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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 17 oktober 2022 
Datum GS-besluit : 

Vragen nr. 111

Vragen van  mw. H. Bouhlel-Lascaris (SP) over de aangenomen motie van lid Peter de Groot in de 
Tweede Kamer, “Integrale visie op de woningmarkt”.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 17 oktober 2022 door het lid van Provinciale Staten,  mw. H. 
Bouhlel-Lascaris (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Op 14 september 2022 heeft  VVD Kamerlid Peter de Groot een motie ingediend. De motie is 
aangenomen, alleen SP en PvdD stemde tegen. Deze motie maakt het mogelijk om vakantieparken 
om te bouwen tot woonwijken en deze bij de woningvoorraad op te tellen.

VRAGEN

Vraag 1:
Gedeputeerde Loggen heeft een notitie tijdelijke bewoning geschreven waar na maximaal 10 jaar 
het gebied teruggegeven dient te worden aan de natuur en met een uitdrukkelijke vermelding dat 
het niet als uitbreiding van de sociale woningvoorraad toegevoegd mocht worden. Is GS het met 
ons eens dat deze motie tegen het beleid in de Noordkop ingaat? Graag een toelichting.

Vraag 2:
Is GS het met de SP eens dat vakantievilla’s niet gebouwd zijn voor permanente bewoning en 
hiermee niet voldoen aan het bouwbesluit permanente bewoning en dus ook niet permanent 
bewoond zou kunnen worden? Graag een toelichting.

Vraag 3:
Recreatieparken zijn veelal naast en soms zelfs in Natura 2000-gebied gerealiseerd. Is GS het met 
ons eens dat ombouwen naar woonwijken dit nog meer ten koste gaat van de natuur dan nu al het 
geval is? Wanneer een recreatiepark een woonwijk wordt is dit dan niet in strijd met de Provinciale 
omgevingsverordening? Graag een toelichting.

Vraag 4:
In hoeverre is het omzetten van recreatieparken naar woonwijken in strijd met de onlangs 
aangenomen SP motie die stelt dat recreatieparken zo niet behouden moeten worden dan wel 
voor tenminste 50 % beschikbaar moet blijven voor mensen met een smalle portemonnee. Graag 



2022  111

een toelichting.

Vraag 5:
Is GS het met ons eens dat door de motie van Peter de Groot de opkoop van campings en daarmee 
het opzeggen van vaste staplaatsen door grootinvesteerders als Europarcs, Topparken, Dutchen 
group en Roompot aantrekkelijker wordt?

Vraag 6:
Is GS het met de SP eens dat de motie van Peter de Groot niet uitgevoerd kan gaan worden? 
Zo ja, hoe gaat u dit kenbaar maken aan de minister en de Tweede Kamer?
Zo nee, dan graag een toelichting.

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen 
na binnenkomst, beantwoorden.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z16929&did=2022D35682


