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Nota bij ´reactie op verzoek om nadere reactie op 

beëindiging permanente bewoning van 

recreatiewoningen´ 

Aanleiding 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een brief ontvangen van R. P. 
d.d. 16 december 2022 over “Nadere reactie m.b.t. beëindiging permanente 
bewoning van recreatiewoningen”. In de procedurevergadering van 22 december 

2022 heeft de commissie besloten een reactie op deze brief van de minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te vragen.  

Geadviseerd besluit 

In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief. 

Kern 

- De Kamer legt u een ontvangen brief voor, waarin briefschrijver aangeeft 

dat de gemeente waarin deze woont, niet wil overgaan tot het toestaan 

van permanente bewoning van diens recreatiewoning. De briefschrijver 

geeft voorts aan de gemeente aangesproken te hebben op de motie de 

Groot1, die vraagt om regie op de transformatie van vakantieparken.  

- Uw antwoord volgt dezelfde lijn als in de eerdere Kamervragen van lid de 

Groot2:  

o U antwoordt dat u op meerdere manieren gemeenten die willen 

transformeren ondersteunt en faciliteert in het wijzigen van een 

bestemming naar Wonen. De afweging om al dan niet te 

transformeren, kan echter het beste lokaal genomen worden. 

o Daarnaast geeft u aan dat u de motie van lid de Groot uitvoert 

door een inventarisatie naar het potentieel aan te transformeren 

vakantieparken, die provincies momenteel vormgeven. U 

informeer de Kamer eind Q1 over de uitkomsten van deze 

inventarisatie en doet dat in samenhang met een vervolgaanpak 

vakantieparken.   

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

 
1 Kamerstukken II, 2022-23, 32847 nr. 942 
2 Schriftelijke Vragen over het bericht ‘Veluws vakantiepark wil woonwijk worden, maar dat 
mag niet: ‘Onbegrijpelijk’’. 16 december 2022. (kenmerk 2022Z25443). Het antwoord is op 
moment van schrijven nog niet verstuurd.  




