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Geacht college, geachte leden n Pro nciale Staten, 

De i imissie pet n bungalowpark het Nuilerveld heeft 
Provinciale Staten per brief van 20 oktober 2013 om aandacht gevraagd voor de 
problematiek ter aanzier inente be\ oning op bungalowpark het 
Nuilerveld te Pesse. Mede naar aanleiding van die brief hebben enkele statenleden 

leden e gerr sado angse n be; oek gebracht a; n bungalowpark 
het Nuilerveld. 

Bestemmingswijziging 
Tijder i iet bezoek vi n 6 n mber 2013 hebben de Statenleden de commissie 
permanent wonen te kennen gegeven, dat de gemeente Hoogeveen aan zet is als 
iet gaat om het legalisei n per i ;nte bewoning. Dit kon orden 

gegeven door een concrete bestemmingswijziging ter toetsing aan de provincie 
ir te legget 

Zoals L :et willen wij graag de per inte bev >ning n de r atiewoninger 
op bungalowpark het Nuilerveld legaliseren. Wij hebben dit in diverse ambtelijke 

n bestuurlijke overleggei seds duidelijk uitgedragen let ligt h niest Vin ir de 
hand om het bungalowpark een dubbelbestemming te geven. De voornaamste 
hien n ten grondslag liggende reden n zijn de volgende: 

n dit park wordt vanaf de jaren '70 op grote s naai permanent gewoond, 
i daartegen is nimmer opgetreden; 

3vraag,inhoe l> 'effen Tingen nog afzetbaar zijn op 
de recreatieve markt; er zijn geen voorzieningen, er is geen promotie en 

n gedes 1' nldoet niet i de < n de tedendaagse 
de woningen die nog als recreatiewoning worden gebruikt blijven 
plat ilogisch goed geregeld; 
de woningen die voor permanente bewoning worden gebruikt worden 

.-■■'.s planologisch goed geregeld; 
voor beide soorten woningen kunnen passende (bouw)regels worden 
geformu-erd. 
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Wijziging provinciaal beleid 
Gezien het provinciaal beleid zoals v Drd in de provinciale 
omgevingsverordening (POV) en het standpunt hieromtrent van uw college, is ons 

op heden steeds gebleken dat het legalisei n dit park (middels e 
planologische wijziging) onhaalbaar is. Dit betreuren wij. 

Dat is ook de reden waarom wij tot op heden geen bestemmingswijziging hebben 
oorbereid. Imi ;rs, riet het opstellen n bestemmingsplan oi rma ente 

bewoning mogelijk te maken zijn hoge kosten gemoeid. Daarnaast worden er met 
het voorbereiden n bester mingswijziging vi rwachtingen gewekt. Dit terwijl 
het provinciaal beleid en het standpunt van uw college tot op heden geen kans op 
slagen biedt. 

Verzoek o n nieu \t standpunt 
De volgorde die de Statenleden voorstellen, dat eerst de gemeente a; t is, is 

;cheiden mening dan ook niet de juiste. Alvorens de initiatiefn 
een verzoek bij de gemeente te laten indienen voor het wijzigen 
lestemming, is het gewenst dat u college ich opnieuw buigt over deze laterie 

en (al dan niet in samenspraak met de leden van provinciale sta »n) ei 
star jnt inn »r dit ondetwerp. Wij hopen dan cp groen licht zodat vu 
deze voor alle partijen onbevredigende situatie kur oplo 

Mocht u echter vasthouden aai eid, d zien wij ook graag dal 
statenleden dit beleid ook aan de betrokkenen uitleggen en verdedigen. Dit om 
verwarring ei snjuiste ingen . lorkoi i. Dat levert allee 
teleurstelling op. 

Betrokkenen 
Deze brief is na afsterr ïing rr ;t de imissie pei : ;nt vu 
bungalowpark het Nuilerveld en leden van de gemeenteraad van Hoogeveen 
opgesteld. Wij hebben gen ïtgoedw 
college als aan Provinciale Staten te sturen, zodat iedereen over dezelfde 
informatie beschikt. 
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Vragen 
Ik ga e i uit dat ik u helder heb geïnfon erd. Heeft i nog vragen? Net u dar 
contact op met Reinder Jacobi, via het algemene telefoonnummer 14 0528. Wilt u 
bij ei 'espondentie iltijd h num n deze brief 14.0006654 v elden? 

Met vriendelijke groet, 
burgemeesteren 

k de Vries 
cretari' 


