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Onderwerp : Perm a nente bewon ing recreatiewoni n gen

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van uw Staten van 2 juli 2014 waarbij de Omgevingsvisie aan de

orde is geweest, is ook gesproken over permanente bewoning van recreatiewoningen.

Toegezegd is om in de commissievergaderin g van 22 oktober 2014 hierover verder te
praten aan de hand van een notitie. Daarnaast is aangegeven dat er op dit onderwerp

wordt teruggekomen op het moment dat de Provinciale Omgevingsverordening wordt

vastgesteld.

Bijgevoegde notitie willen wij in dat kader graag met u bespreken. ln de notitie is

het vigerend rijks- en provinciaal beleid geschetst en de gemeentelijke praktijk be-

schreven. Tevens is een aantal mogelijkheden beschreven om maatwerk te bieden

richting de Drentse gemeenten. Ook bevat het een voorstel om de Provinciale Omge-

vingsverordening aan te laten sluiten bij de actuele stand van zaken zoals door het

Rijk is vastgelegd in het Besluit Omgevingsrecht (Bor).

Daarnaast zien wij het belang in van het voorkomen van parken met perspectiefloos

en verrommeld aanbod, omdat deze mede het imago en de beleving van de provincie

Drenthe nadelig beïnvloeden. ln de notitie beschrijven wij kansen en mogelijkheden

voor kwaliteitsverbetering van deze sleetse parken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

Notitie Permanente bewoning recreatiewoningen



NOTTTIE PERMANENTE BEWONING RECREATIEWONINGEN

Aanleiding
ln de vergadering van Provinciale Staten van 2 juli 2014 waarbij de Omgevingsvisie aan de orde is
geweest, is ook gesproken over permanente bewoning van recreatiewoningen. Toegezegd is om in de

commissievergadering van oktober hierover verder te praten aan de hand van een notitie. Daarnaast

is aangegeven dat er op dit ondenruerp wordt teruggekomen op het moment dat de Provinciale Omge-

vingsverordening wordt vastgesteld.

Onderstaand schetsen we het rijks- en provinciaal beleid met betrekking tot de permanente bewoning

van recreatiewoningen en de gemeentelijke praktijk. Verder schetsen we een aantal ontwikkelingen

die we gaan betrekken bij de uitvoering van het provinciaal beleid, met andere woorden, de doorver-

taling in de Provinciale Omgevingsvisie en -verordentng.

Beleid

EJJK

ln 2003 is het landelijk beleid voor recreatiewoningen vastgesteld en gedecentraliseerd van Rijk naar

gemeenten (en provincies). De datum van 31 oktober 2003 is hierbij gekozen als peildatum, omdat die

datum gezien wordt als de datum waarop de rijksoverheid heeft aangekondigd dat er ten aanzien van

de aanpak van permanente bewoning van recreatiewoningen overgestapt wordt van 'passief gedogen'

naar'actief handhaven'.

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft het Rijk in

het Besluit omgevingsrecht (Bor) aan gemeenten (B&W) de mogelijkheid gegeven tot legalisatie van

de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen via het verlenen van een omgevingsvergunning
(object- en persoonsgebonden beschikkingen). Volgens artikel4, lid 10 van bijlage 2 van het Bor is

het verlenen van een dergelijke omgevingsvergunning (object- en persoonsgebonden beschikking)

mogelijk als wordt voldaan aan de volgende vier eisen:
- de recreatiewoning moet voldoen aan de bij of krachtens de Woningwet aan de bestaande

woning gestelde eisen;
- de bewoning mag niet in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet Milieubeheer, de Wet ge-

luidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde

regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden;
- de bewoner had op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik en bewoont

deze sindsdien onafgebroken en
- de bewoner was op 31 oktober 2003 meerderjarig.

Situaties van onrechtmatige bewoning die na 31 oktober 2003zijn ontstaan, komen niet in aanmerking

voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4,lid 10, van bijlage 2 van het Bor. ln theorie zou

de gemeente ervoor kunnen kiezen om voor alle bewoners van een park, mits aan de voorwaarden

wordt voldaan, een persoonlijke gedoogbeschikking af te geven.

Provincie

Tot nu toe is het provinciaal beleid geweest om niet mee te werken aan permanente bewoning omdat

dit leidt tot 'verstening' van het landelijk gebied. Permanente bewoning op recreatieterreinen of elders

in het buitengebied druist in tegen het ruimtelijk beleid dat gericht is op bundeling van wonen, werken

en voorzieningen in de kernen. Ook gaat het ten koste van de capaciteit van recreatieverblijven,

waardoor elders in het landelíjk gebied een nieuwe waagnaæ recreatiewoningen kan ontstaan. Het

voorkomen van permanente bewoning van recreatiewoningen ligt primair bijgemeenten. ln principe

wordt geen medewerking verleend aan het legaliseren van permanente bewoning door gemeenten,
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waarbij de bestemming Verblijfsrecreatie wordt omgezet in de bestemming Wonen. ln bijzondere ge-

vallen zijn we bereid deze medewerking te verlenen (maatwerk).

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie in 2010 is geen maximumoppervlakte voor een

recreatiewoning vastgelegd. Het bepalen van deze maat is overgelaten aan de gemeenten. Deze be-

leidsvrijheid biedt gemeenten de mogelijkheid om maatwerk te leveren.

ln de huidige verordening wordt als voorwaarde genoemd dat aan de brochure "Onrechtmatige be-

woníng van recreatiewoningen; handreiking voor gemeenten" van de VROM-inspectie moet worden

voldaan. Vanuit het Rijk is deze brochure vervangen door de mogelijkheden zoals vastgelegd in de

Wabo en de Bor. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid voor het verlenen van een omgevingsver-
gunning (object en persoongebonden beschikkingen).

Verdere voorwaarden uit de Provinciale Omgevingsverordening zijn:

- de legalisatie heeft alleen betrekking op recreatiecomplexen en niet op losse recreatieverblijven;
- het recreatiecomplex sluit aan op een kernbebouwng;
- de legalisatie past binnen het integrale woonbeleid van de desbetreffende gemeente;

- de noodzakelijke integratieslag met de naastgelegen kern levert een duurzame ruimtelijke kwali-

teitsslag op.

Sinds de vaststelling van de Omgevingsvisie (2010)is er medewerking verleend aan planologische

omzetting van drie recreatieparken, te weten Breistroeken in Nieuw Balinge, Blankenberg bij Havelte

en De Wiede Landen bij Nijeveen.

Gem eentel iike praktiik

ln Drenthe bevinden zich 98 recreatieparken met in totaal ongeveer 9.000 recreatiewoningen. Hiervan

wordt ongeveer 14o/o permanent bewoond. Uit een inventarisatie bij Drentse gemeenten blijkt het vol-
gende.

- De problematiek van onrechtmatige bewoníng speelt met name bij verouderde (kleinere) parken.

- Op een aantal kleine parken wordt zonder problemen permanent gewoond via een persoonlijke
gedoogbeschikking.

- Het percentage recreatiewoningen dat permanent wordt bewoond verschilt sterk per gemeente.

- Oudere (verlopen) parken zijn overwegend in particulier bezit. Vanwege dit versnipperde eigendom
zijn deze parken moeilijk als geheel te (her)ontwikkelen.

- Bij nieuwe parken of (nieuwe) exploitatie van bestaande parken wordt door een aantal gemeenten

een bedrijfsmatige exploitatie als vereiste gesteld om de recreatiebestemming te waarborgen.

- Het gaat vaak om uit het verleden gegroeide situaties waarbij de handhaving in enkele gemeenten

achterwege is gebleven. Deze situaties blijken nu lastig op te lossen.
- Niet alle gemeenten hebben behoefte aan volledige legalisatie van permanente bewoning. Dit zal

dan ten koste gaan van het aanbod op de recreatiemarkt en een nieuwe vraag naar recreatie-
woningen genereren. Een aantal gemeenten kan prima uit de voeten met de persoons- en object-
gebonden beschikking.

Voor de gevallen waarin de gemeente niet over wil gaan tot een persoonlijke gedoogbeschikking, is

het cruciaal dat gehandhaafd wordt door gemeenten op onrechtmatig gebruik van parken of een-

heden. Alleen door strenge handhaving kan ergere (sociale of ruimtelijke) problematiek zoals ín som-

mige regio's al bestaat, voorkomen worden.

Gemeenten worstelen met de handhavíng van de permanente bewoning. Dit kost veel geld en inzet

en vaak met weinig resultaat.
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Ovenregingen
Wij stellen voor om bij de actualisatie van de Omgevingsverordening voor wat betreft de problematiek

van permanente bewoning de volgende punten mee te nemen:

Doorvertal ing van rijksbeleid
De mogelijkheden die het Rijk met betrekking tot het afgeven van een omgevingsvergunning geeft,

opnemen in de actualisatie van de Provinciale Omgevingsverordening. Hierdoor krijgen gemeenten

de beleidsvrijheid om een omgevingsvergunning voor een persoons- en objectgebonden be-

schikking af te geven.

De ruimtelijke verbinding met kernen garanderen

Wij gaan door op de weg om, bij omzetting, de ruimtelijke verbinding met de kernen te garanderen

door de mogelijkheid te bieden voor een functiewijziging van recreatiewoningen, die ruimtelijk ge-

zien aansluit bij bestaand stedelijk gebied, zoals genoemd in de voorwaarden van de Omgevings-

verordening, waarbij de integratie met de kern gewaarborgd wordt.

Wij willen vanuit een breed perspectief naar de kansen en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering

van verouderde recreatieparken kijken. Daarin kan een verbrede invulling van functies worden mee-

genomen, bijvoorbeeld:
- tijdelijke zorg bieden onder het motto "herstel in een groene omgeving";

- invulling in het kader van een maatschappelijke opgave, bijvoorbeeld tijdelijke opvang van sociaal

zwakkere groepen;

- tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten mits goed gereguleerd.

Daarnaast merken wij op dat in het onderzoek naar de vitaliteit van de Drentse recreatiesector is ge-

constateerd dat er een categorie bedrijven bestaat (ongeveer 15o/o van de markt) die structureel

verlies draaien of waar sprake is van onvoldoende investeringscapaciteit om het aanbod in overeen-

stemming te brengen met de wensen van de gast. Deze bedrijven komen te koop of verdwijnen van

de markt.

Op deze parken is vaak sprake van een eenduidig kwaliteitsbeeld dat niet aansluit bij de wensen van

recreanten. Om te redden wat er te redden valt wordt langverhuur (arbeidsmigranten of tijdelijke be-

woning) door parkeigenaren als een laatste redmiddel gezien. Toeristische verhuur is in dat soort si-

tuaties niet langer kansrijk. Wij zien het belang in van het voorkomen van parken met perspectiefloos

en verrommeld aanbod, omdat deze mede het imago en de beleving van de provincie Drenthe nadelig

beïnvloeden. Wij kijken naar kansen en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van deze sleetse

parken, maar zien het toestaan van permanente bewoning niet als oplossing voor deze problematiek.

Een andere optie is om bijvoorbeeld natuurcompensatiegeld te gebruiken om deze verouderde re-

creatieparken aan te kopen. Door het Natuurcompensatiefonds op deze wijze in te zetten, bestaat de

mogelijkheid om (gebiedsgericht) zowel natuur te ontwikkelen als een verouderd en niet meer voor de

markt beschikbaar recreatiepark te amoveren.


