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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert; 

 

gelezen het bepaalde in art. 2,1, eerste lid onder c Wabo, in samenhang met artikel 2.12, eerste lid onder a 

onder 2 Wabo en artikel 2.25, derde lid Wabo in samenhang met artikel 5.18, vierde lid Bor, uitmondend in 

artikel 4, onderdeel 10 van Bijlage II van het Bor;  

 

b e s l u i t : 

 

vast te stellen: 

 

Beleidsregels inzake persoonsgebonden omgevingsvergunning voor permanente bewoning 

van een recreatiewoning. 
 

Inleiding 

Reeds jaren speelt in Nederland de discussie hoe omgegaan moet worden met de illegale bewoning van 

recreatiewoningen. Over dit onderwerp zijn reeds vele publicaties verschenen en hebben ook de nodige 

rechtszaken gespeeld. De wetgever heeft zich gerealiseerd dat een regeling in het leven diende te worden 

geroepen in verband met een groot aantal personen die geruime tijd in een recreatiewoning woonden en in 

onzekerheid leefden over hun rechtspositie. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat een regeling werd 

opgenomen in het toenmalige Besluit ruimtelijke ordening, waarbij gemeenten de beleidsvrijheid hadden om 

een regeling op te stellen ten behoeve van zogenaamde persoonsgebonden gedoogbeschikkingen voor 

bewoners van recreatiewoningen. De gemeente Zundert heeft van deze mogelijkheid destijds geen gebruik 

gemaakt. De reden hiervoor was toen de mogelijke legalisatie van het Parc Patersven speelde, waarbij werd 

uitgegaan van het slagen van het traject om van Parc Patersven een zesde woonkern te maken binnen de 

gemeente Zundert. In de vergadering van de raad van 15 december 2011 heeft de raad besloten dat het 

legalisatietraject ten einde is gekomen.  

 

Bij het raadsvoorstel inzake Parc Patersven is overwogen dat een voorstel voor de Wet vergunning 

onrechtmatige bewoning recreatiewoningen ter besluitvorming voor lag bij de Eerste Kamer. Overwogen werd 

dat ten aanzien van de mogelijkheid om "anderszins" aan te tonen dat men vanaf minstens 31 oktober 2003 

onafgebroken woonachtig is geweest te zijner tijd beleid zou worden geformuleerd. Tijdens de 

raadsvergadering van 15 december 2011 heeft de raad een amendement aangenomen om beleidsvrijheid 

hierover "ruimhartig te interpreteren". 

 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 27 januari 2012 het voorstel voor de Wet vergunning 

onrechtmatige bewoning ingetrokken. Hierdoor hebben gemeenten de beleidsvrijheid gekregen op grond van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) ten behoeve van 

persoonsgebonden omgevingsvergunningen. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Zundert om invulling te geven aan deze beleidsvrijheid, binnen de wettelijke kaders zoals hierna 

aangegeven. 

 

Zowel in het genoemde ingetrokken wetsvoorstel, als in de Wabo, als het Bor, is geen rekening gehouden met 

het feit dat zich de situatie voor kan doen dat iemand recht heeft op een persoonsgebonden 

omgevingsvergunning, maar dat degene met wie een huishouden wordt gevormd geen recht heeft op een 

omgevingsvergunning. De situatie kan zich dan voordoen dat een dergelijk huishouden (echtgenoten enz.) voor 

de keuze komen of dat zij het huishouden opheffen, dan wel alleen om deze reden de huidige woning zullen 

moeten verlaten, ter voorkoming van een handhavingsactie. Dit is een situatie waaraan onder voorwaarden die 

hierna worden genoemd tegemoet zal worden gekomen. 

 

Bereik van de beleidsregels 

Binnen de gemeente Zundert heeft de beleidsregel met name betrekking op de illegale bewoning op Parc 

Patersven. Uit een onderzoek in de Gemeentelijke Basisadministratie lijken tenminste 58 personen recht op de 

persoonsgebonden omgevingsvergunning te hebben, gelet op de peildatum. Daarnaast is er in het 

buitengebied sprake van 9 recreatiewoningen die wellicht gebruik kunnen maken van de beleidsregels. Op de 



andere recreatieparken is geen vermoeden van personen die mogelijk onder de regeling zouden kunnen vallen, 

afgezien van vijf personen op camping 't Oekeltje. Die zullen zelf moeten aantonen dat zij voldoen aan de 

voorwaarden. 

Het beleid is van toepassing op woningen en niet op chalets, (sta-)caravans of strandhuisjes en dergelijke. 

Hierbij is aansluiting gezocht op de brief van de minister van VROM, d.d. 17 november 2004 over de reikwijdte 

van het destijds voorgestane beleid inzake het gebruik van recreatiewoningen.  

 

Wettelijk kader 

Op grond van de artikelen 2.1, eerste lid onder c Wabo, in samenhang met artikel 2.12, eerste lid onder a onder 

2 Wabo en artikel 2.25, derde lid Wabo in samenhang met artikel 5.18, vierde lid Bor, uitmondend in artikel 4, 

onderdeel 10 van Bijlage II van het Bor heeft de gemeente de beleidsvrijheid om binnen deze kaders regels op 

te stellen in het kader van het uitoefenen van haar bevoegdheid.  

Hierbij moet ervan uit worden gegaan dat onder een recreatiewoning wordt verstaan: een woning die blijkens 

de bestemming bedoeld is voor tijdelijk recreatief gebruik. 

Hierna wordt tevens gesproken over een "huishouden", hieronder wordt verstaan dat twee personen of meer 

op hetzelfde adres van de recreatiewoning verblijven, waarbij sprake is van een duurzame relatie met een 

continue samenstelling en onderlinge verbondenheid. 

 

Hierbij komt het erop neer dat de genoemde vrijheid ten behoeve van een persoonsgebonden 

omgevingsvergunning bestaat binnen de volgende kaders: 

• de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde 

eisen; 

• de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet 

ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de 

Reconstructiewet concentratiegebieden; 

• de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien 

onafgebroken bewoont, en 

• de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was. 

 

De minister van VROM heeft bij brief, d.d. 17 november 2004, medegedeeld aan gemeenten dat zij heeft 

begrepen dat de eis met betrekking tot het voldoen aan de eisen van een bestaande woning op grond van het 

Bouwbesluit onevenredig zware gevolgen met zich mee kan brengen. De minister stelt dat :"Voorop blijft staan 

dat gedogen in dergelijke situaties altijd een verantwoordelijkheid van de gemeente is en blijft en dat hiertoe 

alleen besloten kan worden na een zorgvuldige afweging op basis van een samenhangende beoordeling van de 

veiligheidsaspecten op het punt van de staat van het bouwwerk en de specifieke bewoningssituaties. " 

 

Voorwaarden waaronder medewerking wordt verleend aan een persoonsgebonden omgevingsvergunning 

Onverlet de bepalingen in het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht over het indienen van 

een aanvraag voor een omgevingsvergunning en onverlet het gestelde in artikel 5.18 van het Besluit 

omgevingsrecht over het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en onverlet het gestelde 

in artikel 5.18, vierde lid van het Besluit omgevingsrecht over de persoonsgebondenheid van de 

omgevingsvergunning wordt medewerking verleend aan de aanvraag voor het gebruiken van een 

recreatiewoning voor bewoning indien wordt voldaan aan de hiernavolgende voorwaarden: 

De bewoner toont zijn bewoning aan met bewijsmiddelen die hierna zijn genoemd: 

• een bewijs van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van de 

recreatiewoning; 

• bescheiden waaruit blijkt dat de recreatiewoning in de aangifte inkomstenbelasting als eigen woning 

en door de Belastingdienst als zodanig is aangemerkt; 

• een polis voor een ziektekostenverzekering waarbij als adres van de bewoner het adres van de 

recreatiewoning is vermeld, gevoegd bij een inschrijving van die bewoners bij een huisartsenpraktijk in 

de gemeente waarin de recreatiewoning is gelegen of een aangrenzende gemeente; 

• bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van een door burgemeester en wethouders genomen besluit 

met betrekking tot bekostiging van leerlingenvervoer vanaf het adres van de recreatiewoning; 



• door de werkgever van de bewoner aan die bewoner verstrekte jaaropgaven waaruit blijkt dat sprake 

is van een inkomen van die bewoner op het adres van de recreatiewoning; 

• bescheiden van een uitkeringsinstantie of pensioenfonds waaruit blijkt dat sprake is van een uitkering 

of pensioen van die bewoner op het adres van de recreatiewoning, of 

• bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van een door die bewoner genoten huursubsidie, 

respectievelijk huurtoeslag op het adres van de recreatiewoning. 

 

Mocht de bewoner bewoning niet op basis van de bovenstaande bewijsmiddelen hebben kunnen aantonen, 

dan kan de bewoner zijn bewoning op basis van één of meer van de volgende middelen (al dan niet in 

onderlinge samenhang) aannemelijk maken: 

• kentekengegevens van de Rijksdienst van Wegverkeer; 

• betaling van gemeentelijke belastingen; 

• betalingen van energie- en waterrekeningen; 

• huisvuiladministratie; 

• woningzoekendenadministratie; 

• administratie in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

• gegevens van woningcorporaties; 

• tele-/CD-foongids; 

• TNTPost (verhuisbericht); 

• Kadaster; 

• lidmaatschap van lokale verenigingen; 

• lidmaatschap bibliotheek. 

• andere stukken waarmee de aanvrager het één en ander aannemelijk kan maken. 

 

Deze middelen kunnen aannemelijk maken, al dan niet in onderlinge samenhang, dat sprake is van 

onafgebroken bewoning sinds 31 oktober 2003.  

 

De bewoner toont (door middel van een bouwkundig rapport) aan dat de betreffende recreatiewoning voldoet 

aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, bestaande woningen. Bewoner staat hiertoe een inspectie toe 

van de woning op dit punt. De gemeente kan naar aanleiding van deze inspectie besluiten dat aan de 

persoonsgebonden omgevingsvergunning voorwaarden worden verleend in het belang van de veiligheid en 

gezondheid van de bewoners en gebruikers van de woning. Tevens is het mogelijk dat de gemeente na een 

belangenafweging, zoals hiervoor verwoord in de brief van de minister van VROM, d.d. 17 november 2004, het 

niet naleven van de bepalingen van het Bouwbesluit 2003, bestaande woningen, gedoogd. Hierbij mag de 

veiligheid nooit in het geding zijn, echter bijvoorbeeld een meterkast die niet inpandig is, kan worden gedoogd. 

Daarnaast zal een periode van vijf jaar worden gegund aan de houder van onderhavige omgevingsvergunning 

om de brandveiligheidsvoorzieningen op orde te brengen. Dit speelt voor zover nu bekend alleen op Parc 

Patersven en heeft onder andere betrekking op bluswatervoorzieningen en toegankelijkheid voor de 

brandweer. Op Parc Patersven is deze periode van vijf jaar gestart op 19 september 2011, aangezien toen door 

middel van een vooraanschrijving voor het eerst is kenbaar gemaakt dat er voorzieningen dienen te worden 

getroffen in het kader van brandveiligheid. Hiermee wordt het bij Recreatiepark Fort Oranje op dit punt 

ingezette beleid overgenomen. 

Indien deze maatregelen na deze vijf jaar nog niet zijn getroffen dan kan de persoonsgebonden 

omgevingsvergunning worden ingetrokken.  

 

Gedoogbeschikking 

Indien iemand een persoonsgebonden omgevingsvergunning, zoals hiervoor beschreven, heeft, zal de 

gemeente een gedoogbeschikking op aanvraag verlenen aan personen met wie een gezamenlijke huishouding 

wordt gevoerd op het adres van de recreatiewoning van de houder van de persoonsgebonden 

omgevingsvergunning. De aanvrager dient bij de aanvraag een bewijs van inschrijving van de GBA te 

overleggen van hetzelfde adres als de houder van de persoonsgebonden omgevingsvergunning met wie het 

huishouden wordt gevoerd in de recreatiewoning. Per adres wordt voor slechts één persoon een 

gedoogbeschikking afgegeven met wie een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd als partner.  

Meerderjarige kinderen die een gezamenlijke huishouding (willen) voeren met hun ouder(s), zijnde houder van 

een persoonsgebonden omgevingsvergunning en/of gedoogbeschikking zullen een gedoogbeschikking op 



aanvraag ontvangen van de gemeente. Bij de aanvraag dient een bewijs van inschrijving van de GBA te worden 

overlegd van hetzelfde adres van de houder van de persoonsgebonden omgevingsvergunning. 

De gedoogbeschikking eindigt zodra de houder van de persoonsgebonden omgevingsvergunning uitgeschreven 

is uit de GBA op het betreffende adres van de recreatiewoning, dan wel na het overlijden van de houder van de 

persoonsgebonden omgevingsvergunning, dan wel de beschikking wordt ingetrokken bijvoorbeeld omdat de 

eerder genoemde brandveiligheidsmaatregelen niet tijdig zijn getroffen. De gedoogbeschikking dient per 

meerderjarige persoon te worden aangevraagd. Het college hanteert een begunstigingstermijn van een half 

jaar na het eindigen van de persoonsgebonden omgevingsvergunning om de houder van de gedoogbeschikking 

in staat te stellen de situatie in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan te brengen.  

 

Leges 

De kosten voor de persoonsgebonden omgevingsvergunning bedragen € 376,-. Dit geldt tevens voor de 

gedoogbeschikkingen die worden aangevraagd door personen die een huishouden voeren met een persoon die 

een persoonsgebonden omgevingsvergunning op hetzelfde adres heeft aangevraagd. 

 

Hardheidsclausule 

De Algemene wet bestuursrecht kent de volgende hardheidsclausule die van toepassing is: "Het college handelt 

overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die 

wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen 

doelen. Bij bijzondere omstandigheden gaat het om omstandigheden waarmee bij de totstandkoming van dit 

beleid geen rekening is gehouden en welke hierin derhalve niet zijn verdisconteerd." 

 

Inwerkingtreding. 

De beleidsregels zullen bekend worden gemaakt op de daarvoor gebruikelijke wijze en in werking treden één 

dag na publicatie. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 20-11-2012 

burgemeester en wethouders van Zundert, 

 

 

de secretaris,  

 

ing. F.J.J. Priem 

 

 

 

de burgemeester, 

 

L.C. Poppe-de Looff 

 

 


