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Onderwerp: uitkomst ledenconsultatie tweede- en recreatieve woningen Hindeloopen 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Onlangs hebben we van de Gemeente Súdwest-Fryslân informatie ontvangen over de handhaving 
van tweede- en recreatiewoningen in Hindeloopen. De inhoud van de brief (gedateerd 16 juni 2020) 
met informatie van het college aan de raad en bijbehorende bijlagen zijn binnen het bestuur van 
onze vereniging besproken. De betreffende stukken hebben in Hindeloopen dusdanig veel 
losgemaakt dat ons bestuur er toe heeft besloten om in een algemene ledenvergadering een 
toelichting op de stukken te geven en te onderzoeken in hoeverre er steun vanuit onze gemeenschap 
bestaat voor de inhoud van het collegebesluit.  
 
De toelichting over het collegebesluit tijdens de algemene ledenvergadering is door onze voorzitter 
gegeven op de druk bezochte ledenvergadering op vrijdag 10 juli 2020. Voorafgaand zijn de 
betreffende stukken uitvoerig bestudeerd en we hebben onze lezing voorgelegd aan diverse 
deskundigen, waaronder de opsteller(s) van het advies (Gemeente Súdwest-Fryslân). Tevens zijn de 
stukken via onze website gepubliceerd zodat iedereen daar kennis van kon nemen. 
 
De volgende vraag is voorgelegd aan de totaal 142 stemgerechtigden tijdens de ledenvergadering: 
Steunt u het advies dat de Gemeente SWF (college) geeft aan de Raad? Na een telling van de 
stemformulieren werden er 9 stemmen met een “ja” geteld, 123 stemmen met een “nee”, 2 blanco 
stemmen en 8 onthoudingen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het bestuur van Plaatselijk Belang 
Hindeloopen met 7 bestuursleden had besloten zich te onthouden van stemmen om zo doende onze 
neutraliteit te behouden. Geconcludeerd kon worden dat 87% van de stemgerechtigden het advies 
niet steunt. 
 
Tijdens de vergadering is er bewust voor gekozen om het onderwerp niet gedetailleerd te bespreken. 
De reden daarvan is dat de meningen te ver uiteen lopen om op dit moment een goede discussie te 
voeren. Door het bestuur is duidelijk aangegeven dat er meerdere motivaties en redeneringen ten 
grondslag kunnen liggen onder een “ja” en ook onder een “nee”. 
 
Binnen de gemeenschap is duidelijk merkbaar dat er een groep felle tegenstanders is tegen de 
versoepeling van het bestemmingsplan 2005 (beschermd stadsgezicht) die ook door middel van de 
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huidige handhavingsverzoeken aan de Gemeente vermeende overtreders van dit bestemmingsplan 
tot de orde willen roepen. Anderzijds is er ook een groep voorstanders van het meer legaliseren van 
tweede- en recreatieve woningen (zowel particulier als commercieel).  
 
Gelet op de uitkomst van onze algemene ledenvergadering adviseren wij de Gemeenteraad met klem 
niet in te stemmen met het huidige advies. Uit onze vergadering is duidelijk gebleken dat het 
overgrote deel van de Hindelooper gemeenschap “nee” zegt tegen het collegebesluit. We adviseren 
de Gemeente Súdwest-Fryslân om meer tijd te nemen om over dit complexe onderwerp te kunnen 
besluiten.  
 
Wanneer u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Durk van 
Tuinen via tel. 06-42408572 of via het emailadres van het secretariaat van Plaatselijk Belang 
Hindeloopen pbhsecretariaat@gmail.com.  
  
Namens het bestuur Plaatselijk Belang Hindeloopen 
 
Met vriendelijke groet,  
 
  
    
 
 
 
 
Durk van Tuinen      
Voorzitter       
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