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Onderwerp : Uw brief met betrekking tot de toeristische verhuur van tweede woningen

Beste meneer/mevrouwBeste meneer/mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat u de portefeuillehouder wonen, het college dan wel de raad iets 
mee heeft willen geven voor de besluitvorming over de recreatieve verhuur van woningen 
met de functieaanduiding Tweede Woning in Bergen aan Zee en de terrasflat in Egmond aan 
Zee. We willen u bedanken voor het aanschrijven en het meedenken met de besluitvorming. 

In de aanloop naar het advies van het college aan de raad heeft het college een opdracht 
van de raad uitgevoerd. De opdracht was om een tijdlijn te produceren waarmee duidelijk 
wordt wat de rechten en plichten zijn met betrekking tot de toeristische verhuur van de 
appartementen van de terrasflat. Daarnaast heeft het college de raad toegezegd een 
collectieve reactie van de VVE’s van de besturen van de terrasflat af te wachten. Tot slot zijn 
de resultaten van de enquête gehouden onder woningeigenaren in Bergen aan Zee 
duidelijker gemaakt. 

De aangevoerde argumenten, meningen en informatie die naar voren zijn gekomen in de 
door u gestuurde brieven hebben we aandachtig bekeken en voor zover passend voor de 
opdracht betrokken in de afweging en uiteindelijke besluitvorming. 

Het college heeft het advies doorgezet naar de raad. U kunt de site van de raad 
https://www.raadbergen-nh.nl/vergaderingen in de gaten houden voor de planning van het 
advies in de raad en eventuele commissiebehandeling.

Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Maikel Wonder, Beleidsmedewerker 
Wonen van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 072 888 00 00. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 21uit02823 vermelden?
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