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Betreft

Vakantieparken

Geachte ………,
Zoals u weet is mijn departement al enige tijd bezig met het onderwerp
vakantieparken en de uitdagingen die daarbij komen kijken. In november 2018 is
de actie-agenda vakantieparken vastgesteld en ook mede ondertekend door de
VNG. Ik zie dat gemeenten zich op verschillende manieren inspannen om de
situatie op vakantieparken beter in kaart te brengen en daar ben ik blij om.
Ook de Tweede Kamer vraagt met enige regelmatig aandacht voor het onderwerp
en onlangs zijn er twee moties aangenomen. De eerste motie vraagt het kabinet
om gemeenten op te roepen om met menselijke maat te handhaven. Ik kan mij
zelf volledig scharen achter deze motie en zie dat dit in veel gemeenten ook al
gebeurt. Ik hoop dat u zich tevens bij de oproep van deze motie aan kunt sluiten
en samen met mij gemeenten oproept om altijd integraal naar de problematiek op
vakantieparken te kijken en te zoeken naar maatwerkoplossingen voor bewoners.
Deze handhaving met menselijke maat vraagt extra aandacht ten tijde van deze
coronacrisis. Daarom vraag ik u en de veiligheidsregio’s in deze tijd in principe
niet te handhaven op permanente bewoning op vakantieparken om zo te
voorkomen dat mensen op straat belanden. Daarbij geldt uiteraard dat er in geval
van een onveilige of criminele situatie wel gehandhaafd kan worden, maar dat er
altijd gezocht moet worden naar een oplossing voor bewoners. Bovendien roep ik
de veiligheidsregio’s op om wanneer zij door middel van de noodverordening
COVID-19 recreatief nachtverblijf op vakantieparken en andere recreatieve
locaties zoals jachthavens verbieden, de uitzonderingsbepaling voor
arbeidsmigranten en andere mensen die hier (al dan niet tijdelijk) wonen
ruimhartig toe te passen.
In een eerder gesprek heeft u mij laten weten deze oproep te delen en dit ook
gezamenlijk te willen delen met individuele gemeenten en veiligheidsregio's. Op
die manier kunnen we samen duidelijkheid creëren voor de bewoners gedurende
de coronacrisis.
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Daarnaast is door de Tweede Kamer een tweede motie aangenomen met het
verzoek om gemeenten beter in staat te stellen om permanente bewoning toe te
staan. Dit vraagt een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht, waar ik nu
voortvarend mee aan de slag zal gaan. Dat doe ik graag in samenspraak samen
met de VNG.
Hoogachtend,
De minister voor Milieu en Wonen,

…………………….
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