecten de laatste jaren is opgebouwd 

  
Met andere woorden, als de woningen van De Leine al meegeteld worden in de beschikbare 
nieuwbouwruimte, dan zou dit een klein deel van deze achterstand kunnen opvullen. 
  
Bovendien vallen de woningen op De Leine, perfect bij de in de woonvisie genoemde 
stelling: 
  
Aanvullend werken we aan extra groei door de overdruk uit de stad een plek te geven aan 
de westzijde (Harkstede, Meerwijck en andere plekken in dit deel van de gemeente) 
(verwachting: 250 extra huishoudens) en met een groot aantal zeer kleinschalige projecten 
een uniek aanbod te creëren (kans: tot 250 extra huishoudens). 
 

De Woonvisie laat zich niet uit over het al dan niet permanent wonen op De Leine. Die 
keuze dient daar ook niet plaats te vinden maar binnen het ruimtelijke kader. De keuze om 
niet te legaliseren vloeit voort uit het bestendige ruimtelijke beleid dat de gemeente voert 



ten aanzien van het permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied in 
combinatie met de RenT doelstellingen en dit is als zodanig vastgelegd in het BP. Daarbij 
komt dat de gemeente gebonden is aan hogere regelgeving. Dat is geregeld in artikel 4.1 
Wro. Daarin is bepaald dat, indien provinciale belangen dat met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens provinciale verordening regels 
kunnen worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. Dit is dus geregeld in 
artikel 2.33 van de Provinciale Omgevingsverordening, waarin is bepaald dat permante 
bewoning van recreatiewoningen in het provinciale buitengebied verboden is. Als de 
gemeente zich daar niet aan houdt kan de provincie een aanwijzing geven op grond van 
artikel 4.3 Wro. Omdat er over bestemmingsplanwijzigingen verplicht bestuurlijke 
vooroverleg tussen gemeente en provincie is (op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke 
ordening) komt het meestal niet tot een aanwijzing. Uit dit wettelijke stelsel blijkt echter dat 
de gemeente niet vrijstaat het bestemmingsplan in elke gewenste richting ruimtelijke vorm 
te geven.  
 

  
Stelling 2 

Met het voortzetten van dit beleid worden precedent scheppende effecten met ernstige 
economische gevolgen voor de ondernemers en de ontwikkeling van de recreatie in het 
gebied voorkomen 

Onderbouwing 

Nergens wordt onderbouwd hoe die precedent scheppende werking dan zou moeten 
werken, en tot welk economische gevolgen dit voor de bedrijven zou leiden. 
Toelichting 

Precedentwerking: De minister van wonen (Ollongren) geeft heel duidelijk aan dat 
gemeenten voor ieder park een oplossing moet zoeken welke het beste is voor dat 
specifieke park. Aangezien ieder park een unieke situatie betreft, kan het toestaan van 
permanente bewoning op het ene park dus nooit een precedent zijn voor het andere park. 
 
De vraag over de precedentwerking is voor advies aan onze huisadvocaat voorgelegd. Het 
advies luidt als volgt:  
‘Ja, er kan precedentwerking uitgaan van het toestaan van permanente bewoning. Dit hoeft 
niet in alle gevallen fataal te zijn, maar er zal extra gemotiveerd moeten worden waarom in 
het ene geval wel wordt gelegaliseerd en in het andere geval niet (toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel). Zonder u nu concreet te kunnen adviseren over de situatie van Klein 
Scheveningen merkt u daarover in uw notitie al op dat de situatie hier wat anders ligt.’ 
 
Met andere woorden: het antwoord op de vraag welke oplossing de beste is, is afhankelijk 
van de specifieke lokale situatie. Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan het materiële 
gelijkheidsbeginsel dat vereist dat gevallen afhankelijk van de mate van hun verschillen 
zoveel mogelijk gelijk zullen worden behandeld.   
 
Economische schade: De ernstige economische schade voor de bedrijven wordt op geen 
enkele wijze gekwalificeerd of gekwantificeerd, sterker nog, in de bijlage 8 
LanghoudtenWiarda, staat letterlijk:  



‘Als gevolg van de planologische wijziging is geen voor vergoeding in aanmerking komende 
planschade opgetreden. ‘ 
Het betreft hier de planologische wijziging van Permanente bewoning onder het 
overgangsrecht toestaan op De Leine. Met andere woorden het adviesbureau dat de 
gemeente heeft ingehuurd om te onderzoeken of de bedrijven schade lijden als gevolg van 
Permanente bewoning op De Leine, concludeert dat dit niet het geval is, en toch stelt de 
Wethouder dat de bedrijven ernstige economische gevolgen zullen ondervinden van deze 
wijziging.  
 

Het rapport van Langhout&Wiarda wordt hier selectief geciteerd. In de passage voor de hier 
aangehaalde alinea staat:  
 
‘Als gevolg van vorenstaande (de aanwezigheid van onder het persoonsgebonden 
overgangsrecht vallende recreatiewoningen) dient de horeca-inrichting met betrekking tot 
geluid aan strengere eisen te voldoen. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 
dient ten gevolge van vorenstaande aan de volgende normen te voldoen. In de dag-, avond- 
en nachtperiode bedraagt de geluidbelasting op de gevel van de woningen maximaal 
respectievelijk 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A). Het maximaal geluidsniveau LAmax bedraagt 
in die periodes maximaal respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A).  
 
Als gevolg hiervan wordt het bedrijf beperkt in zijn bestaande exploitatie. Of het 
bronvermogen van het geluid zal beperkt dienen te worden of het bedrijf zal isolerende 
maatregelen dienen te treffen om aan voornoemde waarden te voldoen. Hierdoor zal in 
beginsel vermogens- en inkomensschade optreden. Begroting is mijns inziens niet nodig, 
omdat de schade niet in causaal verband staat tot het vigerende bestemmingsplan. Immers 
uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt, dat 
schade als gevolg van illegale bouw en illegaal gebruik, alsmede de legalisering achteraf van 
deze illegale activiteiten niet geacht wordt voort te vloeien uit de legaliserende planologisch 
maatregel.’ 
 
De conclusie van Langhout&Wiarda is niet dat er geen schade is, maar dat de planschade 
niet in een causaal verband staat tot het vigerende bestemmingsplan. Er is echter wel 
degelijk sprake van vermogens- en inkomensschade omdat er moet worden geïnvesteerd in 
maatregelen om aan de geluidnormen te voldoen.  
  
  
Stelling 3 

De kosten voor de handhaving worden geraamd op een bedrag van jaarlijks € 50.000, -. 
Vanaf 1 juni 2021 tot 1 januari 2022 betekent dit dat er € 25.000, - benodigd is. 
Onderbouwing 

Bijlage 19 bevat de offerte van MB-All waar dit bedrag waarschijnlijk op gebaseerd is, maar 
daarin zijn de bedragen weggelakt. 
Toelichting 

Aangezien de Wethouder denkt schijnbaar denkt dat offerte bedragen privacygevoelig zijn, 
en daarmee de controlerende functie van de Raad ondermijnt, kan de offerte niet op kosten 
gecontroleerd worden. Echter andere gemeenten die getracht hebben te handhaven op 



permanente bewoning op een recreatie park komen tot een kosten post van ongeveer € 
25.000, - per object. Op De Leine zal in eerste instantie zal op 32 objecten gehandhaafd 
moeten worden (kosten 32 * € 25.000,- = € 800.000, -). Dit zijn kosten die ieder jaar terug 
zullen komen, sterker nog de kosten zullen ieder jaar hoger worden want wanneer een 
bewoner vertrekt die onder het overgangsrecht valt, dan zal vanaf dat moment ook op deze 
woning gehandhaafd moeten worden. En zelfs wanneer alle bewoners vertrokken zijn dan 
zal de gemeente, omdat permanente bewoning niet is toegestaan, nog steeds moeten 
handhaven aangezien de gemeente een handhavingsplicht heeft. De ervaring op andere 
parken leert ook, dat wanneer er niet actief gehandhaafd wordt er al snel weer permanent 
gewoond gaat worden. Deze groeiende jaarlijkse terugkerende kosten zullen als een 
enorme last op de jaarlijkse begroting drukken. 
Bovendien geeft de minister ook aan, dat als een gemeente al kiest voor handhaving (wat 
sowieso al een onmogelijke taak is) dat dit nooit een integrale oplossing kan zijn (zie bijlage 
1.01 bijlage 1 stand van zaken actie agenda vakantieparken) 

‘Daarbij geldt dat alleen handhaven nooit een integrale oplossing kan zijn.’ 
Mocht de gemeente dus op het huidige pad door willen gaan, dan zal er naast het 
handhavingsplan een gedegen plan moeten komen hoe leegstand en verpaupering van het 
park te voorkomen. 
 
In de raadsbrief en in het collegevoorstel wordt over de financiën het volgende opgemerkt: 
´Hierbij wordt aangetekend dat jaarlijks dient te worden geëvalueerd hoe de handhaving 
verloopt. Als uit de evaluatie blijkt dat de feitelijke bewoningssituatie weer overeenkomt 
met het bestemmingsplan, kan het benodigde budget naar beneden worden bijgesteld.’ 

Wij onderschrijven de visie van de minister dat handhaving op zich alléén nooit een 
integrale oplossing zal vormen. In het kader van het op te stellen handhavingsbeleid dat aan 
uw raad zal worden voorgelegd, wordt dit ook meegenomen.  
Dat laat onverlet dat het het handhavingsbeleid wordt opgesteld vanuit de beleidsmatige 
keuze die er primair op gericht is om recreatiewoningen in het buitengebied niet te 
legaliseren tot permanente bewoningen. 
 
 

Stelling 4 

Ook het bij huisadvocaat Yspeert advocaten ingewonnen advies bevestigt dat de regeling in 
het bestemmingsplan handhaving van het verbod op illegale permanente bewoning van 
recreatiewoningen op De Leine mogelijk maakt (Bijlage 20). Vakantieparken waarin dat tot 
dusver bijvoorbeeld met succes is toegepast, zijn de gemeenten Millingen en Beuningen. 
Onderbouwing 

Er is geen enkel document dat laat zien dat de gemeenten Millingen en Beuningen succesvol 
zijn in het handhaven van permanente bewoning. 
Toelichting 

In de Gemeente Beuningen is nog in een enorme strijd gaande met de bewoners op het 
recreatiepark en er is tot nu toe nog geen enkele bewoner succesvol uitgezet of 
weggejaagd. Van de gemeente Millingen is überhaupt geen enkele documentatie over 
succesvol handhaven te vinden. 



Daarentegen zijn er zeer veel gemeenten die succesvol permanente bewoning hebben 
gelegaliseerd op hun recreatiepark, maar deze succesverhalen zijn niet opgenomen in de 
raadsbrief. 
Zie: https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/alweer-een-recreatiepark-op-weg-naar-
woonwijk 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/155149/Vakantiepark-Holle-Drift-in-Schipborg-wordt-
woonwijk 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439973/t-Isselt-in-Ulft-kan-gewone-woonwijk-
worden 

Ook bestaat er een lijst waarop alle parken in Nederland worden vermeld waar permanente 
bewoning met bestemmingsplan wijziging of dubbelbestemming is toegestaan (55 parken 
en de lijst blijft groeien). 
Zie: https://bvvw.nl/images/2020/Legalisatielijst_07042020.pdf 

Deze lijst heeft de coöperatie De Leine ook aan de Wethouder overhandigd maar de 
Wethouder heeft deze lijst niet als bijlage opgenomen. 
 

Handhaving is het bestuursrechtelijke middel van de overheid om een met het publiekrecht 
strijdige situatie te herstellen. Op de gemeente rust een beginselplicht tot handhaving die 
slechts onder bijzondere omstandigheden terzijde kan worden gesteld. Het gaat dan om een 
concreet uitzicht op legalisatie dan wel de situatie waarin het handhaving onevenredig zou 
zijn in verhouding tot de daarmee te bereiken doeleinden. Per concrete situatie wordt 
bekeken hoe het beste kan worden opgetreden, met inachtneming van alle 
omstandigheden van het geval. Wij hebben als gemeente een eigen bevoegdheid als het 
gaat om toezicht en handhaving van de bestuursrechtelijke regelingen.  
Het is een eigen bevoegdheid van de gemeente om zelfstandig te beslissen of zij al dan niet 
overgaat tot het toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Daarbij is elke 
situatie weer anders. Zij laat zich daarbij niet leiden door een lijst waarop meer dan 50 
gemeenten voorkomen die daartoe al hebben besloten. Deze gemeenten hebben elk hun 
eigen afweging gemaakt ten aanzien van de vraag of zij wenst over te gaan tot al dan niet 
toestaan van permanente bewoning. Zoals hierboven aangegeven is een gemeente vrij om 
zelf haar bestemmingsplannen vast te stellen, met dien verstande dat zij daarbij gebonden 
is aan hogere planologische regelingen zoals de Provinciale omgevingsverordening. Wij 
verwijzen daarvoor verder naar de reactie op stelling 1.  
  
Stelling 5 

Het Allround Watersport Meerwijck valt onder hetzelfde bestemmingsplan 
"Woongebieden" uit 2013. Echter ligt de situatie hier wat anders. Bij de totstandkoming van 
het bestemmingsplan Woongebieden is namelijk een aantal woningen op Klein 
Scheveningen, waar al langere tijd permanent gewoond werd, over het hoofd gezien. Voor 
tenminste één woning, Klein Scheveningen 101, geldt dat deze in de directe nabijheid van 
het bedrijf ligt, binnen de milieucontour (geluid). Dit vormt een directe bedreiging voor de 
bedrijfsvoering van het Allround Watersport Meerwijck. Voor de recreatiewoning Klein 
Scheveningen 101 geldt namelijk nu een objectgebonden overgangsrecht. Dit betekent dat 
na verkoop van de woning door de opvolgend eigenaar deze recreatiewoning ook wederom 
permanent mag worden bewoond. Momenteel levert de permanente bewoning geen 

https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/alweer-een-recreatiepark-op-weg-naar-woonwijk
https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/alweer-een-recreatiepark-op-weg-naar-woonwijk
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/155149/Vakantiepark-Holle-Drift-in-Schipborg-wordt-woonwijk
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/155149/Vakantiepark-Holle-Drift-in-Schipborg-wordt-woonwijk
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439973/t-Isselt-in-Ulft-kan-gewone-woonwijk-worden
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439973/t-Isselt-in-Ulft-kan-gewone-woonwijk-worden
https://bvvw.nl/images/2020/Legalisatielijst_07042020.pdf


concrete problemen op, vanwege de goede verstandhouding van de huidige 
eigenaar/bewoner met de eigenaar van Allround Watersport Meerwijck, maar dat kan bij 
een opvolgend eigenaar zomaar anders komen te liggen, met alle gevolgen van dien voor de 
bedrijfsvoering van Allround Watersport Meerwijck. Het is daarom noodzakelijk de nog 
bestaande objectgebonden overgangsrechten op korte termijn om te zetten in 
persoonsgebonden overgangsrechten. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden 
aangepast. Met de bewoner/eigenaar van de woning aan Klein Scheveningen 101 is één en 
ander besproken en deze heeft hierop instemmend gereageerd. 
Onderbouwing 

Er is geen enkel document welke onderbouwt dat de eigenaar van de woning deze wijziging 
heeft geaccepteerd.  
 
Op donderdag 4 juni 2020 heeft de eigenaar desgevraagd telefonisch bevestigd aan de 
gemeente dat hij akkoord gaat met wijziging van een objectgebonden overgangsrecht naar 
een persoonsgebonden overgangsrecht. Hij heeft dit nog nog eens onderstreept tijdens zijn 
inspreken op de raadscommissievergadering van 11 juni 2020.  
 

Toelichting 

Naast dat er geen enkel document als bijlage is toegevoegd die deze wijziging van 
objectgebonden naar persoonsgebonden overgangsrecht onderbouwt, wordt ook nergens 
vermeld dat, als dit zo is, wat dan de kosten zijn die de gemeente zal moeten betalen aan de 
eigenaar voor het opgeven van zijn objectgebonden recht. 
  
  
Beste leden van De Raad, ik weet dat het weer een lang document is geworden, ik wil u 
allereerst bedanken dat u de moeite heeft genomen om tot aan dit punt het document te 
lezen. 
Ik heb nu alleen een aantal van de niet onderbouwde punten in de Raadsbrief genoemd, er 
zijn echter ook vele punten die juist pleitenvoor het toestaan van permanente bewoning op 
De Leine, maar deze punten zijn allemaal zorgvuldig weggelaten door de Wethouder. Ik zal 
heel kort nog even de voordelen noemen van permanente bewoning op De Leine. 
  
Voordelen permanente bewoning: 

• Geen leegstand 

• Geen extra druk op de woningmarkt 

• Geen gedwongen verhuizing van gezinnen (inclusief het persoonlijk leed van 
kinderen die uit hun sociale omgeving en van school worden gehaald) 

• Sociale controle op het park 

• Extra inkomsten gemeente door extra inwoner belastingen 

• Geen extra kosten voor de gemeente door een oneindige handhaving verplichting 

• Geen schijn constructies waardoor Basisregistratie Personen (BRP) vervuild wordt 

Daarnaast is er natuurlijk ook nog zoiets als de menselijk maat, in dit geval wil de gemeente 
handhaven op permanente bewoning, niet omdat het moet, maar omdat het kan, zonder 
daarbij oog te hebben hoeveel leed dit teweeg brengt bij de gezinnen die dit raakt. En als er 
nou nog 1 bedrijf of persoon was die beter wordt van het feit dat de gemeente handhaaft 



op permanente bewoning, dan zou ik er nog een soort van begrip voor kunnen hebben. 
Maar in dit geval wordt niemand beter van handhaven op permanente bewoning maar 
worden er wel heel veel mensen de dupe van dit onmenselijke gemeentebeleid. 
Ik hoop dat dit document heeft geholpen om een beter compleet beeld van de gehele 
situatie omtrent permanente bewoning op De Leine te krijgen. Ik ben altijd bereid alles wat 
ik hier genoemd heb nader (mondeling of schriftelijk) toe te lichten. 
  
Ik dank u heel hartelijk voor het lezen van dit document 

Met vriendelijke groet, 
Jacky van Hogen 

Bewoner Bungalow Park De Leine 

06-21699515 

  
 


