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Aan het col lege en de gemeen te raad 

Van de gemeen te Schagen 

Ermelo, 1 december 2014 

Graag wi l len w i j namens de Be langenveren ig ing Vr i j Wonen reageren op de ber ichten in de media da t 
onder andere de Recron bezwaar heef t g e m a a k t bij uw gemeente tegen het voo rnemen o m mensen 
pe rmanen t te laten wonen op recrea t ie te r re inen , indien zij da t al voor 1 j anua r i 2013 deden. 

Ind ien deze ber ichten j u i s t z i j n , verbaast ons d i t . In j u n i 2006 heeft Recron namel i j k samen me t de 
ANWB en de Be langenveren ig ing Vr i j Wonen ( B W W ) een gezamen l i j k s tandpun t gepubl iceerd over 
pe rmanen te bewon ing van recrea t iewon ingen. In dat s tandpun t (zie bi j lage 1) wo rd t e rvoor geple i t o m 
een onderscheid te maken tussen commerc iee l geëxp lo i teerde recreat ieverb l i j ven enerz i jds en 
part icul iere recreat iewoningen voor (voora l ) e igen gebru ik anderz i jds . Volgens d i t s tandpun t zou de 
tweede categor ie - de recreat iewon ingen in part icu l iere e igendom - onder goed gedef in ieerde 
voorwaarden ook mogen worden gebru i k t voor bewon ing . Dit gezamenl i j ke s tandpun t is dest i jds aan 
alle gemeen ten toegezonden. 

Het is de B W W niet du ide l i j k waa rom Recron nu afs tand neemt van d i t gezamen l i j ke s tandpun t . De 
a rgumen ten die in 2006 al p le i t ten voor het op ru imere schaal toestaan van bewon ing van 
recreat iewoningen - het g ro te overschot aan recrea t iewon ingen, de toegenomen concur rent ie van 
bui ten landse vakan t i ebes temmingen en de ingezakte ve rkoop - ge lden s indsdien al leen maar meer . 

Van de gelegenheid maken wi j graag gebru ik o m in deze br ief de prob lemat iek van de pe rmanen te 
bewoning van recreat ieverb l i j ven nog wa t ve rder ui t te d iepen. 

De B W W st reef t s inds 2000 naar een ru imer gebru ik van tweede won ingen (waaronder niet begrepen 
bedr i j f smat ig geëxplo i teerde rec rea t iewon ingen) . Veel van de bi jna dr ieduizend leden van onze 
veren ig ing wonen in een recreat ieverb l i j f . Daardoor is onze veren ig ing bij u i ts tek op de hoogte van de 
stand van zaken rond de pe rmanen te bewon ing van recreat ieverb l i j ven en heef t zi j op d i t gebied ook 
deskund ighe id vergaard (zie ook b v v w . n l ) . Vanu i t onze doels te l l ing, maar ook vanu i t onze 
deskund ighe id dragen w i j graag bij aan de bes lu i tvorming te r zake van de pe rmanen te bewoning van 
recreat ieverb l i j ven. 
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Wij constateren dat de bewoning van recreat ieverb l i j ven eerder toe - dan a fneemt en dat het beleid om 
daaraan paal en perk te ste l len in veel gemeen ten niet ef fect ief is. De oorzaken daarvoor l iggen voor 
een be langr i jk deel in het g ro te overschot aan tweede won ingen , de ingezakte v raag naar tweede 
won ingen (o .a . o m d a t banken daarvoor in de regel geen hypo theken ve r s t r ekken ) , de t oegenomen 
concur rent ie van bui ten landse vakan t i ebes temmingen en de verouder ing en ver loeder ing van veel 
recreat ie ter re inen. 

Neder land is were ldw i jd toonaangevend wa t bet re f t het aanta l rec rea t iewoonverb l i j ven . Wi j hebben er 
de meeste v a n . Daarbi j is van be lang, da t gemidde ld 2 /3 van de won ingen par t icu l ier bezit z i jn en 
deze niet commerc iee l wo rden geëxp lo i tee rd , maar off ic ieel u i ts lu i tend d ienen als " tweede won ing " . Dit 
g ro te aanta l recrea t iewoonverb l i j ven is opmerke l i j k , o m d a t we ook nog steeds een fors teko r t aan 
regul iere won ingen hebben. Volgens de nu al achterhaa lde prognose van 2012 zal d i t t eko r t in 2020 
zin opgelopen to t m in imaa l 207 .000 . Verwach t mag wo rden , da t d i t t eko r t nog zal t oenemen gezien 
het g ro te aanta l a rbe idsmig ran ten en asie lzoekers, da t zich in ons land vest ig t . 

Het is schr i j nend , da t het aanta l " e c h t e " tweede won ingen slechts voor 6-8 weken per j aa r worden 
bewoond. De meeste van deze huise igenaren z i jn sen io ren ; j u i s t de groep voor w ie een geschik te 
won ing zo moei l i j k is te k r i j gen . Recreat iewoonverb l i j ven z i jn vaak bij u i ts tek gesch ik t voor ouderen , 
o m d a t de meeste won ingen gel i jkv loers z i jn en vaak zonder d rempe ls z i jn gebouwd . Gelet op het 
s t reven van de overhe id om de ze l f redzaamheid van senioren te ve rg ro ten en hen zo lang moge l i j k 
zel fstandig te laten w o n e n , is het moge l i j k maken van bewoning van recreat iewon ingen b i jzonder 
effect ief . Daarnaast z i jn de won ingen door hun groo t te ook vaak geschik t voor bewoning door s tar te rs . 
Leegstand is ook u i t het oogpun t van duurzaamhe id niet erg mi l ieuvr iende l i j k , o m d a t een won ing toch 
het hele j aa r (enigsz ins) v e r w a r m d moet worden om ver loeder ing tegen te gaan . 

Voor d iegenen die naast hun recreat iewoning nog een hoofdverb l i j f hebben om aan de regelgev ing te 
vo ldoen, zal - indien gewenst - het mogen bewonen van hun rec rea t iewon ing , de moge l i j khe id geven 
hun hoofdverb l i j f weer op de huur- of k o o p m a r k t te b rengen , zodat andere won ingzoekenden hier hun 
in t rek kunnen nemen . 

Wie de huid ige rec rea t iewon ingmark t bek i j k t , schr ik t van het eno rme aanbod . Op d i t m o m e n t 
s tagneer t de hypo theekmark t gehee l . Er worden nagenoeg geen hypo theken meer ve rs t rek t voor de 
aankoop van een recrea t iewon ing . Op di t m o m e n t z i jn recreat iewoningen daardoor u i ts lu i tend nog 
beschikbaar voor de "happy few" , die het geld op de plank hebben l iggen voor zo'n dure aankoop . Dit 
is een p i jn l i jke consta ter ing in het l icht van het fe i t dat de r i jksoverhe id bi j monde van toen nog 
min is ter Pronk van VROM alweer meer dan een decenn ium geleden de gemeen ten nog opr iep om 
handhavend op te t reden tegen bewon ing van recrea t iewon ingen, o m d a t recreat iewoningen voor 
iedereen beschikbaar zouden moeten z i j n . 

Dat de handhav ing van het verbod van pe rmanen te bewoning faa l t , k o m t doordat een aanta l cruciale 
aspecten niet is meegenomen in de a fweg ing . Zo is h ierb i j ve rzu imd o m rekening te houden me t het 
g ro te overschot (ook al in 2003) aan recreat iewon ing. Daardoor is zelfs op commerc ië le parken al 
sprake van een aanz ien l i j ke mate van leegstand. Verder is zoals gezegd , ca. tweederde van de 
recreat iewoningen par t icu l ier bezi t , waarb i j de e igenaar niet verp l ich t is z i jn recreat iewoning te 
ve rhu ren . Uit de rechtspraak b l i j k t da t een gemeen te een e igenaar niet via het bes temmingsp lan ook 
niet alsnog kan dw ingen om z i jn recreat iewoning bedr i j f smat ig te ve rhu ren . Bovendien we igeren de 
hypo theeknemers (de banken) veelal t o e s t e m m i n g te geven voor ve rhuu r van recreat iewon ingen waar 
een hypotheek op rust en ook in de ops ta lV inboede lverzeker ing is vaak de voorwaarde opgenomen 
dat ve rhuu r niet is toeges taan . Alles bi j e lkaar geen succesvol le fo rmu le . 

Daarom z i jn wa t de B W W bet re f t keuzes nodig o m deze prob lemat iek het hoofd te b ieden. Voor veel 
parken ge ld t daarb i j da t een her lev ing van de recreat ieve funct ie zich niet meer goed laat denken . In 
die s i tuat ies l igt een bes temmingswi j z ig ing ten behoeve van bewon ing veelal in de rede. Waar dat 
vanu i t een oogpun t van een goede ru imte l i j ke orden ing onwense l i j k wo rd t geacht moe t op een andere 
man ier een n ieuw perspect ief worden geboden , b i jvoorbeeld door recreat ieparken te hers t ruc tu re ren . 
Een en ander vere is t een integrale aanpak en regie van overhe idswege. 

Uit een door de B W W opges tar t en nog niet a fgerond onderzoek bi j alle Neder landse g e m e e n t e n , 
heef t Schagen opgegeven over meer dan 5000 recreat ieverb l i j ven te besch ikken, da t is een 

2 



bu i tengewoon groo t aan ta l . Ind ien de gemeen te het landel i jk gemidde lde vo lg t , zouden slechts ca. 
1700 won ingen voor commerc ië le doele inden worden gebru ik t en is het overg ro te deel voor par t icu l ier 
gebru ik . 

In d iverse gemeen ten is inmiddels groen l icht gegeven voor het in procedure brengen van een 
bes temmingsp lan , waa rmee de bewoning van parken planologisch moge l i j k wo rd t gemaak t . De 
e igenaren /bewoners z i jn bereid om h iervoor een f inanciële b i jdrage per recreat iewoning te leveren. Zo 
is me t de e igenaren van recreat iewon ingen op het park Diekendaal (Gennep) ove reengekomen dat zi j 
een b i jd rage van ru im C 6.000,— per recreat iewoning zul len betalen bi j een bes temmingsw i j z ig ing . 
Deze b i jd rage zal worden gebru ik t voor compenserende maa t rege len , waarb i j men kan denken aan de 
aanleg van recreat ieve voorz ien ingen en aan de aanleg van n ieuwe natuur . In de gemeen te Oldebroek 
in Gelder land op het park ' t Mul l igen betalen de e igenaren /bewoners zelfs een b i jd rage van C 15.000 
per recrea t iewon ing . 

De bewer ing van OFS en Recron, dat het bewonen van recreat iewoningen voor onvei l ige s i tuat ies kan 
zorgen , doorda t recreat iewon ingen niet aan het Bouwbeslu i t zouden vo ldoen , is een loos a rgumen t . 
Gebru ik van de won ingen door g ro te groepen wisselende recreanten zou dan eveneens net zo 
(b rand)onve i l ig kunnen z i jn . Ook de r i j ksoverhe id heeft al aangegeven dat bi j pe rmanen t gebru ik de 
won ingen aan het Bouwbeslu i t zouden moeten vo ldoen. Dit zou zelfs een s t imu le r ing kunnen 
betekenen van de bouwn i j ve rhe id in de regio. 

Ook de veel gehoorde bewer ing dat recreanten meer zouden u i tgeven dan vaste bewoners is on ju is t . 
Al in 2005 heef t Prof.dr. Henk Voogd du ide l i j k gemaak t , dat pe rmanen te bewoners goed z i jn voor de 
p laatsel i jke economie o m d a t zij in de regel meer dan 16 x zoveel u i tgeven (b i j lage 2 ) . 

Voor het geval u zich ve rder w i l t verd iepen in d i t onde rwerp , hebben w i j twee ar t ike len b i jgevoegd, te 
we ten een ar t ike l ui t de Gemeen tes tem van prof. H. Pr iemus en mr . J. Ve l tman (b i j lage 3 ) , waar in zij 
p le i ten voor een ru imhar t i ge r toes taan van bewoning van recrea t iewon ingen, en een ar t ike l van 
econoom Han Verhe i jden , waar in deze plei t voor hers t ruc turer ing van verouderde en ' u i t gewoonde ' 
recreat ieparken (b i j lage 4 ) . 

Vanzel fsprekend zi jn w i j desgewenst graag bereid het voorgaande nader monde l ing toe te l ichten. 

Met v r iende l i j ke g roe t , 
namens het bestuur , 

Madeion van Har t ingsve l t , Pub l ic A f fa i rs 
B e l a n g e n v e r e n i g i n g Vr i j W o n e n 
Postbus 260 
3850 AG Ermelo 
Tel 0 6 - 8 2 0 0 6 7 8 1 
Fax 0 8 4 7 - 1 8 4 3 4 1 
pub l i ca f fa i rs@bvvw.n l 
w w w . b v v w . n l 

CC diverse media 
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bron NRIT Media 

http://www.nritmedia.nl/bloqs/45/Hoe recreatieparken kunnen bijdragen aan 
de aqro- en wooneconomie/?topicsid= 

V 

Door Han Verheijden* 

Hoe recreatieparken kunnen bijdragen aan de agro- en 
wooneconomie 
Laatst werd ik ergens in het land gevraagd een discussie te leiden over de t o e k o m s t van 
de verb l i j fs recreat ie . Aanle id ing was de ver loeder ing van de campings en 
bunga lowparken in de bet re f fende regio. Omda t veel bedr i j ven onderbezet z i jn en dus 
geen geld ve rd ienen , is er al j a ren lang niets gedaan aan onderhoud of ve rn ieuw ing . Het 
gebru ik van zulke ' u i t gewoonde ' accommodat ies var ieer t . Naast rec rean ten , die hier voo r 
heel wein ig geld toch nog een (pe rmanen t? ) groen p lek je hebben , z i jn er veel 
a rbe idsmigran ten en mensen die o m verschi l lende redenen (echtscheid ing, 
u i thu isp laats ing , t i j de l i j ke baan, e tc . ) t i j de l i j k geen fa tsoenl i jk huis ter beschikk ing 
hebben . 

De plaats waar ik de discussie leidde s taat n iet op zichzelf. Ni e t - recreat ie f gebru ik van 
vakan t ieparken k o m t in bi jna alle tu inbouwgeb ieden rondom de gro te re 
bevo lk ingsconcent ra t ies voor . Denk aan Wes t -B raban t , de Ve luwerand , Noord -L imburg 
en de regio A m s t e r d a m . Logisch, w a n t hier is grote behoef te aan t i jde l i j ke hu isvest ing 
voor zowel de s tadsbewoners in nood als de a rbe idsmig ran ten . En er zi jn hier veel oude 
pa rken , wan t deze groene gebieden zi jn vaak oorspronke l i j k toer is tengeb ieden voo r de 
eerste generat ie ve rb l i j f s rec rean ten . Dus enerz i jds is er veel v raag en anderz i jds zi jn er 
vo ldoende (oude ! ) recreat ieve verb l i j f saccommodat ies voo rhanden . 

Bui ten de overheid l i j k t iedereen ook tev reden me t deze on tw ikke l ing . De a rbe idsmig ran t 
heef t een goedkoop dak boven zi jn hoo fd , de overhe id heef t geen omk i j ken naar 
hu isves t ingsprob lemen van last ige doe lgroepen en de recreat ieondernemer heef t weer 
omze t . Toch va l t de werke l i j khe id veelal t e g e n . Veel parken ver loederen namel i j k in hoog 
t e m p o . Er z i jn nauwel i j ks regels en de onde rnemer wee t b i jna niet wie hi j in z i jn 
accommodat ie heef t ondergebrach t . Soms on ts taan er zelfs moderne vr i jp laa tsen waar 
i l legal i te i t en zelfs c r imina l i te i t wel ig t i e ren . De pol i t ie heef t he t al over de Neder landse 
"no-go areas ' , analoog aan de status van veel woonwagenkampen in de vor ige eeuw. 

De overhe id reageer t vaak pas als de s i tuat ie behoor l i jk ui t de hand loopt . Neem de 
West -Brabantse gemeen te Zunder t : hier z i jn een camp ing (For t Oran je ) en een 
bunga lowpark (Pare Patersven) hun recreat ieve funct ie vo l led ig kw i j t ge raak t . Uit 



openstaande ramen k l inken al lerlei t a l en : n ie t die van Dui tse of Franse toe r i s ten , maar 
die van Roemeense, Bulgaarse en Poolse a rbe idsk rach ten . Zi j hebben nauwel i j ks 
lee f ru imte , o m d a t ze m e t velen in krappe recreat iewoningen worden gehuisvest . I n hun 
v r i je t i jd verve len ze zich en dat le idt dan weer t o t i r r i ta t ies , onder l ing of m e t andere 
bewoners van het park. In deze parken t re f t de pol i t ie ook w ie tp lan tages , ondergedoken 
i l legalen en andere ongewenste bezoekers a a n . Burgemeester Poppe van Zunder t va t he t 
mooi samen als ze s te l t da t "h ier alles gebeur t w a t niet m a g " . 

I k denk dat we m inder defensief op d i t n ieuwe v raags tuk moeten reageren. Kre ten als 
"De parken moeten weer een toer is t ische funct ie k r i j gen " , wan t "dat staat in het 
bes temmingsp lan " of "w i j ve r t i kken het om in onze gemeente alle hu isvest ingsprob lemen 
van de regio op te v a n g e n " z i jn in m i j n ogen zinloos. We moeten begr i jpen dat he t h ier 
o m een afgeleide van de moderne w o o n - en agro -economie gaat en dat schept ook 
kansen. In de bet re f fende regio's zal he t toer isme nooi t meer zo massaal z i jn als enkele 
decennia ge leden. Met andere w o o r d e n : hier is sprake van s t ruc tu re le , recreat ieve 
overcapac i te i t . Maar daarmee is niet gezegd dat de parken geen funct ie meer hebben . 

Met een toenemende a rbe ids immig ra t ie , f lexib i l iser ing van de a rbe idsmark t in het 
a lgemeen en de gro te aanta l len echtscheid ingen zal de v raag naar t i j de l i j ke huisvest ing 
b l i j vend t oenemen . Er z i jn nu al 300 .000 Oost -Europese a rbe idsmigran ten in ons land , en 
m e t de EU-u i tbre id ingen worden dat er meer . En die hebben al lemaal behoef te aan een 
fa tsoen l i j k dak boven hun hoofd . 

W a a r o m maken we dus voor deze doe lgroep geen ve rb l i j f comp lexen met u i ts tekende 
logiesvoorz ieningen en perfecte serv ice, zoals wassere t tes , w inke ls m e t een aangepast 
assor t imen t , o n t m o e t i n g s r u i m t e n , spor t - en f i tnessvoorz ien ingen en p rak t i j k ru im ten voo r 
ar tsen of andere hu lpver leners in de eers te l i jnszorg. Veel rec rea t ieondernemers zouden 
hun bedr i j f kunnen hers t ruc tu reren en een goede rol als gastheer en beheerder kunnen 
spelen. De n ieuwe parken kunnen de negat ieve repu ta t iedruk van accommodat ies die wel 
toer is t ische potent ies hebben weghalen en de overcapaci te i t in de toer is t ische 
accommoda t i emark t ver lagen. We geven daarmee bovendien bonaf ide u i tzendbureaus en 
werkgevers de kans o m ve ran twoo rd personeelsbeleid te voe ren . Onze tu inders en 
andere ondernemers kr i jgen weer gemakke l i j ke r goede arbe idskrachten en de openbare 
orde zal minder worden vers toord . Ko r t om , in vele opz ich ten, zeker ook in regionaal 
economische z in , is er veel te w innen . En de recreat iesector kan weer focussen op 
locaties en fo rmu les die wel een posi t ieve b i jdrage leveren aan de v r i j e t i j dseconomie . 

* Han Verheijden is adviseur Vrijetijdseconomie. Hij is lector Productiviteit aan de NHTV te Breda. 
Hij heeft in de afgelopen 35jaar gewerkt in de reiswereld, in het management van leisure 81 
hospitality en in de ruimtelijke ordening. Bovendien was hij oprichter en lange tijd directeur van 
ZKA Consultants 81 Planners. Hij is bereikbaar via han(ô)hanverheijden.nl. 
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Dinsdag 27 juni 2006 

Betreft: Permanente bewoning van recreatiewoningen 
Kennisgeving van gezamenlijke standpunten 

Geachte raadsleden, 

RECRON, ANWB en de Belangenvereniging Vrij Wonen leggen u in deze brief hun gezamenlijke 
standpunten voor over het permanent bewonen van recreatiewoningen. 

Het doel hiervan is een breed maatschappelijk draagvlak aan te duiden waardoor politieke keuzes 
in deze problematiek mogelijk kunnen worden vereenvoudigd. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de ondertekenende organisaties unaniem van mening zijn 
dat bepaalde recreatiewoningen onder goed gedefinieerde voorwaarden bij voorkeur zouden dienen 
te worden omgezet naar reguliere woningen, door wijziging van de bestemming (legalisering). 
De volgende zienswijzen verduidelijken dit standpunt. 

» Allereerst zou er in bestemmingsplannen een strikte scheiding gemaakt moeten worden tussen 
recreatiewoningen die toeristisch worden verhuurd en alle andere recreatiewoningen, al dan 
niet recreatief en/of permanent bewoond. Alleen als deze tweedeling helder gemaakt wordt, 
kan over de problematiek gesproken worden. Dan kunnen ook de mengvormen, die thans aan 
de orde van de dag zijn en het overgrote deel van alle problemen veroorzaken, worden 
opgelost. Een heldere definitie zorgt ervoor dat iedereen weet waarover gesproken wordt. 

» Gebaseerd op het voorgaande wordt door partijen vastgesteld dat er geen enkel bezwaar kan 
zijn als gehele parken die bedrijfsmatig verhuurd worden en dus tot de categorie toeristische 
recreatiewoningen behoren, worden overgebracht van deze categorie naar de categorie 
recreatief wonen. Dit zou een oplossing kunnen betekenen voor zeer veel problemen. Wel is 
een voorwaarde dat er dan gelijktijdig duidelijk beleid wordt geformuleerd op de wijze zoals 
boven aangegeven. In de toekomstige bestemming dient helder te staan of de grond bestemd 
is voor recreatieve bewoning, dan wel voor toeristische verhuur. 

» Indien permanente bewoning in niet-toeristische recreatiewoningen wordt toegestaan, zal het 
bestuur van de BWW haar leden een positief advies geven om een deel van de waardestijging 
die mogelijk ontstaat door de bestemmingswijziging, volgens een door overheden en 
ondertekenaars gezamenlijk nader te bepalen methode te laten vloeien naar een 
"compensatiefonds" voor het creëren van ruimte voor recreatie en natuur. Met een 
saldobenadering zou zo de legalisering van recreatiewoningen in kwetsbaar gebied 
gecompenseerd kunnen worden door middel van het aanleggen van nieuwe natuur elders. 
Deze constructie is uitsluitend bedoeld voor legalisering van alleenstaande recreatiewoningen 
of van gehele parken die niet (meer) toeristisch verhuurd worden. Onder deze condities heeft 
legalisering van niet-toeristische recreatiewoningen, in combinatie met een compensatiefonds-
regeling, de voorkeur van alle betrokken partijen. 
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» In legalisering volgens bovenstaande constructie zien partijen onder andere de volgende 
voordelen: 
- doordat langdurig gedoogde permanente bewoning kan worden voortgezet, wordt tegemoet 
gekomen aan de fundamentele woonrechten van burgers; 
- voorkomen wordt dat overbodig veel recreatiewoningen aan de reeds verzadigde toeristische 
verhuurmarkt worden toegevoegd (zie ook onder); 
- bewoning voorkomt leegstand en verpaupering van niet-verhuurbare recreatieparken; 
- recreatie-areaal en nieuwe natuur kunnen worden gefinancierd in ruil voor legalisering, met 
name in geval van recreatiewoningen die in kwetsbare gebieden zijn gelegen; 
- bewoners worden niet gedwongen om andere woonruimte te bezetten zodat ook minder 
(groene) ruimte nodig is voor nieuwbouwwoningen. 

» Alle partijen zien niets in een individuele dispensatieregeling voor senioren op een toeristisch 
recreatiebedrijf en pleiten daarom vooreen landelijke regeling ten aanzien van legalisering 
zoals in het voorgaande geschetst. 

» Alle partijen sluiten zich aan bij de conclusies uit het NRIT rapport (bij lage), dat het weer 
omzetten van recreatiewoningen naar toeristische recreatiewoningen een onmogelijke route is. 
Ten eerste zijn deze woningen inmiddels ongeschikt voor toeristische verhuur. Ten tweede 
heeft de markt reeds geanticipeerd op het feit dat ze uit het 'toeristisch recreatieve bestand' 
waren genomen, door het feitelijke gebruik voor recreatieve bewoning. De markt kan dit 
nieuwe aanbod niet meer verwerken gezien de lage bezettingspercentages op dit moment. 

Wij hopen u hiermee een aantal bouwstenen in handen te hebben gegeven voor het formuleren 
van gemeentelijk beleid op dit gebied. Met dit schrijven willen wij nogmaals onderstrepen dat deze 
denkbeelden door een heel breed maatschappelijk veld gedragen en ondersteund worden. Gaarne 
zullen wij u nadere informatie verstrekken indien gewenst. 

Wij zullen ook Provinciale Staten, de Tweede Kamer en de minister van VROM afschrift van deze 
brief sturen met het verzoek de hierin gegeven voorstellen te ondersteunen. 

Hoogachtend, 
RECRON ANWB 

r 

H.C. Kromhout T.F.A.M. Bolweg 
Manager Algemeen Ledenbelang Directeur 

Belangenvereniging Vrij Wonen 

F.J.M. Franken 
Vice-voorzitter 

Afschrift: 
- Provinciale Staten 
- Tweede Kamer der Staten-Generaal 
- Mw. S.M. Dekker, minister van VROM 

Bijlage: 
- NRIT rapport in opdracht van BWW: 'De kwantitatieve en kwalitatieve aspecten en 
ontwikkelingen van toeristisch verhuur van recreatieve woonverblijven' dd 5 januari 2006; op 
aanvraag verkrijgbaar bij de Belangenvereniging Vrij Wonen (per email via secretariaat(iS)bvvw.nľ). 
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Prof. dr. ir. H. Priemus en mr.J. Veltman1 

Recreatiewoningen en het nieuwe wonen 

Artikelen 

8 3 

1. Inleiding 

Ons land kent tienduizenden recreatiewoningen. Veel van 
deze recreatiewoningen zijn in eigendom bij particulieren. 
Deze recreatiewoningen liggen soms op recreatieparken, 
maar vaak ook gaat het om solitair gelegen woningen, soms 
in het buitengebied, maar soms ook in de bebouwde kom. 
Dergelijke recreatiewoningen mogen in het algemeen al
leen recreatief worden gebruikt, dat w i l zeggen worden 
gebruikt door personen die elders over een hoofdwoonver
bli jf beschikken. Toch is veelvuldig sprake van permanente 
bewoning van recreatiewoningen. Hoewel onder druk van 
de rijksoverheid gemeenten in de afgelopen jaren hiertegen 
vaker zijn gaan optreden, l i jk t permanente bewoning van 
recreatiewoningen in de praktijk niet uit te bannen. In dit 
artikel pleiten w i j zowel vanuit een juridisch als vanuit een 
beleidsmatig gezichtspunt ervoor om het verbod op bewo
ning van recreatiewoningen te beperken tot alleen die ge
vallen waarin bewoning vanuit het oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening werkelijk bezwaarlijk is en voor het 
overige de eigenaar de vrijheid te geven om zijn recreatie
woning ook te gebruiken als 'gewone' woning. Recreatie
complexen die bedrijfsmatig als zodanig worden beheerd 
door commerciële exploitanten zoals Landal Green Parks 
en Hogenboom Vakantieparken, laten w i j hierbij buiten be
schouwing. Op dergelijke parken zal in de regel van perma
nente bewoning geen sprake zijn. 

2. Het verbod op bewoning van 
recreatiewoningen 

Op grond van een in het bestemmingsplan opgenomen ge-
bruiksverbod dan wel op grond van art. 2.1, eerste lid, on
der c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo)2 is het verboden om een recreatiewoning in strijd 
met het bestemmingsplan te gebruiken voor permanente 
bewoning. Ondanks dit verbod komt permanente bewoning 
van recreatiewoningen op grote schaal voor. De schattingen 
variëren van enkele duizenden tot zelfs tienduizenden ge
vallen. Op grote schaal gaapt er een kloof tussen de papie
ren werkelijkheid van het bestemmingsplan en de fysieke 
werkelijkheid. 

1 Prof. dr. ir. H. Pricmus is emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de 
Technische Universiteit Delft. Hij is erelid van het NIROV en betrokken bij 
verschillende bestemmingswijzigingen ten behoeve van woondoeleinden 
van recreatiewoningcomplexen. Mr. J. Veltman is advocaat bij Veltman 
Advocatenkantoor voor bestuursrecht, ruimtelijke ordening en milieu. 
Hij treedt in handhavingsprocedures op voor bewoners van recreatiewo
ningen en is betrokken bij verschillende besluitvormingstrajecten waarin 
recreatiewoningen (mede) worden bestemd voor bewoning. 

2 Nader hierover: ABRvS 29 juni 2011, ňB 2011/176. m.nt. A.C.A. Nījmeijer. 

2.1 Noîn Riŭmze: handhaven, gedogen of legaliseren 
Met name i n de saaiste tien jaren zijn gemeenten - daartoe 
gestimuleerd door de rijksoverheid - aandacht gaan beste
den aan de besir ī jding van permanente bewoning. In veel 

gevallen houdt dit in dat oudere gevallen van permanente 

bewoning persoonsgebonden worden gedoogd en dat alleen 

tegen nieuwe gevallen van bewoning handhavend wordt 

opgetreden. Als peildatum daarvoor hanteren gemeenten 

meestal 31 oktober 2003. Deze datum is ontleend aan een 

brief van minister Dekker van 11 november 2003 aan de 

Tweede Kamer. In die brief riep zij gemeenten op om 'we

gens de voortdurende onzekerheid bij betrokkenen' duide

lijkheid te scheppen over de toelaatbaarheid van bewoning 

van recreatiewoningen.3 Om het gemeenten gemakkelijker 

te maken, kondigde de minister in deze brief aan dat de 

regering in de Nota Ruimte ruimere mogelijkheden zou 

scheppen voor een bestemmingswijziging (van 'recreatie' 

naar 'wonen'). Voor zover een bestemmingswijziging niet 

aan de orde is, aldus minister Dekker, zouden gemeentebe

sturen een actief handhavingsbeleid moeten voeren, in elk 

geval voor nieuwe gevallen van bewoning, ontstaan na 31 

oktober 2003. Al bestaande gevallen van bewoning konden 

wat de minister betreft worden gedoogd op basis van per

soonsgebonden gedoogbeschikkingen. In feite komt dit ge

doogbeleid neer op een uitsterfconstructie voor het gebruik 

van een recreatiewoning als 'gewone' woning. 

De ruimere mogelijkheden voor een bestemmingswijziging 

zijn neergelegd in subparagraaf 3.4.5 van de Nota Ruimte. 

Aldaar valt te lezen dat provincies en gemeenten de ruimte 

hebben om de recreatiefunctie van bestaande recreatiewo

ningen in een woonfunctie te wijzigen, 'mits aan de gebrui

kelijke voorwaarden voor woningbouw is voldaan'. Wat de 

rijksoverheid betreft," wordt deze ruimte alleen benut in 

situaties waarin de bewoning dateert van voor 31 oktober 

2003. Verder is het niet de bedoeling om bewoning toe te 

staan van recreatiewoningen die liggen in de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), in Natura 2000gebieden of in gebie

den die in het provinciaal of gemeentelijk beleid zijn aan

gewezen als kwetsbaar gebied zoals bijvoorbeeld nationale 

landschappen. De verdere afweging laat de Nota Ruimte 

over aan de provincies en gemeenten. Wel noemt de Nota 

nog enkele factoren die in die afweging een rol kunnen spe

len, zoals het belang dat een voldoende verblįjfsrecreatief 
aanbod voorhanden bl i j f t en het belang van de leefbaarheid 
van het platteland. 
De Nota Ruimte is inmiddels zoals bekend vervangen door 
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Deze struc
tuurvisie bevat geen beleid ter zake van de permanente be
woning van recreatiewoningen. Hieruit mag worden afge-

3 Kamerstukken II 2003/04.29 200 X l c ; 22. 
4 Het rijksbeleid op dit punt is vasjfeiċŵĴ in de vorm van een beslissing van 

wezenlijk belang. In de rechtspraal-. ««rail een soms verregaande binding 
aangenomen van decentrale mtńsĚĚS ÍĪZ dergelijke beslissingen: prof. 

mr. PJJ. van Buuren eu Hoofdhui..: —reíījk bestuursrecht. Deventer: 

Kluwer 2006. p. 376. 
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leid dat het Rijk de regeling van dit onderwerp thans geheel 
wenst over te laten aan provincies en gemeenten. 
Sinds de brief van minister Dekker zijn ruim negen jaren 
verstreken. Het doel van de minister, duidelijkheid vooralle 
betrokkenen over het al dan niet kunnen voortzetten van 
de bewoning, is in die negen jaren over het geheel genomen 
wel bereikt: gemeenten hebben in een betrekkelijk klein 
aantal gevallen recreatieparken en -woningen (ook) voor 
bewoning bestemd en verder hebben vrijwel alle gemeen
ten waar sprake is van permanente bewoning, beleid vast
gesteld aan de hand waarvan betrokkenen veelal eenvoudig 
kunnen vaststellen of zij aanspraak kunnen maken op een 
gedoogbeschikking of, integendeel, juist het risico lopen op 
handhaving. Dit betekent echter allerminst dat het onder
werp in rustiger vaarwater is terechtgekomen. 

2.2 De flguur van de persoonsgebonden 
omgevingsvergunning voor permanente 
bewoning van een recreatiewoning 

De Tweede Kamer heeft in de afgelopen jaren telkens aan
dacht gevraagd voor de situatie van de al langer bestaande 
gevallen van permanente bewoning. Het was veel Kamerle
den een doorn in het oog dat de in de Kamer breed levende 
wens om die oudere gevallen te gedogen, door nogal wat 
gemeenten werd genegeerd. Onder druk van de Tweede Ka
mer is daarom in 2007 de figuur van de persoonsgebonden 
ontheffing (later: omgevingsvergunning) geïntroduceerd 
voor de permanente bewoning van een recreatiewoning.5 

De gedachte hierachter was dat bewoners die voor 31 ok
tober 2003 de bewoning waren gestart, de kans moesten 
krijgen om de bewoning te laten legaliseren. Maar begrijpe
lijkerwijs durven veel bewoners het risico van een aanvraag 
om een persoonsgebonden omgevingsvergunning niet aan. 
Wijzen burgemeester en wethouders de aanvraag af, dan 
ligt het voor de hand dat het daar niet bij b l i j f t , maar dat 
burgemeester en wethouders vervolgens handhavend op
treden. De bewoner/recreant komt zo van een koude kermis 
thuis. Van de figuur van de persoonsgebonden omgevings
vergunning wordt dan ook, voor zover valt na te gaan, maar 
mondjesmaat gebruikgemaakt. 
Onder druk van de Tweede Kamer diende de regering daar
om een wetsvoorstel in, waarmee bewoners van voor 31 
oktober 2003 die de bewoning van hun recreatiewoning 
konden bewijzen, in beginsel automatisch recht kregen op 
een persoonsgebonden omgevingsvergunning.6 Hoewel de 
Tweede Kamer dit wetsvoorstel met een grote meerderheid 
aanvaardde, leidde fundamentele kritiek vanuit de Eerste 
Kamer op het centralistische karakter van het voorstel er 
uiteindelijk toe dat de minister dit introk. 

5 Onder de sinds 1 juli 2008 geldende Wet op de ruimtelijke ordening was 
de figuur van de persoonsgebonden ontheffing geregeld in art. 3.23 jo. art. 
4.1.1. lid 1, onder j , en lid 2. van het Besluit ruimtelijke ordening (voorheen 
ging het om art 19. lid 3. van de WRO jo. art. 20. üd 5. van het BRO). In de 
Wabo is dit geregeld in art. 2.25. lid 3. jo. art. 5.1S van het Besluit omge-
vingsrecht en art. 4, onderdeel 10, van de bij dit Besluit behorende bijlage 
2. 

6 Wet vergunning onrechtmatige bewoning recrea^e.-.oningen. Kamerstuk
ken li 2009/10,32 366. nr. 1 -3. 

De pc-gingen om voor de al langer bestaande gevallen van 
bewoning van recreatiewoningen een adequate landelijke 
regeling te treffen, kunnen dan ook als mislukt worden be
schouwd. Het is de vraag of dat erg is. Aan een dergelijke re
geling is immers alleen maar behoefte, zolang het uitgangs
punt b l i j f t dat recreatiewoningen alleen recreatief mogen 
worden gebruikt. Indien dit uitgangspunt zou worden los
gelaten en permanente bewoning van recreatiewoningen 
zou worden toegestaan, waar dat vanuit een oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening niet bezwaarlijk is, zou de 
behoefte aan een 'generaal pardon' ongetwijfeld verdwij
nen. 

2.3 Het beperkte resultaat van handhaving 
De discussie over de aanpak van permanente bewoning van 
recreatiewoningen woedt niet alleen op landelijk niveau, 
maar ook nog altijd in veel gemeenten. Weliswaar hebben 
gemeenten zoals gezegd beleid vastgesteld, maar bij de ten
uitvoerlegging ervan stuiten zij vaak op massief verzet. Dat 
verzet uit zich niet alleen in pogingen om handhavend op
treden af te weren - op recreatieparken in Harderwijk gin
gen in de afgelopen jaren zelfs door bewoners geïnstalleer
de sirenes af, zodra een gemeentelijke toezichthouder werd 
gesignaleerd - , maar ook in de vele juridische procedures 
tegen opgelegde dwangsombesluiten en in de eveneens tal
rijke pogingen van bewoners van recreatiewoningen om het 
gemeentebestuur zover te krijgen dat dit door middel van 
een bestemmingswijziging de bewoning legaliseert. 
Het ziet er dan ook niet naar uit dat de beleidsmatige in
spanningen van de afgelopen jaren tot resultaat hebben 
gehad dat de permanente bewoning van recreatiewoningen 
sterk is teruggedrongen. Weliswaar is het aannemelijk dat 
de toename van de gemeentelijke handhavingsactiviteiten 
heeft geresulteerd in een zekere afname van het aantal per
manente bewoningen van recreatiewoningen, maar daar 
staat tegenover dat zich ook steeds weer nieuwe gevallen 
van permanente bewoning voordoen. Kennelijk zijn recre
atiewoningen wegens hun relatief lage prijs en hun ligging 
in veelal een rustige, groene omgeving zo aantrekkelijk 
voor bepaalde categorieën woningzoekenden (met name 
starters en gepensioneerden), dat zij bereid zijn het risico 
op handhaving op de koop toe te nemen. Hoewel dat risico 
naar onze indruk in de praktijk niet altijd even groot is, kan 
de onduidelijkheid over de status van het bouwsel leiden tot 
een oplopende leegstand. 
Er zijn gemeenten die alleen handhavend optreden, indien 
de betrokken bewoner zich inschrijft in de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA). Zolang de bewoner dus maar op 
een adres elders ingeschreven bl i j f t staan, heeft hij of zij 
weinig of niets te vrezen. Maar ook in gemeenten die wel 
het verbod wensen te handhaven en daarom meer energie 
steken in handhaving, is de kans dat men tegen de lamp 
loopt, niet alti jd even groot. De bewijsvoering is nu eenmaal 
niet altijd gemakkelijk en de gemeentelijke handhavingsca-
paciteit is uit de aard der zaak begrensd. Naar men mag aan
nemen zal die capaciteit onder druk van de bezuinigingen 
de komende jaren bovendien verder afnemen. Daar komt 
dan nog bij dat verbod op bewoning zich vaak moeilijk Iaat 
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uitleggen, zeker als het gaat om een recreatiewoning die te 
midden van 'gewone' woningen in het buitengebied ligt of 
die gelegen is op een recreatiepark waar al op grote schaal 
op basis van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen of 
op basis van het bij het bestemmingsplan behorende over
gangsrecht gewoond mag worden. 
Over het geheel genomen moeten we daarom concluderen 
dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet valt 
uit te bannen. De problemen bij het waarborgen van een 
toereikend niveau van handhaving en het gebrek aan draag
vlak bij eigenaren zijn hiervan belangrijke oorzaken naast 
uiteraard de aantrekkingskracht die recreatiewoningen 
uitoefenen op een deel van de woningzoekenden. Bij deze 
stand van zaken rijst de vraag of het verbod op bewoning 
van recreatiewoningen wel zinvol is en of het niet aanbeve
ling verdient om het gebruik van recreatiewoningen in veel 
gevallen vr i j te geven voor 'gewone' bewoning. 

3. Argumenten tegen een categorisch 
verbod op permanente bewoning van 
recreatiewoningen 

De reden om in een bestemmingsplan recreatiewoningen 
anders te behandelen dan reguliere woningen is de ver
onderstelling dat de behoeften van een recreant anders 
zouden zijn dan de behoeften van een bewoner en dat in 
samenhang hiermee de ruimtelijke gevolgen van recreatief 
gebruik anders zouden zijn dan de ruimtelijke gevolgen van 
permanente bewoning. In het verleden werden mede daar
door recreatiewoningen in het buitengebied toegelaten ter
w i j l gewone woningen daar niet mochten worden gebouwd. 
Het gevolg is dat verblijfsrecreatieve bestemmingen vaak 
op percelen in het buitengebied worden gelegd in of nabij 
natuurgebieden of landschappelijke en cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden. Dat recreatiewoningen daardoor 
meestal op grotere afstand zijn gesitueerd van voorzienin
gen (winkels, gezondheidszorg enz.), is niet bezwaarlijk. De 
recreant verblijft immers maar tijdelijk in de recreatiewo
ning en zal vooral geïnteresseerd zijn in de directe omge
ving van de recreatiewoning en in de aanwezige recreatieve 
voorzieningen. Om dezelfde reden (de recreant verblijft er 
maar tijdelijk) zijn recreatiewoningen veelal ook kleiner dan 
reguliere woningen. 
Vanuit deze achtergrond bezien concluderen sommigen dat 
het toestaan van bewoning van recreatiewoningen tot on
gewenste ruimtelijke gevolgen kan leiden. Doordat de re
creatiewoning het jaar rond wordt bewoond, zou er sprake 
kunnen zijn van een intensiever gebruik van de woonomge
ving. Dit zou ten koste gaan van de landschappelijke waar
de, de natuur en de rust en daarmee de recreatieve waarde 
van de omgeving verminderen. Verder zou bewoning b i j 
dragen aan de verstening van het gebied. Een bewoner zou 
eerder behoefte hebben aan een garage of tuinschuurtje of 
aan een grotere keuken dan de recreatieve eigenaar. Ons 
inziens is deze benadering aan bijstelling toe en snijdt het 
verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen in 
veel gevallen geen hout. Relevante redenen ontbreken om 
recreatiewoningen planologisch anders te behandelen dan 

woningen. Is hel níet aantrekkelijker om met het wettelijk 
richtsnoer van een goede ruimtelijke ordening in de hand, 
steeds per geval te beoordelen of bewoning aanvaardbaar 
is? Zo wordt voorkomen dat gemeentebesturen het ver
bod op bewoning van recreatiewoningen willen of moe
ten handhaven in al die gevallen waarin er voor dat verbod 
geen goede redenen zijn. Eigenaren van recreatiewoningen 
verdienen meer vrijheid in de wijze waarop zij die woning 
willen gebruiken. Tegen een categorisch verbod op bewo
ning van recreatiewoningen pleiten in elk geval de hierna 
volgende overwegingen. 

3.1 De gelijkschakeling van woningen en 
recreatiewoningen in de Nota Ruimte 

Allereerst is in de Nota Ruimte de mogelijkheid om in het 
buitengebied recreatiewoningen te bouwen gelijkgescha
keld met de mogelijkheid om daar 'gewone' woningen te 
bouwen. Alleen bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatiepar
ken zijn van deze regel uitgezonderd. Dit betekent dat een 
recreatiewoning die tevens als 'gewone' of tweede woning 
kan worden gebruikt alleen daar kan worden gebouwd, 
waar ook een 'gewone' woning mag worden gebouwd. Het 
valt moeilijk in te zien waarom het dan nog nodig is om het 
gebruik van de betrokken woning te beperken tot recreatief 
gebruik. Bij dergelijke woningen is het passend om zowel 
gebruik ten behoeve van permanente bewoning als gebruik 
ten behoeve van recreatie toe te staan, ook al gaat het soms 
om woningen waarvoor destijds geen vergunning zou zijn 
verleend als het geen recreatiewoningen zouden zijn ge
weest. 

3.2 Seizoensverbreding 
In de tweede plaats zijn de hiervoor geschetste redenen om 
bewoning van recreatiewoningen te verbieden gebaseerd op 
veelal achterhaalde aannamen over het gebruik van recrea
tiewoningen. Was het ooit zo dat een tweede woning vri jwel 
uitsluitend in de zomerperiode werd gebruikt en soms ook 
tijdens de kerstvakantie, tegenwoordig beperkt het gebruik 
zich niet meer tot de traditionele vakantieperiodes, maar 
wordt de woning ook door het jaar heen gebruikt om er 
korte vakanties of het weekeinde door te brengen. Dit geldt 
zowel voor de commercieel geëxploiteerde recreatieparken 
als voor tweede woningen. De seizoensgebonden openstel
ling van recreatieparken en huisjesterreinen komt dan ook 
steeds minder vaak voor. De Afdelingbestuursrechtspraak 
heeft in een uitspraak van 8 oktober 1998 geoordeeld dat 
een bestemmingsplan geen beperkingen in de t i jd mag 
opleggen aan het gebruik van een recreatiewoning, omdat 
dit een wezenlijke aantasting zou vormen van de belangen 
van de eigenaren en gebruikers.7 Alleen als een periodieke 
sluiting van een recreatiepark of zomerhuisjesterrein nodig 
is om de omringende natuurwaarden te beschermen, is dit 
nog toegestaan.8 De seizoensverbreding heeft tot gevolg dat 
het gebruik van recreatiewoningen intensiever wordt en 
daardoor qua ruimtelijke uitstraling (nog) meer gelijkenis 

7 Nr. E01.96.0005 (gemeente Moordrecht). 
8 ABRvS 1 februari 2012, nr. 201004650/1/R2. UN BV2480. 
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vertoont met het gebruik van 'gewone' woningen. Daaráoûľ 
verliest een belangrijk argument om het gebruik van een re
creatiewoning als 'gewone woning' te verbieden, namelijk 
het verschil in ruimtelijke effecten tussen recreatief gebruik 
en reguliere bewoning, aan betekenis. Overigens l i jk t niet 
alleen het gebruik van recreatiewoningen steeds meer op 
dat van reguliere woningen. Ook qua uiterlijk verschillen 
zij steeds minder van elkaar. De t i jd dat recreatiewoningen 
direct als zodanig herkenbaar waren, is goeddeels voorbij. 

3.3 De vraag van de woonconsument 
In de derde plaats is er in de laatste jaren in het woonbeleid 
een toenemende nadruk komen te liggen op de woonwen
sen van de burger. In de Nota 'Mensen, Wensen. Wonen' 
(december 2000) werd geconstateerd dat de burger meer 
zeggenschap moet krijgen over zijn woonomgeving en dat 
er meer ruimte moet worden geschapen om tegemoet te 
komen aan 'groene' woonwensen. Het fenomeen van per
manente bewoning van recreatiewoningen laat zien dat er 
vraag is onder woonconsumenten naar betaalbaar wonen in 
een groene omgeving. Van het landgoederenbeleid, waarbij 
de gelegenheid wordt geboden om een villa i n het groen te 
bouwen, kunnen alleen de happy few gebruikmaken. Maar 
door bewoning van recreatiewoningen toe te staan, kun
nen ook mensen met een kleine(re) beurs zich een groenere 
woonomgeving permitteren. 

Vanzelfsprekend is dit niet altijd en overal mogelijk. In het 
bijzonder de aanwezigheid van voor verstoring gevoelige 
natuurgebieden kan een geldige reden zijn om bewoning 
niet toe te staan. Tegelijk moet men zich in een dergelijke 
situatie dan wel de vraag stellen of het kwaad niet al is ge
schied toen de betrokken recreatiewoningen werden ge
bouwd: telkens wisselende recreanten die hun omgeving 
willen verkennen en over volop vrije t i jd beschikken veroor
zaken misschien wel een grotere mate van verstoring dan 
permanente bewoners. Natuur- en milieuoverwegingen 
gaan eigenlijk voor 'gewone' woningen en recreatiewonin
gen in dezelfde mate op. 

3.4 Flexibiliteit op de woningmarkt 
In de vierde plaats kunnen recreatiewoningen die ook be
woond mogen worden, belangrijk bijdragen aan de f lexibi l i 
teit op de woningmarkt Dit is althans de ervaring in landen 
met veel recreatiewoningen waar geen verbod op bewoning 
van deze woningen geldt. Het gebruik ervan voor recreatie 
of voor bewoning verschilt mede al naar gelang de situatie 
op de woningmarkt. 9 

Regionaal kan een overschot aan recreatiewoningen ont
staan en gelijktijdig een tekort aan starterswoningen en 
woningen voor senioren. Als er dan geen flexibiliteit is tus
sen woningmarkt en recreatiemarkt, dreigen leegstand en 
verloedering. 

9 H. Priemus, Naar meer flexibiliteit op de v.caúigmarkt, het opheffen van 
het onderscheid tussen woning en recreaiie.vcr.ing. Tijdschrift voor de 
Volkshuisvesting 2008/1. p. 26. 

33 Het Nieuwe Wonen 
Het onderscheid tussen recreatiewoningen en 'gewone' wo
ningen leidt niet alleen tot een verstarring in het gebruik 
van het desbetreffende gebouw, maar roept ook de moeilijk 
te beantwoorden vraag op wanneer het recreatief gebruik 
eindigt en het gebruik als woning begint. Geldt een be
paalde gebruiksfrequentie als criterium? Hoe kan dit wor
den gehandhaafd? Is de gemeente bepalend waar het des
betreffende huishouden in de GBA is ingeschreven? Duidt 
inschrijving in de GBA op bewoning als woning en verraadt 
niet-inschrijving in de GBA een recreatief gebruik? Valt dit 
administratief te controleren, ook als het huishouden in het 
bevolkingsregister in het buitenland is ingeschreven? Als 
een administratieve controle niet toereikend is, zijn dan 
fysieke controles ter plaatse mogelijk, zinvol en effectief 
of raakt de betrokken autoriteit dan verstrikt in essentiële 
waarden als het huisrecht en de privacy? 
De flexibiliteit op de woningmarkt en de recreatiemarkt, 
alsmede het streven naar beperking van administratieve 
lasten, is gebaat met een dubbelbestemming, waarbij zowel 
'wonen' als 'recreatie' zijn toegestaan.10 Een dubbelbestem
ming betekent ook een eenvoudige oplossing voor de om
standigheid dat er steeds vaker tussencategorieën blijken 
te ontstaan van woningen die niet permanent worden be
woond, maar ook geen recreatiewoning zijn. Het deeltijd
wonen" kan zich voordoen in woningen die tijdelijk worden 
verhuurd (gewoonlijk tegen marktconforme huurprijzen) 
aan huishoudens die tijdelijk in Nederland wonen (bijvoor
beeld 6 tot 12 maanden) of woningen waar huishoudens een 
deel van het jaar wonen (bijvoorbeeld in lente en zomer), 
die in de rest van het jaar (bijvoorbeeld herfst en winter) in 
een huis in Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk of elders verblijven. 
Daarbij kunnen klimaat, welbevinden en gezondheid een 
belangrijke rol spelen, maar er kunnen ook zakelijke rede
nen zijn om een deel van het jaar in bijvoorbeeld Gelderland 
en een deel van het jaar elders binnen of buiten Nederland te 
wonen. Ten slotte is er een toenemende groep Nederlanders 
die een deel van de week (bijvoorbeeld: doordeweeks) in de 
stad wonen en een ander deel van de week (bijvoorbeeld: in 
een lang of kort weekend) in een bosrijke omgeving. Op dit 
patroon bestaan weer vele varianten, zoals het patroon van 
een alleenstaande, het patroon van een compleet huishou
den of het patroon waarbij één partner (eventueel met een 
of meer kinderen) permanent in een recreatiepark woont en 
één partner alleen in het weekend. Dergelijke patronen pas
sen zeer goed bij het flexibiliseren van arbeidsmarkten, de 
ontwikkeling van meer verdieners per huishouden, de groei 
van het aantal zzp'ers, het nieuwe werken en het vermijden 
van verkeerscongestie. Als een deel van de woningvoorraad 

10 Wij volgen hier het spraakgebruik en wijken zodoende af van de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008), die het begrip dub 
belbestemming uitsluitend reserveert voor situaties waarin de aanwezig
heid van leidingen, waterstaatkundige belangen en bijzondere gebieds 
waarden als het ware een overlap vertonen met de hoofdbestemming. Dit 
Iaat onverlet dat de SVBP 2008 wel in de mogelijkheid voorziet om een 
gebied dat is bestemd voor verblijfsrecreatie ook voor bewoning te laten 
gebruiken. 

11 ZieJ. Latten. Deeltijdwonen biedt kansen voor krimpgebieden. NVM Maga
zine 2010,4 (3). p. 18-19. 
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al deze formules mogelijk maakt en ook kan meebewegen in 
verschuivingen binnen deze formules, is dat voor bewoner 
en gemeente aantrekkelijk. Naast het 'Nieuwe Werken' (en 
deels in samenhang met het 'Nieuwe Werken') neemt het 
'Nieuwe Wonen' in velerlei gedaanten in populariteit toe.1 2 

Het is duidelijk dat er geen absolute criteria gelden ten aan
zien van de afbakening tussen recreatiewoning en reguliere 
woning. Er is nu eenmaal een vloeiende grens tussen recre
atief gebruik en bewoning. Hoelang mag een bewoner in 
een recreatiewoning wonen, zonder dat het gebouw als re
guliere woning wordt beschouwd? Is dat 2,3,4,5,6 nachten 
per week? Hoe lang mag dezelfde bewoner achtereen in de 
recreatiewoning verblijven, zonder dat de status van regu
liere woning intreedt? Vier weken, zes weken, drie maan
den, zes maanden? Hoe kunnen dit soort patronen, die in 
de t i jd kunnen veranderen, het object van wetshandhaving 
zijn? Juist de hier genoemde tussencategorie maakt de i n 
troductie van een dubbelbestemming gewenst. 
Gezien het voorgaande zijn er dus goede redenen om waar 
dat mogelijk en wenselijk is, de permanente bewoning van 
recreatiewoningen in het bestemmingsplan toe te staan. De 
vraag is vervolgens in hoeverre een dergelijke keuze, als die 
eenmaal is gemaakt, op juridische belemmeringen stuit. 

4 . Juridische aspecten van een wijziging van 
de bestemming van recreatiewoningen 

Indien een gemeenteraad de bewoning van recreatiewonin
gen w i l toestaan, vergt dit een wijziging van de verblijfsre-
creatieve bestemming. Daarbij moet rekening worden ge
houden met de gevolgen die de milieuwetgeving mogelijk 
aan zo'n bestemmingswijziging verbindt. Verder zal een 
dergelijke wijziging moeten voldoen aan hogere regelge
ving, waaronder in het bijzonder de provinciale verordenin
gen op grond van art. 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), te rwi j l daarnaast ook rekening moet worden ge
houden met het rijksbeleid en het provinciale beleid. Soms 
(maar lang niet altijd) is het nodig of wenselijk dat de infra
structuur in een recreatiepark wordt aangepast als perma
nente bewoning wordt toegestaan. Voorts dienen tevoren 
sluitende afspraken te worden gemaakt tussen gemeente 
en gezamenlijke bewoners over de verdeling van te maken 
kosten omdat het kostenverhaal via de Grondexploitatiewet 
in de praktijk moeilijk toepasbaar is. 

4.1 Milieuwetgeving 
Zoals bekend genieten recreatiewoningen minder bescher
ming tegen hinder van bijvoorbeeld naastgelegen agrari
sche bedrijven of van wegverkeer dan 'gewone' woningen. 
Dit verschil is opmerkelijk, als we ervan uitgaan dat de ge
bruiker van een recreatiewoning net zo min gesteld is op 
geur- en geluidhinder als de bewoner van een woning. De 
verklaring voor dit verschil moet dan ook worden gezocht in 
het streven om het aantal vanuit milieuoogpunt kwetsbare 
bestemmingen beperkt te houden. Dit laat onverlet dat ook 

12 Zie F. Verwest, F. van Dam S F. Daalhuizen, Het nieuwe wonen. Het krim
pende platteland rekent zich rijk. Geografie 2010.19 (9). p. 42-45. 

recreatiewoniageE een zekere bescherming genieten tegen 
milieuhinder en in dat opzicht zeker niet vogelvrij zijn. Zij 
genieten, aldus de rechtspraak, een zekere mate van be
scherming tegen hinder.1 3 

Een permanent bewoonde recreatiewoning daarentegen 
genoot tot voor kort dezelfde bescherming tegen milieuhin
der als een 'gewone' woning. Op grond van onder andere de 
definities van het begrip 'woning' in de Wet geluidhinder en 
in het Activiteitenbesluit was namelijk het feitelijk gebruik 
van een gebouw als woning bepalend voor de bescher
ming tegen hinder en niet de planologische status van het 
gebouw." Inmiddels is de Wet plattelandswoningen in het 
Staatsblad verschenen.15 Daarin is vastgelegd dat voortaan 
niet het feitelijk gebruik van een gebouw bepalend is voor 
de mate van milieubescherming, maar de planologische sta
tus ervan. 
Deze wet heeft tot gevolg dat als een recreatiewoning 
(mede) wordt bestemd voor bewoning, deze in beginsel een 
verdergaande bescherming krijgt tegen milieuhinder dan 
daarvoor het geval was. Dit kan een belemmering vormen 
voor een dubbelbestemming in die zin dat een woonbe
stemming ertoe kan leiden dat nabij gelegen bedrijven in 
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd of 
dat extra maatregelen, zoals geluidsschermen langs wegen, 
nodig zijn om aan de milieunormen te voldoen. Of deze si
tuatie zich vaak zal voordoen, is de vraag. De regering ver
onderstelde in elk geval dat een bijzondere regeling, zoals 
in de Wet plattelandswoningen is getroffen voor voorma
lige agrarische bedrijfswoningen (in de zin van een gerin
gere bescherming tegen milieuhinder), voor permanent 
bewoonde recreatiewoningen niet nodig zou zijn. Derge
lijke woningen zouden veelal toch op een voldoende grote 
afstand zijn gelegen van potentieel hinderlijke activiteiten. 1 6 

De veronderstelling l i jkt daarom gewettigd dat de milieu
wetgeving als regel geen beletsel zal zijn voor het (mede) 
bestemmen van een recreatiewoning voor bewoning. 

4.2 Het planologisch beleid van Rijk en provincie 
Hiervoor hebben we al opgemerkt dat het Rijk in de opvol
ger van de Nota Ruimte, de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte, geen beleid heeft neergelegd over de bewoning van 
recreatiewoningen. We mogen er dus van uitgaan dat het 
rijksbeleid zoals dat in de brief van minister Dekker en in 
de Nota Ruimte is vastgelegd, achterhaald is en dat het Rijk 

13 ABRvS 15 juni 2005. nr. 200407535/1. r.o. 2.2.3. ŲN AT7430; Bouwrecht 
2005/804. 

14 Mr. J. Kobbe (werkzaam bíj het Centrum voor omgevingsrecht van de R.U. 
Utrecht). 'Het begrip 

wonīng' in de Wet geluidhinder en andere milieu

regelingen', in Lex Dura. Sed Lex, opstellen over de handhaving van het 

omgevingsrecht. Utrecht 2005. p. 197. Zelfs een stacaravan die permanent 

wordt bewoond, moest op grond van deze benadering voor de toepas

sing van de Handreiking lndustrielawaai en vergunningverlening worden 

beschouwd als een reguliere woning: zie ABRvS 23 december 1999. nr. 

E03.97.0795, Nieuwsbrief StAB 1/2000, K71. 

15 Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen om

gevingsrecht en enkele andere wenen om de planologische status van 

gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieube

scherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te 

passen (plattelandswoningen). Stb. 2012.493 (Kamerstukken 33 078). 

16 Kamerstukken ff 2010/11, 32 030, nr. 13. Lijst van vragen en antwoorden, 

zie vraag 21. 
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thans de juridische en beleidsmatige aanpak van dit onder
werp overlaat aan de decentrale overheden. Dit betekent dat 
gemeenten die recreatiewoningen (mede) wil len bestera-
men voor bewoning rekening moeten houden met ter zake 
relevant beleid in de provinciale structuurvisies, maar daar
van kunnen afwijken, mits die afwijking deugdelijk wordt 
gemotiveerd. Zijn er goede planologische argumenten voor 
een afwijking, dan staat het beleid van hogere overheden 
daaraan dus niet in de weg. 

4.3 Provinciale ruimtelijke verordeningen 
Een serieuzer obstakel vormen de ruimtelijke verordenin
gen van de meeste provincies. Daarin is een wijziging van 
de bestemming van recreatiewoningen, waarbij (ook) be
woning wordt mogelijk gemaakt, soms aan strenge crite
ria gebonden. Zo is in Utrecht en Gelderland een dergelijke 
bestemmingswijziging alleen mogelijk als de betrokken 
recreatiewoning niet in een nationaal landschap of binnen 
de ecologische hoofdstructuur en vergelijkbare kwetsbare 
gebieden ligt en de bewoning al dateert van voor 31 oktober 
2003. In de Overijsselse verordening worden dezelfde cr i 
teria gehanteerd, maar wordt daarnaast ook de eis gesteld 
dat de betrokken recreatiewoning moet liggen in stads- of 
dorpsrandgebied. Andere verordeningen, zoals die van 
Noord-Holland en Noord-Brabant, behelzen een verbod 
voor gemeenteraden om bestemmingsplannen vast te stel
len die voorzien in de mogelijkheid om recreatiewoningen 
permanent te bewonen. Zo'n categorisch verbod moet ons 
inziens worden beschouwd als een achterhaald voorbeeld 
van overheidspaternalisme. Er zijn in veel gevallen geen 
overtuigende motieven aan te voeren om in een buitenge
bied gewoon wonen niet toe te staan en recreatief gebruik 
wél. 
Zonder afbreuk te willen doen aan de noodzaak van zorg
vuldig ruimtegebruik en aan het anti-versteningsbeleid dat 
de provincies voeren in het landelijk gebied, gaan dergelijke 
verboden en strenge criteria veel verder dan vanuit een oog
punt van een goede ruimtelijke ordening nodig is. Zo kan de 
ligging in of nabij kwetsbaar gebied of de vrees voor ver
stening inderdaad een argument zijn om in voorkomende 
gevallen een bestemmingswijziging af te wijzen, maar in 
veel gevallen zal het weinig tot geen verschil maken voor de 
kwetsbare waarden in een gebied of een terrein met recre
atiewoningen wordt bewoond of alleen recreatief mag wor
den gebruikt. Bovendien kunnen eventuele negatieve ef
fecten vaak goed worden ondervangen door het treffen van 
mitigerende of compenserende maatregelen. Zo bezien ligt 
het veel meer in de rede om in de provinciale verordeningen 
te volstaan met de eis dat gemeenteraden slechts kunnen 
besluiten tot een bestemmingswijziging van recreëren naar 
wonen of de introductie van een dubbelbestemming, als 
uit ecologisch onderzoek blijkt dat dit voor natuur en land
schap of anderszins geen negatieve effecten van betekenis 
heeft. Als algemeen uitgangspunt zou kunnen gelden dat 
'gewone' woningen noch recreatiewoningen gewenst zijn 
in Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. 
Wie het buitengebied effectief w i l beschermen, dient de 

bouw van noch gewone woningen noch recreatiewoningen 
toe te staan. 
De eis, gesteld aan het toestaan van de woonfunctie van een 
recreatiewoning, dat de bewoning al moet dateren van voor 
31 oktober 2003 is vanuit juridische en planologische over
wegingen twijfelachtig. Deze eis voert terug op de brief van 
minister Dekker van 11 november 2003, waarin zij gemeen
ten opriep om duidelijkheid te scheppen aan permanente 
bewoners over hun juridische positie (door te handhaven, 
expliciet te gedogen of te legaliseren). In die brief deelde 
zij mee dat tegen bewoners van na 31 oktober 2003 in elk 
geval moest wórden opgetreden. Legalisatie zou dan niet 
aan de orde zijn. Later is de minister - die overigens op dit 
gebied op de keper beschouwd helemaal niets te vertellen 
heeft" - hierop teruggekomen door kenbaar te maken dat 
gemeenten ook een latere peildatum mochten hanteren. 
Aldus heeft de datum van 31 oktober een betrekkelijk w i l 
lekeurig karakter, zeker waar het gemeenten betreft die in
derdaad, soms gedwongen door de rechter1 8, voor een latere 
peildatum hebben gekozen. De gemeente Ommen bijvoor
beeld hanteert 1 december 2005 als peildatum voor het al 
dan niet handhavend optreden tegen bewoning. Het valt 
moeilijk in te zien waarom een bewoner van een recreatie
woning dan op zijn verzoek om een bestemmingswijziging 
tegengeworpen zou krijgen dat hij de bewoning pas na 31 
oktober 2003 is gestart, als de woning voor het overige aan 
alle voorwaarden voldoet. 
Dit laatste brengt ons ook bij een volgend punt. Waar het om 
zou moeten gaan is of een bestemmingswijziging op grond 
van planologische argumenten aanvaardbaar of wenselijk 
is. De motieven om destijds uitsluitend recreatiewoningen 
toe te staan (en gewone woningen te verbieden) zijn thans 
achterhaald. Door de eis te stellen dat de betrokken recre
atiewoning al sinds ten minste 31 oktober 2003 wordt be
woond, sluipt een criterium de afweging binnen dat ruim
telijk niet relevant is en waarvan men zich dus kan afvragen 
of toepassing ervan zich wel verdraagt met de Wet op de 
ruimtelijke ordening. Bij de uitoefening van de bevoegdhe
den op grond van die wet mogen immers alleen ruimtelijk 
relevante belangen en criteria een rol spelen.19 Misschien 

17 Vgl. ook prof. mr. F.C.M.A. Michiels. "Over dejuridisering van gedogen en 
de permanente bewoning van zomerhuisjes'. Ars Aequi 2004, aflevering 6. 
p.438. 

18 Zo oordeelde Rb. Assen in een uitspraak van 12 juli 2007 (nr. 06/1316 
WET) dat de gemeente Midden-Drenthe 31 oktober 2003 niet als peilda
tum mocht hanteren, omdat deze het gemeentelijk handhavingsbeleid 
pas einde 2004 had vastgesteld en bekendgemaakt Een eerdere peilda
tum was daarom in strijd met de rechtszekerheid. Over de keuze van de 
minister voor 31 oktober 2003 overwoog de rechtbank: "Nog daargelaten 
dat de minister van VROM in een brief van 29 november 2005 inmiddels 
heeft aangegeven ook in te kunnen stemmen met een latere peildatum, is 
in dit verband van belang dat de minister van VROM niet het tot handha
ven bevoegde orgaan is. terwijl de minister evenmin over de bevoegdheid 
beschikt verweerder omtrent de handhaving aanwijzingen te kunnen ge
ven." 

19 Zie ABRvS 9 maart 2005, nr. 200402204/1, LJN AS9249: AB 2005/145, en 
Csr. 2007/92; zie ook ABRvS 10 november 2004, nr. 200306936/1, IJN 
AR5459; AB 2005/122. en Csr. 2005/5 (Bospark Ruighenrode). waarin de 
Afdeling overwoog: "Deze bevoegdheid (om een bestemmingsplan vast te 
stellen, aut) dient te worden uitgeoefend tet behartiging van het belang 
van een goede ruimtelijke ordening en dient derhalve gestoeld te zijn op 
ruimtelijk relevante overwegingen en criteria* 
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zou men nog kunnen betogen dat de duur van de bewoning 
enige ruimtelijke relevantie heeft, omdat die iets zegt over 
de geschiktheid van de woning voor bewoning en over de 
vraag of de bestemmingswijziging mogelijkerwijs leidt tot 
een (onwenselijke) behoefte aan nieuwe recreatiewonin
gen, maar het is uiteraard eenvoudiger om de geschiktheid 
van de woning voor bewoning af te meten aan het Bouw
besluit en aan rechtstreekse ruimtelijke criteria. Als een 
dubbelbestemming van toepassing is, zal blijken hoe groot 
de vraag is naar gewone woningen, respectievelijk de vraag 
naar recreatiewoningen. 

4.4 Vergunningvrij bouwen 
De regels over het vergunningvrij bouwen gelden niet voor 
woningen 'die niet voor permanente bewoning zijn bestem-
ď. 2 0 Als recreatiewoningen (ook) worden bestemd voor 
bewoning brengt dit mee dat de mogelijkheden om ver
gunningvrij bij en aan te bouwen zoals die gelden voor wo
ningen, van toepassing worden. Zo zijn bijvoorbeeld aan- en 
uitbouwen aan de achterzijde van een woning en bijgebou
wen onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij. Voor het 
bouwen aan of bij een recreatiewoning is echter alti jd een 
omgevingsvergunning vereist. Bij de vraag of een recreatie
woning kan worden bestemd voor bewoning, moet daarom 
de mogelijkheid in ogenschouw worden genomen dat dit 
leidt tot enige extra bebouwing en moet de planologische 
aanvaardbaarheid daarvan worden afgewogen. 

4.5 De regeling in het bestemmingsplan van de 
mogelijkheid om een recreatiewoning permanent 
te bewonen 

Er zijn verschillende manieren waarop de permanente of 
deeltijdbewoning van een recreatiewoning kan worden 
geregeld in het bestemmingsplan, variërend van een woon
bestemming tot een gemengde bestemming of alleen maar 
een functieaanduiding. Ter illustratie van de verschillende 
mogelijkheden bespreken we hierna enkele voorbeelden uit 
de praktijk. 
Een bekend voorbeeld van een park waar de verblijfsrecre-
atieve bestemming is gewijzigd in een woonbestemming is 
Riverparc, een voormalig buitendijks gelegen recreatiepark 
aan de Lathumse Plas in de gemeente Zevenaar met 346 
recreatiewoningen. Deze zijn nu bestemd voor wonen. Met 
het oog op deze nieuwe bestemming is de oeverhoogte op 
kosten van de Stichting Woonbelangen Riverparc verhoogd 
om te voldoen aan de veiligheidsnormen en is een extra 
noodweg aangelegd, zodat de woonwijk goed bereikbaar is 
voor hulpdiensten. Een vergelijkbaar geval is het complex 
Numansgors (gemeente Cromstrijen), buitendijks gelegen, 
waarvan de bestemming onlangs is veranderd van 'recre
atie' tot 'woonfunctie'. 
Een voorbeeld van een gemengde bestemming valt te vinden 
in het recent in werking getreden bestemmingsplan voor 
het Buitengoed Blanckenborgh. Dit is een tussen het dorp 
Havelte (gemeente Westerveld) en een Natura 2000-ge-

20 Zie art. 2.3 van het Besluit omgevingsrecht en de daarbij behorende bijlage 
II. 

bied gelegen recreatieterrein met 50 vrijstaande woningen 
en een gebouw met 36 appartementen. Het terrein is in de 
jaren '90 ontwikkeld in samenhang met een naastgelegen 
golfbaan. Een groot deel van de eigenaren woont er vaak 
al van het begin af aan permanent. Het bestemmingsplan 
staat dit nu toe door een bestemming voor zowel recreatief 
gebruik als bewoning op het park te leggen. 
Een van de uitgangspunten bij de planherziening van het 
Buitengoed Blanckenborgh was dat de stedenbouwkundige 
opzet van het terrein behouden moesten blijven, maar dat 
wel enige uitbreidingsmogelijkheden aan de bestaande wo
ningen moestén worden geboden, onder andere om deze 
levensloopbestendig (seniorenwoningen met badgelegen
heid en slaapkamer op de begane grond) te maken. Om dat 
te bewerkstelligen heeft het architectenbureau dat het park 
indertijd heeft ontworpen, drie uitbreidingsvarianten ont
wikkeld, die in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Daar
naast hebben de eigenaren zich door middel van een over
eenkomst tegenover de vereniging van eigenaars verbonden 
om geen gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden 
om vergunningvrij bij te bouwen. Doordat de overeenkomst 
als kwalitatieve verplichting 2 1 aan volgende eigenaren moet 
worden doorgegeven, is zo het parkachtige en open karak
ter van het plangebied gewaarborgd. Wel is in het plan een 
specifieke regeling opgenomen voor bijgebouwen en car
ports, waarin rekening is gehouden met de bestaande ste
denbouwkundige opzet van het terrein. 
Een voorbeeld van een bestemmingsplan, waarbij de bewo
ning is toegestaan met behulp van een functieaanduiding, 
betreft Plaswijk, een gebied met recreatiewoningen op de 
smalle landstrook tussen de A2 en de Vinkeveense Plassen, 
in de gemeente De Ronde Venen. Hier hebben de recreatie
woningen hun verblijfsrecreatieve bestemming behouden, 
maar zijn deze op de plankaart voorzien van de functieaan
duiding 'permanente bewoning toegestaan'. Recreatief ge
bruik bl i j f t derhalve toegestaan, zodat de eigenaren net als 
bij de hiervoor besproken gemengde bestemming, zelf een 
keuze kunnen maken tussen recreëren en wonen. Door de 
recreatieve bestemming voorop te stellen, wordt benadrukt 
dat het niet in de bedoeling ligt dat hier een normale woon
wijk ontstaat. Wel brengt de aanduiding dat wonen is toege
staan mee, aldus de plantoelichting, dat de woningen voor 
de toepassing van de milieuwetgeving en de mogelijkheden 
van vergunningvrij bouwen, gelden als reguliere woningen. 
In verband met de nabijheid van de A2 leek het aanvanke
lijk noodzakelijk om de bestemmingswijziging vergezeld te 
laten gaan van een hogere waardevaststelling in de zin van 
de Wet geluidhinder. Uiteindelijk bleek dit echter dankzij 
verschillende geluidreducerende maatregelen in het kader 
van de reconstructie van de snelweg niet nodig. 

5. Ten slotte 

Het afgelopen decennium hebben gemeenten onder regie 
van het Rijk zich intensief beziggehouden met de aanpak 
van bewoning van recreatiewoningen, echter zonder dat 

21 Art 6:252 BW. 
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W*- dit heeft geleid tot een sterke terugdringing ervan. Dat is 
niet verwonderlijk. Recreatiewoningen zijn nu eenmaal 
aantrekkelijk voor bewoning door hun gunstige ligging en 
prijsstelling, terwij l meestal 'niemand er last van heeft'. De 
zin van het verbod van bewoning van recreatiewoningen 
is bovendien aan een sterke erosie onderhevig, doordat re
creatiewoningen in de loop der jaren steeds geschikter zijn 
geworden voor bewoning, doordat het gebruik ervan als 
gevolg van seizoensverbreding meer en meer gaat lijken op 
bewoning en doordat tegenwoordig recreatiewoningen al
leen nog daar mogen worden gebouwd, waar ook 'gewone' 
woningen gebouwd mogen worden. Naleving van het ver
bod is daarom, zoals de praktijk ook uitwijst, allang geen 
vanzelfsprekendheid meer. In deze situatie heeft een verbod 
alleen reële betekenis, als gemeenten bereid zijn een ade
quaat handhavingsniveau te waarborgen. Die bereidheid is 
echter veelal maar mondjesmaat aanwezig, al is het maar 
omdat een werkelijk adequate handhaving een al te fors be
slag legt op de ambtelijke capaciteit, 

inf Terwijl gemeenten met hun handhavingsbeleid hooguit in 
beperkte mate resultaat boeken, moeten we tegelijk vast
stellen dat de dynamiek van het wonen en de recreatie, 
alsmede de flexibiliteit op de woningmarkt en de recreatie
markt ermee zijn gebaat dat permanent en deeltijdwonen 
in een recreatiewoning worden toegestaan. Het past bij de 
vraag van de woonconsument naar betaalbaar wonen in een 
groene omgeving en bij het 'nieuwe wonen'. Het verhoogt 
de satisfactie van bewoners en beperkt de handhavingslas-
ten van de gemeenten. 
Het verdient daarom aanbeveling om qua gebruiksmogelijk
heden recreatiewoningen en woningen op dezelfde manier 
te behandelen. Dit uitgangspunt zou alleen uitzondering 
moeten lijden - naast een vanzelfsprekende uitzondering 
voor recreatiecomplexen die bedrijfsmatig worden geëx
ploiteerd - als het gaat om recreatiewoningen in gebieden 
waar bewoning van recreatiewoningen leidt tot een nieuwe 
vraag naar 'echte' recreatiewoningen (ter vervanging van de 
bewoonde recreatiewoningen) of als bewoning van recrea-

" tiewoningen ertoe leidt dat het draagvlak voor toeristisch-
recreatieve voorzieningen in betekenende mate versmalt. 
Een en ander zou dan uit onderzoek moeten blijken. Zoals 
de hiervoor gegeven voorbeelden uit de praktijk laten zien, 
zijn er uiteenlopende mogelijkheden om de gelijke behan
deling van gewone woningen en recreatiewoningen j u r i 
disch vorm te geven. Wel vergt deze gelijke behandeling 
in sommige provincies een aanpassing van de ruimtelijke 
verordeningen. De daarin neergelegde verboden op bestem
mingswijzigingen van recreatiewoningen zijn ten opzichte 
van de gemeenten niet alleen nodeloos bevoogdend, maar 
dienen in veel gevallen ook niet het belang van een goede 
ruimtelijke ordening. 

) 
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Samenvatting 

Het beleid van het Ministerie van VROM ten aanzien van permanente bewoning van 

recreatiewoningen heeft veel gemeenten tot de keuze gedwongen om te legaliseren, formeel 

te gedogen, of te handhaven. Een argument in de discussie is de waarde van 

recreatiewoningen voor toerisme en recreatie. In deze studie is dit nader onderzocht. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële 

recreatiewoningen. In de economische statistieken wordt voornamelijk gewerkt met 

gegevens van commerciële recreatieparken. Die laten zien dat de belangstelling van 

toeristen en recreanten voor een verblijf in deze recreatiewoningen de laatste jaren tanende 

is, wat een bewijs is voor een verzadigde markt. 

Permanente bewoning vindt hoofdzakelijk plaats in niet-commerciële recreatiewoningen. 

In dit rapport wordt vastgesteld naar aanleiding van een onderzoek in de drie noordelijke 

provincies dat de bezettingsgraad van dit type recreatiewoningen veel lager is en gemiddeld 

3,40Zo is als uitgegaan wordt van gebruik door recreanten die niet de eigenaar zijn. Dit is het 

beeld dat verwacht mag worden als permanente bewoning wordt verboden. 

Vastgesteld wordt dat permanent bewoonde recreatiewoningen ruim 16 keer zoveel 

bijdragen aan de lokale economie, inclusief toeristisch-recreatieve sector, dan niet 

permanent bewoonde niet-commerciële recreatiewoningen. Per permanent bewoonde 

woning betekent dit een economische impuls tussen 15.000 en 28.000 euro, terwijl de 

gemiddelde niet-permanent bewoonde recreatiewoning jaarlijks tussen 900 en 1000 euro 

bijdraagt aan de economie van een regio. 
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1. Inleiding 

Het besluit van Minister Dekker van VROM in het najaar van 2003 om 'voor eens en voor 

altijd' schoon schip te maken met het dossier 'permanente bewoning van 

recreatieverblijven', daarbij gesteund door een grote Kamermeerderheid, heeft het laatste 

jaar veel stof doen opwaaien. Dit besluit om bewoning van recreatiewoningen die 

aansluiten bij een bebouwde kom te legaliseren en in alle andere gevallen te gedogen of 

streng te handhaven werd niet overal met applaus ontvangen. De meeste provinciebesturen 

voelden zich duidelijk gepasseerd door deze rijksbemoeienis met het gemeentelijke beleid. 

Ze weigerden hun medewerking te verlenen aan legalisatie van permanente bewoning, wat 

mogelijk is omdat legalisatie alleen via een bestemmingsplanwijziging kan gebeuren (bijv. 

via artikel 19 WRO) waarvoor provinciale goedkeuring nodig is. De meest gehoorde 

rechtvaardiging voor de provinciale weerstand is dat recreatiewoningen onontbeerlijk zijn 

voor de toerisch-recreatieve infrastructuur vanwege hun 'toeristisch-economische belang'. 

'Recreanten laten hun geld gemakkelijker rollen', aldus een Drentse gedeputeerde. Dit lijkt 

het enige overblijvende argument, daar tal van andere argumenten tegen permanente 

bewoning al veelvuldig onderuit zijn gehaald (zie o.a. Priemus, 2003; Voogd, 2003, 

2004ab; Ruimtelijk Planbureau, 2004). Een reden om wat nader op het toeristisch-

economische belang van recreatiewoningen in te gaan. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkenning naar het gebruik van 

recreatiewoningen in de drie noordelijke provincies: Drenthe, Groningen en Friesland. Dit 

betreft een nadere analyse van zgn. niet-commerciële recreatiewoningen - dit zijn 

recreatiewoningen die niet op collectief geëxploiteerde recreatiecomplexen staan. Een 

belangrijk kenmerk van niet-commerciële recreatiewoningen is dat de eigenaar zelfstandig 

zeggenschap heeft over het gebruik en daardoor gemakkelijk(er) besluit tot permanente 

bewoning. Permanente bewoning vindt over het algemeen zelden plaats op collectief 

geëxploiteerde recreatiecomplexen en ook in het nieuwe rijksbeleid wordt dit nadrukkelijk 

verboden. De exploitant wordt hiervoor persoonlijk verantwoordelijk gesteld. 
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Het verschijnsel 'permanente bewoning' is echter ruim aanwezig bij niet-commerciële 

recreatiewoningen. Reden om dit type woningen nader te onderzoeken op hun gebruik'. 

Hierbij is geprobeerd om alleen recreatiewoningen te onderzoeken die niet permanent 

bewoond worden. Om pragmatische redenen is de aandacht toegespitst op 

recreatiewoningen in de drie noordelijke provincies, maar de uitkomsten zijn waarschijnlijk 

representatief voor andere landsdelen. 

De opzet van dit rapport is als volgt. Eerst zal aandacht worden geschonken aan de 

bezettingsgraad van recreatiewoningen. De officiële statistieken van het CBS beperken zich 

tot commerciële recreatiecomplexen. Via eigen onderzoek is de bezettingsgraad van niet-

commerciële recreatiewoningen in de drie noordelijke provincies in beeld gebracht (bijlage 

A). Op grond van deze cijfers wordt een schatting gemaakt van de toeristisch-recreatieve 

waarde van een recreatiewoning, in termen van door gebruikers gegenereerde gemiddelde 

jaarlijkse bestedingen. 

1 Met dank aan Astrid Eggink en Carla Wezenaar voor de dataverzameling. 

6 



2. De bezettingsgraad van recreatiewoningen 

De CBS publicatie "Toerisme en Recreatie 2004" bevat allerlei interessante details over 

recreatie in ons land, waaronder het gebruik van allerlei toeristische faciliteiten. Uit tabel 1 

blijkt dat de bezettingsgraad van commerciële recreatiewoningcomplexen gestaag aan het 

dalen is in de afgelopen jaren. Dit duidt op een verzadigde markt. Er zijn teveel 

recreatiewoningen in ons land. 

Tabel 1. Bezettingsgraad commerciële vakantiehuizencomplexen 

jaartal 2000 2001 2002 2003 

Bezettingsgraad 0Zo 43,9 42,7 42,1 39,9 

Bron CBS Statline (2004) 

In 2003 kennen de commerciële recreatieparken een bezettingsgraad van minder dan 400Zo. 

Met andere woorden: de recreatiewoningen op deze parken staan voor meer dan 60Vo van 

de tijd leeg! 

Tabel 1 heeft betrekking op recreatiewoningen die commercieel geëxploiteerd worden. 

Zoals opgemerkt, vindt permanente bewoning hoofdzakelijk plaats op niet-commercieel 

geëxploiteerde complexen en 'losliggende' recreatiewoningen. Om een indruk te hiervan te 

krijgen is in 2004 onderzoek hierna uitgevoerd (zie ook bijlage A). Dit betreft een 

steekproef (n=234) uit recreatiewoningen in de provincies Drenthe, Groningen en 

Friesland. Hierbij is via het kadaster de eigenaar van een recreatiewoning getraceerd. Die is 

vervolgens telefonisch enkele vragen gesteld over het gebruik en de kenmerken van hun 

recreatieverblijf. 

De op grond hiervan berekende bezettingsgraad van niet-commerciële recreatiewoningen 

staat in tabel 2. 
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Tabel 2. Bezettingsgraad particuliere niet-commerciële recreatiewoningen in 2003 in 

Noord-Nederland in procenten: 

Type 
recreatiewoning Nabij voorzieningen1 Zonder voorzieningen1 

Totaal 
gemiddeld 

Stenen woning 21,2 19,6 20,4 

Houten woning3 17,62 10,7 12,6 

Totaal gemiddeld 20,8 16,2 17,3 

Met voorzieningen wordt bedoeld supermarkt, restaurant of campingwinkel op loopafstand ^2000 meter). 

Niet statistisch significant. 

Gedefinieerd als een huisje volledig uit hout opgetrokken zonder stenen onderbouw. 

Opmerkelijk is de slechte bezetting van houten recreatiewoningen, die soms maar een paar 

zomerse weekeinden door de eigenaar of zijn familie worden benut. Tevens blijkt de 

bezettingsgraad samen te hangen met de aan- of afwezigheid van voorzieningen in de 

nabijheid van de woning. 

Is de gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad van commerciële complexen met 39,9*̂ 0 al 

matig te noemen, voor niet-commerciële recreatiewoningen is dit nog slechter. Toch is dit 

beeld nog geflatteerd. De resultaten van Tabel 2 zijn namelijk inclusief 'eigen gebruik' van 

de eigenaren. Soms kan dit verklaard worden doordat sommige recreatiecomplexen een 

verenigingsstructuur kennen, waarbij het de eigenaren statutair verboden wordt om hun 

woning langer dan een beperkte periode per jaar te verhuren." 

Kijken we alleen naar de bezettingsgraad door recreanten, die geen eigenaar van de woning 

zijn, hier aangeduid als 'derden', dan wordt het toeristische belang van niet-commerciële 

recreatiewoningen nog onbeduidender: zie tabel 3. 

" Een voorbeeld is de Vereniging Mooi Schipborg in de Drentse gemeente Aa en Hunze, die in de statuten 
een termijn kent van maximaal zes weken verhuur aan derden. 
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Tabel 3. Bezettingsgraad particuliere niet-commerciële recreatiewoningen door derden in 

2003 in Noord Nederland in procenten. 

Type 
recreatiewoning 

Nabij voorzieningen Zonder voorzieningen Totaal 
gemiddeld 

Stenen woning 4,2 3,3 3,6 

Houten woning 2,8 2,3 

Totaal gemiddeld 4,0 3,2 3,4 

Niet statistisch significant. 

Het nut van particuliere recreatiewoningen voor verhuur op de toeristisch-recreatieve markt 

blijkt praktisch nihil te zijn. De belangrijkste redenen voor eigenaren om niet tot verhuur 

aan derden over te gaan zijn (meerdere redenen konden genoemd worden): 

» Baten wegen niet op tegen de kosten (950zó) 

» Ik wil gebruik maken van mijn huisje op momenten dat ik wil (850zó) 

» Te veel rompslomp met toeristenbelasting en huurders (5907o) 

» Toerist is te veeleisend geworden (49Vo) 

« Slechte ervaringen met verhuur in het verleden {AlVo) 

» Wil wel, maar lukt niet; geen reacties op advertenties (24Vo) 

« Tegen landelijk opererende commerciële parken valt niet te concurreren (21 Vo). 

De door het huidige handhavingsbeleid vrijkomende recreatiewoningen zijn zonder 

uitzondering woningen die voldoen aan de kenmerken van tabel 3. Kijken we naar deze 

uitkomsten, dan kan alleen al hieruit de conclusie worden getrokken dat het verbod op 

permanente bewoning geen enkele bijdrage zal leveren aan het bevorderen van toerisme en 

recreatie. 
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3. De bestedingen per recreatiewoning 

3.1 Gemiddelde besteding per niet-commerciële recreatiewoning 

De gemiddelde duur van een vakantie in Nederland blijkt volgens de CBS publicatie 

"Toerisme en Recreatie 2004" 3,1 dagen te zijn. De gemiddelde duur wordt gedefinieerd 

als de totale duur in dagen van een vakantie inclusief de dag van vertrek en terugkomst. 

Volgens deze CBS publicatie is in 2004 de gemiddelde besteding per vakantieganger per 

dag 22 euro. 

In het RUG-onderzoek is tevens gevraagd hoeveel personen een (niet-commerciële) 

recreatiewoning hebben gehuurd. Gemiddeld bleek dit 3,5 persoon per verhuurde periode te 

zijn. Dit is gebruikt om tot een schatting te komen van de besteding per woning. Per niet-

commerciële recreatiewoning met een gemiddelde bezetting van 3,4 0Zo geeft dit een 

gemiddelde jaarlijkse besteding van ruwweg (3,4 x 3,65) dagen x (3,5 x 22) euro = 12,41 

dagen x 77 euro = 956 euro. 

3.2 Gemiddelde besteding per niet-commerciële recreatiewoning bij permanente 

bewoning 

Om te kunnen vaststellen wat de invloed van een permanent bewoonde recreatiewoning op 

de lokale economie is, moeten we een veronderstelling doen over de samenstelling van het 

in de woning verblijvende huishouden. Hoewel alle huishoudentypen in de praktijk 

aangetroffen worden, is het tweepersoons huishouden met volwassenen het meest 

gangbaar. 

Volgens CBS Statline is het gemiddeld besteedbare inkomen van een tweepersoons 

huishouden (volwassenen) in 2000 circa 28.000 euro, omgerekend per dag 77 euro. Deze 

77 euro wordt gemiddeld als volgt besteed (verdeling volgens CBS Statline, 

Budgetonderzoek 2000): 

» 13 euro voeding 

» 26 euro woning 

» 5 euro kleding en schoeisel 

« 4 euro hygiëne en geneeskundige verzorging 

10 



» 25 euro ontwikkeling, ontspanning en verkeer 

« 4 euro overige bestedingen. 

Per permanent bewoonde recreatiewoning betekent dit dus een gemiddelde jaarlijkse 

besteding van 28.000 euro. Beperken we ons tot de hiervoor genoemde categorieën 

voeding, ontwikkeling, ontspanning en verkeer en overige bestedingen dan komen we op 

een bedrag van 15.330 euro. Ook dit is nog steeds een veelvoud van de eerder berekende 

956 euro die de gemiddelde niet-permanent bewoonde recreatiewoning bijdraagt aan de 

economie van een regio. 
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4. Conclusies 

In dit rapport zijn schattingen gemaakt van bestedingscijfers op basis van een inventarisatie 

in Noord-Nederland en landelijke gemiddelden. Dit betekent dat de absolute betekenis van 

deze cijfers met enig voorbehoud gepresenteerd moet worden. Niettemin lijkt de conclusie 

gerechtvaardigd dat permanent bewoonde recreatiewoningen ruim 16 keer zoveel bijdragen 

aan de lokale economie dan niet permanent bewoonde niet-commerciële 

recreatiewoningen. 

Voor het argument dat permanente bewoning van niet-commerciële recreatiewoningen 

moet worden tegengegaan omdat toeristen/recreanten een grotere betekenis hebben voor de 

lokale economie dan de permanente bewoners zijn geen aanwijzingen gevonden. In 

tegendeel, ook permanente bewoners dragen als dagrecreanten bij aan het instandhouden 

van recreatieve voorzieningen. 

Uit de CBS publicatie "Toerisme en Recreatie 2004" blijkt bijvoorbeeld dat 3507o van de 

Nederlanders vaker dan 3 keer per jaar een restaurant bezoeken en 3 VVo minstens 1 keer per 

maand. Er zijn geen aanwijzingen dat permanente bewoners van recreatiewoningen 

systematisch afwijken van dit gemiddelde beeld. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een 

bezoek aan een museum (J.4% doet het 3-11 keer per jaar) of uitstapjes in de vrije natuur 

(4807o doet het minstens 1 keer per maand). Er is geen enkele aanwijzing dat dit type 

voorzieningen benadeeld worden door permanente bewoning; eerder dat ze mede profiteren 

van de economische impuls die nieuwe bewoners altijd aan een gebied geven. 

In dit onderzoek is geen aandacht geschonken aan de economische voordelen voor de 

lokale overheid van legalisering van permanente bewoning. De verwachting is 

gerechtvaardigd dat een recreatiewoning na legalisering in waarde stijgt. In tegenstelling 

tot wat soms gesuggereerd wordt, heeft eigenaar hierbij in eerste instantie geen baat. Een 

eventuele beloning van een waardestijging van onroerend goed kan, en dan nog eenmalig, 

alleen geïncasseerd worden bij verkoop. Het overgrote deel van de bewoners van 

recreatieverblijven zal in de woning blijven wonen en zich pas later realiseren dat de 

woonlasten door de legalisering aanzienlijk zijn toegenomen. De woz-waarde, die de basis 

vormt voor verschillende belastingen, zal ongetwijfeld snel worden aangepast aan de 

12 



nieuwe marktwaarde. Dat betekent dat ook het huurwaardeforfait stijgt met als gevolg dat 

niet de gelegaliseerde bewoners worden beloond door legalisering, maar juist de overheid. 

Hogere ozb-inkomsten, hogere inkomsten uit rioolrechten en reinigingsheffingen en 

verlaging van handhavingskosten zorgen ervoor dat legalisering voor gemeenten financieel 

zeer lucratief kan zijn. Een berekening van deze baten is echter sterk lokaal afhankelijk en 

valt buiten het bestek van dit rapport. 
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Bijlage A. Opzet empirische verkenning 

1. De aanpak 

Het vinden van geschikte respondenten vormt een groot praktisch probleem in een 
onderzoek naar niet-commerciële particuliere recreatiewoningen die niet als 
zodanig centraal geregistreerd worden. Omdat permanent bewoonde 
recreatiewoningen buiten het onderzoek moesten blijven, is volgens een 
drietrapsmethode gewerkt. Allereerst is visueel op grond van o.a. kaartmateriaal 
en 'rond vragen' vastgesteld waar zich concentraties van niet-commerciële 
recreatiewoningen bevinden. Vervolgens is bij het kadaster vooreen aantal 
percelen nagetrokken wie de eigenaar is en waar deze woonachtig is. Dit is 
verspreid over 12 locaties in de drie noordelijke provincies gedaan. De derde trap 
betrof het navragen bij de betreffende eigenaren of deze nog andere personen 
kenden, die ook een vakantiehuis bezitten. Deze laatste trap is verrassend 
succesvol gebleken. 
In totaal zijn op deze wijze 310 namen en adressen verzameld. Uiteindelijk zijn de 
gegevens verzameld van 234 eigenaren van recreatiewoningen, als volgt verdeeld 
over de provincies: 

Provincie Aantal respondenten 
Drenthe 89 
Groningen 76 
Friesland 79 
totaal 234 

Tabel 1. Verdeling van respondenten over de drie noordelijke provincies. 

2. De vragen 

De respondenten zijn telefonisch benaderd in de maand september 2003. 
Gegeven de geringe voor het onderzoek beschikbare tijd is het aantal vragen zo 
beperkt mogelijk gehouden. De vragenlijst staat in tabel 2. 
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Opening Goedemorgen/middag/avond, 
Mijn naam is .... Ik ben van de Rijksuniversiteit Groningen en voer 
een onderzoek uit naar het gebruik van recreatiewoningen. Mag ik 
u enkele vragen stellen? Uw antwoorden zullen niet aan derden ter 
beschikking worden gesteld en anoniem worden verwerkt. 

Vraag 1. In welke gemeente ligt uw recreatiewoning? 
Woont u het grootste deel van het jaar in uw recreatiewoning? -» ja 
(ga naar vraag 6) 

Vraag 2. Is uw recreatiewoning in 2003 enige of langere tijd verhuurd 
geweest? 

• * ja (ga naar vraag 3 ) 
nee (ga naar vraag 5) 

Vraag 3. Hoeveel weken/dagen is uw recreatiewoning in 2003 verhuurd 
geweest? (zo nodig perioden noteren) 

Vraag 4. Kunt u een schatting maken van het gemiddeld aantal personen dat 
toen in uw recreatiewoning verbleef? 
(zo nodig perioden noteren) 

Vraag 5. Welke redenen heeft u om niet aan derden te verhuren? 
(alle redenen noteren) 

Vraag 6. Hoeveel weken/dagen heeft u en/of uw gezin in 2003 van uw 
recreatiewoning gebruik gemaakt? 

Vraag 7. Met hoeveel personen verbleef u of uw gezin in 2003 in uw 
recreatiewoning? 2,8 

Vraag 8. Wat voor soort recreatiewoning bezit u? 
hout (volledig zonder stenen onderbouwysteen 
hoeveel bedden zijn er? 
op een recreatiepark (ja/nee) 
op welke afstand ligt een winkel voor kruidenierswaren? 
op welke afstand ligt een restaurant? 
op welke afstand ligt een ander soort winkel waar u 
dagelijkse levensbehoeften kunt kopen? 

Vraag 9. Zijn er bepalingen van een bewonersvereniging of anderszins die 
het gebruik van uw recreatiewoning beïnvloeden? 12 

Vraag 10. Kenmerken respondent; 
Man/vrouw 
Leeftijd: < 30 jaar; 30 - 50 jaar; 51 -65 jaar; > 65 jaar 
Beroep: 

Vraag 11. Kunt u mij nog namen (en telefoonnummers!) geven van andere 
personen waarvan u weet dat zij ook een vakantiewoning in het 
noorden van het land bezitten? 

Afronding Hartelijk dank voor uw medewerking! We zullen uw antwoorden 
beslist anoniem houden en niet aan anderen doorgeven! 

Tabel 2. De telefonische vragenlijst. 
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3. De validiteit van de uitkomsten 

De mogelijkheid dat sommige respondenten 'sociaal wenselijke' antwoorden 

hebben gegeven kan niet worden uitgesloten. Dit geldt met name voor permanente 

bewoners, die de indruk wilden geven niet altijd in hun recreatiewoning aanwezig 

te zijn. Niettemin is met 'doorvragen' geprobeerd om dit zoveel mogelijk te 

voorkomen en bij twijfel is een dergelijke respondent terzijde gelegd. Uiteindelijk 

bleken 76 personen niet bereid te zijn medewerking te verlenen, dus er is een non-

response van 24,ō
0

/). Daarbij zijn ook 19 mensen gerekend die er ronduit - of na 

enig aandringen - voor uitkwamen permanent te wonen in hun recreatiewoning en 

dus niet voor het onderzoek in aanmerking kwamen. Wellicht dat ook bij de overige 

weigeraars mensen zaten die vanwege permanente bewoning hun medewerking 

niet wilden te geven. 

3. De uitkomsten 

De rechte tellingen staan vermeld in tabel 3. 

Vraag 1. In welke gemeente ligt uw recreatiewoning? 

Drenthe 89 Groningen 76 Friesland 79 

Woont u het grootste deel van het jaar in uw recreatiewoning? -y ja 

Vraag 2. Is uw recreatiewoning in 2003 enige of langere tijd verhuurd 

geweest? 

- * ja (ga naar vraag 3 ) 23 

nee (ga naar vraag 5) 209 

Vraag 3. Hoeveel weken/dagen is uw recreatiewoning in 2003 verhuurd 

geweest? 

12,4 dagen 

Vraag 4. Kunt u een schatting maken van het gemiddeld aantal personen dat 

toen in uw recreatiewoning verbleef? 

3,5 persoon 

Vraag 5. Welke redenen heeft u om niet aan derden te verhuren? 

» Baten wegen niet op tegen de kosten (222) 

» Ik wil gebruik maken van mijn huisje op momenten dat ik wil 

(199) 

» Te veel rompslomp (met toeristenbelasting en huurders) 

(138) 

« Toerist is te veeleisend geworden (115) 

» Slechte ervaringen met verhuur in het verleden (110) 

« Wil wel, maar lukt niet; geen reacties op advertenties (56) 

» Tegen landelijk opererende commerciële parken valt niet te 

concurreren (49) 

» Mijn familie wil niet verhuren (28) 

« Andere redenen (18) 
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Vraag 6. Hoeveel weken/dagen heeft u en/of uw gezin in 2003 van uw 
recreatiewoning gebruik gemaakt? 
50,7 dagen 

Vraag 7. Met hoeveel personen verbleef u of uw gezin in 2003 in uw 
recreatiewoning? 
2,9 personen 

Vraag 8. Wat voor soort recreatiewoning bezit u? 
hout (volledig zonder stenen onderbouw) 101Zsteen133 
hoeveel bedden zijn er? 5,2 
op een recreatiepark (ja/nee) ja 23 nee 77 
winkel voor kruidenierswaren? 221 > 2000 m 

- restaurant? 135 > 2000 m 
ander soort winkel? 121 > 2000 m (vnl kampwinkel) 

Vraag 9. Zijn er bepalingen van een bewonersvereniging of anderszins die 
het gebruik van uw recreatiewoning beïnvloeden? Ja 14 Nee 9 

Vraag 10. Kenmerken respondent; 
Man 186/vrouw 57 
Leeftijd: < 30 jaar (11); 3 0 - 50 jaar (32); 51-65 jaar (99); 
* 65 jaar(92) 
Beroep: laaggeschoold 126 middelbaar 81 hooggeschoold 27 

Tabel 3. Rechte tellingen telefonische enquête. 
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