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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2704
Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties over het bericht dat bewoners van Park de Braassem de
wanhoop nabij zijn door de onheilstijding van hun gemeente in de toch al
moeilijke coronatijd (ingezonden 7 april 2021).
Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
(ontvangen 17 mei 2021).
Vraag 1
Kent u het artikel «Bewoners Park de Braassem wanhoop nabij door
onheilstijding gemeente in toch al moeilijke coronatijd»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Herkent u de signalen dat gemeente Kaag en Braassem jacht maakt op
mensen die in een recreatiewoning wonen?
Antwoord 2
Het is mij bekend dat de gemeente Kaag en Braassem wil handhaven op
permanente bewoning van recreatiewoningen.
Vraag 3
Klopt het in het artikel geschetste beeld dat gemeente Kaag en Braassem juist
tijdens de coronacrisis is gestart te handhaven op de permanente bewoning
van recreatiewoningen?
Antwoord 3
Het klopt dat de procedure is gestart.
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Vraag 4
Hoe rijmt u het bovenstaande met de aangenomen motie-Van Eijs c.s.2 over
het toepassen van de menselijke maat in het handhaven op de permanente
bewoning van recreatiewoningen?
Antwoord 4
Naar aanleiding van de gestelde vragen heb ik contact opgenomen met de
gemeente Kaag en Braassem. De gemeente geeft aan zich bewust te zijn van
de menselijke maat in de handhaving en daarmee rekening te houden in haar
handelen.
Vraag 5
Deelt u de mening dat het herbestemmen van recreatieparken een goede
oplossing is voor de leefbaarheid van recreatieparken? Bent u bereid het
aanjaagteam hiervoor in te zetten?
Antwoord 5
Dat kan in concrete situaties het geval zijn, maar het is niet aan mij om deze
afweging te maken. De lokale overheid heeft het beste zicht op de ter zake
doende belangen en mogelijkheden van een specifiek park. Het expert- en
aanjaagteam zal op verzoek van een gemeente bekijken of en waar mogelijkheden liggen.
Vraag 6
Bent u bereid de gemeente Kaag en Braassem aan te spreken op uw oproep
in de Kamerbrief d.d. 8 december 20203 om tijdens de coronacrisis niet
mensen uit te zetten die in een recreatiewoning wonen?
Antwoord 6
Zoals ik in antwoord 4 heb benoemd, heb ik contact opgenomen met de
gemeente Kaag en Braassem. Ik heb mijn oproep om de menselijke maat te
hanteren in de handhaving op permanente bewoning nogmaals onder de
aandacht gebracht.
Vraag 7
Bent u bereid uw oproep in de Kamerbrief d.d. 8 december 2020 om tijdens
de tweede coronagolf de menselijke maat toe te passen in de handhaving op
de permanente bewoning van recreatiewoningen te herhalen voor de derde
golf?
Antwoord 7
In de brief van 8 december4 was al sprake van een herhaling van een eerdere
oproep. Ik veronderstel deze oproep dan ook bekend bij gemeenten.
Rond de zomer zal ik een kwaliteits- en afwegingskader opleveren waarmee ik
gemeenten ondersteun om tot een complete afweging te komen aangaande
het vraagstuk van permanente bewoning en eventuele handhaving. In dit
kader zal ook mijn oproep om de menselijke maat te hanteren bij handhaving
worden verwerkt.
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