
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009   
 
Bundel nr. 17 

 
Onderwerp  : Permanente bewoning van recreatieverblijven 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. In te stemmen met bijgevoegde beleidsnotitie. 
2. Het gemeentelijk gedoogbeleid aan te passen, in die zin dat permanente bewoning van recreatieverblijven, 

ontstaan voor 24 september 2009, kan worden gedoogd. 
3. De leges voor het aanvragen van een persoonsgebonden beschikking vaststellen op € 400. 

 

 
Inleiding 
In de raadsvergadering van 24 september 2009 is de motie van Aalbers/Menke aangenomen. In deze motie 
worden de beleidskaders voor permanente bewoning van recreatieverblijven neergelegd. Deze 
beleidskaders zijn dat nieuwe gevallen van permanente bewoning moeten worden tegengegaan en oude 
gevallen zoveel mogelijk moeten worden toegestaan.  
 
Naar aanleiding van de aangenomen motie is een beleidsnotitie geschreven. Hierin krijgen bewoners die op 
de datum van de motie al permanent in een recreatieverblijf woonden de gelegenheid om een 
persoonsgebonden beschikking aan te vragen. Nieuwe gevallen zijn niet toegestaan, behalve in gevallen 
waar een tijdelijke ontheffing (max. 1 jaar) wordt aangevraagd en verleend. 
 
Samenvatting 
De gemeenteraad stelt een nieuw handhavingsbeleid voor permanente bewoning van recreatieverblijven 
vast.  
 
Beleid 
Het voorgestelde beleid kent drie uitgangspunten: 

1. Permanente bewoning van recreatieverblijven is niet toegestaan. 
2. Het college van burgemeester en wethouders kan, in bijzondere omstandigheden, op verzoek een 

tijdelijke ontheffing verlenen om gedurende maximaal een jaar permanent in een recreatieverblijf te 
wonen. 

3. Permanente bewoning die is ontstaan op/voor 24 september 2009 en sindsdien onafgebroken voorduurt 
kan worden toegestaan door middel van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. 

 
Toelichting op het beleid 
1. Permanente bewoning van recreatieverblijven is niet toegestaan. 
Recreatie en toerisme zijn speerpunten van het beleid van de gemeente Oude IJsselstreek. De mogelijkheid om 
recreatief te overnachten is daar een belangrijk onderdeel van. Om die reden is in het bestemmingsplan 
opgenomen dat recreatieverblijven een recreatieve functie hebben en niet bedoeld zijn om in te wonen. Het 
standpunt dat permanente bewoning van recreatieverblijven niet is toegestaan, is ook in lijn met de standpunten 
van de minister van VROM en de provincie. 
 
Dit uitgangspunt is in het beleid vastgelegd. Ook is vastgelegd dat bij nieuwe ontwikkelingen dit uitgangspunt 
centraal moet staan.  
 
2. Het college van burgemeester en wethouders kan, in bijzondere omstandigheden, op verzoek een tijdelijke 
    ontheffing verlenen om gedurende maximaal een jaar permanent in een recreatieverblijf te wonen. 
Dit onderdeel van het beleid is gericht op het door de Raad gewenste ‘noodverband’. In bijzondere gevallen zoals 
een scheiding, een verbouwing of een verhuizing kan het college een tijdelijke ontheffing (maximaal een jaar) van 
het bestemmingsplan verlenen. Het is niet mogelijk deze tijdelijke ontheffing te verlengen, zodat wordt voorkomen 



dat die jaar in-jaar uit door dezelfde persoon op hetzelfde adres kan worden aangevraagd en er toch een soort 
‘permanente bewoning’ ontstaat. 
 
De uitvoering hiervan ligt bij het college. Zij kan deze bevoegdheid mandateren.  

 
 
 
 
 
3. Permanente bewoning die is ontstaan op/voor 24 september 2009 en sindsdien onafgebroken voorduurt kan,  
    onder voorwaarden, worden toegestaan door middel van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. 
De minister van VROM heeft de gemeenten de mogelijkheid geboden permanente bewoning toe te staan door 
middel van een persoonsgebonden ontheffing (voor bewoning van vòòr 31 oktober 2003) of een 
persoonsgebonden beschikking (in principe voor bewoning ontstaan tussen 31 oktober 2003 en de datum van de 
vaststelling en uitvoering van gemeentelijk beleid).  
 
In uw motie en de eerdere discussierondes heeft u aangegeven dat u een gelijkluidende oplossing wenst voor, 
indien mogelijk, alle permanente bewoning. Een dergelijke oplossing kan niet worden gegeven door middel van 
een persoonsgebonden ontheffing, omdat die alleen kan worden verleend in gevallen waar de bewoning is 
ontstaan voor 31 oktober 2003. Een persoonsgebonden beschikking kan, hoewel de minister deze mogelijkheid in 
principe heeft gecreëerd voor een andere doelgroep wel voor alle gevallen gelijk worden toegepast.  
 
Een persoonsgebonden beschikking is een gedoogbeschikking. Met een dergelijke beschikking gedoogt de 
gemeente het strijdige gebruik van een recreatieverblijf. Een dergelijke beschikking is persoonsgebonden, niet 
overdraagbaar en eindigt met het vertrek van de beschikkinghouder. Het gedogen van permanente bewoning is 
overigens in strijd met het gemeentelijk gedoogbeleid, zoals u dat als Raad heeft vastgesteld. In het gemeentelijk 
gedoogbeleid staat namelijk dat gedogen alleen kan in situaties van overmacht, tijdelijke activiteiten (minder dan 
zes maanden), milieuhygiënische proeven of wanneer er uitzicht is op legalisatie. Dat is in dit geval niet aan de 
orde. 
 
Deze beleidsvariant is niet eerder aan u voorgelegd. Dit komt allereerst omdat zij in strijd is met het gemeentelijk 
gedoogbeleid. Daarnaast heeft de minister dit middel met name bedoeld voor de groep van bewoners die na 31 
oktober 2003 nog in onzekerheid was, doordat er geen gemeentelijk beleid was. Omdat de gemeente Wisch wel 
een dergelijk beleid had en er dus wel sprake was van duidelijkheid, zou het gebruik van een persoonsgebonden 
beschikking niet in lijn zijn met de wens van de minister. Tot slot zou het noemen van een persoonsgebonden 
beschikking in de discussiestukken speculatie in de hand werken. Immers, een persoonsgebonden beschikking 
zou gelden vanaf het moment dat uw Raad een besluit over de beleidskaders zou nemen (24 september 2009) en 
bewoning die zou zijn ontstaan in de periode van besluitvorming (november 2008 - 24september 2009) zou daar 
onder kunnen vallen. 
 
Hoewel het verlenen van een persoonsgebonden beschikking tegen de wens van de minister is en in strijd met het 
gemeentelijk gedoogbeleid is, is zij juridisch juist. Het is aan uw raad om het gemeentelijk gedoogbeleid vast te 
stellen en uw raad kan dan ook besluiten om (eenmalig) permanente bewoning van recreatieverblijven, ontstaan 
voor 24 september 2009, te gedogen.  
 
De uitvoering hiervan ligt bij het college. Maatwerk en ruimhartige toepassing zijn hierbij sleutelwoorden. De 
bevoegdheid voor de uitvoering kan door het college worden gemandateerd.   
 
Hardheidsclausule 
In het beleid is geen expliciete hardheidsclausule opgenomen, ondanks dat dit wel onderdeel is van uw de motie. 
De reden hiervoor is dat een dergelijke ‘hardheidsclausule’ al onderdeel is van de systematiek van de Algemene 
wet bestuursrecht en de jurisprudentie op het gebied van handhaving. In zeer bijzondere gevallen, waar 
individuele omstandigheden de toepassing van het beleid of uitvoering van de handhaving onredelijk zouden 
maken, kan het college afwijken van het beleid.  
 
De uitvoering hiervan ligt bij het college. Zij kan deze bevoegdheid niet mandateren.  



 
Plan van aanpak handhaving 
In de motie heeft u het college gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor de handhavingsacties na 
afgifte van de persoonsgebonden ontheffingen. Wij adviseren u om hiervoor geen apart beleid te maken, maar dit 
onderdeel te maken van het algemene handhavingsbeleid. In de beleidsnotitie is de te volgen handhavings- 
strategie opgenomen.  
 
Wanneer een persoonsgebonden beschikking of een tijdelijke ontheffing wordt verleend, gebeurt dit onder de 
voorwaarde dat de bewoner zich inschrijft in de GBA én dat hij het begin en eind van de bewoning meldt. Op die 
manier krijgt het taakveld handhaving automatisch een signaal wanneer de toegestane bewoning eindigt en het 
toezicht moet worden opgepakt.  
 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
De kosten voor het behandelen van de aanvraag van de persoonsgebonden beschikking worden gedekt 
door de leges. 
 
De kosten voor het behandelen van de aanvraag voor een tijdelijke ontheffing worden gedekt door de leges. 
De leges voor een ontheffing bedragen op grond van de legesverordening € 286. 
 
De kosten voor de handhaving zijn op dit moment onduidelijk. Eind 2009/begin 2010 zal duidelijk worden in 
hoeveel gevallen er een persoonsgebonden beschikking wordt aangevraagd/verleend. Pas daarna is 
duidelijkheid over de hoeveelheid recreatieverblijven waarbij handhavend moet worden opgetreden en zijn 
de bijbehorende kosten inzichtelijk. In de begroting is structureel een bedrag van € 25.000 opgenomen voor 
de handhaving van permanente bewoning van recreatieverblijven. Daarnaast zal een verschuiving van taken 
moeten plaatsvinden bij het taakveld handhaving. 
 
Uitvoering 
Planning: vanaf het vierde kwartaal 2009 
Personeel: geen personele gevolgen. 
Communicatie: - per brief aan de bewoners/eigenaren van de verschillende recreatiewoningen. 

- artikel in Gelderse Post 
- overleg voor en tijdens uitvoering met Stichting Woonbelangen ‘t Isselt 

Contact met belangenvereniging/wijkraad: Overleg met de Stichting Woonbelangen ’t Isselt via ambtenaar. 
Evaluatie/verantwoording: n.v.t. 
 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
mevrouw G.H. Tamminga   de heer J.P.M. Alberse 
secretaris     burgemeester 
 
 
 
 

 


