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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
Toelichting: 
Van de 1463 recreatiewoningen rondom de Vinkeveense plassen staat vast dat minstens 34% permanent wordt 
bewoond. Van deze permanent bewoonde objecten is 64% dat illegaal. De Gemeente De Ronde Venen zet zich 
ervoor in om vanuit de Provincie Utrecht zoveel mogelijk ruimte tot legalisering van de bestaande situatie te 
verkrijgen. 
 
Op pagina 15 van document 2018RGW98-3 wordt in de toelichting op art. 3.6 Recreatiewoningen gebruik 
gemaakt van de begrippen ‘permanente bewoning’ en ‘voldoende verblijfsrecreatief aanbod’. 
Vragen: 

1. Wat wordt er in dit kader verstaan onder ‘permanente bewoning’ en ‘voldoende verblijfsrecreatief 

aanbod’ en wat is de omvang daarvan rondom de Vinkeveense plassen? 

2. Is GS ervan op de hoogte dat de Gemeente Ronde Venen de volgende passage heeft opgenomen in 

de raadsinformatiebrief van 10 juli 2018 met registratienummer 18.0011199 en met documentnummer 

31236? 

De Gemeente De Ronde Venen stelt dat op 31 januari 2018 de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening (de heer 
Pim van den Berg) op bezoek is geweest om inzicht te krijgen in de omvang en diversiteit van het 
handhavingsprobleem in de recreatiesector. Volgens deze brief “bleek dat er bij de provincie commitment is om 
gezamenlijk verder te gaan met de gebiedsgerichte aanpak in de vorm van een pilotstudie. De gebiedsgerichte 
aanpak uit de PRS wordt naar verwachting door vertaald in de PRV. De aanpassing van de PRV met daarin 
onder andere de gebiedsgerichte aanpak zal volgens de provinciale planning nog dit jaar worden vastgesteld. 
De doorvertaling naar de PRV zorgt ervoor dat de mogelijkheden van een gebiedsgerichte aanpak zoals 
beschreven in de PRS ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.” Verder staat vermeld dat op ambtelijk 
niveau een projectleider vanuit de Provincie zou worden toegevoegd op het dossier recreatiewoningen. 

3. Is de weergave in deze raadsinformatiebrief conform de visie van GS? 

4. Hoe staat het met de opstart of voortgang van een eventuele pilot studie en/of het toevoegen van een 

projectleider? Wat is de opdracht die deze projectleider vanuit de Provincie mee heeft gekregen of 

mee zal krijgen? 

5. Op welke wijze is GS sinds januari 2018 omgegaan met het op maat beoordelen van situaties waarin 

illegale permanente bewoning plaatsvond? Op welke wijze en omvang is eventuele individuele 

ontheffing verleend? 

6. Betreft de voorgestelde aanpassing van de artikelen 3.4; 3.6 en 3.11 (pagina 22 in de pdf) een 

zogenaamde verruiming of een inperking van de mogelijkheden om permanent te wonen in een 

recreatiegebied? 

7. Hoe verhouden deze verzoeken vanuit De Ronde Venen zich met het voorliggende voorstel tot de 

herijking PRS-PRV betreffende het document 2018RGW98-3 ontwerp tweede partiele herziening? 
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8. Is GS, met de Provinciale VVD fractie van mening dat er in beginsel zeer terughoudend moet worden 

omgegaan met het besluiten tot legalisatie van langdurig illegale duurzame en/of permanente 

bewoning van recreatiewoningen, onder meer vanwege de precedentwerking ten aanzien van de 

omgang met handhavingsomissies van Gemeenten, de uitdagingen die dit op het gebied van 

ontoereikende mobiliteit, parkeervoorzieningen en afval ophalen met zich mee zal brengen en het 

risico dat particulieren die zich aan regelgeving hebben onttrokken, daarvoor zijn beloond door jaren 

lang geen belasting af te dragen en bovendien na legalisatie in de huidige markt zullen profiteren van 

stijging van de woningwaarde? 

 

Namens de VVD-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 
 
 
J. Godschalx en N. Eijsbroek 
 




