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Moordrecht, 20 mei 2013

Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Moordrecht Buiten

Geachte dames en heren,

Op 21 mei aanstaande komt uw programmacommissie bijeen om te praten over de
vaststelling van een aantal bestemmingsplannen. Een daarvan is het Bestemmingsplan
Moordrecht Buiten. Dit plan behelst ook het gebied waarin de parken van onze vereniging
zich bevinden.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er bestond de mogelijkheid
een zienswijze in te dienen. Na ampel beraad heeft onze vereniging besloten van het
indienen van een zienswijze geen gebruik te maken. De reden daarvan is de volgende.

• Op 24 september 2012 heeft ons bestuur een zienswijze ingediend op de ontwerp-
structuurvisie Zuidplas 2030. De reactie van B&W was dat de gemeente ervoor
heeft gekozen de ontwerp-structuurvisie niet als middel te gebruiken om een
nieuwe vlsle te formuleren op de recreatieparken. Op ons voorstel in dit kader
dubbel bestemming te onderzoeken werd geantwoord dat iets dergelijks
betrekking heeft op het bestemmingsplan.

• Op 18 december 2012 heeft het college van B&W de Beleidsnota niet-recreatief
gebruik recreatieverblijven vastgesteld. Op 12 februari 2013 hebben wij hierop
onze zienswijze ingediend. Hierin werd op elk argument waarop het handhaven
wordt gebaseerd inhoudelijk en zorgvuldig ingegaan. Bij brief van 26 februari
reageerde het college dat alle betrokken belangen en mogelijke gevolgen zijn
afgewogen toen de beleidsnota werd vastgesteld. Het college staat niet open voor
een zienswijze. Op onze inhoudelijke inbreng wordt niet ingegaan.

• Tijdens de door ons aangevraagde dialoog in de raadscommissie Ruimte van
11 oktober 2012 heeft de wethouder schoorvoetend ingestemd met een
onderzoek naar permanent wonen en dubbelbestemming in andere gemeenten.
De benodigde basisgegevens hiervoor werden door onze vereniging aangeleverd.
Bij het doornemen van de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van
26 maart 2013 bleek dat er al op 14 december 2012 een nota was uitgebracht
waarin de resultaten van dit onderzoek staan verwoord. De nota werd vergezeld
van een uitgebreide informatienotitie aan de raad.
Wij hebben terstond het bureau Oranjewoud gevraagd de onderzoeksresultaten
van B&W te beoordelen. Oranjewoud vond een belangrijk aantal onjuistheden en
onvolledigheden in het rapport van de gemeente. De bevindingen van Oranjewoud
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zijn aan de wethouder en u toegezonden. In de raadsvergadering van 26 maart
deelt de wethouder mee dat er maar op één punt een afwijking is tussen wat de
gemeente heeft gerapporteerd en de bevindingen van Oranjewoud. Tot op dit
moment heeft onze vereniging nog geen enkele reactie ontvangen van de
gemeente op de bevindingen van Oranjewoud waarin wordt duidelijk gemaakt dat
beide rapporten, op één kwestie blijkbaar na, gelijk zijn. Het verbaast ons ook dat
u als programmacommissie het rapport over dubbelbestemming niet heeft laten
agenderen noch enige andere reactie hierop heeft gegeven. Dit komt op de
betrokkenen niet over als een serieuze aanpak die recht doet aan de problematiek
waarin wij nu zitten.

En dat is de problematiek van het handhaven. In diezelfde raadsvergadering stelt de
wethouder dat tot dat moment ongeveer de helft van de 857 recreatiewoningen op
permanente bewoning is gecontroleerd en dat slechts 10% daarvan, ca. 43 dus, een
aanschrijven heeft gehad. Dus het valt nogal mee met het aantal gezinnen dat in de
problemen komt, mag je hieruit opmaken.
Omroep Zuid plas heeft op 1 mei een overzicht gepubliceerd van het aantal
aanschrijvingen en lasten onder dwangsom. Deze cijfers zijn aangereikt door de
gemeente zelf. Het aantal vooraankondigingen last onder dwangsom in Zuidplas beloopt
opgeteld 68 en opgelegde dwangsommen 30. Van de gemeente hebben wij te horen
gekregen dat nog ca. 15 gezinnen op De Poldertuin worden aangeschreven. In genoemde
cijfers zijn 't Vissertje, IJsseldreef en IJsselhoeve nog niet verwerkt. De controle op die
parken is nog niet afgerond. Onze conclusie is dat de wethouder wellicht op peildatum 26
maart gelijk had maar verzuimde toe te voegen dat het slechts een momentopname was.

Het zal u als programmacommissie nu toch wel duidelijk zijn waarom wij als vereniging
besloten hebben geen zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Moordrecht Buiten in
te dienen. Wij kennen namelijk de reactie van het college al. Het gaat slechts om een
actualisatie die moet zijn afgerond vóór 1 juli 2013 en daar past geen discussie over
permanent wonen of dubbelbestemming in. Zo men deze discussie al zou willen voeren.

Wij roepen de leden van de programmacommissie op bij de wethouder aan te dringen op
een serieuzer benadering van het onderwerp dubbelbestemming. Het is ook in het belang
van de gemeente Zuidplas dat hier in een open dialoog het gesprek over wordt gevoerd.
Ook met onpartijdige deskundigen die de voor- en nadelen in ruime mate kunnen
belichten. Wij vragen u de rapportage van de wethouder te agenderen en de discussie
aan te gaan. U mag hierin van ons een positieve bijdrage verwachten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Inge van der Veen
secretaris


