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Gemeenteraad Wijk bij Duurstede 
 
 

Cothen, 2 september 2019 
 
 
 
Betreft: Plan van aanpak handhaving brandveiligheid en permanente 

  bewoning Recreatiepark Kooten van het college van B&W 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Hierbij wil ik reageren op de raadsmemo van 23 juli jl. die u ontvangen heeft van het 
college aangaande Recreatiepark Kooten. Met dit schrijven beoog ik u aanvullend van 
informatie te voorzien en daar waar nodig corrigerend te zijn waar het college de plank 
misslaat. 
 
 
Samenvatting 
Het college gebruikt de brandveiligheidsproblemen om daarmee de door hen zelf 
gecreëerde situatie van permanent wonen op te lossen over de rug van de gebruikers 
op het recreatiepark.  
 
De conclusie naar aanleiding van het rapport van de VRU kan niet anders zijn dan dat 
de brandveiligheid grotendeels op orde is. Daar waar problemen zijn vastgesteld, zijn 
deze relatief eenvoudig op te lossen. 
 
Het college suggereert een situatie van illegaliteit. Het betreft hier slechts een aantal 
schuurtjes bij de chalets die reeds lange tijd aanwezig zijn en door de gemeente zelf 
in haar eigen controle in 2004 zijn geaccepteerd. 
 
Het is onbegrijpelijk wat de gemeente met deze stemmingmakerij (een persbericht 
vooruitlopend op het informeren van de gebruikers en quotes in de media die mensen 
de stuipen op het lijf jagen) beoogt en onacceptabel wat hiermee de gebruikers van 
het park en mij als exploitant wordt aangedaan. 
 
Het leek mij goed u feitelijk te informeren betreffende de situatie zodat u in staat wordt 
gesteld een weloverwogen standpunt in te nemen. In het vervolg van deze brief wil ik 
u in detail informeren hoe ik tot bovenstaande conclusies ben gekomen. 
 
 
  



Den Deel - Recreatiepark Kooten 

  __________________________________________________________________________________________ 
 

 Pagina 2 van 5 

  
 

 
Permanent wonen 
Het college stelt dat er gehandhaafd moet worden met betrekking tot permanent 
wonen op het park naar aanleiding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’. Het 
lijkt hiermee dat het college slechts een korte periode onachtzaam is geweest, ware 
het niet dat het voor deze tijd ook altijd al niet geoorloofd is geweest om op het park 
permanent te wonen. Het college verzuimt hiermee aan te geven dat ze deze situatie 
reeds langjarig heeft gedoogd.  
 
Sterker nog, de gemeente, ambtenaren maar ook leden van het huidige en 
voormalige colleges, heeft mensen al sinds 2000 aangemoedigd gebruik te maken 
van het park voor bewoning. Diverse chaleteigenaren en ik als exploitant zijn 
regelmatig telefonisch en persoonlijk door ambtenaren en leden van het college 
benaderd met de vraag of er woonruimte beschikbaar was. Dit terwijl ik als exploitant 
juist altijd de gebruikers heb gewezen op het feit dat permanent wonen niet is 
toegestaan, zowel mondeling als schriftelijk via het reglement en bij de bevestiging 
van inschrijving. Iedereen wordt dus door mij hierover vóór het gebruik nadrukkelijk 
geïnformeerd.  
 
Mijn inziens mogen we hierom - de gemeente heeft zelf langjarig bewoning 
aangemoedigd - over bijzondere omstandigheden praten en is handhaving daarmee 
een precaire zaak geworden.  
 
Met de recent ingevoerde gedoogregeling denkt het college het door haar zelf 
gecreëerde probleem te hebben gereguleerd, maar het gaat volledig voorbij aan 
schrijnende situaties van mensen die geen andere optie voor bewoning hebben; ook 
niet na een jaar als de gedoogbeschikking is afgelopen. De gemeente is niet in staat 
alternatieven aan te bieden en de huidige woningmarkt heeft veelal geen 
beschikbaarheid of is vanwege de hoge kosten onbereikbaar voor deze mensen. Deze 
aanpak van de gemeente is mede onbegrijpelijk, omdat juist op dit moment de 
woningmarkt op zijn krapst is, woonlasten torenhoog geworden zijn en daarmee het 
aantal thuislozen sterk is toegenomen. 
Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente zelfs de gedoogregeling onaantrekkelijk 
proberen te maken door met € 320,- absurd hoge legeskosten hiervoor in rekening te 
brengen. Overigens waren deze in januari van dit jaar nog € 80,-. 
 
Uit voorgaande blijkt een ondoordachte wijze van opereren die absoluut onvoldoende 
op de betreffende mensen is afgestemd en volledig voorbijgaat aan een menswaardige 
oplossing voor de personen in kwestie. Deze wijze van opereren wordt ook nog eens 
pijnlijk duidelijk door het door de gemeente uitgeven persbericht van 2 augustus jl, wat 
mij en de gebruikers na maanden van radiostilte volledig verraste. De brief van de 
gemeente aan de gebruikers met de beoogde voorinformatie bereikte hen pas de dag 
daarna. 
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De gemeente lijkt erg gespitst op een politieke benadering van het park. In plaats van 
met de mensen die het nu betreft vooraf in gesprek te gaan en hen een goede 
oplossing te bieden, is er een gedoogregeling in het leven geroepen welke in feite het 
park institutionaliseert tot een mogelijkheid om er te wonen. Steeds opnieuw is het voor 
een (nieuwe) aanvrager mogelijk een gedoogbeschikking te krijgen om een jaar op het 
park te wonen. Het lijkt er dan ook op dat het park voor de gemeente de status van 
bewoning heeft gekregen. Hierom heeft de gemeente, naar eigen zeggen, de 
brandweer (VRU) de opdracht gegeven het park te laten controleren op de 
gebruiksfunctie voor wonen in plaats van de gebruiksfunctie voor recreatie (de 
logiesfunctie). 
Dit is de wereld op z’n kop; in plaats van dat de gemeente haar eigen problemen 
rondom een te kort aan betaalbare huisvesting oplost, verplaatst ze haar probleem 
naar mij als exploitant en de eigenaren van de chalets.  
 
De uitspraken van wethouder Marchal in het interview met AD.nl van 12 augustus jl. 
doet vermoeden dat er aangestuurd wordt op het vervangen van het park voor 
nieuwbouw. “Marchal: Nieuwbouw is geen vooropgezet doel maar zou wel een 
aantrekkelijke uitkomst kunnen zijn. Er zijn daar mogelijkheden voor woningbouw.”         
(https://www.ad.nl/utrecht/ook-op-de-heuvelrug-wordt-permanent-wonen-in-
recreatiewoningen-aangepakt~a2665d0e/) Deze uitspraken van de wethouder zijn op 
zijn minst vreemd te noemen, aangezien hij in de raadsmemo van 27 maart 2018 aan 
u heeft aangegeven dat dit onhaalbaar werd geacht. 
 
Zoals de kaarten nu liggen is het park bestemd voor recreatie. 
 
De gemeente kan ook anders beslissen. Zie hiervoor het voorbeeld van de gemeente 
Molenlanden (https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/207837/molenlanden-
belegt-avond-over-recreatieparken-en-arbeidsmigranten-op-de-put ). In deze 
gemeente wordt gekozen voor een oplossing die de belangen van alle betrokkenen, 
de gebruikers, de exploitant en de gemeente, respecteert.  
 
 
Brandveiligheid 
Nu de gemeente zichzelf in de situatie heeft gemanoeuvreerd om permanent wonen, 
weliswaar recent met een gedoogbeschikking, op het park toe te staan en dat ook in 
het verleden actief heeft uitgedragen en aangemoedigd, heeft ze zich hiermee de 
onnodige en onjuiste verplichting opgelegd de controle op brandveiligheid te laten 
uitvoeren volgens de gebruiksfunctie voor wonen. De controle had juist moeten 
plaatsvinden volgens de gebruiksfunctie ‘logiesfunctie’; het park is momenteel 
tenslotte bestemd voor recreatie.  
 
Nadat de gemeente de opdracht aan de VRU had gegeven deze controle uit te voeren, 
heb ik de gemeente op 8 november 2018 schriftelijk op dit onjuiste uitgangspunt 
gewezen. De gemeente heeft mij toen geantwoord de controle zowel op woonfunctie 
als logiesfunctie uit te voeren. Echter uit het rapport van de VRU blijkt slechts de 
woonfunctie te zijn beschouwd. Dit rapport is hiermee dus, met de huidige stand van 
zaken, niet bruikbaar om de chalets te beoordelen op de functie die ze hebben, 
namelijk de logiesfunctie. 
 
Wat tevens opvalt is de doorlooptijd van het gehele onderzoek, terwijl de gemeente 
naar eigen zeggen ‘brandveiligheid erg belangrijk vindt’. Op 24 juli 2018 heeft de 
gemeente de opdracht aan de VRU verstrekt, waarna de VRU op 5 november 2018 

https://www.ad.nl/utrecht/ook-op-de-heuvelrug-wordt-permanent-wonen-in-recreatiewoningen-aangepakt~a2665d0e/
https://www.ad.nl/utrecht/ook-op-de-heuvelrug-wordt-permanent-wonen-in-recreatiewoningen-aangepakt~a2665d0e/
https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/207837/molenlanden-belegt-avond-over-recreatieparken-en-arbeidsmigranten-op-de-put
https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/207837/molenlanden-belegt-avond-over-recreatieparken-en-arbeidsmigranten-op-de-put
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gestart is met de eerste controles. Op 7 maart 2019 is het rapport door de VRU 
opgeleverd, waarna op 2 augustus 2019 de gemeente met een plan van aanpak de 
publiciteit heeft gezocht.  
Het lijkt wel of de schaamte met betrekking tot deze lange (meer dan jaar) 
voorbereidingstijd nu afgedekt moet worden door snel te handelen en het opstellen 
van een plan van aanpak zonder vooroverleg met gebruikers of mij als exploitant. Ook 
het publicitair maken van dit ‘krachtdadige optreden’ met het persbericht van 2 
augustus jl. door het college, moet het ondoordachte van het plan zelf doen verbleken. 
Tenzij het college andere bedoelingen heeft. 
 
Na lang aandringen mijnerzijds heb ik het VRU rapport uiteindelijk op 13 augustus jl. 
ook zelf toegestuurd gekregen. Het opgestelde plan van aanpak heb ik niet mogen 
ontvangen maar van de gemeentelijke website moeten halen, samen met de 
raadsmemo waarmee het plan van aanpak aan u is aangeboden door het college. 
 
Als we even voorbijgaan aan het verkeerde uitgangspunt voor de 
brandveiligheidscontrole en het VRU rapport analyseren, lijkt het door het college 
gepercipieerde grote probleem erg mee te vallen. 
 
Bij 15 van de 28 chalets, de meerderheid dus, is er vastgesteld dat er geen 
brandveiligheidsproblemen zijn.  
 
Slechts in 8 gevallen is er door de VRU aangegeven dat er een 
brandveiligheidsprobleem is. Het betreft in al deze 8 gevallen een of enkele ramen 
die niet voldoende brandvertragend zijn. Dit in tegenstelling tot wat wethouder Marchal 
op 7 augustus jl. in het AD.nl zegt: “Uit het VRU-onderzoek blijkt dat een groot deel 
van de chalets niet aan de eisen van brandveiligheid voldoet.”. 
 
5 van deze 8 chalets en 2 andere hebben mogelijk brandveiligheidsproblemen met 
de gevelbekleding. De aanbeveling van de VRU is dat deze gevallen nader onderzocht 
dienen te worden. 
 
Bij 2 chalets is aangegeven dat mogelijk de afvoerpijp van de kachel niet juist is en 
adviseert de VRU deze te vervangen.  
 
Naar het oogt zijn deze problemen met betrekking tot de ramen en de afvoerpijp, 
hoewel kostbaar voor de betreffende chaleteigenaar, relatief eenvoudig te verhelpen.  
 
Ook de problemen met betrekking tot de bijgebouwen (veranda, uitbouw of schuur) 
zijn zeer beperkt. Slechts bij 2 van de 28 bijgebouwen wordt mogelijk een 
brandveiligheidsprobleem geconstateerd, waarbij geadviseerd wordt deze nader te 
onderzoeken. 
 
Met betrekking tot de overige omstandigheden zoals de bereikbaarheid en de 
bluswatervoorziening op het park doet de VRU aanbevelingen, echter wordt de situatie 
als voldoende gekwalificeerd. 
 
De conclusie naar aanleiding van het rapport van de VRU kan niet anders zijn dan dat 
de brandveiligheid grotendeels op orde is. Daar waar problemen zijn vastgesteld, zijn 
deze relatief eenvoudig op te lossen. Daarnaast dient er eerst nader onderzoek plaats 
te vinden bij 7 chalets en 2 bijgebouwen, zoals de VRU aanbeveelt, voordat andere 
conclusies kunnen worden getrokken. 
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Illegale bijgebouwen 
Tenslotte wordt in de raadsmemo gesproken over illegale bijgebouwen. In 2002 was 
het park grotendeels in de staat zoals deze zich thans bevindt. Alleen de plaatsen 10 
en 15 zijn na deze tijd ingevuld, volledig volgens de richtlijnen van het 
‘Bestemmingsplan 2015’. 
 
In de zomer van 2004 is het park uitgebreid gecontroleerd op het ‘Bestemmingsplan 
2003’ door de gemeente. Alle plaatsen zijn toen bezocht, gefotografeerd en is er 
rapportage gemaakt van de situatie. In de bijlage vindt u de brief van de gemeente met 
de bevindingen van deze controle. Daaruit blijkt dat er van illegale bebouwing geen 
sprake is. 
 
 
Ter afsluiting 
De bedoeling van deze brief is om u een juist en volledig beeld te geven met betrekking 
tot de feitelijk situatie, zodat u een weloverwogen standpunt kunt innemen ten aanzien 
van het plan van aanpak ‘Handhaving brandveiligheid en permanente bewoning 
Recreatiepark Kooten’ van het college van B&W. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
T.A.J. Withagen 
 
Bijlage: Inventarisatie buitengebied 22 november 2004 
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