
   
       Verzendadres    Gemeente Barneveld 
            Postbus 63 
            3770  AB  BARNEVELD 

 
     Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 
1    De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner 

1a  Naam en voorletters ▍________________________________________________________________   man   vrouw 

      Burgerservicenummer ▍________________________________________________________________ 

1b  Huidig woonadres: ▍________________________________________________________________ 

1c   Postcode + plaats ▍________________________________________________________________ 

        N.B. Huidig woonadres aangeven indien u nog niet op het recreatieterrein woonachtig bent, dan wel voormalig woonadres aangeven indien u al wel op het  

                recreatieterrein woonachtig bent. 

1d   Telefoon overdag ▍________________________________     Telefoon 's avonds ▍______________________________ 

1e   Emailadres  ▍________________________________________________________________ 

1f    Burgerlijke staat   ongehuwd   samenwonend 

     gehuwd   gehuwd, maar scheiding lopende 

     gescheiden   weduwe/weduwnaar 

1g   Heeft u (voorheen) in de gemeente Barneveld gewoond?   ja    nee 

       Zo ja, welke periode van  _____/_____/_____ (dd/mm/jjjj) tot   _____/_____/_____ (dd/mm/jjjj) 

       Adres   ▍_______________________________________________________________ 

 
2    Gegevens recreatieverblijf en –terrein 

2a  Recreatieterrein ▍_________________________________________    Kavelnr./standplaats ▍____________________ 

2b  Adres   ▍________________________________________________________________ 

2c  Postcode + plaats ▍________________________________________________________________ 

2d  Per wanneer gaat de bewoning plaatsvinden ▍Per  _______/_______/_______ (dd/mm/jjjj)   

2e  Is er een exploitant/beheerder op het recreatieterrein?    

   nee    ja, naam ▍______________________________________________________ 

2f  Geeft de exploitant/beheerder toestemming voor de tijdelijke bewoning van het recreatieverblijf op het recreatieterrein? 

   nee    ja (verklaring exploitant laten ondertekenen, bijlage 1)    niet van toepassing 
  
3    Gegevens overige leden van het huishouden 

3a  Voor hoeveel personen vraagt u tijdelijke gedoogbeschikking aan?  _________  personen 

3b  Wat is de samenstelling van het huishouden waarvoor u de tijdelijke gedoogbeschikking aanvraagt (inclusief uzelf)?  

______ man(nen) ______ vrouw(en)  kinderen:  ______ jongen(s) ______ meisje(s) 
3c  Medebewoner 1 

      Naam en voorletters ▍________________________________________________________________   man   vrouw 

      Burgerservicenummer ▍________________________________________________________________ 

      Geboortedatum  ▍________________________________     Geboorteplaats ▍_________________________________ 

      Wat is de relatie tot de hoofdbewoner?   echtgenoot   partner 

       zoon/dochter/toegewezen kind 

       vriend/kennis 
 
 



3    Vervolg: Gegevens overige leden van het huishouden 

3d  Medebewoner 2 

      Naam en voorletters ▍________________________________________________________________   man   vrouw 

      Burgerservicenummer ▍________________________________________________________________ 

      Geboortedatum  ▍________________________________     Geboorteplaats ▍_________________________________ 

      Wat is de relatie tot de hoofdbewoner?   echtgenoot   partner 

       zoon/dochter/toegewezen kind 

       vriend/kennis 
3e  Medebewoner 3 

      Naam en voorletters ▍________________________________________________________________   man   vrouw 

      Burgerservicenummer ▍________________________________________________________________ 

      Geboortedatum  ▍________________________________     Geboorteplaats ▍_________________________________ 

      Wat is de relatie tot de hoofdbewoner?   echtgenoot   partner 

       zoon/dochter/toegewezen kind 

       vriend/kennis 
3f  Medebewoner 4 

     Naam en voorletters ▍________________________________________________________________   man   vrouw 

     Burgerservicenummer ▍________________________________________________________________ 

     Geboortedatum  ▍________________________________     Geboorteplaats ▍_________________________________ 

     Wat is de relatie tot de hoofdbewoner?   echtgenoot   partner 

       zoon/dochter/toegewezen kind 

       vriend/kennis 
 
4    Werkbetrekking hoofdbewoner 

4a  Welke vorm van werkbetrekking heeft de hoofdbewoner?   

  momenteel niet werkzaam 

  werkzaam op basis van:   vaste betrekking 

      betrekking in proeftijd/op uitzendbasis 

      tijdelijke betrekking voor periode van ______/______/______ tot ______/______/______  

4b  Naam werkgever       ▍________________________________________________________________ 

      Adres+vestigingsplaats  ▍________________________________________________________________ 

 
N.B. Indien één van de andere leden van uw huishouden werkzaam zijn, dit vermelden bij de ruimte voor opmerkingen 

 
5    Reden en overige gegevens aanvraag 

5a  Wat is de noodzaak voor uw tijdelijk verblijf in een recreatieverblijf ? 

       ▍__________________________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________________ 

5b  Voor welke periode geldt deze noodzaak?  

            Van  _______/_______/_______ (dd/mm/jjjj)  tot  _______/_______/_______ (dd/mm/jjjj)   

5c  Op welke basis beschikt u over het recreatieverblijf? 

     huur (naam en voorletters eigenaar recreatieverblijf  ▍__________________________________________________ ) 

   eigendom 

   inwonen bij derden 

   anders, te weten   ▍_________________________________________________________________________________ 

5d  Geeft de eigenaar van het recreatieverblijf toestemming voor de tijdelijke bewoning van het recreatieverblijf op het recreatieterrein? 

   nee    ja (verklaring eigenaar laten ondertekenen, bijlage 2)    niet van toepassing 
 
 



5    Vervolg: Reden en overige gegevens aanvraag 

5e  Kunt u op aantoonbare wijze binnen één jaar komen voor een woning in de gemeente Barneveld? 

   ja, voor een huurwoning (kopieën huurcontract of toezegging woning toevoegen) 

   ja, voor een koopwoning (kopieën koopcontract of notariële acte toevoegen) 

   nee 
5f  Is de nieuwe woonruimte bestemd voor uw algehele huishouden waarvoor de gedoogbeschikking wordt aangevraagd? 

   ja 

   nee, want      ▍_____________________________________________________________________________________ 

                 _____________________________________________________________________________________ 
5g  Heeft u een urgentieverklaring voor woningzoekenden verkregen? 

   ja, kopie toevoegen 

   nee 

   nog niet, is in behandeling 

   niet van toepassing 
 
6    Ruimte voor opmerkingen / toelichting  

 ▍__________________________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________________ 

 
7    Ondertekening 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart ondergetekende dat – indien de tijdelijke gedoogbeschikking wordt 
afgegeven – al degenen waarvoor de gedoogbeschikking wordt aangevraagd vrijkomende reguliere woonruimte te zullen 
accepteren en de permanente bewoning van het recreatieverblijf na het vrijkomen van passende woonruimte zo spoedig 
mogelijk te zullen beëindigen. 
 
Naar waarheid ingevuld en ondertekend door de aanvrager/hoofdbewoner 
 

Naam ▍______________________________________________ 

Datum ▍______________________________________________       

Plaats  ▍______________________________________________ 

 
 
 
 

Handtekening aanvrager ▍________________________________________________ 

 
 
     

Aantal bijlage(n)     ▍________________ 

 



 
8    Terugsturen van de aanvraag 

Stuur de aanvraag inclusief eventuele bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het formulier staat vermeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 1    Verklaring exploitant 

Ondergetekende, ▍__________________________________________, wonende ▍______________________________________, 

exploitant/beheerder van het betreffende recreatieterrein, verklaart er geen bezwaar tegen te hebben dat de gevraagde tijdelijke 
gedoogbeschikking voor bewoning wordt verleend aan de aanvrager. 
 

Naam ▍______________________________________________ 

Datum ▍______________________________________________       

Plaats  ▍______________________________________________ 

 
 
 
 

Handtekening exploitant ▍________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 2    Verklaring eigenaar recreatieverblijf  

Ondergetekende, ▍__________________________________________, wonende ▍______________________________________, 

eigenaar van het betreffende recreatieverblijf, verklaart er geen bezwaar tegen te hebben dat de gevraagde tijdelijke 
gedoogbeschikking voor bewoning wordt verleend aan de aanvrager. 
 

Naam ▍______________________________________________ 

Datum ▍______________________________________________       

Plaats  ▍______________________________________________ 

 
 
 
 

Handtekening eigenaar ▍________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwaarden tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 
 

De gemeente Barneveld treedt actief op tegen bewoning van recreatieverblijven. Dit doet zij omdat volgens het 
bestemmingsplan Buitengebied 2000 gronden met de bestemming “Verblijfsrecreatie” bedoeld zijn voor recreatie door  
personen, of groepen van personen, die hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben. Het voor een ander doel 
gebruiken van gronden dan waarvoor ze bestemd zijn, is volgens de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 
2000 niet toegestaan (artikel 41 lid 1). Volgens het genoemde artikel is bovendien het voor een ander doel laten gebruiken 
van de gronden niet toelaatbaar. Met andere woorden: het gebruiken en het laten gebruiken van een recreatieverblijf voor 
bewoning is verboden.  
 
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat uw verblijf op een recreatieterrein voor korte tijd gedoogd wordt. Om in 
aanmerking te komen voor een dergelijke gedoogsituatie, dient u hiervoor een aanvraagformulier in te dienen. Hieronder 
vindt u de vereisten waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een gedoogbeschikking.  
 
Om in aanmerking te komen voor een gedoogbeschikking moet aan alle van de volgende vereisten worden 
voldaan: 
-  de aanvrager moet een economische en/of maatschappelijke binding met de gemeente Barneveld hebben; 
- de aanvrager dient te kunnen aantonen dat hij/zij binnen één jaar in aanmerking komt voor een woning in de 
 gemeente Barneveld. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een urgentieverklaring van de afdeling Werk, 
Zorg  
 en Inkomen van de gemeente Barneveld of door het overleggen van een koopovereenkomst van een recent 
 aangekochte woning; 
-  de aanvrager beschikt op het moment van de aanvraag niet over een redelijke vorm van huisvesting; 
- de aanvrager moet kunnen aantonen dat er dringende omstandigheden zijn die er toe noodzaken om tijdelijk in 
een  recreatieverblijf te gaan wonen; 
-  het recreatieverblijf, waarop de aanvraag om een gedoogverklaring betrekking heeft, moet naar het oordeel van 
het  gemeentebestuur voldoen aan redelijke eisen van bewoonbaarheid; 
-  ingeval de aanvraag geen betrekking heeft op een eigen recreatieverblijf op eigen grond dient de  aanvrager van 
de  eigenaar en/of de exploitant van het recreatieterrein én de eigenaar van het recreatieverblijf toestemming te 
hebben  voor het bewonen van het recreatieverblijf.  
 
Wanneer een gedoogbeschikking verleend is, zijn hieraan de volgende voorwaarden verbonden: 
- de gedoogbeschikking is persoonsgebonden en kan zodoende niet worden overgedragen aan anderen; 
 -  de gedoogbeschikking is maximaal één jaar geldig. Daarna dient er reguliere woonruimte in de gemeente 
Barneveld  te zijn gevonden of de nieuwe woning te zijn betrokken;  
-  de bewoner dient zich op het recreatieadres in de Basisregistratie Personen te laten inschrijven; 
-  de gedoogbeschikking is alleen geldig voor het recreatieverblijf waarvoor de aanvraag is gedaan. Bij verhuizing 
naar  een ander recreatieverblijf vervalt de gedoogbeschikking; 
-  aangeboden passende woonruimte dient geaccepteerd te worden. Bij niet accepteren van passende woonruimte 
zal  de gedoogbeschikking worden ingetrokken; 
-  de bewoning vindt geheel voor eigen risico plaats; 
-  eventuele klachten over de bewoonbare staat van het bouwsel worden niet in behandeling genomen; 
-  door het kiezen voor deze vorm van huisvestiging ontstaat geen enkel recht op het verkrijgen van een (nog) 
hogere  urgentie. 
 
 
Er zijn personen en/of gezinnen die weliswaar niet aan de vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor een tijdelijke 
gedoogverklaring, maar zich toch gedurende een zeer beperkte periode in een recreatieverblijf willen vestigen. Het gaat 
hierbij om bepaalde vormen van overbruggingshuisvesting. Het gaat hierbij met name om onvoorziene situaties waarin men 
in het geval van een calamiteit (brand, acute relatieproblemen etc.) tijdelijk niet op het oorspronkelijke woonadres kan 
verblijven (maximaal drie maanden). Voor deze overbruggingshuisvesting dient vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te 
worden aan het college van burgemeester en wethouders.   
 


