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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 In de commissie BEM van 16 september 2020 stond een 

Statenbrief dd. 14 juli geagendeerd over het Vitaliteitsonderzoek 
recreatieparken en jachthavens. Bij die gelegenheid heeft  
GroenLinks aandacht gevraagd voor de grote krapte op de 
woningmarkt en de groep mensen die  door die krapte een 
oplossing hebben gezocht in huisvesting op een vakantie park. 
Volgens schattingen van BZK wonen er in Nederland  55.000 
personen permanent op een vakantiepark.  Wat betekent de 
aanpak op  Overberg ( en meer dan 20 andere vakantieparken in 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug) voor de mensen die daar 
permanent wonen? Wat zijn de mogelijkheden voor de 
verschillende onderscheiden groepen (o.a.  kwetsbare personen, 
spoedzoekers, arbeidsmigranten) voor andere huisvesting? 

De aanpak van permanente bewoning op vakantieparken is een 
aangelegenheid van de gemeente. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ons 
naar aanleiding van deze vraag als volgt geïnformeerd. Op 9 november 2020 
heeft de gemeenteraad beleid vastgesteld voor een eenduidige aanpak van 
permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken. 
Dit beleid hangt samen met een nieuw bestemmingsplan voor vakantieparken in 
de gemeente, dat nu ter vaststelling aanhangig is bij de gemeenteraad. Het 
beleid is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen, onder meer door inspraak op het 
ontwerp van het beleid. Het beleid houdt in dat tegen situaties van permanente 
bewoning ontstaan na 31 oktober 2003 handhavend wordt opgetreden. De 
gemeente hanteert hierbij de menselijke maat. Dit houdt onder meer in dat 
personen die aantoonbaar alles in het werk stellen om reguliere woonruimte te 
vinden maar daarin niet slagen extra tijd kunnen krijgen. Op deze manier 
probeert de gemeente, binnen de juridische grenzen, rekening te houden met de 
krapte op de woningmarkt. De krapte op de woningmarkt kan namelijk geen 
reden zijn om geheel af te zien van handhaving. Bewoners die in een 
schrijnende situatie verkeren door financiële, sociaal-maatschappelijke of 
medische problematiek kunnen hulp en ondersteuning krijgen van de Sociale 
Dorpsteams. Handhaving wordt in die schrijnende situaties daarop afgestemd. 
De bestuursrechter heeft over een eerdere vergelijkbare aanpak van 
permanente bewoning geoordeeld dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
zorgvuldig heeft gehandeld en terecht tot de aanpak van permanente bewoning 
is overgegaan. Bewoners die op of voor 31 oktober 2003 in een recreatieverblijf 
zijn gaan wonen en daar sindsdien onafgebroken in wonen, komen onder 
voorwaarden in aanmerking voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking. 
Verder kunnen personen die in de gemeente wonen of daaraan economisch 
gebonden zijn en in een echtscheiding zitten of door een calamiteit tijdelijk niet 
in de eigen woning kunnen verblijven, ter overbrugging een tijdelijke 
gedoogbeschikking krijgen. 

 2 Zijn  er inmiddels meer gemeenten met een projectmatige aanpak 
van vakantieparken? 

Er is op dit moment een verkenner bezig met een inventarisatie van de aanpak 
en de behoeften op het gebied van recreatie bij alle gemeenten. Deze verkenner 
werkt in opdracht van een stuurgroep, onder leiding van Arne Schaddelee, 
waarin de wethouders van Utrechtse Heuvelrug, De Ronde Venen en Stichtse 
Vecht zitting hebben. De resultaten van deze inventarisatie zijn naar 
verwachting in mei bekend.  

 3 Wat is de stand van zaken van het project 
“ecxcelleren/transformeren/ revitaliseren” van vakantieparken”? 

Op basis van de bovengenoemde inventarisatie wordt gekeken wat de 
mogelijkheden zijn voor een provinciebrede en integrale 
(economisch/recreatief,sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk en 
veiligheid/ondermijning) aanpak. Het streven daarbij is te richten op zowel de 
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onderkant als de bovenkant van de sector, dus zowel het excelleren, 
transformeren als revitaliseren van vakantieparken.   

 4 Wat is de stand van zaken van de aangekondigde stuurgroep met 
gemeenten, Hiswa en Recron, de gezamenlijke visie en 
gezamenlijke programma-aanpak van vakantieparken, campings 
en jachthavens? 

Arne Schaddelee heeft begin dit jaar een brief gestuurd naar alle colleges van 
B&W over de aankondiging van een provinciebrede inventarisatie en het plan 
daarvoor een stuurgroep te formeren. De wethouders van Utrechtse Heuvelrug, 
De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben zich aangemeld als lid van deze 
stuurgroep. De stuurgroep is inmiddels twee keer bij elkaar gekomen, ter 
bespreking van de opdracht en tussentijdse resultaten van de Verkenner. 
Hiswa/Recron is daarbij aangehaakt. De opdracht aan de verkenner is om bij 
alle Utrechtse gemeenten na te gaan of er draagvlak is voor een gezamenlijke 
visie en programma-aanpak. Zoals hierboven is gemeld, zijn de resultaten 
hiervan naar verwachting in mei beschikbaar.   

 5 In de Statenbrief van 14 juli 2020 wordt voor het najaar een 
bijeenkomst aangekondigd om Staten bij te praten over het 
onderzoek en het vervolg. Heeft deze bijeenkomst 
plaatsgevonden, en zo niet wanneer zal deze bijeenkomst 
plaatsvinden? 

De Verkenner is in het najaar jl gestart. Het leek ons beter om eerst de 
resultaten van de Verkenner af te wachten en op basis hiervan te kijken hoe de 
Staten hierbij  te betrekken. Dit betekent dat de Staten met een Statenbrief (in 
het 3e kwartaal van dit jaar) worden geïnformeerd, na de afronding van de 
inventarisatie van de verkenner en de bespreking van de resultaten in de 
stuurgroep. Zodra de resultaten van de verkenning bekend zijn zullen we kijken 
naar de mogelijkheden voor een bijeenkomst.      

 


