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Minister laat bewoners van recreatiewoningen vallen

De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen laat in
een brief aan de BelangenVereniging Vrij Wonen (BVVW) weten, dat zij niet langer
betrokken wenst te zijn bij de al vele jaren slepende kwestie van de permanente
bewoning van recreatiewoningen. Na jarenlange bemoeienis schuift zij de kwestie nu
door naar de gemeenten. Dat minister Schultz nu haar handen aftrekt van dit dossier
bevreemdt de BVVW zeer. Juist de Tweede Kamer heeft zich in het verleden veelvuldig
sterk gemaakt voor de belangen van permanente bewoners en bij opeenvolgende
ministers aangedrongen op een coulante behandeling. Van gemeentes hebben de
bewoners vaak minder te verwachten.
BVVW meent dat permanente bewoning zaak is voor de landelijke overheid.
In haar contacten met de rijksoverheid in Den Haag heeft de BVVW laten zien dat de
problematiek van de permanente bewoning van recreatiewoningen raakvlakken heeft
met verschillende onderwerpen die nu mede onder invloed van de crisis in het brandpunt
van de belangstelling staan. Te denken valt dan onder andere aan de problematische
huisvesting van vooral Poolse, Bulgaarse en Roemeense werknemers, aan de
toenemende woningnood onder starters en senioren en de crisis in de woningbouw. Een
gelijkschakeling van recreatiewoningen en reguliere woningen zou een stevige bijdrage
kunnen leveren aan de oplossing van deze problemen. Tegelijk zou daardoor weer
perspectief ontstaan voor de huidige bewoners van recreatiewoningen die in veel
gevallen kampen met ernstige persoonlijke problemen, vaak zowel op het financiële als
psychische vlak. Naar schatting betreft dit zo’n 40.000 mensen.
Minister schuift de verantwoording af op gemeenten
Volgens minister Schultz is een gelijkschakeling van recreatiewoningen en reguliere
woningen op het lokale niveau al mogelijk en is het aan gemeenten om daarin een eigen
afweging te maken. De ervaring laat echter zien dat van gemeentes weinig te
verwachten valt, ook omdat provincies in de regel weigeren mee te werken aan deze
gelijkschakeling. Zo heeft de provincie Overijssel in de afgelopen jaren verschillende
bestemmingswijzigingen getorpedeerd waarin gemeentes toestemming gaven voor
bewoning van recreatiewoningen. Na jaren van welwillende rijksbemoeienis is het een
bittere pil voor bewoners van recreatiewoningen dat zij nu weer terug bij af zijn.
Persuitnodiging:
Op 30 september a.s. geeft de BelangenVereniging Vrij Wonen een presentatie van
de film “Schaduw wonen” Voorafgaand aan de presentatie voor Kamerleden is de
pers van harte uitgenodigd vanaf 16:15 – 17:00 uur in Internationaal Perscentrum
Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag.
Er is dan tevens een mogelijkheid om met de juridisch adviseur van de BVVW te spreken over
het door prof. Hugo Priemus en hem geschreven artikel “Recreatiewoningen en het nieuwe
wonen”, dat deze maand in de Gemeenstem verscheen.
Einde persbericht

Contact:
Voor meer informatie of afspraak voor een interview met een vertegenwoordiger van de BVVW
kunt bellen met 0900-2889835
Het adres van de website van de vereniging is www.bvvw.nl

