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 1 Inleiding 

 

1.1 Context 

 

Vanaf de jaren 50 zijn in de gemeente Dalfsen veel (veelal kleine houten) zomerhuisjes 

opgericht. Vanaf de jaren 70 werden deze zomerhuisjes vaak verbouwd of vervangen 

door woningen met meer voorzieningen en een groter volume. Hierdoor werden 

recreatiewoningen steeds meer geschikt gemaakt voor permanent verblijf. In 1972 heeft 

de gemeente daarom een verordening vastgesteld die permanente bewoning van 

zomerhuizen verbiedt. Tevens heeft de gemeente voor alle gebieden waar dergelijke 

recreatiewoningen staan in bestemmingsplannen vastgelegd dat permanente bewoning 

onrechtmatig is. Ondanks het verbod, gaat permanente bewoning van recreatiewoningen 

nog steeds door. De gemeente voert daarom sinds de jaren 80 controles uit en tracht 

handhavend op te treden. In 1994 heeft de raad een handhavings- en gedoogbeleid 

vastgesteld. Aan 125 recreatiewoningen een objectgebonden gedoogbeschikking 

afgegeven, waardoor zij permanent bewoond mogen worden. Tegen alle andere 

onrechtmatige bewoning zou handhavend worden opgetreden.  

 

Er kan pas sprake zijn van onrechtmatig bewonen van een recreatiewoning als sprake is 

van permanente bewoning. Dit wil zeggen dat de recreatiewoning als hoofdverblijf wordt 

gebruikt (Ekkers, 2002). Volgens Voogd (2003) is het echter een misverstand dat 

permanente bewoning van recreatiewoningen altijd illegaal is. Het vaststellen van 

onrechtmatigheid van de bewoning kan een lastige kwestie zijn en vele Nederlandse 

gemeenten blijken problemen met handhaving te hebben.  

 

Ook de gemeente Dalfsen ervaart de moeilijkheden het verbod op permanente bewoning 

te handhaven. Het verbod en de handhaving daarvan bleek aanvankelijk geen groot 

succes voor Dalfsen, want in 2002 stelde het college vast dat in ten minste 20,8% van de 

recreatiewoningen onrechtmatig werd gewoond. De gemeente heeft daarom vanaf 2004 

de handhaving actiever opgepakt met het doel onrechtmatige bewoning fors terug te 

dringen.  

 

Zoals vastgesteld, is onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen een 

landelijk probleem. Om een einde te maken aan de onzekere situatie van veel bewoners 

heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 

in 2003 voor de permanente bewoning van recreatiewoningen rijksbeleid vastgesteld. 

Voor bewoners die voor 31 oktober 2003 in een recreatiewoning woonden moest een 

oplossing gevonden worden. Gemeenten moeten de burger duidelijkheid kunnen geven. 

Indien dit nog niet gebeurd is, dient dat alsnog voor 1 januari 2010 te gebeuren. 

 

 

1.2 Onderzoeksaanpak en afbakening 

 

De rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen heeft onderzoek verricht naar de 

wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan het vorengenoemde handhavingsbeleid. 

Daarbij betrekt zij zowel het door de gemeente vastgestelde beleid alsmede het 
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rijksbeleid. De rekenkamercommissie kijkt zowel naar de wijze waarop de gemeente 

Dalfsen het beleid uitvoert, alsmede naar de effectiviteit van het beleid. Tevens heeft de 

rekenkamercommissie aandacht voor de informatieverstrekking aan de gemeenteraad.  

 

Om het handelen van de gemeente en de beleidseffecten te kunnen beoordelen hanteert de 

rekenkamercommissie een normenkader (zie bijlage 3). Dit kader stelt normen over hoe 

het handelen van de gemeente Dalfsen en de beleidsuitkomsten zouden moeten zijn. Het 

feitelijke handelen en de uitkomsten worden met deze normen geconfronteerd te 

achterhalen in hoeverre de beleidsuitvoering doelmatig en effectief is.  

 

Om vast te stellen hoe de gemeente Dalfsen het handhavingsbeleid feitelijk uitvoert, is 

een aantal empirische methoden gebruikt. De volgende methoden zijn gehanteerd: 

– Dossierstudie (inventariserend en verdiepend) waarin het handhavingsbeleid is 

bestudeerd en waarin onder andere afdelingsplannen, handhavingsplannen, 

werkprocedures en landkaarten zijn bestudeerd; 

– Inventarisatie van de situatie aan de hand van een vragenformulier aan de ambtelijke 

organisatie (aantallen recreatiewoningen, status, handhavingszaken werkvoorraden); 

– Twee interviews; een interview met de portefeuillehouder en een met het hoofd 

afdeling Milieu en Bouwen; 

– Een rondetafelgesprek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad; 

– Een quick scan van vijf afgesloten handhavingsdossiers om te achterhalen hoe de 

procedures in de praktijk verlopen; 

– Een rondetafelgesprek met betrokkenen bij handhaving binnen de gemeente. 

 

De onderzoeksperiode voor dit onderzoek besloeg grofweg van 1994 (officiële 

mededeling van de gemeente over illegale permanente bewoning) tot 2009 (huidige 

situatie in licht van de deadline door de minister van VROM voor het oplossen van 

eventuele probleemgevallen voor 1 januari 2010). 

 

 

1.3 Leeswijzer 

 

In het tweede hoofdstuk geven wij kort de doel- en vraagstelling van het onderhavige 

onderzoek weer. Daarna volgt de hoofdstukindeling grofweg de volgorde van de 

deelvragen van het onderzoek. In hoofdstuk 3 inventariseren wij de omvang van het 

probleem. Hierin geven wij een beschrijving van het aantal recreatiewoningen, hun status 

en het aantal handhavingszaken. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het beleidskader, 

te beginnen met het rijks- en provinciaal beleid. Vervolgens beschrijven wij de 

gemeentelijke beleidskaders kort en beoordelen wij deze gemeentelijke kaders aan de 

hand van een aantal criteria. Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoering van het beleid. De 

paragraafindeling volgt steeds grofweg de volgorde waarin de normen zijn geformuleerd 

(zie bijlage 3). Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de effectiviteit van het 

handhavingsbeleid van de gemeente Dalfsen. Hoofdstuk 7 beschrijft de 

informatievoorziening aan het college en de gemeenteraad over dit onderwerp. Ten slotte 

trekken wij in hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies uit het onderzoek en doen wij 

aanbevelingen.  
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2 Doel en vraagstelling 

 

Doelstelling 

De rekenkamercommissie stelt vier doelen, namelijk inzicht verkrijgen in: 

1 De effectiviteit en de doelmatigheid van het beleid met betrekking tot de 

recreatiewoningen in de gemeente Dalfsen; 

2 De mate waarin tijdens de praktische uitvoering van het beleid wordt voldaan aan de 

(beleids)richtlijnen van het gemeentebestuur; 

3 De mate waarin de aansturing door college en/ of de raad gewaarborgd is; 

4 Eventuele knelpunten die zich in de praktijk voordoen. 

 

Het onderzoek moet voorzien in aanbevelingen voor verbetering van de uitvoering van 

het beleid. 

 

Hoofdvragen 

De rekenkamercommissie stelt twee hoofdvragen: 

a In welke mate leidt het beleid voor recreatiewoningen en de wijze waarop daaraan 

uitvoering wordt gegeven tot de gewenste resultaten? 

b In welke mate is het beleid doelmatig en doeltreffend? 

 

Deelvragen 

Deze hoofdvragen zijn uitgewerkt in een achttal deelvragen. Deze zijn:  

1 Wat is de omvang van: 

– het aantal recreatiewoningen in de gemeente Dalfsen en de huidige status van 

deze woningen onder de geldende wet en regelgeving (overzicht feitelijke 

situatie); 

– de handhavingszaken in de periode 2004 tot 2009? 

2 Met welke landelijke en provinciale wetgeving heeft de gemeente te maken als het 

gaat om recreatiewoningen? 

3 Welke kaders heeft de raad opgesteld ten aanzien van recreatiewoningen? 

4 Hoe en in welke mate is aan de kaders van de raad uitvoering gegeven door het 

college? 

5 Hoe heeft de handhaving van het beleid plaatsgevonden? 

6 In welke mate is het beleid voor recreatiewoningen effectief geweest? 

7 Ontvangt de raad voldoende relevante en tijdige informatie over (de uitvoering van) 

het beleid ter ondersteuning van zijn sturende en controlerende rol? 

8 In hoeverre zijn de bestemmingsplannen voor recreatiewoningen actueel gebleven? 
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3 De omvang van het probleem 

 

3.1 Status recreatiewoningen 

 

De gemeente Dalfsen heeft geconstateerd dat op 1 januari 2009 in de gemeente 334 

recreatiewoningen staan. Dit aantal is exclusief 96 recreatiewoningen op het Gerner 

omdat deze 96 recreatiewoningen door een exploitatieovereenkomst niet permanent 

kunnen worden bewoond. De recreatiewoningen zijn verdeeld over 8 recreatieterreinen, 

te weten: 

– Vlierhoek; 

– Rosengaerde; 

– Het Tolhuis; 

– Nierveer, Bosrandweg, Moezenbeltweg en Immenhorst; 

– Hessum Bosweg e.o.; 

– Gerner; 

– De Stokte/ De Wildbaan; 

– De Stuw e.o.. 

 

Tabel 3.1: De status van het aantal recreatiewoningen (stand 1 januari 2009).  

Status recreatiewoning Aantal 

Totaal aantal recreatiewoningen 334 

Gedoogbeschikking permanente bewoning (gedoogbeleid 1994) 132 

Vrijstelling op verbod permanenten bewoning 0 

Verbod op permanente bewoning 202 

Vermoede onrechtmatige permanente bewoning 2 + 12 

In handhavingsprocedure van de gemeente (werkvoorraad) 2 

Juridische procedure (onder de rechter) 0 

 

Van de 334 recreatiewoningen in Dalfsen geldt dat 132 woningen op grond van het 

gedoogbeleid uit 1994 (zie paragraaf 4.4) permanent mogen worden bewoond. Voor 202 

recreatiewoningen geldt dus een verbod op permanente bewoning. Bij 14 woningen 

bestaat een vermoeden van onrechtmatige permanente bewoning. Tegen de bewoners van 

twee woningen voert het college nog een handhavingsprocedure. Voor een uitleg over de 

overige 12 woningen waartegen de gemeente geen handhavingsprocedure heeft gestart, 

zie verder paragraaf 3.2. 

 

De nota permanente bewoning van recreatiewoningen uit 2002 stelde vast dat bij 20,8% 

van de recreatiewoningen een vermoeden van onrechtmatige permanente bewoning was 

vastgesteld. Dit komt – uitgaande van een gelijkblijvend aantal recreatiewoningen – neer 

op circa 42 woningen. Het werkelijke percentage lag volgens de nota in werkelijkheid 

zeer waarschijnlijk hoger. Recreatiewoningen worden niet ter plaatse gecontroleerd op 

permanente bewoning. In het overzicht ontbreken de recreatiewoningen die weliswaar 

onrechtmatig permanent worden bewoond, maar waarvan de bewoner zich niet in het 

bevolkingsregister heeft ingeschreven. De gemeente heeft daarom slechts gedeeltelijk 

zicht op onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen.  

 



7 

 

3.2 Handhavingszaken 

 

De gemeente Dalfsen voert al vele jaren een handhavingsbeleid, maar heeft dit vooral 

vanaf 2004 actief opgepakt. Het aantal handhavingszaken in de periode 2004 tot 2009 

inventariseren we als volgt: 

 

Tabel 3.2: Werkvoorraad en afgehandelde zaken.   

Jaar Werkvoorraad Afgewerkt Verschil Percentage 

afgehandeld/ 

werkvoorraad 

2004 15 0 0 0 

2005 39  12 27 31 

2006 27 8 19 52 

2007 19 5 14 65 

2008 14 9 5 88 

2009 5 3 2 96 

totaal 39 37 2 96 

 

In de periode tussen 2004 en 2009 had de gemeente Dalfsen in totaal 39 

handhavingszaken lopen. Dat zijn alle zaken waarbij een vermoeden van onrechtmatige 

bewoning bestond. Van de 39 handhavingszaken zijn er momenteel nog twee in 

behandeling. 

 

Sinds het aannemen van de moties door de gemeenteraad op 24 september 2007 zijn geen 

nieuwe handhavingsprocedures meer gestart. Inmiddels zijn er sinds die datum 12 nieuwe 

gevallen van (vermoedelijke) onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen bekend, 

waartegen dus (voorlopig) niet handhavend wordt opgetreden. 
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4 Beleidskaders 

  

4.1 Rijksbeleid 

 

De minister van VROM heeft op 11 november 2003 een brief aan de Tweede Kamer 

gestuurd over het rijksbeleid met betrekking tot het permanent bewonen van 

recreatiewoningen. Naar aanleiding van deze brief moeten alle Nederlandse provincies en 

gemeenten een keuze maken met betrekking tot het te voeren beleid ten aanzien van het 

permanent bewonen van recreatiewoningen. De minister geeft gemeenten vier 

keuzemogelijkheden: 

1 Het omzetten van de recreatieve bestemming naar een woonbestemming; 

2 Het afgeven van een persoonsgebonden gedoogbeschikking aan de bewoners; 

3 Het handhaven van het verbod op onrechtmatig bewonen van een recreatiewoning. 

4 Het verlenen van een persoonsgebonden ontheffing.  

 

In tekstkader 3.1 (bijlage 3) geven wij een iets uitgebreidere uitwerking van de mogelijke 

politieke keuzen. 

 

De persoonsgebonden ontheffing geldt uitsluitend voor de aanvrager en diens met name 

genoemde meerderjarige huisgenoten. De vrijstelling is persoonsgebonden en vervalt in 

elk geval zodra de laatste bewoner voor wie de vrijstelling geldt, de bewoning beëindigt. 

Een vrijstelling kan niet verleend worden, indien verlening in strijd zou zijn met het door 

de gemeente op 31 oktober 2003 gevoerde handhavingsbeleid ten aanzien van het gebruik 

van recreatiewoningen.  

 

In haar brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Algemeen Overleg op 17 oktober 

2007 geeft de minister van VROM aan dat handhaving een bottleneck vormt. Daarom 

heeft ze gekozen om de mogelijkheid voor gemeenten te openen om het verlenen van een 

persoonsgebonden vrijstelling te verruimen door: 

1 De mogelijkheid voor onrechtmatige bewoners van voor 31 oktober 2003 een 

vrijstelling aan te vragen, te laten voortduren; 

2 De verplichting uit het Besluit ruimtelijke ordening (art 20.5) te schrappen dat 

gemeenten die op 31 oktober 2003 over een handhavingsbeleid beschikten, een 

vrijstelling moeten weigeren. 

 

Dit geldt alleen voor bewoners die op 31 oktober 2003 al permanent in de 

recreatiewoning woonden en waarvan de woning voldoet aan de eisen die het 

bouwbesluit aan een woning stelt. De bewoning van het object mag niet strijdig zijn met 

de milieuwetgeving. Daarnaast is het niet toegestaan bewoners van stacaravans, chalets 

en woonboten een persoonsgebonden ontheffing te geven. Deze woningen vallen niet 

onder het beleid. 

 

Op grond van de brief van de minister van 11 november 2003 mogen gemeenten het 

permanent bewonen van een recreatiewoning positief bestemmen. Hierbij dient wel aan 

een aantal voorwaarden te worden voldaan: 
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1 De recreatiewoning voldoet aan de door het Bouwbesluit 2003 gestelde eisen aan 

woningen. De voorschriften die het Bouwbesluit stelt aan een bestaande woonfunctie 

zijn van toepassing. 

2 De bewoning is niet in strijd met de in de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de 

Wet ammoniak en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet 

concentratiegebieden. 

3 De aanvrager moet voor, maar in elk geval op 31 oktober 2003 de recreatiewoning 

als woning in gebruik hebben gehad en deze sindsdien onafgebroken bewoond 

hebben. Voor complexen geldt dat deze in overwegende mate onrechtmatig moeten 

worden bewoond. 

4 De recreatiewoningen mogen zich niet bevinden in gebieden die door het Rijk, de 

provincie of de gemeente zijn aangemerkt als waardevol en/ of kwetsbaar. 

5 De woning mag niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. 

 

Naast deze eisen moeten ook de lokale omstandigheden het toelaten dat een 

recreatieterrein permanent wordt bewoond. 

 

Op 20 maart 2008 heeft de minister van VROM de gemeenten verzocht voor 1 januari 

2010 duidelijkheid te geven aan recreatiebewoners van voor 31 oktober 2003 welke 

mogelijkheid de gemeente ten aanzien van hen kiest. Dit verzoek is op 3 juli 2008 

uitgebreid met de vraag of gemeenten die voor oktober 2003 geen handhavingsbeleid 

voerden, deze bewoners voor 1 januari 2010 een persoonlijke beschikking te verlenen. 

 

 

4.2 Provinciaal beleid 

 

De minister van VROM ziet de uitvoering van het hierboven geschetste beleidskader als 

een primaire verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten. Het is aan provincies en 

gemeenten om binnen deze rijkskaders, verdere invulling van hun eigen 

verantwoordelijkheid aan dit beleidskader te geven. Provincies kunnen in hun streekplan 

of omgevingsvisie opnemen hoe zij tegenover de permanente bewoning van 

recreatiewoningen staan.  

 

Omgevingsvisie 

De provincie Overijssel heeft in de omgevingsvisie en de omgevingsverordening (Artikel 

2.12.3) opgenomen dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan. 

Dit moet in de bestemmingsplannen uitgesloten worden. De provincie verleent alleen 

medewerking aan het toekennen van een woonbestemming als voldaan wordt aan de 

rijkscriteria uit de Nota Ruimte en wanneer het gaat om een locatie aansluitend op een 

bestaand stads- of dorpgebied.  

 

De provincie heeft in het streekplan het gebied ten zuiden en zuidoosten van Dalfsen 

opgenomen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gevolg is dat het 

onmogelijk is de recreatiewoningen in deze gebieden een woonbestemming te geven. Dit 

is aangegeven in de Nota Ruimte van het Rijk. Het gebied onder de zwarte lijn is binnen 

de Ecologische Hoofdstructuur gelegen. Van de 334 recreatiewoningen die in Dalfsen 
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staan, vallen er 209 binnen de EHS. Op basis van de huidige conceptkaarten voor de EHS 

is te verwachten dat er in de nabije toekomst meer recreatiewoningen, ook buiten de 

Rosengaerde, buiten de EHS gaan vallen.  

 

 
Figuur 4.1 Ecologische Hoofdstructuur 

 

 

4.3 Gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid 

 

Beschrijving 

Via een bestemmingsplan kan de gemeenteraad zijn visie op permanente bewoning van 

recreatiewoningen geven. De gemeente Dalfsen heeft in de bestemmingsplannen 

beschreven of er sprake is van een woonbestemming of een recreatiebestemming. In de 

huidige bestemmingsplannen is bepaald dat het permanent bewonen van 

recreatiewoningen niet is toegestaan. Dit geldt voor alle geldende bestemmingsplannen.  

 

Conformiteit met hogere regelgeving 

Het bestemmingsplan dient te passen binnen de omgevingsvisie van de provincie 

Overijssel dat aangeeft dat gemeenten in hun bestemmingsplannen moeten opnemen dat 

permanente bewoning van recreatiewoningen verboden is. Het verbod op permanente 

bewoning in de bestemmingsplannen van Dalfsen is derhalve in overeenstemming met 

deze omgevingsvisie. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, 

met name op het recreatieterrein de Rosengaerde (zie casus), zijn omstreden omdat zij 

waarschijnlijk strijdig zijn met het provinciale ruimtelijke beleid.  

 

Actualiteit bestemmingsplannen 

De rekenkamercommissie hanteert als norm dat bestemmingsplannen actueel moeten zijn. 

De vigerende bestemmingsplannen van de gebieden waarin de recreatiewoningen liggen 

zijn grotendeels verouderd (op twee na, namelijk De Stokte/De Wildbaan en De Stuw). 

Momenteel probeert de gemeente een actualisatieslag te maken. In het plan van aanpak 

‘onderzoek actualisatie bestemmingsplannen recreatiewoningen’ uit 2008 geeft de 

gemeente aan dat de bestemmingsplannen verouderd zijn en derhalve toe zijn aan 

actualisatie. Daarvoor is een pilotproject opgezet waarin de gemeente het 
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bestemmingsplan De Rosengaarde actualiseert. De gevolgde procedure zou als voorbeeld 

voor de overige recreatieterreinen moeten gelden. Een uitvoeriger beschrijving en een 

beoordeling van het besluitvormingsproces rondom het bestemmingsplan Rosengaarde is 

opgenomen in paragraaf 5.1. 

 

 

4.4 Gemeentelijk handhavingsbeleid 

 

Beschrijving 

Ondanks eerder beleid waarin uitgangspunt was dat Dalfsen handhavend zou optreden 

tegen onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen, is er een situatie 

ontstaan waarin toch veel recreatiewoningen onrechtmatig worden bewoond. Om 

duidelijkheid te creëren heeft de gemeente Dalfsen per 1 juli 1994 een gedoogbeleid 

vastgesteld. Het gedoogbeleid 1994 geeft regels om juridische duidelijkheid te 

verschaffen over de status van een recreatiewoning. De gedoogsituatie is objectgebonden. 

Dit wil zeggen dat ook rechtsopvolgers deze woningen permanent mogen bewonen. Het 

geldt ten aanzien van bewoners die op 1 juli 1994 waren ingeschreven in het 

bevolkingsregister van de gemeente Dalfsen op het adres van een recreatiewoning. Het 

gedoogbeleid is naar aanleiding van een kort geding in 1995 enigszins bijgesteld, waarna 

ook bewoners die op andere wijze konden aantonen op deze datum een recreatiewoning 

permanent te bewonen een gedoogbeschikking konden krijgen. De gemeente heeft aan 

alle bewoners van recreatiewoningen via een beschikking bekendgemaakt of zij een 

objectgebonden vrijstelling van het verbod op permanente bewoning kregen. Dit is tevens 

via de huis-aan-huisbladen bekend gemaakt.  

 

De gemeente treedt volgens het beleid handhavend op tegen alle eigenaar/ bewoners die 

zich na 1 juli 1994 inschrijven in het bevolkingsregister op het adres van een 

recreatiewoning. In het beleid is het als volgt geformuleerd: “Een eigenaar/ gebruiker van 

een woning die zich na 1 juli 1994 inschrijft in het bevolkingsregister wordt 

aangeschreven de recreatiewoning te verlaten en krijgt voor elke dag dat hij/zij langer in 

de recreatiewoning woont een dwangsom opgelegd.” Het college heeft op 21 mei 2002 

een plan van aanpak inzake het tegengaan van permanente bewoning van 

recreatiewoningen vastgesteld. Deze nota geeft een uitwerking van de controlestrategie en 

de handhavingsprocedure die naadloos aansluit op het beleid uit 1994. Op 18 mei 2004 

besluit het college naar aanleiding van de brief van de minister van VROM dat Dalfsen 

vasthoudt aan de beleidslijn die in 1994 is ingezet. Dit betekent dat de gemeente geen 

gebruik maakt van de mogelijkheid die de minister biedt om permanente bewoning toe te 

staan. Daarmee is ook het handhavingsbeleid ongewijzigd voortgezet.  

 

Het college heeft op 18 mei 2005 besloten geen nieuwe inwoners in de Gemeentelijke 

Basis Administratie( GBA) in te schrijven op adressen van recreatiewoningen. Het niet 

inschrijven van personen op het adres waarvan zij zelf aangeven daar te wonen, is in de 

jurisprudentie echter beoordeeld als in strijd met de Wet op de GBA. Tegenwoordig 

krijgen personen bij inschrijving in de GBA op een dergelijk adres een brief mee waarin 

de gemeente hen te kennen geeft dat permanente bewoning van recreatiewoningen 

verboden is. De afdeling Milieu en Bouwen wordt van de inschrijving op de hoogte 

gesteld.  



12 

 

Los van het beleid rondom onrechtmatige bewoning heeft Dalfsen in 2002 een nota over 

Integraal handhavingsbeleid vastgesteld. In deze nota komt de planmatige, cyclische inzet 

van capaciteit en de prioritering van activiteiten aan de orde. In het beleid zijn enkele 

uitgangspunten opgenomen:  

– De taken normstelling en handhaving dienen waar mogelijk gescheiden te worden; 

– De handhavingstaak wordt niet alleen reactief uitgevoerd, maar ook pro-actief; 

– Jaarlijks wordt met externe partners een handhavingsprogramma opgesteld; 

– Handhaving heeft een beleidsdoel; 

– Het handhavingsniveau moet kwalitatief en kwantitatief geformuleerd zijn; 

– De handhaving dient plaats te vinden via een 3 stappenplan; 

– De uitvoering van de handhaving is vastgesteld in handhavingsprotocollen; 

– Gedogen mag alleen actief gebeuren in een tijdelijke- of overgangssituatie en wordt 

schriftelijk vastgelegd in de vorm van een gedoogbeschikking met voorwaarden; 

– Handhaving vindt door middel van een tweesporenaanpak plaats; 

– De input en output van handhaving dienen onderwerp te zijn van structurele en 

uniforme monitoring.  

 

Resultaatgerichtheid en evalueerbaarheid van het beleid 

De rekenkamercommissie hanteert als norm dat beleidsdoelstellingen evalueerbaar 

(specifiek, meetbaar en tijdgebonden) en resultaatgericht geformuleerd zijn.  

 

Uitgangspunt van het beleid is dat de gemeente Dalfsen geen nieuwe gevallen van 

permanente bewoning van recreatiewoningen toestaat. De doelstelling is het aantal 

zomerhuizen dat permanent bewoond wordt niet te laten groeien. Dat gebeurt door “een 

eigenaar/ gebruiker van een woning die zich na 1 juli 1994 inschrijft in het 

bevolkingsregister wordt aangeschreven de recreatiewoning te verlaten en krijgt voor 

elke dag dat hij/ zij langer in de recreatiewoning woont een dwangsom opgelegd.”  

 

Het aantal zomerhuizen dat permanent bewoond wordt niet te laten groeien. Een eigenaar/ 

gebruiker van een woning die zich na 1 juli 1994 inschrijft in het bevolkingsregister 

wordt aangeschreven de recreatiewoning te verlaten en krijgt voor elke dag dat hij/ zij 

langer in de recreatiewoning woont een dwangsom opgelegd. 

  

 

 

 

 

 

Het gestelde doel is meetbaar omdat goed te bepalen valt of het aantal permanent 

bewoonde zomerhuizen gelijk gebleven of gegroeid is. De nulsituatie is kwantitatief 

vastgelegd door het afgeven van 132 objectgebonden gedoogbeschikkingen. Nieuwe 

gevallen van onrechtmatige bewoning worden niet toegelaten, hetgeen betekent dat tegen 

iedere nieuwe onrechtmatige bewoner effectief handhavend moet worden opgetreden. Het 

gestelde doel is specifiek omdat het op een duidelijke doelgroep gericht is. Het doel is 

meetbaar:  

specifiek: 

goed 
tijdsgebonden: 
ontbreekt 
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niet tijdsgebonden. Er staat niet aangegeven wanneer de status quo uit 1994 bereikt moet 

zijn en op welke termijn handhavend moet worden opgetreden tegen nieuwe gevallen. 

Doordat het doel meetbaar is en gericht op het bereiken van een uitvoeringsprestatie is het 

doel resultaatgericht. 

 

De hoofddoelstelling en de verdere invulling van de norm sluiten overigens onvolledig op 

elkaar aan. De hoofddoelstelling gaat uit van het niet laten groeien van de 

(onrechtmatige) permanente bewoning (totale populatie), terwijl het beleid zich feitelijk 

alleen richt op “een eigenaar/ gebruiker (…) die zich (…) inschrijft in het 

bevolkingsregister.” Het beleid richt zich dus niet op de niet-GBA-ingeschrevenen, 

waardoor het onmogelijk wordt de hoofddoelstelling met dit beleid volledig te halen. 

 

Informatievoorziening vastgelegd? 

Het is van belang dat de gemeenteraad kaders stelt ten aanzien van de informatie-

voorziening over beleid, uitvoering en handhaving. Met betrekking tot handhaving van 

het verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen heeft de raad niet vastgelegd 

op welke wijze het college de raad op de hoogte houdt van de stand van zaken. 

 

In de Nota Integrale handhaving is de informatievoorziening aan het college genormeerd 

(dat dient jaarlijks te gebeuren), maar niet aan de raad. De informatievoorziening is niet 

op zo’n detailniveau genormeerd dat de organisatie specifiek over de stand van zaken van 

onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen hoeft te rapporteren.  

 

Conformiteit met hogere regelgeving 

Het huidige handhavingsbeleid is conform de eisen die de hogere regelgeving daaraan 

stelt. Dit beleid is meerdere malen in juridische procedures getoetst en steeds in stand 

gelaten. Het beleid is tevens in overeenstemming met de brief van de minister van 

VROM uit november 2003.  
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5 Uitvoering van het beleid 

 

5.1 Formuleren van politieke beleidskaders door de raad  

 

Het formuleren van politieke beleidskaders is een taak van de raad. De politieke keuzen 

die de raad maakt komen tot uitdrukking in het uitzetten van politieke lijnen, het bepalen 

van politieke grenzen en het geven van politieke ruimte. Het besluiten over het afgeven 

van een persoonsgebonden beschikking is een bevoegdheid van het college. Tevens kan 

het college besluiten af te zien van handhaving. Voor wat betreft de uitvoering van het 

handhavingsbeleid geeft de raad ruimte aan het college.  

 

De gemeenteraad bepaalt het ruimtelijke beleidskader door bestemmingsplannen vast te 

stellen. De handhaving zelf zien college en raad in de eerste plaats als een uitvoerings-

kwestie. Het beleid omtrent handhaving is echter wel een politieke keuze, en daarom 

stelde de raad het gedoogbeleid in 1994 vast.  

 

De raad kan niet aangeven de uitvoering van het beleid te willen veranderen zonder dit 

beleid aan te passen.  

Omdat de ideeën van de raad over handhaving veranderden, heeft de raad in 2007 

gevraagd een notitie over het beleid inzake permanente bewoning van recreatiewoningen. 

In de notitie van het college is voorgesteld het beleid voort te zetten. Dit leidde tot 

stellingname van de raad tegen het voortzetten van het beleid voor wat betreft de 

Rosengaerde. Daarop heeft de raad kaderstellend opgetreden en herziening van het 

bestemmingsplan geïnitieerd.  

 

In tekstkader 5.1 geven we een korte beschrijving op hoofdlijnen van de besluitvorming 

in de casus Rosengaerde.  

 

Casus Rosengaerde 

De gemeente Dalfsen heeft vanaf 1994 een gedoogbeleid gevoerd ten aanzien van de 

bewoners van recreatiewoningen die konden bewijzen voor 1 juli 1994 een 

recreatiewoning permanent te bewonen. Ten aanzien van bewoners die dit niet konden 

aantonen heeft de gemeente een handhavingsbeleid gevoerd. 

 

Op 24 september 2007 heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen. Deze moties 

houden in dat de raad wil dat het bestemmingsplan De Rosengaarde wordt geactualiseerd 

en dat de handhavingsprocedures voor dit gebied in afwachting van de actualisatie van 

het bestemmingsplan worden opgeschort. Een derde motie waarin de raad verzoekt het 

terrein Rosengaerde een woonbestemming te geven is niet door de raad aangenomen. 

 

Het college heeft daarop besloten de beide moties uit te voeren, maar het opschorten van 

de handhavingsprocedures aan de Rosengaardeweg was praktisch niet meer mogelijk 

omdat alle procedures al onder de rechter waren (geweest). Het college heeft hierop 

besloten de begunstigingstermijn voor de procedure in het gebied de Rosengaerde te 

verlengen totdat het bestemmingsplan is geactualiseerd. De bij de Raad van State lopende 

procedures lopen dan wel door. Voor de bewoners is er volgens het college de zekerheid 
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dat er gedurende de actualisatie van het bestemmingsplan geen dwangsommen zullen 

worden verbeurd. 

 

Daarnaast heeft het college naar aanleiding van beide moties een plan van aanpak 

vastgesteld voor het actualiseren van bestemmingsplannen voor recreatiewoningen. Het 

plan van aanpak is een weergave van de af te wegen belangen. Doel is te bepalen welke 

bestemming het meest voor de hand ligt voor de recreatieterreinen. 

 

Het onderzoek dat is uitgevoerd aan de hand van het plan van aanpak heeft geleid tot de 

conclusie van het college dat er geen sprake kan zijn van het toekennen van een 

woonbestemming niet mogelijk was. Het gevolg is dat het college wil dat de 

recreatiewoningen de bestemming ‘recreatiewoning’ behouden. De recreatiewoningen die 

volgens het objectgebonden beleid permanent bewoond mogen worden krijgen naast de 

bestemming ‘recreatie’ de aanduiding ‘permanente bewoning toegestaan’. De raad 

besloot op 20 april 2009 dat in het betreffende bestemmingsplan moet worden 

opgenomen dat alle recreatiewoningen in dit gebied de aanduiding ‘permanente bewoning 

toegestaan’ krijgen. 

Tekstkader 5.1: Casus de Rosengaerde.  

 

Er worden verschillende schrijfwijzen voor de Rosengaerde gehanteerd, die elk naar een 

ander aspect verwijzen. Tekstkader 5.2 geeft een kort overzicht van de schrijfwijzen en 

hun betekenis.  

 

In het onderhavige onderzoek hanteren we conform de correspondentie in de stukken de 

volgende schrijfregel voor Rosengaerde/-gaarde: 

- Rosengaarde wanneer we over het bestemmingsplan spreken; 

- Rosengaerde wanneer we over het recreatieterrein spreken; 

- Rosengaardeweg als we over de betreffende weg spreken; 

- ‘Vereniging Rosengaardeweg’ als we over de bewonersvereniging spreken. 

Tekstkader 5.2: Rosengaarde o f Rosengaerde 

 

De beleidswijziging waartoe de raad heeft besloten raakt aan de mogelijkheid van 

beantwoording van de doel- en vraagstelling van het onderzoek van de 

rekenkamercommissie. Het is om deze reden dat de rekenkamercommissie het zich 

veroorlooft heeft vanuit die invalshoek nader op het formuleren van politieke 

beleidskaders in te gaan. 

 

Een weloverwogen beleidskeuze?  

De raad voert een consistente beleidslijn als hij een wijziging in de beleidskaders 

entameert op basis van nieuwe feiten en omstandigheden.  

Voor zover de rekenkamercommissie kon nagaan zouden er twee nieuwe omstandigheden 

in aanmerking kunnen komen waarop de raad zijn beleidswijziging mogelijk gebaseerd 

heeft: de brief van de minister van VROM en het wegvallen van het woningcontingent.  

 

Als de brief van de minister van VROM van 11 november 2003 de aanleiding is voor de 

beleidswijziging, zou dat betekenen dat het beleid zo’n vier jaar na de brief is geïnitieerd. 

Juist in de periode vlak na het uitkomen van de brief had de raad de kans het 
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handhavingsbeleid te keren, nog voordat het college in 2004 de uitvoering ervan 

materieel opstartte. Ruim vier jaar later pas heeft de raad de beleidswijziging 

doorgevoerd. De brief van de minister uit 2003 heeft daarbij kennelijk niet als aanleiding 

gediend. 

 

Ook het wegvallen van woningcontingenten heeft geen doorslaggevende rol gespeeld. Bij 

legalisering van illegale bewoning zou er minder contingent overblijven voor nieuwbouw 

van woningen, hetgeen ongewenst was. Het wegvallen van het woningcontingent vormde 

zo een katalysator voor legalisering. Het is de rekenkamercommissie echter niet gebleken 

dat woningnood een belangrijk argument is geweest in de discussie permanente bewoning 

op de Rosengaerde toe te staan. 

Kennelijk zijn er andere overwegingen die voor de raad aanleiding zijn geweest voor de 

in gang gezette beleidsaanpassing. 

 

Een algemeen aanvaard uitgangspunt voor de beoordeling van overheidsbeleid heeft 

betrekking op de zorgvuldigheid in de afweging van belangen. Bij het beoordelen van de 

wijze waarop de beleidswijziging tot stand is gekomen, is van belang hoe en of de raad 

bij actualisering van een bestemmingsplan de eventuele politieke keuze tussen de 

bestemming ‘recreatie’ versus ‘wonen’ zorgvuldig afweegt. Het is daarom van belang te 

onderzoeken met welke argumenten de raad voor deze invulling van het bestemmingsplan 

Rosengaarde kiest.  

 

Argumenten voor het legaliseren 

Het argument van de raad vóór legalisering is dat de gemeente in de periode 1994 – 2004 

geen actieve handhaving heeft gepleegd. Volgens dit door de raad gehanteerde argument 

zou de gemeente hierdoor het juridische en morele recht verspeeld hebben om 

handhavend op te treden. Het wordt als onrechtvaardig gezien de eigenaar/bewoners nog 

langer in onzekerheid te laten verkeren.  

 

Argumenten tegen het legaliseren 

Inhoudelijke argumenten tegen legalisering waren meer divers: 

– Rechtsgelijkheid; sommige mensen zijn vrijwillig vanwege het beleid vertrokken, 

hebben van koop afgezien of moesten vanwege de handhaving vertrekken, terwijl er 

even later gelegaliseerd zou worden.  

– Veel recreatieterreinen (met uitzondering van de Rosengaerde) liggen in waardevol 

of kwetsbaar gebied. Bij positieve bestemming wordt rijksbeleid genegeerd.  

– De provincie en de VROM-inspectie zullen toekenning van een positieve 

bestemming trachten tegen te houden. 

– De behoefte aan nieuw te bouwen recreatiewoningen neemt toe, nu een deel van de 

recreatiewoningen een andere bestemming krijgt. 

– Positieve bestemming van de Rosengaerde is ongewenst omdat dit terrein dan een 

uitzondering binnen de gemeente wordt.  

– Onrechtmatige bevoordeling: mensen die zich willens en wetens ergens 

onrechtmatig vestigen zouden plotseling door de gemeente voor dit gedrag beloond 

worden met een waardevermeerdering van hun woning.  

– Landbouwbelangen: Door een permanente woonbestemming te verlenen zouden 

omliggende landbouwbedrijven aan strengere emissie-eisen moeten voldoen. 
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– Risico op volumetoename van bebouwing.  

 

De afweging door de raad 

Na de stellingname door de raad heeft het college alle voors en tegens van de discussie in 

kaart gebracht en heeft het een beargumenteerd raadsvoorstel (d.d. 14 mei 2007) gedaan 

waarin het voorstelde het huidige beleid voort te zetten.  

De raad heeft het collegevoorstel niet overgenomen en besloot tot legalisering.  

 

De rekenkamercommissie constateert dat het belangrijkste argument van de raad om 

permanente bewoning in het bestemmingsplan Rosengaarde toe te staan, de constatering 

betreft dat de gemeente in de periode 1994 – 2004 niet of nauwelijks werk heeft gemaakt 

van handhaving. Naar het oordeel van de raad zou de gemeente daardoor het recht op 

handhaving hebben verloren.  

De raad heeft vervolgens besloten de individuele belangen van de eigenaar/ bewoners 

boven de ruimtelijke belangen te laten prevaleren.  

 

De rekenkamercommissie onderkent echter dat er ook een andere zienswijze mogelijk is.  

De gemeente heeft in 1994 aan alle eigenaar/ bewoners al duidelijkheid gegeven over de 

status van de recreatiewoningen. Tevens is het beleid gepubliceerd en is er verschillende 

malen (ook vóór 2004) handhavend opgetreden. Bewoners wisten dus waar zij aan toe 

waren en hebben willens en wetens het risico aanvaard dat zij te zijner tijd de woning 

dienen te verlaten. In deze zienswijze levert handhaving geen onrechtvaardigheid op voor 

de eigenaar/ bewoners van de recreatiewoningen en vervalt de belangrijkste grond van de 

afweging.  

 

Zoals ook door geconsulteerde raadsfracties is meegedeeld is er voorafgaand aan het 

raadsbesluit een lobby vanuit de vereniging Rosengaardeweg op gang gekomen die de 

vermeende onrechtvaardigheid heeft onderstreept. Sommige raadsleden gaven aan dat zij 

de informatie van de vereniging Rosengaardeweg duidelijker en vollediger vonden dan 

die van de gemeente.  

 

De raad dient een integrale afweging van belangen te maken, waarin hij de belangen van 

alle groepen meeweegt.  

Het is de rekenkamercommissie niet gebleken dat de raad op de een of andere wijze een 

bredere groep – stillere – belanghebbenden de gelegenheid heeft gegeven hun visie naar 

voren te brengen. Daarmee is het de rekenkamercommissie niet gebleken dat de raad de 

overige belangen, dat wil zeggen alle belangen, vanuit het perspectief van 

rechtsgelijkheid t.o.v bijvoorbeeld vrijwillig vertrokkenen voldoende in beeld heeft 

gebracht bij het nemen van het besluit. De raad is kennelijk vooral afgegaan op de 

informatie van het college en de vereniging Rosengaardeweg. Door het buiten de 

afweging laten van deze aspecten ontstaat het beeld dat de belangenafweging eenzijdig is 

geweest.  

 

Daarnaast gaven vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de interviews aan dat 

legalisatie in het verleden moeilijk was vanwege het feit dat de provincie aan de 

gemeente een woningcontingent had toegewezen. Het wegvallen hiervan nam ook die 

eventuele belemmering weg. 
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Het geheel overziend komt de wijziging van de beleidskaders op de 

rekenkamercommissie niet over als een die past binnen het voeren van een consistente 

beleidslijn. 

 

 

Een rechtmatig besluit? 

Artikel 2.12.3 lid 1 van de Omgevingsverordening geeft aan dat bestemmingsplannen 

permanente bewoning van recreatiewoningen en recreatiebedrijven dienen uit te sluiten. 

Onder voorwaarden kunnen uitsluitend persoonsgebonden instrumenten of gericht 

objectgebonden overgangsrecht worden toegepast. De gebruiksvoorschriften in het 

bestemmingsplan die aangeven dat permanente bewoning van recreatiewoningen is 

toegestaan, zijn in strijd met artikel 2.12.3 lid 1 van de Omgevingsverordening. Er bestaat 

derhalve een groot risico dat de nieuwe beleidslijn in strijd is met het provinciale 

ruimtelijke beleid. Gezien de informatie die de raad van het college heeft gekregen, moet 

de rekenkamercommissie ervan uitgaan dat de raad willens en wetens het risico op een 

onrechtmatig besluit heeft genomen.  

 

 

5.2 Vertaling van beleidskaders in beleidsregels 

 

Het college dient de beleidskaders van de raad te vertalen in beleidsregels. De gemeente 

legt de ruimtelijke beleidskaders vast in wettelijk bindende bestemmingsplannen. Hier is 

geen vertaalslag nodig.  

 

Het college heeft het gedoogbeleid 1994 in mei 2002 uitgewerkt in een ‘Plan van aanpak 

inzake het tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen’. In dit plan van 

aanpak heeft het beschreven welke procedure de gemeente volgt bij het handhaven van 

het verbod op onrechtmatige bewoning. Het college schortte de uitvoering van het plan 

van aanpak echter op tot 18 mei 2004, dus na de brief van de minister van VROM over 

handhaving van recreatiewoningen.  

 

Het plan van aanpak legt de basis van de procedure zoals de gemeente die nu nog voert. 

Deze nota geeft handen en voeten aan de wijze waarop de gemeente controle verricht en 

hoe hij optreedt tegen permanente bewoning. Het plan lijkt vooral te zijn ingegeven 

doordat de Raad van State kort daarvoor een aantal uitspraken heeft gedaan die 

handvatten bieden voor het aantonen van permanente bewoning. De belangrijkste 

constatering in het plan van aanpak is dan ook dat een vermoeden van permanente 

bewoning van een recreatiewoning kan worden gebaseerd op een inschrijving in de GBA, 

waarnaast bevestiging moet worden gezocht in de aanwezigheid van andere 

omstandigheden. Daarmee kiest de gemeente op basis van enkele successen van andere 

gemeenten de inschrijving in de GBA als startpunt van de procedure (zie paragraaf 4.4 en 

5.3). De procedure volgt de vereisten die de Algemene wet bestuursrecht stelt.  
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5.3 Doelmatigheid van de handhavingsorganisatie 

 

Prioriteit 

De aandacht van de handhaving is over veel aspecten verdeeld. Permanente bewoning is 

hier een van. Het college dient de schaarse handhavingscapaciteit te prioriteren. Een 

eerste prioritering van handhavingsonderwerpen is gemaakt naar aanleiding van een 

brainstormsessie van het college. In deze brainstormsessie heeft het college de 

handhavingsprioriteiten voor veiligheid, gezondheid en milieu centraal gesteld. Dit is 

neergelegd in het visiedocument Dalfsen stroomopwaarts. Deze thema’s heeft het college 

ingedeeld in drie prioriteitsklassen, te weten hoog, gemiddeld en laag. Voor de afdeling 

Milieu en Bouwen gelden de volgende prioriteiten (zie tabel 5.1). Jaarlijks vult het 

college de prioriteiten verder in in het Bouwuitvoeringsprogramma.  

 

Tabel 5.1: Prioritering handhavingstaken.  

Prioriteit hoog Prioriteit gemiddeld Prioriteit laag 

Bouw- en woningtoezicht 

incl. slopen 

Bestemmingsplannen 

Milieutoezicht/ inrichtingen 

Evenementen 

Gebruik openbare ruimte 

Afval 

Zwerfafval 

Geluidsoverlast 

 

Handhaving van onrechtmatige permanente bewoning valt onder handhaving van 

bestemmingsplannen. Respondenten geven in interviews aan dat de gemeente de hoogste 

prioriteit legt bij zaken die direct met veiligheid, gezondheid en milieu te maken hebben. 

Onrechtmatige bewoning zien zij weliswaar als een belangrijk onderwerp, maar de 

capaciteit wordt toch voornamelijk ingezet op handhaving van bijvoorbeeld bouw- en 

milieuvergunningen. Veiligheid is belangrijker voor burgers dan eventuele permanente 

bewoning. Daarmee lijkt handhaving van het verbod op permanente bewoning in de 

praktijk eerder een gemiddelde prioriteit te hebben.  

 

Capaciteitsinzet  

Uitvoering van beleid dient met voldoende inzet van capaciteit te gebeuren. Handhaving 

van onrechtmatige bewoning geschiedt in Dalfsen door de afdeling Milieu en Bouwen. 

De handhavingsorganisatie van deze afdeling heeft beschikking over ongeveer 6 fte 

personeel. De normstelling en de handhaving zijn conform de nota Integrale Handhaving 

niet in één hand. Met de handhaving van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen 

houdt één medewerker zich bezig. In deze handhaving ging ten tijde van het opstarten en 

doorlopen van de handhavingsprocedures volgens een respondent jaarlijks ongeveer 0,5 

fte aan juridische capaciteit zitten.  

 

Met name in de periode waarin de feitelijke handhaving net was opgestart (in de periode 

2004 - 2005), is gebruik gemaakt van externe adviseurs, zoals de huisadvocaat. Deze 

heeft onder meer conceptbrieven en een concept-verweerschrift opgesteld. Daarnaast 

heeft de huisadvocaat de gemeente in rechte vertegenwoordigd bij de rechtbank en de 

Raad van State. De gedachte van het college was dat de gemeente de eerste 

handhavingszaken zorgvuldig moest voorbereiden omdat zij hiervan moest leren. Later 

konden de gemeentemedewerkers zaken meer routinematig afhandelen. Voor zover 
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juridische expertise en capaciteit onvoldoende in de organisatie aanwezig waren, heeft de 

organisatie deze dus extern ingehuurd.  

 

Externe communicatie over prioriteiten en normen 

Wanneer de objectieve controlekans groter is dan de subjectieve kans op controle, is het 

verstandig informatie in de publiciteit te brengen.  

 

In de gemeente Dalfsen is de controlekans bij inschrijving in de GBA nagenoeg 100%. 

Dit is omdat de afdeling Milieu en Bouwen bij inschrijving in de GBA op een 

recreatieadres hiervan bericht krijgt van de klantenbalie. Bij inschrijving krijgen deze 

bewoners/ gebruikers een brief mee waarin de norm duidelijk wordt gemaakt. Mogelijk 

komt deze communicatie op een te laat moment omdat veel inschrijvers dan inmiddels 

hun recreatiewoning hebben gekocht.  

 

De gemeente Dalfsen heeft geen communicatiestrategie naar makelaars op papier staan.  

Toch worden makelaars op de hoogte gehouden van het beleid. Het gedoogbeleid 1994 is 

destijds aan alle actieve makelaars in Dalfsen en de NVM toegezonden. Ook het feit dat 

het beleid nog onverkort van kracht is, is aan iedere makelaar die om informatie vroeg 

meegedeeld. Bij constatering van foutieve advertenties van makelaars is hierover een 

brief verzonden met de opmerking dat het college ervan uitgaat dat de makelaar 

potentiële kopers op de correcte juridische status van de recreatiewoning zou wijzen.  

 

Programmatisch en cyclisch handhaven 

De gemeente kan schaarse handhavingscapaciteit optimaal inzetten door programmatisch 

en cyclisch te organiseren, bijvoorbeeld door eens in de vier jaar doelen en prioriteiten 

vast te stellen en deze jaarlijks te evalueren en daarmee achterstanden te beheersen.  

 

De programmatische aanpak komt deels tot uiting in het feit dat in 2004 de gemeente 

ervoor gekozen heeft  de aanschrijvingen in drie “lichtingen” te doen, waarbij telkens een 

aantal recreatieparken werd aangepakt. Wanneer de bewoners in één jaar circa 40 

bezwaar- en/ of beroepschriften zouden indienen, zou dat een te groot beslag op de 

juridische capaciteit leggen, zo was de veronderstelling. Op de volgende data zijn 

vooraankondigingen verstuurd: 

1
e
 lichting 14 december 2004: de Rosengaardeweg en de Bosrandweg; 

2
e
 lichting 5 april 2005: De Stuw, De Stokte/ Wildbaan en de Hessum-Bosweg; 

3
e
 lichting 27 september 2005: NBMI, buitengebied en overig.  

 

Deze gefaseerde aanpak heeft ertoe geleid dat gespreid over 2004 en 2005 alle in de GBA 

ingeschreven gevallen van (vermoedelijk) onrechtmatige bewoning zijn aangeschreven. 

Op twee zaken na zijn de procedures afgerond. Uit tabel 3.2 blijken geen ernstige 

handhavingsachterstanden of wachtlijsten meer. 

 

Het planmatige aspect komt verder tot uiting in het Programma Milieu en Bouwen. Hierin 

maakt het college een inschatting van het aantal benodigde uren, het aantal beschikbare 

uren en het aantal ingezette uren voor verschillende vormen van handhaving. De 

conclusie is dat ‘er meer uren benodigd zijn dan dat er aan uren beschikbaar is’. Daarom 

vindt er een afweging (prioritering) plaats hoe de organisatie de beschikbare uren inzet.  
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Handhaving van bestemmingsplannen krijgt de prioriteit ‘hoog’. Voor integraal toezicht 

op bestemmingsplannen – waaronder de handhaving van het verbod op permanente 

bewoning van recreatiewoningen valt – schat de gemeente dat hij in 2009 zo’n 400 uren 

nodig heeft voor volledige uitvoering van zijn handhavingstaak. Het totaal aantal uren dat 

de gemeente Dalfsen inzet bedraagt 73 uur, waardoor het uitvoeringspercentage 18 

procent is. Ondanks het lage uitvoeringspercentage ervaart de organisatie geen 

capaciteitsgebrek, zo blijkt uit de interviews. “Op basis van prioritering en herschikking 

van taken is uiteindelijk voldoende capaciteit beschikbaar”, aldus de respondenten. Het 

feit dat de organisatie geen capaciteitsgebrek ervaart, hangt mede samen met de 

gemiddelde prioriteit die het college en de ambtelijke organisatie in de praktijk aan het 

onderwerp geven.  

 

Met de gemiddelde prioriteit samenhangend kiest de gemeente voor een 

arbeidsextensieve controlestrategie. Controle op onrechtmatige bewoning is in Dalfsen 

een zuiver administratieve procedure, waarbij de verantwoordelijke medewerker met 

name afgaat op de inschrijving in de GBA en vervolgens aanvullend administratief 

onderzoek verricht. De gemeente kiest voor deze aanpak omdat de bewijsvoering zonder 

een GBA-inschrijving zeer lastig is. Het college heeft er voor gekozen  geen onderzoeken 

ter plaatse te verrichten. Deze aanpak bespaart op twee manieren op de inzet van 

capaciteit: 

1. Controle ter plaatse is erg arbeidsintensief. Door dit achterwege te laten wordt op 

controlecapaciteit bespaard; 

2. Het leveren van bewijs voor permanente bewoning zonder een inschrijving van de 

bewoner in de GBA is lastig. De handhavings- en rechtsbeschermingsprocedures 

zouden daardoor inhoudelijk ‘zwaarder’ worden. Deze keuze bespaart dus ook vooral 

juridische capaciteit.  

 

De rekenkamer heeft niet kunnen vaststellen dat het college het handhavingsbeleid 

omtrent onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen periodiek evalueert.  

 

 

5.4 Doelmatigheid van het handhavingsproces 

 

De handhavingsprocedure staat beschreven in de nota permanente bewoning van 

recreatiewoningen; plan van aanpak inzake het tegengaan van permanente bewoning van 

recreatiewoningen (2002) (zie bijlage 4). Procedureel gezien is de handhaving van 

onrechtmatige bewoning relatief overzichtelijk. Tot op heden is het proces daarom nog 

niet vastgelegd in een werkvoorschrift.  

 

De handhavingsprocedure in de praktijk 

In een quick scan van handhavingsdossiers, aangevuld met informatie uit interviews stelt 

de rekenkamer vast dat dat het college deze procedure grofweg volgt, maar dat de praktijk 

op enkele punten afwijkt. Een typische handhavingszaak verloopt als volgt:  

1. Het vermoeden: Wanneer een burger zich inschrijft in de GBA op een adres dat 

bekend staat als een recreatiewoning, dan krijgt deze burger een brief waarin vermeld 

is dat deze recreatiewoning niet voor permanente bewoning mag worden gebruikt. 
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Tevens stelt de centrale balie de afdeling Milieu en Bouwen op de hoogte van de 

inschrijving. Nadat de afdeling Milieu en Bouwen op de hoogte is gesteld, vraagt de 

handhavingsmedewerker extra gegevens op, zoals gegevens van de belastingdienst, 

hypotheekgegevens en gegevens over het energiegebruik.  

2. De vooraankondiging: Als deze gegevens het vermoeden van onrechtmatige 

bewoning bevestigen, volgt een vooraankondiging van de handhaving. Het college 

legt de burger een termijn op waarbinnen hij de onrechtmatige bewoning dient te 

beëindigen. Het college stelt de burger gelijktijdig in de gelegenheid zijn zienswijze 

in te dienen.  

3. Het nader onderzoek: De rekenkamercommissie heeft geen aanwijzingen gevonden 

dat het nader onderzoek, met name waarnemingen ter plaatse, plaatsvindt. Ook in 

interviews is aangegeven dat gemeentemedewerkers ‘niet in de bosjes gaan liggen’ 

om bewijs te vergaren. In het kader van nader onderzoek worden nog wel de 

zienswijzen beoordeeld die eventueel door de burger zijn ingediend. De beoordeling 

van deze zienswijze wordt ook meegenomen in de uiteindelijke dwangsom-

beschikking.  

4. De beschikking: Indien na het verstrijken van de gestelde termijn de onrechtmatige 

bewoning doorgaat, legt het college de burger een last onder dwangsom op. De last 

houdt in dat het college de burger sommeert om binnen een termijn van drie maanden 

de overtreding te beëindigen. De dwangsom heeft een hoogte van 1.500 euro per 

week met een maximale hoogte van 30.000 euro.  

 

De doorlooptijd van de procedure 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van een viertal mijlpalen in de uitvoering van 

het handhavingsbeleid (zie tabel 5.2). We maken hier weer onderscheid tussen de eerste, 

de tweede en de derde lichting van aanschrijvingen. In de vooraankondiging stelt de 

gemeente een termijn van drie maanden om de woning te verlaten en/ of een zienswijze in 

te dienen. In de aanschrijving stelt het college wederom een termijn van drie maanden om 

de illegale situatie te beëindigen. Tussen de vooraanschrijving en de 

dwangsombeschikking zitten afhankelijk van de lichting respectievelijk 15, 13 en 14 

maand. Met name tussen de aanschrijving en het dwangsombesluit gaat de nodige tijd 

zitten, afhankelijk van de lichting respectievelijk 9, 6 en 10 maand. Na ongeveer 2 jaar 

hebben de bewoners een besluit op bezwaar.  

 

Tabel 5.2: Datums mijlpalen handhavingsprocedures  

 1
e
 lichting 2

e
 lichting 3

e
 lichting 

Vooraankondiging 14 juli 2004 5 april 2005 27 september 2005 

Aanschrijving 3 januari 2005 20 oktober 2005 3 januari 2006 

Dwangsombesluit 24 oktober 2005 15 mei 2006 30 november 2006 

Besluit op bezwaar 9 november 2006 15 november 2006 21 augustus 2007 

 

 

Strategie en doorlooptijd bezwaar en beroep 

Wanneer het college constateert dat de burger na het verstrijken van de termijn geen 

einde aan de overtreding heeft gemaakt, start het met het verbeuren van de dwangsom. In 

de regel heeft de burger na het dwangsombesluit echter een rechtsbeschermingsprocedure 

gestart. De verantwoordelijkheid voor de voortgang van de rechtsbeschermings-
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procedures ligt ofwel bij het college (bezwaarschrift) en eventueel bij de rechtbank of de 

Raad van State. 

 

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst het handhavingsbesluit niet. Het 

college kan de inning van de dwangsom tijdens de beroepsprocedure doorzetten
1
, maar 

doet dit in de praktijk  in beginsel niet. Wanneer de eigenaar/ gebruiker een beroep bij de 

rechter aanhangig heeft gemaakt, schort de begunstigingstermijn op tot na de uitspraak.   

 

Standaardisatie van stukken 

Inhoudelijk heeft het college het handhavingsproces gestandaardiseerd. Alle brieven die 

het college uitschrijft hebben standaardformuleringen. Dat geldt zowel voor de 

vooraanschrijving als voor de beschikking waarin de last onder dwangsom wordt 

opgelegd. Als het tot een rechtsbeschermingsprocedure komt, hanteert het college een 

gestandaardiseerd verweerschrift welke (mede) is opgesteld door de huisadvocaat. 

 

 

5.5 Overzicht van de handhaving 

 

De afdeling Milieu en Bouwen heeft een goed overzicht van de stand van zaken van alle 

handhavingsdossiers (zie ook hoofdstuk 3). Doorlooptijden worden weliswaar 

bijgehouden, maar van systematische voortgangsbewaking is geen sprake. Hierdoor 

kunnen de onderzochte handhavingszaken nogal uitlopen (zie paragraaf 5.4). 

                                           
1 Wanneer een burger van mening is dat er dringende redenen zijn om de handhavingsprocedure te schorsen, 

kan hij de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer de rechter de schorsing weigert, 

is de kans nog zeer klein dat de bodemprocedure alsnog in het voordeel van de burger zal uitvallen. Als 

de voorlopige voorziening hangende een beroepsprocedure is gevraagd (en dus niet hangende bezwaar), 

is het waarschijnlijk dat de rechter in veel gevallen direct een definitieve uitspraak in de bodemzaak doet 

(‘kortsluiting’). De gemeente kan in beide gevallen risicoloos de handhavingsprocedure doorzetten. 

Daarmee kan het college ten minste 10 maanden tijdwinst halen.  
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6 Effectiviteit van het beleid 

 

Handhaven, een bewuste keuze? 

Beleid is effectief wanneer de raad een bewuste en transparante keuze met betrekking tot 

het al dan niet handhaven maakt. Daarbij dient een helder traject te zijn benoemd.  

 

De raad heeft de status quo op 1 juli 1994 als ambitie voor illegale bewoning van 

recreatiewoningen vastgelegd. Gevallen van voor die datum vallen onder het 

gedoogbeleid. Het gedoogbeleid is op voorstel van het college door de raad vastgesteld. 

Naar aanleiding van de brief van de minister van VROM uit november 2003 heeft het 

college geen aanleiding gezien het handhavingsbeleid te wijzigen. De gemeente tolereert 

geen nieuwe gevallen meer. Dat betekent dat het college handhavend optreedt tegen die 

onrechtmatige bewoning die niet onder het gedoogbeleid 1994 valt. Uitgangspunt voor 

controle is een inschrijving in de GBA. Door voor deze controlestrategie te kiezen, 

‘ontsnapt’ een deel van de onrechtmatige bewoners – de niet-GBA-ingeschrevenen – aan 

het actieve controle- en handhavingsbeleid van de gemeente. Met betrekking tot deze 

groep bewoners voert de gemeente geen effectief beleid. De facto voert de gemeente voor 

deze groep überhaupt geen handhavingsbeleid uit.  

 

Voor zover uit de dossiers is op te maken, treedt de gemeente vanaf 2004 daadwerkelijk 

handhavend op tegen alle in de GBA inschreven bewoners waartegen een vermoeden 

bestaat dat zij hun woning onrechtmatig permanent bewonen. Uitgaande van deze 

beleidsdoelstelling is het beleid voor dit deel van de doelgroep vanaf 2004 effectief, zij 

het dat procedures relatief lang duren (zie paragraaf 5.4).  

 

Duidelijkheid voor bewoners 

Een andere norm voor effectiviteit is dat bekende onrechtmatige situaties door de 

gemeente worden beheerst, in de zin dat zij uiterlijk voor 1 januari 2010 duidelijkheid kan 

verschaffen over voorkomende gevallen.  

 

De bedoelde duidelijkheid werd gegeven door het gedoogbeleid 1994. Na beëindiging 

van de laatste aantoonprocedure in 1999 was voor iedere recreatiewoning bekend of 

permanente bewoning was toegestaan. Aan iedere eigenaar/ gebruiker is bekend gemaakt 

of deze onder het objectgebonden gedoogbeleid viel. Voor nieuwe inschrijvingen in de 

GBA op het adres van een recreatiewoning geldt al enige tijd dat inschrijvers een brief 

meekrijgen dat permanente bewoning niet is toegestaan. In principe kan iedere eigenaar/ 

gebruiker dus weten wat de status van zijn woning is. De rekenkamercommissie stelt 

daarmee vast dat al in 1999 aan de vereisten van de minister was voldaan.  

 

Onduidelijkheid door stilzitten? 

Volgens enkele respondenten heeft het college het gedoogbeleid weliswaar vastgesteld en 

kenbaar gemaakt, maar heeft het in de periode 1994 – 2004 zelden handhavend 

opgetreden tegen onrechtmatige permanente bewoning.
2
 Door de lange periode waarin 

                                           
2 De redenen waren divers. Tot 1999 hebben verscheidene burgers aantoonprocedures doorlopen en de 

gemeente heeft in die periode besloten in principe niet handhavend op te treden. In 2001 vond er een 

herindeling plaats, waardoor nadruk is gelegd op het samenvoegen van de organisaties, waardoor de 
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het college niet handhavend heeft opgetreden, zou het volgens enkele respondenten bij 

burgers de indruk wekken dat het ook in de toekomst niet handhavend zou optreden. Dit 

argument is ook door bewoners in beroepszaken aangevoerd.  

 

Dit argument overtuigt niet. Het college heeft aan burgers voldoende duidelijk gemaakt 

dat er een verbod op permanente bewoning was. Het college wordt daarin gesteund door 

de Raad van State. Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State blijft de 

beginselplicht tot handhaving ook na langere tijd van afzien van handhaving overeind, 

temeer omdat de gemeente Dalfsen het beleid aan de burgers kenbaar heeft gemaakt. 

Eigenaar/ bewoners nemen dus welbewust het risico op handhaving. Zij kunnen dus geen 

vertrouwen ontlenen aan het ‘stilzitten’ van de gemeente. Gedurende de periode na 2004 

heeft de gemeente Dalfsen, conform het beleid, zij het met enige vertraging, tegen alle 

bekende gevallen van onrechtmatige permanente bewoning handhavend opgetreden. 

Daarmee is vanaf 2004 een duidelijk beleid gevoerd voor wat betreft de in de GBA 

ingeschreven bewoners.  

 

Onduidelijkheid door kwestie de Rosengaerde 

De duidelijkheid voor bewoners wordt wel aangetast door het voorontwerp van het 

bestemmingsplan van het recreatiepark de Rosengaerde. De raad heeft aangegeven te 

streven naar het zoveel mogelijk beperken van het aantal handhavingsprocedures. In de 

ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan amendeert de raad de functie 

‘verblijfsrecreatie’ in afwijking van het deskundigenadvies. Het amendement heeft tot 

gevolg dat in iedere recreatiewoning permanente bewoning is toegestaan. De raad neemt 

dit over in het voorontwerp bestemmingsplan. Dit amendement is zeer omstreden omdat 

het bestemmingsplan in deze vorm strijd zou kunnen opleveren met het provinciaal 

ruimtelijk beleid, waardoor het onzeker is of het plan in zijn huidige vorm toelaatbaar is.  

 

Het nieuwe bestemmingsplan de Rosengaarde is zeker niet voor 1 januari 2010 gereed, 

waardoor een grote groep burgers niet voor deze datum duidelijkheid zal hebben over hun 

situatie. Daarnaast is nog niet bekend of er – mocht het bestemmingsplan wel doorgang 

vinden – een precedentwerking voor de (vaak verouderde) bestemmingsplannen voor 

andere recreatieparken ontstaat.  

 

Omdat het onduidelijk is of er op korte termijn sprake zal zijn van legalisering, is het 

college van mening dat het starten van nieuwe handhavingsprocedures onzorgvuldig is. 

Het is daarom gestopt met het aanschrijven van burgers. Dit heeft een aanzuigende 

werking op nieuwe bewoners. Sinds de standpuntwijziging van de raad en de uitgebreide 

media-aandacht die dit met zich meebracht zijn er 12 nieuwe GBA-inschrijvingen op een 

recreatieadres. Daarenboven is het college op alle recreatieterreinen gestopt met 

handhaven. Daarmee is het aantal recreatiewoningen waarvan het vermoeden van 

onrechtmatige permanente bewoning bestaat voor het eerst sinds 2004 weer toegenomen. 

Door medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een bestemmingsplan dat 

permanente bewoning toestaat en hierop te anticiperen middels het niet meer handhaven 

                                                                                                                    
uitvoering van het beleid wat op de achtergrond lijkt te zijn geraakt. De brief van minister Dekker d.d. 11 

november 2003 heeft het onderwerp weer hoger op de agenda gezet. 
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van het nog vigerende verbod, werkt het college mee aan de uitvoering van een beleid dat 

volgens hem in strijd is met hogere regelgeving.  

 

Door de nieuwe beleidslijn in het voorontwerp van het bestemmingsplan Rosengaarde 

breekt de raad de bestaande, stringente, ruimtelijke kaders open. Daarmee beïnvloedt de 

kwestie de Rosengaerde de tot nog toe bestaande duidelijkheid van het handhavingsbeleid 

negatief.  
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7 Informatievoorziening aan het college en de raad 

 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag of de raad voldoende relevante en tijdige 

informatie over (de uitvoering van) het beleid krijgt ter ondersteuning van zijn sturende 

en controlerende rol. Informatie dient voldoende relevant en tijdig te zijn.  

 

Informatievoorziening aan het college 

Uitgangspunt binnen de gemeente Dalfsen is dat handhaving in principe een 

uitvoeringskwestie is en dus een bevoegdheid van het college. Het college gaat er daarom 

van uit dat de raad geen sturing hoeft te geven. Daarom is in het handhavingsbeleid 

vastgelegd dat rapportage over de uitvoering in principe aan het college geschiedt. De 

Nota Integraal Handhavingsbeleid verwoordt dit als volgt. “Als doelstelling geldt dat 

handhaving programmatisch, planmatig en cyclisch opgepakt moet worden, waarbij 

jaarlijks aan het bestuur wordt gerapporteerd. (…)” (Nota Integraal Handhavingsbeleid, 

2002). Eenmaal per twee weken overlegt de verantwoordelijke wethouder over de 

uitvoering van de handhaving met de verantwoordelijke ambtenaar. Voor rapportage van 

de stand van zaken aan het college bestaat geen vaste structuur. Specifiek over 

recreatiewoningen rapporteert de ambtelijke organisatie vanaf 2003 af en toe aan het 

college. Alleen in 2006 heeft het college twee maal een statusoverzicht gekregen, één 

maal in april en één maal in oktober. Het college ontvangt wel jaarlijks een jaarverslag 

handhaving. Via jaarrekeningen rapporteert de ambtelijke organisatie ook aan het college. 

Deze overzichten geven een beeld van de handhaving in het algemeen, niet van 

handhaving op het specifieke gebied van permanente bewoning van recreatiewoningen. 

 

Structurele informatievoorziening aan de raad 

De structurele actieve informatievoorziening over de uitvoering van het beleid is beperkt. 

Het college informeert via jaarrekeningen de voor- en najaarsnota de raad. De informatie 

is niet zodanig uitgesplitst dat handhaving van het verbod op permanente bewoning kan 

worden teruggevonden. Het college verstrekt geen statusoverzichten. Het is opvallend dat 

het college gedurende of na de handhavingsacties uit 2004 en 2005 niet uit zichzelf een 

statusoverzicht met de stand van zaken van het beleid verstrekt. Deels past dat binnen de 

filosofie dat handhaving een collegeverantwoordelijkheid is. Men mag echter verwachten 

dat het college ook periodiek verantwoording aflegt over de resultaten van 

uitvoeringszaken. Bijvoorbeeld in de vorm van statusoverzichten zoals de tabellen 3.1 en 

3.2. Dit is temeer van belang nu de gemeenteraad het onderwerp tot een belangrijk 

politiek thema heeft gemaakt.  

 

De vertegenwoordigers van de raad geven aan dat de informatie vaak ontbreekt om de 

controlerende taak uit te kunnen voeren. Eenmaal heeft de VVD-fractie gevraagd om een 

statusoverzicht over onrechtmatige bewoning. Deze heeft het college op 2 april 2009 

geleverd (zie onderstaande schema). We hebben het dan niet meer over structurele, maar 

over incidentele informatievoorziening door het college.  

 

 

 

Incidentele informatievoorziening aan de raad 
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Het college informeert de raad regelmatig over politieke ontwikkelingen op het gebied 

van permanente bewoning van recreatiewoningen. Op het moment dat er belangrijke 

beslissingen worden genomen, stelt het college de raad hiervan op de hoogte.  

 

Voorbeelden van belangrijke momenten waarop de raad geïnformeerd is zijn:  

– 8 maart 2005: verzoek om handhaving op te schorten door vereniging 

Rosengaardeweg wordt niet gehonoreerd. 

– 31 maart 2005: er is geen reden het verzoek van vereniging Rosengaardeweg 

opnieuw te beoordelen. Vastgesteld beleid uit 1994 niet ter discussie stellen. 

Ongewenst om ingezette handhavingsacties op te schorten. 

– 25 juli 2005: raad wordt geïnformeerd dat handhavingsprocedures niet worden 

opgeschort. 

– 1 mei 2007: gemeenteraad wordt voorgesteld het huidige beleid voort te zetten. 

– 14 augustus 2007: aanvullend raadsvoorstel waarin raad wordt voorgesteld het 

huidige beleid te handhaven.  

– 30 oktober 2007: raad informeren over gewijzigde conceptkaarten EHS, waardoor 

meer recreatiewoningen buiten de EHS komen te liggen.  

– 17 december 2007: college informeert raad over mogelijkheden uitvoering motie 2 

Rosengaardeweg en geeft aan de begunstigingstermijn voor de 

handhavingsprocedures te verlengen.  

– 23 januari 2007: college handhaaft besluit van 17 december en besluit  niet meer 

inhoudelijk op de materie in te gaan.  

– 13 januari 2009: brief aan raad over provinciaal beleid. 

– 2 april 2009: brief aan raad over handhaving onrechtmatige bewoning juli 1994 – 

juni 2004.  

 

Binnen de raad heerst niet het beeld dat het college doelbewust informatie achterhoudt. In 

de kwestie Rosengaerde was het college bijvoorbeeld sterk tegen het legaliseren van 

permanente bewoning van recreatiewoningen. Het college heeft volgens de 

vertegenwoordigers van de raad genoeg materiaal aangeleverd om een weloverwogen 

beslissing tot legalisering te kunnen nemen.  
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8 Conclusies en aanbevelingen 

 

8.1 Conclusies 

 

De rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen heeft onderzoek verricht naar het 

beleid en de uitvoering van de handhaving van het verbod op permanente bewoning van 

recreatiewoningen. De rekenkamercommissie stelde zichzelf twee – deels overlappende – 

hoofdvragen, te weten: 

a In welke mate leidt het beleid voor recreatiewoningen en de wijze waarop daaraan 

uitvoering wordt gegeven tot de gewenste resultaten? 

b In welke mate is het beleid doelmatig en doeltreffend? 

 

Deze hoofdvragen zijn uitgesplitst in een achttal deelvragen. In dit conclusiehoofdstuk zal 

de rekenkamer deze deelvragen op een systematische wijze beantwoorden.  

 

1 Wat is de omvang van: 

– het aantal recreatiewoningen in de gemeente Dalfsen en de huidige status van 

deze woningen onder de geldende wet en regelgeving (overzicht feitelijke 

situatie); 

– de handhavingszaken in de periode 2004 tot 2009? 

 

In Dalfsen waren op 1 januari 2009 334 recreatiewoningen aanwezig. Ongeveer een derde 

daarvan mag permanent worden bewoond. Toch is gebleken dat in ten minste één op de 

vijf recreatiewoningen vermoedelijk sprake was van onrechtmatige permanente 

bewoning. Tegen al deze eigenaars/ bewoners is handhavend opgetreden. De gemeente 

heeft uitsluitend zicht op onrechtmatige bewoning door in de GBA ingeschreven burgers. 

Over onrechtmatige bewoning door niet-GBA-ingeschrevenen zijn geen cijfers 

beschikbaar. Het is daarom waarschijnlijk dat het probleem groter is dan uit de 

gemeentelijke statistieken blijkt. Hoeveel groter is onbekend.  

 

2 Met welke landelijke en provinciale wetgeving heeft de gemeente te maken als het 

gaat om recreatiewoningen? 

 

Het meest recente rijksbeleid is neergelegd in een brief van de minister van VROM aan 

de Tweede Kamer van 11 november 2003, met nog enkele aanvullingen van latere datum. 

Deze brief geeft kort gezegd aan dat aan bewoners (na enkele keren uitstel) voor 2010 

duidelijkheid moet worden gegeven over de status van hun recreatiewoning ten aanzien 

van het permanent bewonen van de recreatiewoning. De minister geeft gemeenten – kort 

gezegd – de mogelijkheid  de recreatieve bestemming om te zetten in een 

woonbestemming, een persoonsgebonden gedoogbeschikking aan bewoners af te geven 

en handhaving van het verbod op onrechtmatig bewonen van een recreatiewoning. De 

uitvoering van het beleid ziet de minister vooral als een taak van provincies en 

gemeenten.  

 

De omgevingsvisie van de provincie Overijssel geeft ruimtelijke regels ten aanzien van 

permanente bewoning van recreatiewoningen. Permanente bewoning van recreatie-
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woningen is – enkele uitzonderingen daargelaten – niet toegestaan. Gemeenten dienen dit 

in hun bestemmingsplannen over te nemen. De meeste recreatieparken (met uitzondering 

van de Rosengaerde) vallen bovendien binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
3
  

 

3 Welke kaders heeft de raad opgesteld ten aanzien van recreatiewoningen? 

 

De raad heeft de politieke lijnen uitgezet in de bestemmingsplannen en het gedoogbeleid 

1994. 

 

Gedoogbeleid 1994 

In 1994 heeft de raad een gedoogbeleid vastgesteld. Uitgangspunt was dat permanente 

bewoning van zomerhuizen vanaf 1 juli 1994 niet zou toenemen. Iedere bewoner die kon 

aantonen dat hij voor die datum de recreatiewoning permanent bewoonde, kreeg een 

objectgebonden gedoogbeschikking. Iedere bewoner die zich daarna in de GBA inschreef 

zou worden aangeschreven de recreatiewoning te verlaten.  

Naar aanleiding van de brief van de minister van VROM van 11 november 2003 heeft de 

raad besloten dat er geen verdere legalisatie van permanente bewoning zou plaatsvinden 

en dat handhavend zou worden opgetreden.  

 

Dit zijn op zichzelf evalueerbare en resultaatgerichte normen. Buiten de objectgebonden 

gedoogbeschikkingen mogen er geen nieuwe gevallen meer bijkomen. Ook betreft het 

beleid een specifieke groep burgers. Er is geen tijdpad uitgezet waarin alle gevallen die in 

2002 bekend waren zouden zijn weggewerkt.  

 

Een probleem is dat bij de uitvoering de inschrijving in de GBA als startpunt is gekozen 

voor de controle.  Voor de niet-GBA-ingeschrevenen levert het handhavingsbeleid geen 

enkele bijdrage aan de doelstelling de status quo van 1 juli 1994 te behouden.  

 

Ruimtelijke kaders 

De inhoudelijke ruimtelijke kaders van de gemeente Dalfsen zijn neergelegd in de 

bestemmingsplannen. Conform de provinciale Omgevingsvisie heeft de gemeente 

Dalfsen in alle bestemmingsplannen een verbod op permanente bewoning van 

recreatiewoningen opgenomen.  

 

De gemeente is altijd consistent geweest in bovengenoemde lijn.  

Deze consistentie werd in 2007 doorbroken door de door de raad aanvaarde moties 

Rosengaarde. Verwacht kan worden dat de raad een wijziging in de beleidskaders 

entameert op basis van nieuwe feiten en omstandigheden.  

Het is de rekenkamercommissie niet gebleken dat er nieuwe feiten en omstandigheden 

aanwezig waren die de omslag konden verklaren.  

 

De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat de belangenafweging van de raad bij het 

toestaan van permanente bewoning op de Rosengaerde eenzijdig en op basis van weinig 

overtuigende argumenten is geweest. Met name het argument dat er voor eigenaar/ 

bewoners een onrechtvaardigheid zou bestaan omdat het college te lang zou hebben 

                                           
3 Bij een voorziene wijziging van de EHS komen er meer recreatiewoningen buiten de EHS te liggen. 
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stilgezeten, overtuigt niet omdat het college naar de eigenaar/ bewoners toe altijd 

duidelijk is geweest wat het beleid was. Eigenaar/bewoners hebben welbewust het risico 

op handhaving aanvaard. Naast het college en de vereniging Rosengaardeweg heeft de 

raad geen belanghebbenden gehoord, waardoor de argumenten van de 

bewonersvereniging onevenredig zwaar hebben gewogen.  

 

De raad neemt op basis van de informatie van het college welbewust het risico dat het 

voorontwerp bestemmingsplan in strijd met het provinciale ruimtelijke beleid is.  

Ondanks het gegeven dat het college sterke twijfels bij de rechtmatigheid van het besluit 

heeft, heeft het college niet geoordeeld dat het raadsbesluit onuitvoerbaar is. Het college 

werkt mee aan de vaststelling van het door de raad geamendeerde en in de ogen van het 

college onrechtmatige bestemmingsplan Rosengaarde. Hij doet dat enerzijds door de 

bestemmingsplanprocedure voort te zetten en anderzijds door het opschorten van de 

handhaving. Ondertussen zijn er 12 nieuwe vermoedens van onrechtmatige bewoning. 

Het college legt zodoende de verantwoordelijkheid voor het nemen van de beslissing bij 

de provincie.  

 

Het komt de rekenkamercommissie voor dat het college als professioneel bestuurder toch 

in staat moet zijn om op gezaghebbende wijze met de raad over in zijn ogen 

onuitvoerbare opdrachten te overleggen. Een en ander ook teneinde de raad te behoeden 

voor het nemen van onrechtmatige besluiten. 

 

4 Hoe en in welke mate is aan de kaders van de raad uitvoering gegeven door het 

college? 

 

Het college heeft in principe uitvoering gegeven aan het ruimtelijke beleid via de 

bestemmingsplannen. Het college heeft altijd, ook voor 1994, op het standpunt gestaan 

dat permanente bewoning ongewenst is en dat zij daar tegen moet optreden. Het 

gedoogbeleid uit 1994 is in 2002 uitgewerkt in een plan van aanpak, waarin het college 

de contouren van de procedure schetst. De ‘bulk’ aan oude zaken is vanaf 2004 – tien jaar 

na het vaststellen van het beleid – in drie ‘lichtingen’, per groep recreatieterreinen, 

aangepakt. 

 

Gezien de uitvoering waarin het college uitsluitend GBA-ingeschreven overtreders 

aanpakt is de uitvoering onvolledig. Door een GBA-inschrijving als startpunt voor het 

handhavingsproces te kiezen, maakt het college van Dalfsen impliciet de keuze om het 

‘laaghangend fruit’ te plukken. In hoeverre er in werkelijkheid sprake is van een 

handhavingstekort, is op basis van de beschikbare gegevens niet te zeggen. Gezien de 

hoofddoelstelling, die stelt dat de gemeente nastreeft het aantal zomerhuizen dat 

permanent wordt bewoond niet te laten groeien, ontbreekt er een effectieve strategie om 

ook de niet-GBA-ingeschrevenen te controleren en aan te schrijven.  

 

 

5 Hoe heeft de handhaving van het beleid plaatsgevonden? 

 

Handhaving van het verbod op onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen heeft in 

de praktijk een gemiddelde prioriteit. Handhaving van het beleid vindt plaats binnen een 
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organisatie die voldoende is toegerust deze taak te vervullen. Waar nodig is wordt externe 

capaciteit ingehuurd. Permanente bewoning heeft een lagere prioriteit dan handhaving 

van onderwerpen die direct met bijvoorbeeld fysieke veiligheid te maken hebben. Dit 

vertaalt zich door in een tamelijk extensieve controlestrategie.  

 

Het college communiceert helder met de eigenaar/ bewoners over de normen en heeft dit 

altijd gedaan. In principe weet iedere eigenaar/ bewoner waar hij aan toe is. Wanneer een 

eigenaar/bewoner zich op een recreatieterrein in de GBA inschrijft, krijgt hij een brief 

mee met de mededeling dat permanente bewoning daar verboden is. Het zou goed kunnen 

zijn dat deze informatie als mosterd na de maaltijd komt, omdat de bewoner de woning 

immers al heeft gekocht. Het college communiceert het beleid ook met makelaars.  

 

De onderhavige handhaving is procedureel gezien betrekkelijk eenvoudig. Werkvoor-

schriften zijn daarom niet opgesteld. Wel is de procedure beschreven in een plan van 

aanpak uit 2002. Procedureel gezien volgt de handhaving de eisen uit de Algemene wet 

bestuursrecht. Ook inhoudelijk gezien zijn de brieven en beschikkingen in orde. Uit de 

gegevens blijkt dat handhavingszaken lang duren en dat de voortgangscontrole dus beter 

kan.   

 

6 In welke mate is het beleid voor recreatiewoningen effectief geweest? 

 

De effectiviteit voor wat betreft het aanschrijven van de bewoners die zich in de GBA 

hebben ingeschreven was in de eerste tien jaar van het beleid onvoldoende. Vanaf 2004 

begon het college werk te maken van de aanschrijvingen. Vanaf 2004 voert het college 

voor de GBA-ingeschrevenen een effectief handhavingsbeleid uit. Zoals gezegd heeft de 

gemeente voor de niet-GBA-ingeschrevenen geen handhavingsbeleid.  

 

De effectiviteit van het beleid was ook goed in de zin dat burgers wisten waaraan ze toe 

waren. De gemeente heeft vanaf 1994 helder gecommuniceerd naar de bewoners wat de 

status van hun recreatiewoning is. De gemeente heeft echter lang verzuimd pro-actief 

handhavend op te treden. Daarmee verspeelt zij juridisch gezien het recht op handhaving 

echter niet. Vanaf 2004 wordt er een effectief handhavingsbeleid gevoerd met betrekking 

tot de GBA-ingeschrevenen. 

 

De effectiviteit wordt echter in ernstige mate doorkruist door de ontwikkelingen op de 

Rosengaerde. In ieder geval is zeker dat het betreffende bestemmingsplan niet voor 1 

januari 2010 gereed is. Dat is het moment waarop bewoners duidelijkheid moeten hebben 

over hun situatie. Daarmee is de raad te laat begonnen met het actualiseren van de 

bestemmingsplannen. De gemeente is tot de vaststelling van de nieuwe 

bestemmingsplannen gestopt met handhaven. De nieuwe hoop voor eigenaar/bewoners 

heeft geleid tot meer nieuwe gevallen van permanente bewoning, ook op andere 

recreatieterreinen.  

 

7 Ontvangt de raad voldoende relevante en tijdige informatie over (de uitvoering van) 

het beleid ter ondersteuning van zijn sturende en controlerende rol? 
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Structurele informatievoorziening over de stand van de uitvoering van het beleid 

ontbreekt nagenoeg geheel.  De informatievoorziening van het college aan de raad met 

betrekking tot de politieke ontwikkelingen is tijdig, juist en voldoende relevant.  

 

 

8 In hoeverre zijn de bestemmingsplannen voor recreatiewoningen actueel gebleven? 

 

De bestemmingsplannen voor terreinen waar recreatiewoningen aanwezig zijn, zijn op 

twee na niet meer actueel. Om die reden is de gemeente Dalfsen begonnen aan een 

actualiseringsslag. Bestemmingsplan De Rosengaarde is het eerste bestemmingsplan dat 

wordt geactualiseerd. Dit project wordt beschouwd als een pilot voor de aanpak van de 

overige bestemmingsplannen.  

 

 

8.2 Aanbevelingen 

 

Aanbevelingen over verbetering van handhaving 

1. Inventariseer in hoeverre onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen 

voorkomt onder bewoners die zich niet in de GBA hebben ingeschreven (een 

nulmeting). Overweeg naar aanleiding van de uitkomst van deze inventarisatie of het 

nodig is kaders te stellen ten aanzien van de totale populatie van onrechtmatige 

bewoners. Houdt daarbij rekening met een extra capaciteitsinzet om onderzoek ter 

plaatse te verrichten. Als de raad tot een handhavingsstrategie beslist, formuleer dan 

de doelen kwantitatief en geef in ieder geval een termijn waarbinnen zij gehaald 

moeten zijn. Evalueer het beleid na afloop van de gestelde termijn.  

2. Beoordeel aan de hand van de inventarisatie onder punt 1 of het nodig is een 

specifieke strategie te ontwikkelen om ook handhavend op te treden tegen niet in het 

GBA ingeschreven eigenaar/bewoners. Betrek bij deze overweging de mogelijkheid 

voor een ambtshalve inschrijving in het GBA, die als startpunt kan dienen voor de 

handhaving.  

3. Wanneer het college van mening is dat er een onrechtmatige bewoning plaatsvindt, is 

het in het algemeen belang dat deze situatie zo snel mogelijk wordt beëindigd. 

Bezwaar en beroep schorsen het handhavingsbesluit niet. Stel het verbeuren van de 

dwangsom daarom niet uit als bezwaar of beroep is aangetekend. Wijs de 

eigenaar/bewoner wel op de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige 

voorziening bij de rechter in te dienen. Indien de eigenaar/bewoner hiervan geen 

gebruik maakt, of wanneer de rechter de voorziening afwijst, gaat de gemeente door 

met het verbeuren van de dwangsom. Verzoek de rechter tijdens de zitting in de 

voorlopige voorzieningsprocedure waar mogelijk over te gaan tot kortsluiting met de 

bodemzaak, zodat zo snel mogelijk definitieve duidelijkheid betstaat.  

4. Maak als raad afspraken met het college over periodieke en specifieke rapportage 

over de uitvoering van het handhavingsbeleid met betrekking tot permanente 

bewoning van recreatiewoningen. Daarbij kan in eerste instantie worden gedacht aan 

een jaarlijks geüpdate versie van tabel 3.1 en 3.2 uit dit rapport.  
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Bijlage 1 Bronnenlijst  

 

 

Schriftelijke stukken 

 

Titelbeschrijving Jaar Maandnr. 

(1 tot 12) 

Integraal handhavingsbeleid, gemeente Dalfsen 2002 05 

Permanente bewoning van recreatiewoningen, Plan 

van aanpak inzake het tegengaan van permanente 

bewoning van recreatiewoningen 

2002  

Dossier recreatiewoningen, ministerie VROM   

Omgevingsvisie Overijssel, provincie Overijssel    

Omgevingsverordening Overijssel, provincie 

Overijssel 

  

Advies aan B&W, voorstel kennis nemen van de 

gewijzigde conceptkaarten voor de Ecologische 

Hoofdstructuur in relatie met de recreatiewoningen in 

Dalfsen 

2007 10 

Brief B&W aan de commissie voor behandeling van 

bezwaarschriften 

2006 03 

Brief minister van VROM, Permanente bewoning van 

recreatiewoningen  

2003 11 

Brief minister van VROM, Toezeggingen naar 

aanleiding van Algemeen Overleg over 

recreatiewoningen op  

2007 10 

Eindrapport onrechtmatige bewoning van 

recreatiewoningen, VROM inspectie 

2005 01 

Advies aan B&W, Uitvoering handhaving van 

permanente (onrechtmatige bewoning van 

recreatiewoningen voortzetten) 

2006 10 

Advies aan B&W, Raad voor te stellen het huidige 

beleid inzake permanente bewoning van 

recreatiewoningen voort te zetten 

2007 04 

Advies aan B&W, Akkoord gaan met het plan van 

aanpak voor het tegengaan van en handhaven op 

permanente bewoning van recreatiewoningen 

2002 05 

Brief minister VROM, Nadere verduidelijking beleid 

recreatiewoningen 

2004 11 

Afstudeeropdracht Nijs Stam, Permanente bewoning 

van recreatiewoningen  

2004 01 

Actueel overzicht lopende procedures 

recreatiewoningen 

2009  
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Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen, 

Handreiking voor gemeenten, Ministerie van VROM  

2007 06 

H. Voogd, Herziening nodig van beleid 

recreatiewoningen, samenvatting van een voordracht 

voor de Sectie Ruimtelijk Beleid en Recht van het 

NIROV 

2003 05 

Ruimtelijke Onderbouwing Rosengaarde Dalfsen, 

gemeente Dalfsen 

2009 03 
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Bijlage 2 Respondentenlijst 
 

 

Naam Functie 

T. de Vries Wethouder 
L. Nijkamp Raadslid ChristenUnie 

A.J. Schuurman Raadslid CDA 

G. Schoonhoven Raadslid VVD  

J.J. Wiltvank Raadslid PvdA 

J.G.J. Ramaker Raadslid Gemeentebelangen 

J. Webbink Hoofd afdeling milieu en 

bouwen gemeente Dalfsen 

W. de Vries Adviseur juridische 

kwaliteitszorg 

B. Spies Afdelingshoofd ontwikkeling 

en grondzaken 

K. Uilen Medewerker grondzaken 

H. Keizer Stafmedewerker juridische 

planning en control 
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Bijlage 3 Normenkader 

 

Om de onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden maken wij gebruik van een 

normenkader. Het normenkader schept focus en levert de beoordelingscriteria aan de 

hand waarvan we naar de feitelijke praktijk kijken.  

 

Inventarisatie (deelvraag 1) 

Deelvraag 1 en 2 betreffen een inventarisatie. De handhavingszaken in de periode 2004 

tot 2009 inventariseren we als volgt (gefingeerde cijfers als voorbeeld):  

Jaar  Werkvoorraad 

(ingekomen+verschil) 

Afgewerkt Verschil  Percentage afgehandeld 

/werkvoorraad 

2004 5 3 2  

2005 10+2=12 5 7 42% 

2006 15+7=22 10 12 45% 

2007 20+12=32 20 12 62% 

2008 25+12=37 20 17 54% 

 

De status van het aantal recreatiewoningen inventariseren we als volgt: 

1 januari 2009 

Totaal 

aantal 

woningen 

Gedoogbeschikking 

permanente 

bewoning 

Vrijstelling 

op verbod 

permanente 

bewoning 

Vermoeden 

illegale 

permanente 

bewoning 

In handhavings-

procedure van 

gemeente 

(werkvoorraad) 

Juridische 

procedure 

(‘onder de 

rechter’) 

x      

 

Beleidskaders (deelvraag 3 en 8) 

1 We beschrijven én toetsen de mate waarin de beleidsdoelstellingen evalueerbaar en 

resultaatgericht geformuleerd zijn. 

 

De evalueerbaarheid van doelen en effecten beoordelen we aan de hand van drie toetspunten: 

specifiek, meetbaar en tijdgebonden. 

 

Specifiek  � Waar hebben we het over? 

Meetbaar � Concrete indicatoren voor doelbereiking 

Tijdgebonden  � Doelen gehaald in 2010 (in plaats van ‘ooit in de toekomst’) 

 

Resultaatgerichtheid heeft betrekking op de uitkomsten van de doelen en effecten. 

Wat is het resultaat waar de raad zich op willen richten? Is dat een budget dat is uitgegeven 

zonder onderuitputting? Is dat een activiteit die werkelijk is uitgevoerd? Is dat het beleid dat 

goed is uitgevoerd? Of zijn dat de maatschappelijke effecten die door het beleid zijn 

bewerkstelligd? Voor het beoordelen van de resultaatgerichtheid hanteren we de volgende 

schaal: 

1 Geen activiteiten benoemd, uitsluitend budget gevoteerd. 

2 Globale omschrijving van de aard van activiteiten benoemd.  

3 Concrete en gekwantificeerde activiteiten benoemd. 
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4 Concrete en gekwantificeerde activiteiten benoemd én specifieke (kwaliteits)eisen aan de 

activiteiten gekoppeld. 

5 Directe resultaten van de activiteiten benoemd (uitvoeringsprestaties). 

6 Directe én indirecte resultaten benoemd: uitvoeringsprestaties én maatschappelijke 

effecten. 

 

2 Het beleid is conform de voorschriften en vereisten van provinciale en landelijke 

wet- en regelgeving. 

3 Er bestaan specifieke afspraken voor informatievoorziening over beleid, uitvoering 

en handhaving van (illegale) permanente bewoning van recreatiewoningen van het 

college aan de raad. 

4 De gemeente opereert vanuit actuele bestemmingsplannen voor (illegale) 

permanente bewoning van recreatiewoningen. 

– Bij actualisering wordt de eventuele politieke keuze tussen de bestemming 

‘recreatie’ versus ‘wonen’ zorgvuldig afgewogen op basis van diverse belangen 

van zowel bewoners en andere belangen (natuur, aantasting buitengebied etc).  

– Zo staat er immers bij een herbestemming ‘wonen’ weinig in de weg om 

vroeger of later een gewone woonwijk te realiseren waarbij nieuwbouw en 

vergunningvrije bouwwerken (in het buitengebied) wordt toegestaan inclusief 

alle gevolgen daarvan: recreatiewoningen worden verbouwd tot grotere 

woningen, mensen plaatsen schuttingen of bouwwerken die het landschap 

aantasten. Het is in die zin nog maar de vraag of huidige bewoners daar belang 

bij hebben. Dit vraagt om een expliciete belangenafweging van de raad. 
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Beleid voor recreatiewoningen, de mogelijke (politieke) keuzen op een rijtje. 

1 Legalisering door omzetting in bestemmingsplannen van recreatie tot wonen. Zo 

strijden bewoners van de Rosengaardeweg in Dalfsen bijvoorbeeld al jaren voor een 

woonbestemming (in plaats van nu recreatie) voor hun hele gebied. 

2 Gedogen door verstrekken van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor 

permanente bewoning als dat in strijd is met de bestemming recreatie. Deze 

gedoogverklaring vervalt zodra de persoon in kwestie komt te overlijden of uit het 

verblijf vertrekt. 

3 Verlenen van een persoonsgebonden vrijstelling aan bewoners die vóór, maar in elk 

geval óp 31 oktober 2003 en sindsdien onafgebroken in hun recreatiewoning woonden. 

De vrijstelling is persoonsgebonden en geldt voor de aanvrager en de medebewoners. 

De vrijstelling vervalt wanneer de laatste bewoner voor wie de vrijstelling geldt, de 

bewoning beëindigt. Daarna zal het verbod op wonen in de recreatiewoning automatisch 

weer herleven. 

4 (Actief) handhaven van alle andere voorkomende situaties van onrechtmatige bewoning 

van recreatiewoningen. Uiterlijk op 31 december 2004 dienden alle gemeenten en 

provincies aangegeven te hebben op welke wijze de onrechtmatige bewoning zou 

worden beëindigd. Dit zijn die situaties waar op 31 oktober 2003 onrechtmatig wordt 

gewoond, maar waar op grond van het rijksbeleid geen bestemmingswijziging aan de 

orde kan zijn dan wel waar gemeenten en / of provincies op grond van hun eigen beleid 

geen bestemmingswijziging overwegen. In beginsel dienen gemeenten ten aanzien van 

deze situaties van onrechtmatige bewoning een actief handhavingsbeleid te voeren. Dit 

is belangrijk immers, een gemeente die zelf niet binnen redelijke termijn na aanvang 

van een onrechtmatige bewoning aantoonbaar uitvoering heeft gegeven aan haar 

handhavingsbeleid kan formeel nog wel een ontheffing voor persoonsgebonden 

vrijstelling weigeren aan de desbetreffende aanvrager-bewoner-van-voor-31-oktober-

2003, maar zij zal dat extra goed moeten motiveren. Dat geldt zeker indien het gaat om 

langdurig bestaande en feitelijk gedoogde onrechtmatige situaties. De aanvrager kan de 

afwijzing immers voorleggen aan de rechter. 

Tekstkader 3.1: politieke keuzen 

 

Uitvoering van het beleid (deelvraag 4, 5) 

De uitvoering van het handhavingsbeleid is doelmatig wanneer de gemeente Dalfsen 

systematisch toewerkt naar een bepaald kwaliteitsniveau. We onderscheiden de volgende 

voorwaarden: 

1 Het formuleren van politieke beleidskaders is een taak van de raad. De politieke 

keuzes die de raad maakt komen tot uitdrukking in het uitzetten van politieke lijnen, 

het bepalen van politieke grenzen en het geven van politieke ruimte. Het besluiten 

over het afgeven van een persoonsgebonden beschikking is echter een bevoegdheid 

van het college van burgemeester en wethouders. Het college kan besluiten af te zien 

van handhaving (Bron: Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen, 

handreiking voor gemeenten, Ministerie van VROM en Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, juni 2007).  

2 Beleidskaders van de raad zijn door het college adequaat vertaald in beleidsregels en 

standaard procedures inclusief mandaat- en autorisatieregels. 

3 De gemeente werkt doelmatig door: 
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– de schaarse handhavingscapaciteit programmatisch en cyclisch te organiseren, 

bijvoorbeeld door eens in de vier jaar doelen en prioriteiten vast te stellen en 

deze jaarlijks te evalueren en daarmee achterstanden te beheersen; 

– door (externe) communicatie over de prioriteiten en normen; 

–  waar mogelijk en nodig goed samen te werken met handhavingspartners; 

– door informatie-/ risicogestuurd te werken;  

– met voldoende capaciteit en expertise (opleiding, training). Voorbeeld: 

navolging van regels neemt toe indien de subjectieve controlekans groter is.  

 

Wanneer de objectieve controlekans groter is dan de subjectieve kans op controle 

(de doelgroep denkt dat de kans dat zij zullen worden gecontroleerd kleiner is dan 

de werkelijke kans op controle) is het verstandig om informatie over 

controlekansen in de publiciteit te brengen. Daarnaast kan de controlekans zelf 

verhoogd worden door meer controles uit te voeren door meer controlecapaciteit 

beschikbaar te stellen. (Bron: De tafel van elf, een veelzijdig instrument, 

Expertisecentrum Rechtspleging en rechtshandhaving, versie 2006) 

 

4 Er is voldoende overzicht: de gemeente weet waar (illegale) permanente bewoning 

plaatsvindt. (De ervaring leert dat het aantonen van permanente bewoning in de 

praktijk van de meeste gemeenten een lastige aangelegenheid is.) 

 

De overtreding zal bij de verschillende vormen van controle ook echt gevonden  

moeten worden. Het detecteren van illegale permanente bewoning is echter een 

lastige zaak in vergelijking met bijvoorbeeld een eenvoudige parkeerovertreding. 

Controle op illegale bewoning zal daarom veel diepgaander van aard zijn en vraagt 

daarom relatief veel handhavingscapaciteit. Ook hier geldt dat informatie over de 

‘hoge’ kans op ontdekking de effectiviteit van het beleid verhoogt.(Bron: De tafel 

van elf, een veelzijdig instrument, Expertisecentrum Rechtspleging en 

rechtshandhaving, versie 2006) 

 

Informatievoorziening aan de raad (deelvraag 7) 

1 De informatievoorziening is voldoende relevant en tijdig ten behoeve van de 

kaderstellende en controlerende rol van de raad, bij voorkeur aan de hand van de 

planning en controlcyclus waarin het programmatische handhaven is ingebed 

(doelen, prioriteiten, resultaten). 

 

Effectief beleid (deelvraag 6 en 8) 

Het beleid is effectief indien tenminste de volgende resultaten zijn gerealiseerd: 

1 Er is sprake van een bewuste en transparante keuze door de raad met betrekking tot 

het al dan niet handhaven, waarbij een helder traject is benoemd.  

2 Indien dit aansluit op de ambitie van de gemeente: illegale, permanente bewoning 

van recreatiewoningen komt niet (meer) voor in Dalfsen.  

 

Deze norm is het ultieme resultaat van het handhavingsbeleid, echter de objectieve 

detectiekans bestaat uit de verhouding tussen het aantal geconstateerde overtredingen 
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en het (meestal onbekende) aantal feitelijke overtredingen. Het gaat dus om een 

inschatting van de doeltreffendheid van beleid. 

 

2 Bekende illegale situaties worden door de gemeente beheerst in de zin dat zij via de 

geboden mogelijkheden in tekstkader 3.1 uiterlijk voor 1 januari 2010 duidelijkheid 

kan verschaffen over voorkomende gevallen. Zo wordt bijvoorbeeld de actualisering 

van relevante bestemmingsplannen voortvarend opgepakt (niet op de lange baan 

geschoven). 
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Bijlage 4 Handhavingsprocedure 

 

De procedure bestaat volgens de nota permanente bewoning van recreatiewoningen; plan 

van aanpak inzake het tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen 

(2002) uit vier stappen, te weten: 

1. Het vermoeden. Er moet een vermoeden van permanente onrechtmatige bewoning 

zijn. Dit vermoeden kan worden gebaseerd op een inschrijving in de GBA. Daarnaast 

dient bevestiging te worden gezocht in de aanwezigheid van een aantal andere 

omstandigheden, zoals: 

a. Het adres waar de belastingaanslag heen gaat; 

b. Het registratieadres van het kenteken; 

c. Vermelding in telefoonboek en/of cd-foongids of kadaster; 

d. Uitspraken van de personen zelf. 

2. De vooraankondiging. Er wordt een vooraankondiging dwangsom verstuurd naar de 

overtreden waarin wordt aangegeven dat er een vermoeden van permanente bewoning 

is. De betrokken bewoner wordt gehoord en heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat 

het vermoeden niet juist is.  

3. Nader onderzoek ter plaatse, onder meer door middel van buitencontroles dient het 

vermoeden van permanenten bewoning te worden bevestigd. Instrumenten zijn:  

a. Waarnemingen ter plaatse; 

b. Het verbruik van gas, water, elektriciteit; 

c. Verklaringen van (onafhankelijke) betrokkenen. 

4. De beschikking. In deze fase legt de gemeente de uiteindelijke dwangsom op.  

 


