
 

 

AANVRAAG TIJDSGEBONDEN   

GEDOOGBESCHIKKING BEWONING  

RECREATIEVERBLIJF 2022 
 

  

AAN  

Burgemeester en Wethouders  

van de gemeente Ommen               Leges 2022:   € 373,50 

 
  

AANVRAGER/HOOFDBEWONER  
Ondergetekende  

Naam     :______________________________________________________________  

Geboortedatum  : ______________________________________________________________  

Adres      : ______________________________________________________________  

Postcode - Woonplaats : ______________________________________________________________  

Telefoonnummer  : ______________________________________________________________  

Emailadres    : ______________________________________________________________  

Verzoekt om aangifte van een tijdsgebonden gedoogbeschikking voor zichzelf en (voor zover van 

toepassing) zijn / haar* hieronder genoemde partner.   

  

Partner  
Naam     : ______________________________________________________________  

Geboortedatum  : ______________________________________________________________  

Aanvrager/hoofdbewoner verzoekt verder dat de onderstaande overige bewoners in het 

recreatiegebouw mogen wonen, zo lang de tijdsgebonden gedoogbeschikking van de (partner van de) 

hoofdbewoner geldt.  

  

Overige Bewoners  

Naam     : ______________________________________________________________  

Geboortedatum  : ______________________________________________________________  

  

Naam     : ______________________________________________________________  

Geboortedatum  : ______________________________________________________________  

-Indien er nog meer bewoners zijn, dient u hun gegevens te vermelden op de achterzijde van dit 
formulier.  
  

Informatie Recreatiegebouw  

Onder recreatiegebouw wordt verstaan: een chalet, zomerhuis, recreatieverblijf/-bungalow  

  

Adres      : _____________________________________________________________  

Postcode - Woonplaats : _____________________________________________________________  

Kadastrale gegevens  : _____________________________________________________________  



  

  

* doorhalen wat niet van toepassing is.  1  

Belangrijke nadere informatie Tijdsgebonden Gedoogbeschikking  

Een tijdsgebonden gedoogbeschikking kan maximaal 12 maanden worden verleend. Verlenging van 

deze termijn is niet mogelijk. Het verlenen van een tijdsgebonden beschikking is slechts mogelijk voor 

bewoning in de vorm van een tijdelijke overbrugging. Dit kan zich vooral voordoen bij calamiteiten 

(bijvoorbeeld brand), relatieproblemen, verkoop of verbouwing van een woning. Om voor een 

tijdsgebonden gedoogbeschikking in aanmerking te komen dient u (door middel van bewijsmiddelen) 

aannemelijk te maken dat de bewoning van het recreatiegebouw uiterlijk binnen 12 maanden wordt 

beëindigd.   

Een tijdsgebonden gedoogbeschikking kan uitsluitend afgegeven worden ten behoeve van personen 

die in het BRP(Basis Registratie Personen) ingeschreven staan als bewoner van het recreatiegebouw.  

  

Aanvang bewoning d.d.  : ______ - _____________ -  ____________  

  

Gewenste einddatum tijdsgebonden gedoogbeschikking: d.d.______ - ____________ - ___________  

  

Reden bewonen recreatiegebouw en motivering dat bewoning binnen 12 maanden wordt beëindigd 

(bewijsmiddelen meesturen):   

  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

  

Aanvullend te verstrekken informatie, Plattegrondtekening en foto’s Uw 

aanvraag om een gedoogbeschikking dient vergezeld te gaan van:   

❑ Bewijsmiddel(en) dat binnen één jaar het recreatieverblijf wordt verlaten d.m.v. onder andere een 

ondertekende huurovereenkomst, aankoop grondbewijs, kopie afgegeven omgevingsvergunning, 

verkoopovereenkomst huidige woning;  

  

❑ foto’s van het recreatiegebouw waarop het gebouw voldoende duidelijk herkenbaar is 

weergegeven.   

   

ONDERTEKENING  

Handtekening aanvrager/hoofdbewoner, d.d.____________________________________  

  

  

  

Handtekening partner d.d.____________________________________  

  
  

 

Versturen aan   Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen.  

Postbus 100, 7730 AC  Ommen  

  



Of via de mail: gemeente@ommen.nl  o.v.v. tijdelijke gedoogbeschikking 

  

  

P.S. zonder bewijsmiddelen wordt het verzoek niet in behandeling genomen.  

* doorhalen wat niet van toepassing is.  2  


