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in de zaak van

de besloterr veunootschap met beperkte aansprakelijkheid
DUINRAND RECREÀTIE 8.V..
gevestigd te BLrrgh-Haarnstede.
eiseres in conventie,
rer\veerster irr r ooruaardelijkc recon\ entre.

vcrder te noernen: Duinrand-
gerraclrtigde: nrr. A.M.E. van Wijk-Driessen. adrócaat te Nijmegen.

tegi]n
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gedaagden in conventie hiertra tezarneu; de huurders.
eisers in voorwaardelijke reconventie hierna tezalren: de huttrders ntet een lliet verplaatsbaar

kanrpeerm iddel.
gernachtigde: mr. Nl.P.H. vatr Wezel.

l. Het proccsverloop

I .l . Llet verdere verloop varl de procedure blijkt trit:
- het trrssenvonr'ris van 6 oktober 2021 en de daarin vernrelde processtukken.

- de brielen van n':r. Van Wijk-Driessen van 2 november 202 l en 22 november 202 l. rr:et de

aanvullerrde prodLrcties 27 en 28;
- de conclusie van antrvoord in (r,ooruaardeliike) reconveutie:
- de akte overlegging producties vatr f)ttinrancl, met de aarvttlletrtle prodLrcties 29 tot en met

i9:
- de brief van mr. Van Wezel varl 2 I maart 2012- rnet de aanvtrllerrde prodtrcties I0 en I 1 :

- de aantekeuilrgelr ran de griÍïier van de nrolldelilrge behandeling op 25 rïaan 20]?. de

spreekaantekeninger vàn rÍlr. Van \,\'ijk-Dricsserl el) de spreekaantckcnittgen varr mr. Van

Wezel.

1.2. Ter zitting is ronnis bepaald op heden

Re c rc al i e pat'k D u i n r«tt d

2.1. Recreatiepark Duiurarrd (lrierna: het recreatiepark) is gelegen aal de lloge*eg in

BLrrgh-Haamstcde. gemeente Schouuen-DLtireland en rvordt sinds 1964 geëxpioiteerd door
de familie Blom. Het recreatiepark bestaat uit nree delen" Duinrand-Oost en Duinrand-Wesl

1.2. Nalrettussenvonnisvan6okrober202l heeft Duinrand verzochlde procedure in

conlentie tegen de gedaagder die in de da.ev aard ing zij n vermeld otrder I . 7. 10. I4- 19.1.

19.?.Zl.24,14.i5.36.42.44.46.49.52.64.66.7leu75doortehalen.Vooísheeft
Duinrand bij gelegenheid van de mondelinge behartdeling kenbaar gemaakt ook haar

vordering tegen de iu de dagvaardinu onder'63 verrnelde gedaagde. tevers eiscr in

voorrvaardelij ke recon! entje. te t\ illen intrekken. Gelet op deze verzoekett en de insternm ing

vau de betreffende ,uedaagden. is de procedr.tre in conventie tegen deze gedaagden. als ook de

plocedLrre in voor» aarde lij lte recon\,enlie trrssen de in de dagraardirrg onder 63 vennelde

gedaagde en Duinrand. op de rol dorirgehaald.

2. De ltiten
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Op -l I maad 1992 ís Duinrand Reueatie B.V. opgericht ('Duinrand Recreatie B.V. ottd'.
zr.lnde een a[dere vennootschap dan Duinrarid. in ltet lianti:lsregistet iltgescltrvvcrt trttdet
nunimer 220161 42 ). Bestrrurders van deze venurrotschap r.raren de heer M. Blon.r (h ierna:

Blo ) crr rnc\ro !! A.[.. Blonr-Borghr, ls {de o]oedeí iarr Blontihierna: l]lonr-Borghottts).
Dezc rcnnootschap is op l S oktober 200J outbonden en is na verellenins op l J januari 2005

upgelruui,ler 1! Lcstaau. Dc c;(ploitàtic !{lt Rderil&litpu!li Duirir"rl,.l i, dertijds als

eeni'nanszaak voortgezet.

2.2. Op 7 april 2008 zi-]n Fiorinvest B.V. (iLtgeschreverr in het handelsregister onder
nurnmer 20119857: hierna: Fioriuvest) en Dr"rinr:rnci ('Duinrard Recreatie B.V. nieurv'.
ingeschreven in het handelsregister oucler nurnruer 22056320) opgericht. Fiorinvest i5,

althans rvas destijds enig aancleelhouder en bestuurder vau Dr"rintand. De activa en passiva
van Recreatiepark DuinranC, althans de onroerende zakcn" zijn ingebracht in Fiorinvest.
Siuds l8november20l6isl'iori Group B.V. enig aandeelhouder en bestuurder vatr

Dri inrand.

2.1. Fiorinvestcn Duinland zijtt op 22 mei 20lTvoorvijfjaai (vanaf ljanuari 2017 toten
met 3l dccernber 20? I ) cen cxploitaticoveteenkorrlst aangegaan. 1l de consideralrs van deze

overeenkourst (hierna: de exploitalieovereenkornst) is - order meer opgenomen dat
Fiorinvest eigenaar is van diverse percelen aan de Hoge"leg te Burgh-Haarnstede. dat
Duinrand een aalltal van die percclen als recreatieterreiu (Duinrand-West err Duinrand-Oost)
hirurt en exploiteed. dal Fiorinvest voonreolens is dit recreatieterrein {)p tcnnín te

herontrvikkelen en dat Fiorinvesf eir Drrinrancl hLrn aÀprakerr olntrert de lruLtr en exploitatie
daarvan in de exploitalieor ereenkrinrst !rersert vast la lcggen. ln rle erploitatieovereenkomsl
is voorls - onder rneer bepaalj drt Drrinraurl als e\ploitant l1'ret betrekkitg toÍ de

standplaatsen nret clerdeu lrrruror.ereerkorrsten slriil (atlikel 2.2.). dat zij in het kadet van eer
herontrvikkeliug van het recrealieterrein gehouden is alle hLturovcreenkornsten op te zeggen

en dat Fiorinvest alle daartiit vooÍrloeiende kosten zal Cragen (anikel 4.1 I ).

l {tt i tt'ette re e*ke*t s t e n e n ílei x:' n -:.rt t ïq Lt trdcu

1.4. Dc huurders ltrrcll allerl eel'] vaste sta[dplaats (onbebou"vde grond) op lret

recreatieparl. De stantiplaarsen vau de huurders zi.jrr gelegel1 op Duillrand-West. De

betreffende lruurovereenkomsten (hierna: de huurovereenkotnsten) zijn op verschillende
rnonreriter gesloteu: een aautal daallal is recds vóór 2004 aarlgegaall en de overige
huuroveleenkomsten zi.jn in de periodc vanaf I januari 2006 lot en n'ret i atrgustrrs f0l9 tot
stand gekomen.

2.5. Op de huurovÈreenkonlsten zijn Rec ron-l ocr r* aarder loor vaste plaatsen vau

toepassing (hierna: de Recron-vtrorrr aarden ). Deze voonvaarderr van de Verenigirg van

Recreatieonderncmers Netlerlarid zijn tot stand gekorren in overleg rnet de

Consumenteubold en tle A rvWB. In de per I januari 2003 in u.erking getreden Recron-
voorrvaarrler (hierna: de Recron-voolrvaarden 2003) is - voor zover voor de beoordeling van
het gescliil van belang het volgerde opgenomen:

Àt'Íi1,.! 3: []uttL è1, illli,tp ,q lt tri:ttt-,rl.r]r.st
t í). ')rttc'r i.t,,:)t .t .; :ii ,. o:,t : 't r:,::- , /'ii rt,1it tt...!11c.)i)

:ir:.t,rt; ,. ix.:t: ::L:.,tnLr..,t .: -,:t: .'.t,::,:,:.'.1.-::,.:.:r,:r.'.:rrr.l:,r,..,r:,irr.r.\,.r:.t.)ti.j).
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tl.lt uttt \tot r.t hÍs't e ge :ol e t t kl ryè, l

tn de per ljanLrari 2008 in *crkitrg eetreder Recron-Yooru aarden (hienra: de Recron-

voorrr aarden 2008) is - r oor zover voor de beoordeling van het geschil van belatrg - het

.,o1gende opgenomen:

Artitel 3: ttuur en nJloílp vr lt o\!ftenkotrtst

! DLc'trrLt,ti,rr,t:tri."',it\',,attt!ir,'!L!ji.1.t't.:lt--.it:tilt.':or.ieir'tttttrtéi,;1td) í );/í1 'odt!rutiDli'
iíi.r\o" tritur\ .!ríctletit it t t,t, i!t: jer;r t rrntrtti ctt,/., ,:!. :l,rr {d,l,1t,b \'&' u!ttbt1

tititknr i.ttt 'r.l):\\t!!t.ti t'ttl,i:( t

De per I rnaan 2016 in uerling getleden Rec rolt-voor\rr aard erl (hierna: de Recrott-

\oor\\ aarden 2016) luiden - r oor zoyer voor de beoordeling van het gescllil ran beiarrg -' als

! o lg1:

lltll l! tlaÍeanl aaAu rrloal tttlttt:

?L\'t] Itt)trtt11t;r!t ilt tí'-.rt:.rrÈ';Ll.-,1"t/,1llt!trt'rttj;jl?:t',,:1..rtr1':íJt te"'tt t.ltl!'"

»rtr hL:t lit r»tt,:q

. ilrt.t,t!t,!.t t' !ti,\:; i. l.ilt.t.t',.Í.!'r'.t!,iLlt!.ri1i!\\t)l1t,'\')ttnt!:1!".tJtr';ó,'rririr/;.r,:;/,-'is

i:tLr ort,r t,t.i ;L r;, rttt, 't
, tut! or!rt,;,tl:,)t 't1\nrtt,t ,1.;t,: piuat' x,'t:.i,r,,-u,:,t ;!cor <i,.'"'ui!,rt',:.. tc'!.)r it,t ti,klttttt 'it

jt)it\tn!t.i..ti n,t.l..t iiri).t:itit!'i t)) !..1.,),)lt:) t ,

. i rr|..,")i, ,t,'"Lt:l",tttwtrttí,:t':i,!!,,,,i1i.1"i,,1r..:!a:i,:!tttti;:"t:Í: rJ r4rri.|'r,r,'13,r,r./r.s r.ri:.1.

t|2t !?t'!:<rli h.íi! lt|dll.,t t: !v: <t.t: Jt t'ottrtuct:ttitt't otr'ei! 
't,t'r 

q;lr;:;.tiag t' tttthu h,tg<h'ek,'

\' ttLt'1.tt ri\ ,tut !\r't,itn :t. h lirt | (t:Jr,, tat l. I i! )it!l!?n' .rt"tt\ti! .t tír it:!':t, itli t'..l:1tr

,1.ííÀcl 1 : I)tJinitit!s

I it; th::r t rott:Lt,trlt:, | 1r tit 1. ':t!:tlt t c)tlr)
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i *!!ft!!|tl 1ri!,. :. .i!: :,j.,1 .1, ; ari:: i,:.,:;: ti! .:!rat: r:,i,,::! .: , j.. ;

i. ,tt!1,!f,i{1rk ' ,i,,;1,,...',. ":.. tr.t: ,.,,1,.,'r}.,1 t'.:::i1... i)t rt:t :..:t -..?:toi.-,,1:

.! lrht\ .:,ti; :,tt:./-. .,i,,,:,, ).'i i, :.1.. ;t;:'t,:::i:: t.t.:.:|i.;:
i;::,:t.tt,:: :'; xt :..|t, : ::.. :.,i
trtt4)rutrilílrl. :. :, ',.. t,::,,.l- ' : i, :: ,::

,]:]!l/.,l.].].1j::j'l,].;,.:...,':'.,,...|.::'.,.;.,.:)'::.,1';,.',.;)

::i: t:t::t ::-::ir'r:,:t.,:- ): r/'t. t..),.! )t, . ,,':rr,.f'.r-..-:,.i

::.:,t.,1,/,..:! ),':,t:t t, - . . , t , , . , . , . . . , -: . : .l: r:,r :r,,;r;'r.,r \t):,i:: .;r,..,1

i). l.(rtt' tt.1\tr!tittË .:tt.. it,..t :,)|:|| ).-:.|:;). l.:.t: !i...; r.,',t lttt ! r , r r . i: :a. . :.. :1 .

.-l)'ÍiAèl .l: t]"u1!t! uJ!,ttl \.!fi i. tlLrtttrlrtit

t)':'1,i, :li t1,,,1 )at.;a)).',. ',:: , t.: ..1:...

]|'..||i,!.1'1|:...!ij:t..|).!f].'.|::.i:.,|l].,.

.N]t;Ad I ;: ttàihíl;!;]tI loi:ï lt t*l!j't!i,fr

ar,,r r,rr,,, ,..,!9r. )!:tt..,; t,:?t!: r ,-\.,rr !r,., ...:. r t)tt.1...)|..tr titt): it!bt:..,:)

,.f.:r,,:t) i:i ..i .), t,:.i(, tt . t!:),:: ,.tt:.:t.i:i:t:t,t:;

tjt:t:.1.trrl;t',t!::;,:,;r,t:t).:t::r.:..)i-).,t:,).!,)r.:).:!1..:!l :.)j't::tlt::..,ttti
: ;),-.)t:tt !,rjf;r,,r.,:j.r:,:::..:ji-,. ',':r,rr,in.i't 1a...;,,.,.'.t !:, t:'::: l::

.ltt!)..1 I : : Íltrí'tttt \rit,!
i i)r: ,t tt,.ti ., t:::ti).i!.,1,i r'.!,i i,it.r..:.'...a t.:; .r.: .i:..., t;|..),,tt r.).)r :.!1i .. :.r)!!;/!!:;a:,.

\',) ): i,.i.t t. li, t:, 1:, :.) r.. r'): i.it i!'

:a,i/trr,rrr,,r.lr:i.,jt!r.r't::; ,1.;.t::::.:1.)!i:tttt:):r,:::,;.1, at,.1.,,)t,r:;,\t:/|,:t1...tt i;,,.r:.,- .-.r.

\r:':), ll,:.t:t ,1., t,t) . .. - ) 
' 

. i .. : , t - i : ) . t i :):
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2.6. In de'Vaknola HerstrLlcturering'^ een toelicl']ting van de Recron bij de de Recron-
voor-lvaarden 20 Ió (lr 

'erna: 
de Vaknota), is - voor zover l oot de beoordelil1g van het geschil

van helalig hel volgende opgenomen:

AïliLel I I B!littliging iaaÍ de oni? tu,t!!',

Atlíkél I 2 Herstrudrr!ï;l!:

+ ;.)t1 !i.i t\ .t)tt:).t ? 1) r,t . : ;

;ii.,r-r,.,.:;;,rlri,r:il..r'. \.:,,L) jt t.,,:r, r'.,i!f_),'r,i:r.:.,?i-,r):)r..,.,r:lir:.r:(r: 1:,,i:!. l

,;i .-!t :t tt'.t;:;ir:,tt;1..;, -..,,rrrr. - ,,ir,ri.i,.r - : , 'i i- .,!'t:t).t 1t tri.,.: ):

,1.,,,::.it: t-. .)):)ti.): t).)i: :. t)tt:t. \.1.,,.1 :t f-:)r,:,rlr!:r,r:,, 'ttt :t:t,.,,', :t,tt:.!,,

,t...:;ittrt:iu,i.;L::.\'t.'i:.,lr.r'.::,.r,i-'i.,,r.,Jrr,'.;r.'.,:,,,1.,;,.-,rr,l,,rr':rr,..'i,r:rr.,rri.lirri.,r,rr,!.rj
',rl.r1 r.'l:,rr.:.-"-:.iri,r,,il'r.:.ii:!:],r.:1.':rrli .i"i.l.,:rr)r,h i:,rr I

.tr at!:a,,, i',:/ rt ;:ir

.:; 11:,,r. t.t.t ,r i: . , ; .. : ) 

' 
i ] ..;. tr:,,ri..: 11.: .!:1,.t.,!.1 t: i i') r::: r,! ,t: ,:tt.,ttlri ,t,::: t;r',.r1':,'

lt,,!:t,]t .r,1,,.,., : .. :. ) ,', i:-',,,:,:'r,trr:,r irrr:.,.; r:t,-.)..i,ri )'..! iit! tltt,:t:,t!
tr;?,,!:li.a ttat:trt t)t .:'. a;., , | , i ' 

1 : ': , 
) ) ) , . : ii,a.|-:t itl; .:ia.,.,a.:ar! :,.t:.r:.',.
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2.7. In geen vaÍ] de hrnroyereelkomsten is hepaald daÍ de hrirrrovereenkornst op een

bcpaalde datunr ran rcclrtsrrege z,al eindi{en. Alle hLrurorelcenLonrsterr zijl rool de duur
van een 

"jaar aangegaan el zijn telkens ovr-r'cerrkorrstiq aÍikcl 3 van de op dat mol'nent
gcitlerrde Ruururr rutrrrrilrtlerr riret eerr juur rerlerrgLl-

2.8. Een iiantal huurders gebntikt de gehtiLrrde standplaats voor de plaatsing van een (niet
meer) verplaatsbaal karnpeerrriddel (caravanlchalet). Op de standplaatsen val de andere
huurders (de eisers in voorwaardelijke reconventie) is sprake var een tiiet verplaatsbaar
karnpeermiddel (r,akantiehu isje),

l le rs t ruc t t a'eritqspl ut - bes ! u to's re c h / e I i k I ft i et: I

2.9, In het kader vau een beoogde heront,,vikkeling van het recreatiepark hebben Duinraud
e n F iorínvest op of orn streek s 20 septem ber 2 0 I 8 aal de gemeente Sch ouwen-Diriveland
(hierna: de genreente) een presenlatie gcgeve!1 var lrun 'B urgh, ['laamstede Resort,
Nlasterplan Concept'.

2.10. Iu november 2018 zijn l-iorinvest en de gelneeute een ir')tentieoyereelkomst (lrierna:
de interrtieovereenkorllst) aangegaan. ln de considerals van de intertieovereenkomst is -
onder meer - opgeíron']efl dal Fiorinrest in novenrber' ]017 bij de genteente een
princ ipeverz,oek r,oor de herontuikkelin_q van llet recreatiepaik heelt iu-qediend- dat
Fiolirvest de haalbaarheid van het bctreflènde plan r»r het park (Duinrand West en
Duinrand Oost) "on1 te vonnerl rlaaÍ eer terreifl met ltaxirnaal 220 recreatic"t ou ingen. (... )"
nog rnoet oÍrdeÍzoekert en aantoren^ dat zij het lrerslructu reringsp lan in een einddocunrent'
zal toelichten en F-iorinvest in de genleente de intenrie hebben 'om bij eer positrer,e
uitkomsl ran deze fase vervoigstappen met elkaar afte spreken".

1.11. Op26.juni 10i9 is het in de intentieovereelkomst bedoelde einddocLrnrent bij de
gemeente ingediend.

2.12. Duinrand-West en L)uinranti-L)ost vallen ouder het bestenr rn ingsp lan 'Kop van
Schouwen' ( inclLrsiel ' I e herziening Kop val] Schou\!en'). Dit bestem rn ingsp lan voorziet in
eel bevoegdheid van het college van burgenreester en rvethoriders orr onder bepaalcle
voonvaarden het bestemrn intsp lan te wiiziger. Op 2,1 fel-.rLrari 2020 is bij de gerreente een
r.rijzigingsplan ingediend "voor het mogelijk lnaken val 100 kampeerhLrisjes terr behoere
va0 de realisatie val] het pmject De SchoL[vse Valleien Wesr (voolheen Duirrand Wcst)".
Bij de indiening var dit uijziginlsplan íhierna. het ivijziginusplan) zijn orrder meer lret
volgcnde oprrerkingen geplaatst:

'| t).\: !!,: !i||)ti:) :;:tt,):ttlt:,r:.1 :'r-rrir" irr:i] !: a;t :,.t ,, ;.;!:'t/;,,1. t:

' a)rr.r/..!:,),,r,:''rri:t;.t.it),)!:...,:.j;ij,t::;ri,r.ril.rt:.rr,,,:;rr.!.t.1.'titt:r.:Ji.:;i!.\t't:r..,.),1..ti.,1:i))t
'.rt'rlTiit:t,.::: |)r!:tt ) i! /r'.r,.r,r--:1:;rj.tf.rarl! .1..tt,!,rr::,: :.)l t',:.!;-.!.i!ri:
i). .l!i) -ir..,,,)t).tl

t:.jil.:il''l:!):.l:).,l.:'.);.,;;i.,::.:'
i):zt;r:ir,:,:.).;;t::t,'.,:;,.',:: r':'.:.,,r':r'r r,,,.;i: 'at.,t']..a ..t!t;x:ii)..1
,)'rr:1. ir:li. rtr,,i,rr',.rir.r"r -rit:
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2.11. Op 5 oktober 2020 heeft het college van burgemee§ler en lvethorrders van de gemeerte

(hierna: het college) het .'Ontwerp-u ijzigingsplan Realiseren kampeerhuizen camping

Driinrand Hoge*eg 96a Burgh-Haarnstede" (hienra: heÍ ontrverp+r ijzigingsplan) ter inzage

gelegd. met de volgende toelichting:

.tu\1!stciiii.!eri t t ltst.tttt rotrirtLt t't:u!til,,i':':i leu'LLtsj'r'tttt'!i .l l')i. i1t'irt!'t]tt'retins toor h,t

\t!.tttiiiA12.! l.).st gtutL,tti',i' r, hci rttttt'tt.,:ttt,3:.,1?t ! it:!tt<iLi'it { lli!roD ï t!. iL'.li ti.'\'!r! lí)t)

;,.l,tt)!t!tlti'isj!s.Ort'<lL!trtitPat'i1!'!tje::ttcg.tir1i.t,'ttrrtieti..r.!1t\'?t-:a.l:tot \.j-r,?),iqt r'r i'."

h,,s t <' iu;t i agsi i a ;t ; ng,' tí t L »,í

lírtp!!i):teíti!"'(iiat)l)1tttt,t,!ltrsiilíi,:r\tist)ó'!) lí.! aa:t?itll,t 4!, i t Ílogt\\ !? s.:'Ei): tit;!oít Yctl
onalo'.í..,1 ki! td,r ltt pintl

2.14. Op l5decernber2020isvanuitdcSerneellteaanDtrinrandkelbaargernaaktdathet
co llege r oontentens u as het ont\\erP-$ ijzigingspian (ge\\ ijzigd) \'ast te stellen' Dit heeft het

college verv.oleeus brj besluit rau l7 december 2020 gedaan (hierrra: het *ijzigingsplan).

2.15. Op l2februari 202lis-ondern'teer--dooÍdeVererrigirtgf)uinrandSamettSterk.
\!aarin (€en deel van)de huurders zijn. altltans waretr Yerenigd (hierna: DSS) tegen het

ivijzigingsp)an beroep inrestelil bij de Afdelirrg besluorsrecl'rtspraak ran tle Raad van State

(h ierrra: de A fdelirrg ). Op I 5 lebruari 20 2 I is de beroepstertn ij n verstekerl zonder dat ee n

voorlopige voorzieuing was Íngediend- zodat het §ijzigingsplan op l6lèbruari 2021 in

rrerking is getreden.

2.16. Op 7 nrei 201 I heeh F iorinvest een aan vraag inged ie nd voor eerr

orngev ingsver-gunlr ing voor het bouwell \ an 69 recreatie§oningcn op Duinrand-West

thierrra. de dan\ raag onr gr'\'irtlsvergtttttritto recreaLietr oningett ).

2.I 7. De Aldeliug heelt op I juli 202 I opdracht gegeven aan de Stichting Advisering

BestltursÍechtspraak voor Milieu en Ruimtelijlie Ordening (hierrra: de STAB) om de roor de

beoordeling van het beroep relevalte Sevolgen van het rvijzigillgsplatt te beschrijren.

2.18. Op lgjuli 2021 is hetornlerp van het tlieu\\e besternmingsplan'Schou»se Valleien

Burgh-[.laamstede' ter inzage gelegd.

2.19. Op 2 augr.rstus l02 l heeftde voorzietringenrechter vatr de Afdelin-a het verzoek var
onder meer- D.'§S orn het *ijzigingsplan te schorser totdat de Afdeling in de hoofdzaak

uitspraak heeft gedaan. afgerrezeu. Dt voorzieningenrechter heeft daartoe overl!ogell:
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\ti:tgulgsphtlt.oat'l.titn,lab.xl<ttr1rotL.ttttrtoniigzoritl«l,l orer ltet htttocl' op:itltell tt
tusntt,,attta!rji":iu (!.,or,4.i.1/:]l'r,?-(r','l!"n|"4&\!:(4i!inq()i('t\l"r',-ai t"^h"

De xnr:tctutt,qtn' athtt) i.\ tia ort \.t'1 .rtJ,:!i l4t 1,rt 1*1 r!'o{L 3t.,1 sl')uh?is(nl tul« !. it
er')!iJ l het a:il:j1 \un ut) \ ..|,lni)t!! \ tn' :t!Jtitt! 4t ht\ t (l).!i!1

tldtut!'tq\dtt,l,'ttr(it!irgt'rttitJtitiltsLiut;t,t,ur:i1!t-r!uu.)ttl ::rLltiittlttt t,tttlrtlttt

cchter nrer ,.ao' :od.i tle \,jt?ntgir,g etl utt,!eratt itr :rtung ool; l*hhL'c et Aend

2.10. DeSTABheeftop ITror,cflbcr202lltaaradviesaandeAtdelinguitgebracht.'fen
tijde van de rnondelinge behandcling irt deze procedure had de Atïeling nog geeu uitspraak

gedaan in de beroepsprucedrre inzake het \!iizigingsplarl.

2.21 . Op 2i decernber 2021 heeft de gemeenteraad het nieulve besterrmingsplan'SchoLtuse
Valleien B ulgh-Haamstede' (ge\\ijzigd) vastgesteld. Ten tijde van de mondelin§!€

behandeling lag dit bestenr m ingsplan (ltiÈrna: het bestemmingsplar) ter inzage. lrl de

toelichting op het bcs(ettttnittgsplall i:r - !ur-rr zu!cr \att lrclarr-u lrc[ vul-ventle opgettotueti:

Ll Adtrlcilitry l rl

il,.rc.1t1, lrt,ttt li l)r,\(/r,)r/r,J(l-!ii,i!t')i.:'t.iit!trt4tt,t'»tl,tt;,',t,Ln',:;tLittiitl!ti.tt.t.'.'1111dc

llttitti,»tcr'ti eaj ?rh!!l ,rt !.rrtLLDit,tlt,rttltrt'crtattrttl,:\ttr:i!t,lt1!r'tt4t.l,!t'igcbiclllLsr tuile

ItL'l<LhiLlt»heluent'\,tr!ot,tr!i!.tttt!t !ttrot.it'tlLbott!'tott^'ak!-Pl&t) t!' ttttië!:ltatry i ('t !ll4nr

g!lit:t. !)'.1 a)1t\ 1Li.,Ll

ktntrLthtrr:tias. D! o\(ri.!,! ont\t iLlcl),t.1an op ivr t' ]|rtelilA tlet! :ij» tttogelrll" hnnet ll?r ge!lenl,t

b!!t!r!rtinqspit)11 Ko|Lru Stltoii,:ett t lnti! ieitr','ktnq KopvtnSii;ott'tttt lJitlltt! l4lzehiel ()o!t it

h(Íh^'\Èn en gctacttt

2.?2. Op l5 íebruari l0l? heeÍt de getneente aan Fiorin!'est nleegedeeld dat zij ir dÈ

aarrvlaag om gev irrgs! ergul)l illq recteatiesolliltgelt on[!ankelijk is etl dat deze atallvlaag in

besinsel voor 29 rnaad ?012 zal uordetr afgehandeld.

( )1t: c ggirr g h u unttare e n k o ttt.t I tt t

2.2i. Duinrand heeftde huuroverecnkomsten bij brieven gedaleerd l6 decernber l0l0
opgezegd regen 3 I decetrber l0l L Deze brievetr ziju in decernber 1020 door een

deurr,,aarder aan de in Nederland \!oonachtige huurders betekend en zijn everleerls in

december' 2020 met een aanv[aag ] oor de betekening daarvatl aan de in het buiten larrd

lvoonachtige huurders naar de ontvallgende instanties in het btriteIland vetzolrden. De

betekening in het buitenIand hecli vervolgens in jarruari 20: I PIaatsgevonden.
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2.24. ln de brieven aan de huurders van standplaatsen me1 niet verplaatsbare
kampeermiddelen (vakantiehuisjes) is onder meer - opgenomerl dat de huurder recht lreeft

op vergoeding ran de »aarde van het katn peertr iddel. dat opdracht is gegeven voor ee:r

taxatie en dat de huurder zal '"r.orderr uitgenodigd voor eeu gesprek teneitrde aan de hand van

dat taxatierapport concrete afspraken te nraken.

2.25. De lrrLurders lrebber de opzesrging niet aarvaard en hcbben zich op het standpullt
gesteld dat de hrurovereeukomsten bij gebreke van een opzeggingsgrond nict rechtsgeldig
zijn opgezegd. Een aanlal huurders heeft daanraast een beÍóep gedaan op onbevoegdheid van

Duinrand onr de lruurovercerlkornsten op te zeggen. VooÉs heeft €en aantal huLrrders rnede

het standpuot itgenonren dat de opzegging n iet tijdig is gedaan.

2.?6. Duirrraud eu Fiorinvest hebben gezanrenlijk bij aargetekende briefvan l6 uovetlber
2021 (nogrnaals) aan een deel vari de lriurdels. rvaarvan in deze procedure thans in totaal

rrog aclrttien huLrrders zijn betrokkerr (lrisrna rveergegevert op voigorde val de (in totaal .34)

brielen zoals orergelegd dool Duiurand als productie 28: Basclrke c.s.. Varr Kuijk c.s.. C.

den llollauder, Van Velzen c.s.. Pientka. Derr Llollander c.s.. Kluijtmans c.s.. A.lvÍ. den

llollander. Versnel. Oprins c.s.. Joosten c.s.. Bergsternranrt" Molhoek. Torenbos c.s.. Janssett.

Snroldels c.s., Krielen c.s. er Van Leeur"en) de hutiroveteenkotÍtst opgezegd en u'el tegetr 3l
deceLnber 2022.

f.27. Daarnaast heeft DLtinrand b;.1 aangetekende hriefran l6 ttovetnber 202 I (nogmaals)

aan een deei van de huurders- »aarrar in deze procedure thars rlog zeïelr hLrurders zijn
betrokken (lrierua ueelgegeren op vol-lt,tde van de (in totaal 34) bríeven zoal: ovetgelegd
cloor DLrinrand als prodLrctie 18: Engeltrauu, Bcrgholz. Houben. WoteÍs. Dreier. Manin-
Schröder c.s.) de liuurovereelkornst opgezegd. ditmaal regen 3l decernber 2022.

Trduties ínxke ticl |crllltrulsbuïe ktntTtecriuitklelen

2.18. Blom heeft narnens Fiorinrest opdracht gegeven aatr de I'ieretr Van Erp en Tullemans
vau VOF klaas recreatie bedrijÍimakclaardij te's-Hertogeilbosch onr de niet verplaatsbare

kan peernr iddele n te ta\erel. Maas heeft op 4januari 2021 haar rapport tritgebraclrt.

2.29. In april 2021 hebben 'faxatie- en adviesbLtreaLr lvlinderhoud etr Houmes Makelaars in
opdracht van DSS met betrekkilg tot de niet rerplaatsbare kampeermiddelen eerr

taxatierapport uirgebracht.

3" Het gcschil

tIl conl enlle

i.l. Duinrand ,,ordert bij vounis. uitroerbaar bij voorraad:
I. voor .eclrt te verklaren dat de hunrorereeskomsten op i I december 2021 eindigen ofzijtt
.seëindigd. althans r:p een door de kantontechtel ir.r gocdejtistitie te bepalen rermijn zirllen

e indigen:
ll. de huuíders te veroordelen orn de door hen gehu urde j aarp laatsen op vakantiepark
Duinrand-West. geleger te (4328 PL) Bur-eh-Haamstede aan de Hoger.reg 96a- op uiterlrjk j 1

december 202 l. althans op een door de kantonrechter irr goede justitie te bepalen datunr.

geheel leeg en ontruimd ter beschikking yan Duinrand te stellen en met alle daarin/daarop

biad li
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aarwezige persoretl el] goederelr te verlates el] te olltrrrilnen en onlruimd te hottden- op
suafle vaa een drvangsotr van € I .000.00 per i:lag of dàgdeel. nret een lrlarirrulr \ al
€ 100.000,00. althars een door cle kantolrechter in goedejrstitie tr: hepalen hedrag eu

ntarintrrnr. lool irdere ,.la-!r of gedeeilc daar\ er] dal elk vair de lrLrrrnlei s daarloe irr r elzirinr i:
Ill. de hLrulders te veroordeleu om. iridien zij niet binnsn de gcsLelde ternrijn aan het vonnis
roltluut cn IlcL du ollililri!rg il gulrrcLc blijl'crr ur Duirrrurrd de uritrriirrirrr.l ,rulfdirrrt uit le
(laten) voeren, de kosten van de ontrrriming- op veÍoon vatl de daarloe benodigde
bescheiden, bestaande uit een e\plool als proces-verbaal van de met deze berverkiug van de
verlating en ontnritring belaste gerechtsdeu t* aardet. ',vaarin deze kosten gespecificagrd
rorden opgegeverr, aau DrLirrard te voldoen;
IV, de huurders hoofdelijk te veroordelett in de kosten van deze procedure. de rlakosten
daaronder Lritdrukkelijk begrepen.

i.2. De hirurders voeren verv,eer eu concludeÍen lot niet-ontvankeliik verklaring varr

Duinrand in haar vorderingen, althans tot afrvijzing van de vordÉringen, !nct veÍoordeling
van DiLinrand, bij Vontis uitr.oert'aar bii voorraad. in de proceskoslen, te venneeríleren met
de nakosten- een en ander Le voldoeir biluen veertien dagen na dagtekening varr het vonnis,
et voor het geval voldoening vau de (ria)kosien riet birnen de gestelde terrnijlr piaatsvindt

te venrleerderen met dc !\ettelijke rellte o\,er de (re)Losten te rekelrerr r'al,lafbedoelde
termiju voor voldoerirg.

in voonvaartlelij ke reconvet!tie

f.3. De huurders rlret een niL-t \erplaatsbaar Lampecrnriddel vorderen voonraardelijk -
voor het geval de kantonrechter in canventie oordeelt dat de huuror ereenkonrsten op .3 I

decernber 2021 eindigen. zijn geëindigd ofop eeu door de liantolrechter te bepalen ternrijn
zullen eindigen - onr Dulnrand bij vonlis. r.ritvoerbaar bij voorraad, te !eloordelen tot
vcldoening van sc hadevergoed ing^ primair conforn de aan het vonuis te lrechten
schadeopstelling uir produ.tie 6 en 9'l'axatie Mindethoud Verkoop'. subsidiair rnininraal
conform de aan het vcirIis te hechren sclradeopstelling uit prodrictie 6 en 9'Taxatie
Minderhoud Technisch', eer'r en andcr te yenneerderen me1 de wettelijke rente yanafdalum
vorlnis tot aan de dag van algehele vnldoeriing. rrlet veroordeiirg van Duinrand in de
proceskostell, te vermeerderen met de r]akosten. een en arrder te voldoen binnen veertien
dagen na dagtekening van het vonnis, en voor het geval voldoening van de (na)kosten niet
binnen de gestelde tennijn plaatsvindl le venreerdereu met de weftÈlijke rerte over de
(na)koslen te rekenen vanaf bedoelde terrnijn roor voldoening.

4. De beoordeling

ln collYent|e

Inleidirtg

4.1. Orndat een deel van de huurders in Duitsland woort en Duinrarrd in Nederland is
gevestigd, heeft de zaak internationale aspecten. zodat eerst. alnbtsltalve. dient te rvorden

.3..1. Dtrinrand voert verweeÍ en conclLrdeert tot n iet-orrtvankelij k vetklaring van de
hrrurders met een niet verpiaatsbaal kanrpecrmiddel in hun vorderingen. althans tot aflrlzing
van de vorderingen. met veroordeling r au de huurders tnet eeu ltiet vel'plaatsbaat
karnpeerrniddel irr de proceskosten. bij vonnis Lritvoerbaar bi.i r.oorraad.
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onderzocht ofde Nederlardse rechter rachlsmacht heeft en zoja. uelk recht van toepassing
IS

-1.2. Orndat de vorclering een btirgerlijke ollrandelszaak berrelï die is ingesteld na l0
januari 20 I 5, rroet de vraag of de Nederlaudse rechter rechts,nacht heeft. u orden
beantl\oord op glond van Verordenirg (EU) nr. I2 i5,/20 i1 van lret Europees Parlement en

de Raad van I2 decernber20I2 betreflende de rechterlijke bevoegdheid. deerkenningen de

tenrritvoerlegging van beslissirgen in bLrrgerlijke ert handelszaken (de Brussei I bis-
Verordeniug). Nu de vordcring l'tuirroveleelkomsten met betrekki!lg tot een in Nederlard
gelegen onroerende zaak betreft. koint in deze zaak op grond vair artikel 24, aarrhef er onder
I var de BrLrssel I bis-Verordenilg b1 uitsluiting aan de Nederlaudse rechter rechtsruacht
toe.

4.i. De vordering dient naar Nederlirnds reclrt te rorden beoordeeld. ln de Recron-
voonvaarden is bepaald dat op geschillen nret betrekking tot een overeenkolnsl waarop deze
voor»'aarden van toepassing zijn. Nederlarrds recht van toepassing is. Omdat de vordering
huurovereenkoilrsten nret betrekki!rg lot eerl in Nederlalrd gelegen orrroererrde zaak betreft- is

op grorrd van arlikel 4 lid I. aarlrefen older c van Ce Velordening {EC) Nr. 59112008 van
het Europees Parlenrent en de Raad van I7 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uil orereenkonst ítle Rorne l-Vcrordening) ook Nederlands rechl van

toepassing indien en voor zoler de Recron-vooru,aarden in dit geral nier r ari toeprssirtl
zouden ziin.

1.4. 1n deze zaak ligt de vraag |oor oÍ de lr uu ror eree n koursten rechrsgeldig zijn opgezegd
en als gevole van die opzeggirrg zi.]n geëindigd dan rvei zullerr eildigen. Duinrand stelt ziclr
op het standpunt dat dit het gcval is. Zij meerrt. kort gezegd. dat sprake is van de

beëindigingsgrond als bedoeld in a*ikel ll lid l. onderh Recrorr-voorrvaar-den 2016 en dal
zij, daarloe rnede op grond van de exp lo itat ieovereenkor'r'r st bevoegd. in decernber 2020 alle
huurovereenkomsten rechtsgeldig heeft opgezegd. De huLrrders nler'ren daarentegen dat. orr
rneerdere redenel. g.éél rechtsgeldige opzegging van de huurovereenkornslen heeft
plaats-uevolden. zodat dc hurrro\,ereerlkomsten nog van kracht zijn en rar (gedu,ongen)
ontruinrin-sl -9een sprake kan zijn. Op de stellingen !an paftijeÍr zal hierna - voor zover !oor
de beoordeling ran Lret geschil van belang r'r'orden ingegaan.

4.5. De kantonrecl'iter stelt voorop Cat dit geschil binnen het lhans geldendejuridisch
kader. op basis val de huidige regelgeving en jurisprudentie en de daartiit roorn loeiende
(mate r ani hLrurbescherm ing. rnoet lvorden bcoordeeld. De omstarrdigheid dat. zoals namens

de hLrrrders ilaar voren is -gebracht, rnomenteel sprake is van een rnaatsclrappeiijk el politiek
debat oler de rechtcn van huurders van erond op rakartieparken. de (*ijze rau) beëindi-eing

van huurovereenkollrslen rnet betrekking toI !aste staanplaatser op vakantieparlen en het in
toerremerde ,nate verd!\ ijnen lan dergelijke staodptaatsen in Zeeland en daarbuitet. maakt
dat niet auders en kar er niel roe leiden dat aar de huurders tleer oiandere huLrrbescherming
r,"ordt toegekend darr hen op grond r. an het huidige rechl toekomt. Dat laat uiteraard onverlet
dat dit geschil binnen het huidige jLLridische kader rnet inachtneming vau alle relevaute feiten
en omstaÍrdighedcrr eu waar nodig en rnogeli.jk met af*eging lan alle betrokken belangen zal
uorden beoordeeld.

Hnrregiote

4.6. ïLrssen panijen is niet irr geschil dat de h u ui-overeen kornsten zien op de huur vart
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onbebourvde groLrd, rvaarop de algeurene huurregeling van Boek 7 BW, Titel 4, Aldelirg i

tor el1 rne14 vatr roepassing is. De beëindiging rau een iJergelijlie IrIurovercelkorriL is

gerrgeld irr Afdeling 4. In Iret ilaarin opsenórnen a*ikel 7:218 BW is in Iid I hepaald rlat een

hLrLrr r oor bcpaalcle tijLl aalgcgazrn. eiodigl rranreel Llic lijd i5 !erstrcLen. zr.rndei Jat tl;rarloe

een opzegging is vereisr. Ingevoige het tueede iid eindigt eerr lruurovereenkonrsi voor
uttbr:puuldc tijd uurlgcguun uf l oirl urtb,.:puultlu l ijLl ver lurrgrl. iiuur up.rcggirrg ur r dierrt de

opzegging te gesclriederl tegeil een voor huurbetaling overeengekomen dag op een terrnijn
van ter'lllirlste eeu nraand. Aangezien arikel 7:228 BW van regelertd recht is, kan daanan bij
overeenkorllst lvorden afgc»c[en. Indien en vooí zoveI Recron-voorrvaarden var toepassirlg
zijo en in een beëindigingsregelins yoorzien, is sprake van eerl dergeltke alsijking.

Rc t' r on -y o o rt uu t r cíg u

4.7. Dat op de huurovereenkomster Recron-voorlvaarder van toepassing zijn. is niet il
geschil. Trssen paftijel] bestaat \lel discussie over de vraag rvelke Recron-voorwaarden op
de - op verschillende rnornenten tot stand gekomen - huurovereenk{rrnsten van lnepassilg
zijn.

4.8. De kantoureclrter stelt yast dal ir de (in dcze procellure overgelegde) Recron-
vooruaarden (2003. 1008 eu 20 1 6) in alle -sevallen in artike! I is bepaald dat de
lruLlrovereenkonlst telkens roor een jaar nordt verlengd "onder de darr geldende

voorrvaarden". Dit betekerrt ilerhalve dat ten tijde van de opzeu-uirg iu decernber 2020 op àlle
huurovereenkomsteu de Rec ron-r ool» aarden 2016 vnn toepassirrg rlaten.

llÍogeltjkheicl op:eggitrg huuntrereenkot sl /nicl t»ter) tcrytluuÍsbtu'e e niel ret?lo.tlsbt 'e

konpeermidtlclen

4.9. Ornclat alle huurovereenkomsteu jaallijks autornatisch \lorden verlengd en alleen door
opzegging kunnen *orden beëindigd. hebben zij daamec naar het oordeel van de
kantor'rrecl'rter in feitc het liarakter van eelr duurovereenkonrst voor onbepaalde tijd. Een huLrr

voor bepaalde tijd aangegaarl. in de zin van ailikel 7:228 !id I BW, eindigt immers wanneer
die tijd is versn-eken, zonder dat daaÍoe een opzegging vereist is en die situatie doet zich met
betrekking tot deze huurovereenkomslen nLrjuist iriet voor.

:1.10. Ofen, zoja. ,rnder rvelke voorrvaardÈn eer duurovereenkomst die voor oribepaaide tijd
is aangegaan. opzegbaar is. rvordt bepaald door de inhoud daarvan er door de vari toepassing
zijnde rvettelijke bepalingerr. Írrdietr wet en overeenkomst niet voorzierr in een reeeling van
de opzegging. geldt dat de over-eerlkonrst iu beginsel opzegbaar is. Op grond van art. 6:248
lid I BW kulnen de eiser yan redelijkheid en billrlkheid il verband rnet de aàrd en inh,:ud
van de overeenkornst en de omslandiglreden van het geval nreebrengen dat opzegging sleclrts
rrogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarlr'egeride grond bestaat. Die eiseu kunnen
voorts il],,erbarrd inet de aard en inhoud yan cle overeenkomst cn dÈ cmstandigheder vall het
geval meebrenger dat eell bepaalde opzcgtermijll in acht oloet $orderr genomen ofdat de

opzegging gepaard moet gaan rnet het aanbod tot betaling van een (schade)vergoed ing.
Onk als de rvet ofeen duumvereerkomst llel yoorziet in een regeling van de opzegging.
kLrnnen, indier de',tet en hetgeen tusser panijen is overeengekomen daarloor ruimte later'r.

de eisen van redclijkheid en billijkheid iu verband met de aard e inhoud val de

overeenkomst erl de omstandigireden van het geval op grond van an.6;248 lid I BW
meebrengen dat aar de opzegging nadere eiserr gesteld rvorder. Een beroep op eerr nit de set
ot'een overeenkonrsÍ voLrnvloeiende be,,'oegdheid om de oyereenkomst op te zeggen kan op
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grond van art- 6:248 lid 2 BW onder r:nrstandiglrederr tlaar rnaatstaverr van redelijkheid en

billijkheid onaanvaardbaar zijtt.
tlet is mogelijk dat eerr roor onbepaalde ti.id gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling

van partijen niet-opzegbaar is. De \\ederyaÍij vatr degeue die zich op de niet-opzegbaarheid

beroept. kan daarteger onder ornstandiSheden een beroep doen op. kort gezegd. de artikelen

6:248 lid 2 BW en 6:258 BW (zie HR 2 febrLrari 2018. GogliolSMQ.
ECLI:N L:HR:2018: ll l ).

-1.11. In de Recron -t oonr aarden 2016 is in dc anikelen l0toten mct lJ een

opz,eggingsrege Iing opgenonlen. Duinrand beroept zich op de opzeggingsgrond als bedoeld

in artikel l l lid I onder h tan de Recron- I oors aarden 2016. In deze bepaling is voorzietr in

de mogelijkheid onr de lruurovereetrkomst, onder bepaalde voorwaarden. te beëirrdigen

irrdien sprake is van eer tot uitvoerittg le brengen lrerstrtlctuleringsplan ttaarvoor "de plaats

van recreant. rraarop een verplaatsbaar ofeen niet meer verplaatsbaar karnpeerrniddeI is

geplaatst. nodig is". Dat daarmee de opzegbaarheid vatt de huuroveLeenkomsten met de

Iruurders met een (niet rneer) verplaatsbaaÍ kampeermiddel is ge,eeven, is ttrssen partije niet

in geschil- zodat in ieder geval letr aattzien vatt die huttrovereellkomst lnoet woÍden getoetst

of is voldaan aan de voonraarden voor opzeegittg op grond van a ikel I I Iid I otrder h van

de Recron-l oorrvaarden 2016.

4.11. Duinrand stelt zich op het standpunt. mede onder vertri.izing naar de Vaknota. dar ook

de lrurroYereenkomsten rnet de htltlrders met een niet verplaatsbaar karnpeerrniddel (de

vakaltielruisjes) overeenkomstig het bepaalde in artikel 1l lid I onder h varr de Recron-

voor»aarden 2016 kunncr: rrorden op,eezegd. Volgens de huurders volgt echter. a contrario-

uitanikel lllidlonderhr.andeRecron-voorr"raarden20l6datdezehuttrovereenkomstett-
andets dan orrder de daarvóór geldende Recrotr-voor*aardetr *aarbij trrssen deze groepen

hLrurders (nog) geen onclerscheid rverd gemaakt níet opzegbaar zi.jn. Van een sitttatie

waarin rret betrekking tot deze huurovereeukornsien een oPZeg-q in gsrege ling ontbreekt-

rvaardoor deze hulirovereenhor'rsten ir beginsel rvel opzegbaar zijn. is volgens de huurders

dan ook geen sprake. De kantonreclrter over»eegl op dit punt als volgt.

4.13. Bij de uitleg van de Rccron-voorrr.aarden 2016 in de vellroLrding tussen Duinrand en

de lruurders geldt de zogenoernde cao-nornr. Dit betekent dat deze voorrvaarden naar

objectieve lnaatsta!en nloeten \\orderl uitgelegd. Daarbij zijn de betoordingen van de

betreffende bepalingen. inclrrsiefde er'etttueel daaraatt toegeroegde schriftelijke toelichting
in be.ginsel van doorslaglgevende berekenis en kornt het daarbij aarr op de betekenis die naar

objectieve maatstarel.] volgt uit deze be§oordingen. Brj die uitleg katr onder meer acht

rorden geslagen op de elders in de Recron-voonr aarden 2016 geblLrikte fonnuleringen en

op de aarrlemelijkhe id van de recittsgevolgen \r aartoe de onderscheiden- op zichzelf
mogeliike tekstinterprelaties zoLrden leiden (r'gl. o.a. HR 8 oktober 2010.

ECLI:NL;HR:201 0:8M962 I ).

4.1-1. Huurders steller terecht dat de door DLtinrand aangelraalde trrelichting irr de Vaknota
bij de uitleg van de Recron-voorrvaarden 2016 cotrform de cao-tronn buiten beschouuing
moet blijlen. f)e Vakuota is itnmers een intem doclLtnellt van rie Recron er betreft ttiet een

aan de Recror-voorwaarden 201ó toegevoegde schriftelijke toelichting waarop bij de uitlel
van die voorr..aarden acht rrag rvorden geslagen. Dat laal echter onverlet dat (ook) in de

considerans van de Recron-v oonr aarden f0 I 6 die voor die uitleg uel ran belatrg is

lettertijk is opgenomen dat de opzegging lvegens herstructurering van de niet verplaatsbare

kampeerrn idde len in deze Rec ron- voonr aarden oiet is geregeld en dat lret in die gelallen aan
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partijen is onr een oplossing te vinden. zo nodig via de Gesclrillencom rn issie ofde rechter.
Uit deze bc,,roordingen ill de considerans- uitgelegd naar objecrieve rnaatsaren, volgr nier.
anders dan de hurrrders steilen. dat opzcggirrg op drze grond van deze hLrurovereenkomsterr
ii uitgcslotcr), ItttÈgeodecl. ttret dczr'orcrrrcgittg rraeril erop \rordt _gc\rclcrl dat dc
opzegging in dezs !oorrraarden niet is gcregeld. is die nrogelijkheid in beginseljuist
gllge !srr r!r lul \uurt5 Lrij g"lrrcLc !ilr uurt r,iuntluetuc.lu regulirg ot .,r'i,rur rl,.urrr st ig Lct lricrrout'
ondcr 4.7, rvecrgegever jurid isch kader moeten rvorden bepaald r:f en. zoja. onder welke
voorrvaarden deze huurovereeukomsten opzegbaaÍ zijn.

4.15. Naar het oordeel van de kantolrechter kunnen ook de huurovereenkomster met
betrekking tot stalrdplaatser mer eerr riet verplaatsbaar kampeenliddcl. aÍs zijnde te
beschoulverr als clLrurovereenkcrnrsten !oor onbepaalde tijd. worden opgezegd, rnits daarvoor
een voldoende zwaarwegerde urond aanrvczig is. Wat die zrvaarrvegende grond betreft. dient
naar het oordeel van de kantonrcchter in dit gcval te rvorden aangesloten bij de in artikel I I

lid I onder h van de Recron-yoor*aarden 1016 opeenorren opzeggingsgrond en de daan,oor
geldeude voonvaarden. Nier valt in te zien dat ingeval van een huuro\iereenkolrst met
betrekking tot standplaatscn met een niet verplaatsbaar kampeermiddel andere, zrvaardere
opzeggingsgronden zouden moeten gelderr. l)it zou irnmers betekenen dat op dit putrt tussen
de lruurders een onderscheid rvordt genraakr dat niet gerechtvaardigd is. onrdat alle huurtlers
zich irr zoverre in dezellde situatie ber iuden. Oru diezelfde reden dient ook bij de opzeggin-e
van deze huLrrot'ereenkolrlsten ingel'al ran llersltuclurering. analoog aan he{ daaro|ntrent in
anikel ll lid i van de Recron-r ooru arrden 2016 bepaalde. een opzegtcnr)Ur) !an tetr minsre
een jaal in acht te rlorden gerronren. Diialnaast zal cle clpze_qging van lt u u roverccn kollt sterl
mer huurders met riet l'erplaatsbare karnpcelnriddelclr gepaard nroeten gaan ruet een aanbod
tot betaling van een vergoeding die. anders darr de rergoedine als bedoeld in arlikel 12 van
de Recron-voorw aa rden 2 0 I 6. (wel) is toegespitst op het op de standp laats aan rvez ige n iet
verplaatsbare kanrpeerr.rridilel. Op dit pLrnt verkeren de huurders irnmers juist níet in gelijke
omstandigheden en dient rekening te !\orden gehouder r:ret de specifleke situatie van iedere
individuele huurder. Orn die reden hceft het gerechtshof in de Ridderhof:"zaak de rlet artikel
l2 lid 6 van de de Recron-voonvaarden 2016 vergelijkbare bepaling Lrit eerr eerdere versie
vau de Recron-voorwaarden laftikcl l0 lid 6 sub b van de Recron-voorrvaarden 2008)
vernietigr ( tiCLl:N L:CH DHA:2014: I ?, r.o. 5. 1 0). ri-elke casus aanleidiug is geu eesr om de
opzegging rvegens herstructureriu g voor niet vcrplaatsbare kampeermiddelen te schrappen in
de Recron-voor*aarderl 20 I 6.

4.16. Daarnree ligt vervolgens de r raas vool ,.if- zoals Duinrarrd stell en de ltuurders
betwisten - aan de yerristen vocr opzegging wegens herstructurerins is voldaan.

í/erei.\ten o!:egging »egen.s htnluct urt'rirtg - <.r»tcreet en uitt ocrhuur plau

4.17. Ingevolge artikel lllid I.aanheÍenonderhvandeRecron-voorwaardenf0l6kan
alleen rechtsgeldig tot opzegging ue:rcns herstÍucturering worden orergegaan. indierr sprake
is van eetr concÍeet etr uitvoerbaar plan. in die zill dat de benodiede vergunling(en),
rvijz-iging(en; oforltheffing(en) zijn rerleend. dan ',rel op redelijke rernrijn te verrvaclrren
zijr. Dit betckent dat het erkele hebber van een r,oldoende colrcreet herstructureringsplan
niet voldoende is. Ook rnoet op hct rnoment uaarop de huurovereenkotnst rrordt opgezegd

redelijkerr,,ij: de rerrvachtiug bestaan dat dit plan ook kan en zal rvorden gerealiseerd. Dit
betekent niet dat ten tijde van de opzeg_uing alle benodigde vcrgul1uingen al rnoeten zijn
verkregen. maar wel dat op dàt moment objectieíbezien de reële ver»achting
gerechtvaardigd is. dat de vergunlilrgen op kone termijn zouden kunncn rvorden verkregen
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(vgl. ECLI:NL:GHDt{A:2014:17. r.o. 4 2)

4.18. Dat er in decenrber 20f0 sprake r',as van eetr voldoende concreet herstructureringsplan

inzake de realisatie ran eett nieuu vakarttiepark'De SclroLrrvse Valleien'. onder nreer

omvattende de bou§ vau 100 karn peerhtrisjes en 69 vakantielvoningen op Duinrand-West.

$aanoe op dat rnomeltl reeds het \\ ijzigingsPlan was vastgesteld. staat vast. Daarmee is

echter nog niet gegeven da! oP dat moment ook (al) splake \\ras van eetl cotlcreet én

ruitvoerbaar plan iu de zin vaLt artikel I I lid l. aanhefen onder h van de Recron-voonvaarden

)016. Zoals hiervo,:r in 4. l4 over\! ogen. is daanoe imnlers vereist dat op dat nrolnent

objectiefbezien dc reële venrachtitrg gerechtvaar-digd tas- dat de berrodigde vergunningen

op korte ternijrtzouden kunnen *orden verkregen. De lantonrechter over!!eegt daatolnrent
als volgt.

4.19, Duinrand heeft de huuror, e ree nkom sler in decenrber 2020 tegen 3 I decenrber 2021

opgezcgd. L.litgaande van haar stelling dat er in deccrrrber 2020 sprake uas van een concreet

en uiroerbaar plan. had dan ook in beginsel tnogett rvorden verrvacht dat binnen datjaar. in

2021. nietalleen het sijzieingsplan. zo rnogelijk ook alonherroepelijk. zotr zijn vastgesteld.

maaróók dat de vereiste vergutr tr irtgetr zouderr zijn verleend ol in ieder gevalzouden zijn

aangevraagd. lrr decenrber 2021 *as echter, zo staat vast. tlog geen enkele vergurrning

verleerd en behoudens de aauvraag voor de origevirigsvergunnitrg voor de 69

vakal.ltie$oningen. die Fiorinvest pas |rraarrden uà de opzeggirig vatr de huttroveteettkotnsletl

heeft gedaan el1 \\aaÍop ten ti-jde van de rnordelinge behaldeling op 25 maan 3022

inhoudelijk nog niet uas beslist íler\\ ij I daarvoor Seen s ijzigingsplan c.q.

bcstenrmingsplanu ijziging nodig \ras). is \an vergtttttlingaatrvragen ook rlietgeblekeu. Dat

er nog meer vergurningen nodig zijlr on het plan daadrrerkelijk te realiseren. slaat vast. Zo

is voor de boull vatr de ka»rpeerhtrisjes een ver-grtnnilg vereist en ook uit de inhoudeliike

opnrerkingen die bi] de indiening varr het $ ij zigin gsvezoek zijn gernaakt- volgt dat er nog

meer stappen nroeten rrorden g€zet. Van aalvragen daartoe is ecltter niet gebleker en »at de

vergunnirq r oor de bou* van de larn peerh Lt isjes betreft heeft Fiorinvest aangegeven met de

aarrvraag daananjuist te ztllten tvachlell totdat de Afdeling op het berocp tegen llet
u ijzigingsplan treeft beslist - hetgeen op het momerrl van de rrondelinge behandeling in de

onderhavige zaak nog uiet he! geral !\as. Gelet op dil cigerr handelen. ofbeter gezegd

nataten yan Duirrrand enloí Fioritr,, est. kan trij deze starrd van zaken niet rvorden geoordeeld

dal Duinrand en/of Fiorirrvest in deccrnber 2020 reeds de redelijke ver$aclrting lrad. althans

mocht hebben dat met de realisatie van her herstrLrcttrrerirrgsplan (rvat betreft Duinrand-

West)- op korte terrnijn daatl*erkeliiL zL-'u kunren rroÍdÈn gestart erl ti) dAéttor' in december

:020 reeds tot opze-eging van de h ttu rlrveree n kotnstelr rrocht overgaan

('onc lusit

4.30. Uit het Yoorgaar'rde roLgt dat Dtrinrand itr decetnber 2020 prematutrr heeft gellarldeld

en de lruurovereenkornsten niet rechtseeldig zijn opgezegd. Daarmee behoeft de vraag of
Duinrarrd r',el bevoegd §as otn alle h uu rovereen komsten op te zeggen. geen beallt\\oordilg
meeren kan ook de discussieof alle opzeggin-een rvel r'óór Ijanuari 20? I dan rvel deels

daarna zijn gedaau. otrbesproken blijven. De herstclbrieven"die flLrinrand en Fiorinvest op

l6 rrovernber 202 I . in reactie op deze verleren van de huttrders- aatt een deel van cle

hrrurders hebben gezonden. ktttrtretr daarmee bttiten beschottrving blijven.

4.21. Nu de opzeggingen ran decernber 2020 geen rechtsgevolg hebben. zijn de

huurorereenkomsten na i I decetnbcr l0ll blij!en bestaan.
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.1./2. Dat de huur,.:vereeukornsteu op een laier Íllorrr'llt nogmaalJ op grond vatl anikel I I Iid
I onder h van de Recrol-voonvaarden ?0l6 ziin opgezegd, is gssteld noch gebleken. Clp l6
rrore-nrbcr 201I zijn ,,relisr,raar door Dttirtrattd ctt Fiorinrest dc lticrvoor otrdcr 4.17. bedoeldc

brieren verzonden. nraar die brie,*ett rraren slechts bedoeld ont eletttttele gebreken tlit de

ccldcl opzeggingsbrievcn d.d. ló dcccnbcr 20:0 tc rcpàlcrcn cl1 dezc !'"urctl ouL ttict uutt

alle huurders gericht. Aau de beoordeling l'an een 'trveede opzegging' - ntet een nieLtw

toetsmoment wal betreft de vraag oí er op het moment van opzegging sprake rvas val eetl

concreet en uitvr:erbaar plan kontt de kantonrechter dan ook niet toe.

4.21. De eindconclusie luidr derhalve dat de vorderinger van Dttinrand zullert worden

afgervezen.

,1.24. Als de in het ongelijk gestelde partij zal DLrinrand in de proceskostett en de nakosten

rvorden veroordeeld. De Proceskostetr aan de zijde lan de htturders woÍden tot op hedeÍl

begroot op € 1.99:i.00 (2 ptLnten \ € q97.00) aan salaris gernachtigde. De nakosten zttllen

lvorder'l toegeuezen als hierna irr het dictum bepaald.

in voorwaardelij ke rcconventie

4.25 Op cle vorderingen in Íecon\Èntie ran de httttrders nlet een lliet verplaatsbaar

kanrpeerrniddel behoeli riet te wotden beslist. aangezieu de vooruaarde rvaarottder zij deze

vorderingen hebbeu ingesteld. gelet oP de uitkomst in col'lventie, niet in vervulling is gegaan

5. De beslissing

De kalltolrrechter

in conr entie

5.1. wijstde vorderingen van DLtiurand al

5.2. veroordeelt Duinrand in de kosten van dit gedirg. aan de zijde vatr de hLturders tot op

heden begroot op € 1.994.00 aau salaris gernachtigde, te voldoen binren veertien dagefl na

dagtekening yan dil vonnis en. indien betalirrg binnen die termijn niet plaatsYindt, te

venneerderen met de wetteliike rente over dir bedrag vanafde viiftiende dag na dagtekerring

van dit vornis:

5.i. veroordeelt Duinrand. onder de voon',aarde dat zij niet binnen veenien dagen na

aanschrijvilg door de huurders roiledig aan dit vorrnis voldoet. in de na dit vonnis ol'ltstare

kosten. begroot op € 124.00 aan salaris gernachtigde. te vermeerdercn met de wettelijke rente

over dit bedrag vanaf de vijftiendc dag na aanschtijving en. inclien betekerring van dit vonnis

heeft plaatsgevoIden. te vermeerdeten met de explootkosten van betekeningl

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad:
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in voonvaardelijke reconv€tttie

j.5. ve.staat dat op de vorderingen in reconvertie niet behoeft te r"-orden beslist, aangezien
de voorr.vaarde *aaronder deze vorCeriugen zijn ilgesteld, gelet op de Ltitkomst in conye:rtie.
niet in ven,ulling is gegaan.

Dit vonnis is gervezen door mr. J.W. Ponds, kantonrechter. er'r in het openbaar uitgesproken
op 25 mei 2022.
tHVl

'vooR
De grifiier Zeelan*WesÈSmfant
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