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Onderwerp: flexwoningen en bewoning recreatiewoningen

Geachte raadsleden,

U heeft ons vragen gesteld over de inzet van onze middelen om handhavend op te treden tegen de 
bewoning van recreatiewoningen. Zoals wij tijdens de vergadering op 15 december 2020 hebben 
aangegeven koppelen wij de aanpak hiervan aan een oplossing aan de achterkant. Hierbij kunt u denken 
aan beschikbare woningen waar bewoners van een recreatiewoning, in afwachting van een meer 
permanente oplossing, gedurende een bepaalde periode legaal kunnen wonen. We hebben u toegezegd 
in een brief met meer informatie te komen.

Vooraf
Tijdens een raadsinformatie-avond in 2018 hebben we u tijdens een informele bijeenkomst geïnformeerd 
over de problematiek rond de bewoning van recreatiewoningen. Daarbij hebben we u inzicht gegeven in 
de (sociale) problematiek die vaak speelt bij de bewoners. Onze huisadvocaat heeft een presentatie 
gegeven over de bewijslast die in dergelijke zaken bij de gemeente rust.

Samengevat was de boodschap dat handhaving lastig, maar mogelijk is, maar dat wonen in een 
recreatiewoning in veel gevallen niet uit luxe gebeurt. 

Wat doen we op dit moment?
Op dit moment krijgen mensen die zich inschrijven op een recreatiewoning een brief. Daarin informeren 
wij hen dat zij een overtreding begaan. In die brief manen wij hen om de overtreding zo spoedig mogelijk 
te beëindigen.

Vorig winterseizoen (2019/2020)  hebben medewerkers van de gemeente met enige regelmaat de 
recreatieterreinen bezocht. De mensen die aanwezig waren hebben een brief gekregen. Daarin wijzen wij 
hen erop dat er een wintersluiting geldt en dat zij niet op het terrein mogen verblijven. Een herhaling van 
deze actie is op de korte termijn niet gepland.

Met deze acties proberen wij nieuwe bewoning van recreatiewoningen te voorkomen en mensen die 
elders een woning hebben vast te bewegen om de bewoning van de recreatiewoning te beëindigen.

Postadres Bezoekadres Website Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl IBAN: NL02BNGH0285079050 

IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en 

leges)

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl



Waarom is een oplossing aan de achterkant noodzakelijk?
In 2017 hebben we een aanzet gedaan tot intensieve(re) handhaving op twee recreatieterreinen in 
Zeegse en Midlaren. Aanleiding voor de acties waren signalen van een toenemende intensiteit van 
permanente bewoning en een verlies van de recreatieve functie van deze terreinen.

Wij zijn er op deze terreinen zeer indringend tegen aangelopen dat achter de bewoning van 
recreatiewoning vaak (ook) een sociale problematiek schuil gaat. Handhaving zonder dat de betrokkenen 
een goed en aanvaardbaar alternatief kan worden geboden leidt tot schrijnende situaties.

Een alternatief is dat in overleg met bewoner, het sociaal domein en de handhaving afspraken worden 
gemaakt over beëindiging van de bewoning. Een voorwaarde daarvoor is dat er op een redelijke termijn 
geschikte woningen beschikbaar moeten komen in de omgeving. Als gemeente willen we daaraan 
bijdragen door het project Flexwoningen.

Project Flexwoningen
Een van de aanleidingen om met (Flex)wonen Spoedzoekers bezig te gaan was de problematiek bij de 
sociale teams om door te kunnen verwijzen naar (sociale) huisvesting als zich inwoners bij hun melden 
met een probleem rondom huisvesting. Hierdoor komt de gemeente in een spagaat als wij mogelijk 
woningzoekende moeten doorverwijzen naar recreatieterreinen. Terwijl wij daar ook willen handhaven in 
het kader van illegale bewoning.
 
In juni 2020 hebben wij in onze voortgangsbrief rondom Flexwoningen aangegeven dat wij een tweetal 
versnellingskamers rondom dit onderwerp zouden organiseren. Deze zijn inmiddels geweest en hebben 
een aantal mogelijke locaties opgeleverd.

Deze locaties willen wij in samenwerking met de woningbouwverenigingen in de komende periode verder 
gaan uitwerken. Hiervoor krijgen wij ondersteuning vanuit het project Vitale Vakantieparken vanuit de 
provincie. Doel is om voor de perspectieven nota een voorstel te doen aan het college en de raad voor 
een aantal locaties. 

Handhavingtraject
Als de bouw van de Flexwoningen concreet wordt, kunnen we een draaiboek opstellen voor het 
vervolgtraject. Hierboven geven we al aan dat de insteek is om met de bewoner een traject in te zetten 
dat leidt tot beëindiging van de bewoning. Onderdeel daarvan is dat we vastleggen waar een geschikte 
woning aan moet voldoen. 

Wanneer de strijdige situatie wordt beëindigd is afhankelijk van het beschikbaar komen van de woning. 
Daarbij zijn de financiële draagkracht en de sociale situatie van de bewoner belangrijk. Immers een 
bewoner waarbij geen sociale problematiek speelt en die financieel voldoende draagkrachtig is, kan 
zelfstandig andere woonruimte zoeken en is niet afhankelijk van een Flexwoning.

Voor wat betreft de fasering, is op dit moment de insteek dat we starten met de ons bekende bewoners 
van recreatiewoningen en de locaties waar meldingen van overlast over ontvangen zijn. Uiteindelijk stelt 
het college een totaalplan vast. Mogelijk dat het college hiervoor financiële middelen vraagt aan uw raad. 
Het plan wordt u sowieso ter informatie toegezonden.

Vitale vakantieparken
Onze gemeente is betrokken bij een provincie breed project ‘vitale vakantieparken’. Gekeken wordt of de 
verblijfsrecreatieterreinen in, o.a., onze gemeente toekomstbestendig zijn, dan wel kunnen worden 
gemaakt. 
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Er zijn terreinen waarvan de vraag is of deze nog levensvatbaar genoeg zijn. Een terrein dat niet vitaal 
genoeg is, kan in overleg met de eigenaar voor sanering en een andere bestemming in aanmerking 
komen. Een vitaal vakantiepark is een park waar wordt gerecreëerd, niet gewoond. Ook om onze 
verblijfsrecreatieterreinen vitaal te houden is het van belang dat de bewoning van recreatiewoningen 
wordt beëindigd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris a.i. burgemeester
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