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U heeft ons een aantal vragen gesteld over de vakantieparken in onze gemeente. Met deze brief geven 

wij u onze reactie. 

 

Uw vragen 

Uw vragen luiden: 

 Hoeveel vakantieparken telt de gemeente Tynaarlo?  

 Zijn er parken bij waar mensen permanent wonen? Zo ja,  
 Om hoeveel mensen gaat het en waarom wordt dat toegestaan? 

  
Onze reactie 

 

Algemeen 

De gemeente Tynaarlo heeft een relatief groot aantal recreatieterreinen. De clusters zijn het gebied Zuid-

laardermeer, Paterswoldsemeer, Tienelsweg en Zeegse. 
 

Voor de gebieden Zuidlaardermeer en het Paterswoldsemeer zijn afzonderlijke bestemmingsplannen 

vastgesteld; de overige terreinen vallen onder de rechtswerking van het bestemmingsplan “Verblijfsrecre-

atieterreinen”. Dit bestemmingsplan geeft ook op een kaart de ligging van de terreinen aan. 
 

Aantal parken 

Afhankelijk van de manier van tellen (bijvoorbeeld gebied Tienelsweg als 1 of 8 voor de verschillend be-

heerde terreinen) gaat het om 12 of 20 terreinen. 
 

Vindt er permanente bewoning plaats en wordt dit toegestaan?  
Er zijn terreinen waar permanent wordt gewoond. Soms gebeurt dit incidenteel voor bijvoorbeeld een 

korte periode, maar bij andere terreinen is de permanente bewoning meer langdurend.  

 

In een beperkt aantal gevallen is hiervoor op individuele basis een gedoogbeschikking of een persoons-

gebonden vergunning verleend. Dit gaat vooral om gevallen waarbij de bewoning al voor november 2003 

is gestart. In andere gevallen wordt de permanente bewoning, met een enkele uitzondering voor "oude 

gevallen" niet toegestaan in verband met strijd met de gebruiksbepalingen van de bestemmingsplannen. 
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Informatieavond raad 2018  
Wij hebben de raad in 2018 in een informerende bijeenkomst uitvoerig geïnformeerd over de problema-

tiek ten aanzien van de handhaving van permanente bewoning. Hierbij hebben wij duidelijk gemaakt dat 

soms sprake is van een ingrijpende sociale problematiek, maar dat handhaving in geen enkel geval on-

derschat mag worden qua inzet van menskracht en de inzet van aanvullend beleid ten aanzien van 

(her)huisvesting.   
 

Binnen de huidige mogelijkheden is een sluitende aanpak van de permanente bewoning niet mogelijk. 

Van het toestaan van nieuwe situaties van permanente bewoning is geen sprake. 

 

Landelijke ontwikkelingen 

Ook landelijk heeft dit onderwerp de aandacht. Onlangs zijn in de Tweede Kamer twee moties 

aangenomen. Deze hebben zowel betrekking op legalisering van bewoning als op handhaving ertegen. 

Op dit moment is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft.  

 

Het college volgt de ontwikkelingen met belangstelling. Daarbij geldt dat we, waar mogelijk, gezamenlijk 

optrekken met de andere Drentse gemeenten. 
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