
Beleidsregels inzake handhaving van bedrijven/beroepen 
die in strijd met het bestemmingsplan op de 
recreatieterreinen zijn gevestigd. 
 
Gedurende de handhaving van bedrijven/beroepen die in strijd met het bestemmingsplan op de 
recreatieparken zijn gevestigd, is gebleken dat er behoefte is aan beleidregels die een nadere 
invulling geven aan de handhaving van deze ondernemingen. 
 
Begunstigingstermijn. 
Artikel 5:32, vijfde lid, van de Awb bepaalt dat de overtreder een termijn moet worden gegund om de 
last uit te kunnen voeren, zonder dat een dwangsombedrag 
wordt verbeurd. De termijn moet lang genoeg zijn om de last te kunnen uitvoeren. De aanschrijving 
dient eveneens zodanig te worden geformuleerd dat de dwangsom ook wordt verbeurd voor 
inschrijvingen in de toekomst. Dit laatste om te voorkomen dat ondernemingen zich even laten 
uitschrijven, vervolgens weer laten inschrijven en zodoende telkens een nieuwe begunstigingstermijn 
kunnen creëren. 
 
De volgende situaties worden onderscheiden: 

1. Er zijn bedrijven/beroepen gevestigd in een recreatiewoning waarvan de 
bestuurder/leidinggevende/eigenaar illegaal permanent woont in die recreatiewoning; 

2. Er zijn bedrijven/beroepen gevestigd in een recreatiewoning waarvan de 
bestuurder/leidinggevende/eigenaar elders zijn woning heeft; 

3. Er zijn bedrijven/beroepen gevestigd in een recreatiewoning waarvan de 
bestuurder/leidinggevende /eigenaar een persoonsgebonden beschikking (hierna: pgb) heeft 
om permanent in die recreatiewoning te wonen; 

4. Er zijn bedrijven/beroepen gevestigd in een recreatiewoning waarvan de 
bestuurder/leidinggevende /eigenaar een ontheffing heeft om gedurende een bepaalde 
periode in die recreatiewoning te mogen wonen. 

 
Hieronder wordt per situatie uiteengezet welke begunstigingstermijn wordt gehanteerd: 
 
Ad. 1 De begunstigingstermijn van deze gevallen wordt gekoppeld aan het beleid inzake permanente 
bewoning van recreatiewoningen, waaronder begrepen eventuele toekomstige wijzigingen daarin. Op 
het moment van inwerkingtreden van onderhavige beleidsregels, is het volgende beleid van 
toepassing: ‘Beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven Baarle-Nassau’, zoals 
vastgesteld op 15 februari 2005 en het aanvullend beleid, vastgesteld op 8 juni 2009. De 
begunstigingstermijn voor het staken en gestaakt houden van de bedrijfsactiviteiten en het uitschrijven 
van het bedrijf uit het register van de Kamer van Koophandel op dat adres en uitgeschreven houden is 
zes maanden.   
Voor nieuwe vestigingen van ondernemingen wordt aansluiting gezocht bij het ‘Beleid inzake nieuw 
vestigingen recreatiewoningen’, zoals vastgesteld op 27 september 2011 en bekendgemaakt op 30 
september 2011. De begunstigingstermijn voor het staken en gestaakt houden van de 
bedrijfsactiviteiten en het uitschrijven van het bedrijf uit het register van de Kamer van Koophandel op 
dat adres en uitgeschreven houden is in dat geval vier weken.  
 
Ad. 2 Bij deze gevallen wordt een begunstigingstermijn van zes weken gehanteerd. De rechter heeft 
geoordeeld dat deze termijn niet onredelijk is.  
 
Ad. 3 Omdat de eigenaar van de woning een pgb heeft, wordt de vestiging van de onderneming in de 
recreatiewoning gekoppeld aan de persoongebonden beschikking, tenzij de eigenaar de beschikking 
heeft over een ander pand, waar het bedrijf/beroep gevestigd zou kunnen worden. Zo lang de houder 
van de persoongebonden beschikking in de desbetreffende recreatiewoning woonachtig is, mogen de 
bedrijfs-/beroepsactiviteiten (hierna: activiteit) in beginsel in de recreatiewoning voortduren. Hiervoor 
dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan: 

1. de recreatieve woonfunctie dient zowel visueel, als qua aard primair te blijven en de activiteit 
mag niet leiden tot verstoring van het woongenot ter plaatse en in de directe omgeving; 



2. de voor de activiteit te gebruiken oppervlakte mag ten hoogste 40% van het oppervlak van de 
recreatiewoning en de daarbij behorende bijgebouwen (voor zover deze legaal zijn gebouwd) 
bedragen; 

3. de activiteit in of het gebruik van de recreatiewoning mag niet leiden tot onevenredige 
publieksaantrekkende werking; 

4. de activiteit of het gebruik mag uitsluitend in de recreatiewoning en/of een bijgebouw 
behorend bij die recreatiewoning worden uitgeoefend; 

5. degene die de activiteit zal uitvoeren in de recreatiewoning dient tevens in het bezit te zijn van 
een gedoogbeschikking ten behoeve van permanente bewoning in die recreatiewoning; 

6. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop van ter plaatse 
vervaardigde producten als ondergeschikte activiteit en uitsluitend in verband met het aan 
huis gebonden beroep of bedrijf; 

7. geen activiteit of gebruik mag worden uitgeoefend welke onevenredige hinder voor het 
woonmilieu oplevert; voor zover het een inrichting betreft in de zin van de Wet milieubeheer 
zijn slechts bedrijven toegestaan welke voorkomen onder categorie 1 en 2 zoals opgenomen 
in de bij het bestemmingsplan Buitengebied 2008 behorende Staat van bedrijven, mits het niet 
betreft geluidszoneringsplichtige inrichtingen. 

 
Ad. 4 Bij deze gevallen wordt aangesloten bij de termijn waarvoor de ontheffing is verleend, wanneer 
de bestuurder/leidinggevende/eigenaar niet de beschikking kan hebben over een ander pand waar de  
bedrijfs-/beroepsactiviteiten kunnen worden ondergebracht. 
 
De hoogte van de dwangsom. 
Op grond van artikel 5:32, vierde lid, van de Awb kan een bestuursorgaan een bedrag ineens, een 
bedrag per tijdseenheid of een bedrag per overtreding vaststellen. In het geval van permanente 
bewoning is een bedrag per tijdseenheid het meest praktische.  
Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag heeft het bestuur een ruime mate van beleidsvrijheid. 
Het vastgestelde bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden 
belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het bedrag mag niet hoger zijn dan 
voor het gewenste effect nodig is. Het mag een rol spelen welk financieel voordeel de overtreder zou 
(kunnen) behalen met voortzetting van de overtreding. Voor illegale beroeps-/bedrijfsmatige 
activiteiten wordt een bedrag van € 1000,- per week met een maximum van € 10.000,- redelijk geacht. 
 
 
 


