
 

 

 

per e-mail (staten@prvlimburg.nl) 

Voorzitter Provinciale Staten van Limburg 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht  

 

 

Bergen Lb., 2 juli 2013, 

Vragen op grond van art. 38 RvO inzake permanente bewoning Diekendaal te Gennep   

met het verzoek deze door te leiden naar het College van Gedeputeerde Staten 

 

 

Geacht College, 

Op 17 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Gennep een motie aangenomen “Wijzigen 

bestemmingsplan buitengebied artikel 14.2.3 recreatiewoningen”, ondertekend door VVD, PvdA en 

D66. 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep hebben daarop een brief 

gestuurd aan GS. 

GS heeft bij monde van gedeputeerde van den Broeck op beide zaken gereageerd via de radio en 

middels een brief. 

 

Bronnen:-  

-  brief gedeputeerde van den Broeck aan B&W van de gemeente Gennep dd. 25 juni 2013 

kenmerk 2013/37163 onderwerp Recreatiepark Diekendaal  

- gedeputeerde Van der Broeck in een radio-interview op L1-radio dd. 18 juni 2013 

(http://www.l1.nl/audio/gennep-janine-van-hulsteijn-fractievoorzitter-vvd-en-

gedeputeerde-patrick-van-der-broeck-18-ju) 

 

 

De brief en het radio-interview roepen bij de PvdA-fractie diverse technische en procedurele vragen 

op: 

mailto:staten@prvlimburg.nl
http://www.l1.nl/audio/gennep-janine-van-hulsteijn-fractievoorzitter-vvd-en-gedeputeerde-patrick-van-der-broeck-18-ju
http://www.l1.nl/audio/gennep-janine-van-hulsteijn-fractievoorzitter-vvd-en-gedeputeerde-patrick-van-der-broeck-18-ju


 

1. Is GS op de hoogte van het feit, dat Diekendaal een complex van woningen is, in de jaren 

zestig van de vorige eeuw gebouwd, voor het merendeel verkocht aan Duitsers, die allen 

individueel/persoonlijk eigenaar waren met een soort Vereniging van Eigenaren?  Dat het 

huisjes zijn, die nimmer voor de recreatiemarkt beschikbaar zijn geweest maar werden 

gebruikt door de eigenaren en hun gezin?  Dat ook in de jaren daarna het complex nimmer 

als een recreatiecomplex beschikbaar is geweest waarin men al of niet via bemiddeling, 

huisjes kon huren voor een bepaalde vakantie/periode?  

Heeft dit feit een rol gespeeld bij de beantwoording door GS van de brief van B&W van de 

gemeente Gennep? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?  

2. Is GS op de hoogte van het feit, dat de woningen al sinds de jaren tachtig meegeteld worden 

als volwaardige woningen en als zodanig ook behandeld worden als het gaat om 

gemeentelijke heffingen en belastingen?  

Heeft dit feit een rol gespeeld bij de beantwoording door GS van de brief van B&W van de 

gemeente Gennep? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

3. Onderschrijft GS de stelling, dat goede ruimtelijke ordening ook inhoudt, dat een 

bestemming in een bestemmingsplan ook realiseerbaar moet zijn? Nb. in geval van 

Diekendaal recreatieve functie met bijbehorend gedoogbeleid. 

4. Waarom zou Diekendaal niet in aanmerking kunnen komen voor een bestemming recreatie 

(R (Sr-zhc))  met functieaanduiding (w)? 

5. Hoe verhouden de uitspraken van GS in genoemde brief zich met het feit, dat in het huidige 

POL is opgenomen dat het initiatief tot wijziging van de recreatiefunctie van bestaande 

recreatiewoningen naar een woonfunctie bij de gemeenten ligt? Betekent initiatief ook 

bevoegdheid? Graag een toelichting. 

6. Volgt de provincie met betrekking tot de situatie rondom recreatiewoningen het Rijksbeleid? 

Heeft GS de situatie van Diekendaal getoetst  aan de voorwaarden die het Rijk heeft 

opgesteld waaronder legalisatie mogelijk is? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee, waarom 

niet?    

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie Partij van de Arbeid Provinciale Staten Limburg 

Lia Roefs 

+31 6 53 53 0123 

liaroefs@gmail.com 

 


