
Moordrecht\.

1juli 2008
Onrechtmatige bewoning van
Bouwzaken en ruimtelijke ordening

Oktober 2003

Geachte inspecteur,

Aan VROM-Inspectie
Regio Zuid-West
Postbus 29036
3001 GA Rotterdam

Op 15 december 2004 hebben wij u per brief mededeling gedaan van het feit, dat de
gemeenteraad van Moordrecht op 7 december 2004 heeft besloten om het bestaande beleid
met betrekking tot onrechtmatige permanente bewoning op de recreatieparken in onze
gemeente, te continueren. Bij onze brief van 2 juni 2004 deden wij u dat beleid reeds
toekomen.

Wij hebben u destijds meegedeeld dat de raad zich daarnaast wel bereid heeft verklaard de
mogelijkheden tot het toestaan van permanente bewoning te willen onderzoeken. Inmiddels
zijn er in 2005 en in 2007 onderzoeken gedaan De uitkomst van die onderzoeken waren voor
de raad reden om niet tot legalisering over te gaan. Er is bovendien geen juridische noodzaak
tot het treffen van een aanvullende gedoogregeling omdat er tussen nu en 1994 geen wijziging
van beleid is geweest.

Dit betekent dat de uitvoering van het sinds 1994 geldende hancihavingsbeleid ongewijzigd
wordt voortgezet.

Voor de uitvoering van de handhavingsactiviteiten doen wij, gelet op een tekort aan
personeel, een beroep op een extern bureau, dat een zogenaamde handhavingsportefeuille zal
beheren. De werkwijze is als volgt: per jaar worden er 5 handhavingszaken geselecteerd en
afgewikkeld. Zodra een dossier is afgewikkeld wordt een nieuw dossier geselecteerd en in
portefeuille genomen.

De eigenaren en de bewoners van de parken worden van deze ontwikkelingen op de hoogte
gebracht.
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In de verwachting u en de Minister voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Correspondentieadres:Postbus 1
2840AA Moordrecht
Telefoon: 0182-346161
Telefax: 0182-346160
E-mail: gemeente@inoordrecht.nl

Bezoekadres: Westeinde 1
Openingstijden.maandag tim vrijdag
9.00 tot 12.00 uur

Website: www. moordrechi.nl

Bankrelaties:
Postbank:
Bank Ned. gemeenten:
Rabobank;
Btw-nr.:

Met vriendelijke groet,

Het college van Burgemeester en Wethouders va4 Moordrecht,
De gen tesecretaris
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