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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op dinsdag 5 oktober 2021 vond een controle plaats op recreatieterrein De Borkeld. Toezichthouders van de 
gemeente en de politie voerden dit uit. Tijdens en na deze controle ontvingen wij vragen en klachten, daarom wil 
ik u graag via deze brief meer vertellen.   
 
Aanleiding, waarom een controle? 
De gemeente Rijssen-Holten vindt een veilige en leefbare situatie, waarin het goed recreëren is, op de vakantie- 
en recreatieparken in de gemeente van allergrootst belang. De gemeente en de politie ontvangen diverse 
signalen die erop wijzen dat er op het recreatieterrein mogelijk sprake is van onregelmatigheden over de 
openbare orde en veiligheid, sociale problemen en onrechtmatigheid. Deze signalen zijn de reden geweest voor 
de controle op dinsdag 5 oktober 2021. Tijdens die controle onderzochten de toezichthouders of de wet- en 
regelgeving op het terrein werd nageleefd. Ook kregen wij beter zicht op welke personen op het terrein verblijven 
en onder welke omstandigheden. 
 
Klachten 
Over deze controle is een aantal klachten ingediend die vooral gaan over het tijdstip van de controle (in de 
avonduren als het donker is), de onduidelijkheid over de bevoegdheid van de toezichthouders en het feit dat de 
controle niet vooraf was aangekondigd. Alle vragen en klachten zijn telefonisch doorgesproken met 
desbetreffende bewoners/eigenaren. Met hen is afgesproken dat wij deze klachten meenemen bij de evaluatie 
van de controle.  
 
Bevoegdheid toezichthouders 
Een toezichthouder is bevoegd elke plaats te betreden, met uitzondering van een woning. Een woning mag alleen 
worden betreden met toestemming van de bewoner of als er een machtiging tot binnentreden is afgegeven. 
Zo nodig verschaft de toezichthouder zich toegang met behulp van de sterke arm. Toezichthouders zijn bevoegd 
de benodigde apparatuur mee te nemen en zich te laten vergezellen door personen die daartoe door hem zijn 
aangewezen. Ook mogen toezichthouders inlichtingen en inzage van een identiteitsbewijs vorderen. Dit en meer 
is geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. In sommige gevallen hebben toezichthouders 
verdergaande bevoegdheden. Voor het toezicht op de naleving van bepaalde wetten mogen toezichthouders een 
woning betreden zonder toestemming van de bewoners. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Wet ruimtelijke ordening 
(onder andere naleving regels bestemmingsplan) en is geregeld in artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).  
 
Van deze laatste bevoegdheid is bij deze controle op 5 oktober 2021 geen gebruik gemaakt. Woningen zijn alleen 
betreden met toestemming van de bewoner. 
 
 
 
 
 



 

Vragen? 
Hebt u vragen over de controle of over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Helga 
Kistemaker. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0548) 854 546. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
A.C. (Arco) Hofland 
burgemeester 
 


