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Woordvoerders 
Margo und Hans Jürgen Hermann 
Im Vogelsang 11 
56651 Niederzissen 
Sunclassrecreatief@yahoo.de  
 
Aan de raadsleden, de commissieleden en het College van Burgermeester en 
Wethouders 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
De recreatieve bewoners hebben van u in julie jl.  
vernomen, dat er vanaf 1 januari 2013 gehandhaafd gaat worden. U zou in de herfst 
een rechtskrachtig schriftstuk sturen. 
Heelaas hebben wij tot heden niets meer van u vernomen. 
 
In de krant moeten we lezen, dat er volgens Leo Verkade geen juridische grond is om 
te handhaven. Of zoals Verkade het zelf formuleert: “Wij zijn van mening dat de 
gemeente voor handhaving geen poot heeft om op te staan.” 
 
Wij willen u er op wijzen dat het oorspronkelijke bestemmingsplan Assumburg 1 
aanvankelijk niet werd goedgekeurd ddor de provincie, omdat er onvoldoende 
garanties waren dat het recreatieve karakter voorop stond: 
 
“Artikel 1, lid a, geeft een definitie van het begrip zomerhuis. De gegeven 
omschrijving maakt een constante bewoning van de zomerhuisjes door één 
huishouden mogelijk, hetgeen niet in overeenstemming is met het karakter van een 
zomerhuis waarbij het recreatieve gebruik voorop dient te staan. Artikel 1, lid a, 
komt dan ook niet voor goedkeuring in aanmerking”. 
 
In ons eigendombewijs staat nadrukkelijk, dat er sprake is van een recreatiebungalow 
en deze alleen als zodanig mag worden gebruikt. 
 
Uit de pers hadden wij begrepen dat wethouder Van Kesteren over voldoende 
jurisprudentie beschikt. 
   
Maar ondanks dat alles, is er nog geen begin gemaakt met de handhaving. 
 
De recreatieve bewoners verkeren in grote onzekerheid door het uitblijven van 
informatie.  Een recreatief verblijven is onder de huidige omstandigheden niet 
mogelijk, dus ook geen recreatieve verhuur. Er zijn recreanten, die om redenen hun 
huisje moeten verkopen. Heelaas is ook dat onder de huidige omstandigheden niet 
mogelijk. Niemand koopt immers een recreatiewoning op een recreatiepark met een 
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parkeerplaats vol bedrijfswagens en Oosteuropese auto´s, om maar te zwijgen over 
het zwerfvuil en de onverzorgdheid. 
Ook wij recreanten hebben onder andere financiele belangen. 
 
Wij vragen derhalve de gemeenteraad om een duidelijke stellingname in te nemen en 
om initiatieven te nemen die ertoe leiden dat de procedure snel wordt opgestart. 
 
De recreanten zullen niet schromen om juridische stappen te ondernemen als er niet 
wordt gehandhaafd, om hun recht te halen en zo nodig  zullen zij een 
schadevergoeding opeisen. 
 
In de hoop op een spoedig positief antwoord  
verblijven voor Sunclass Recreatief! 
Hans-Jürgen en Margo Hermann 
 
 
 
 


