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Geacht college, geachte raadsleden, 

Al circa twee jaar sturen wij brieven en zijn we als gevolg daarvan periodiek in gesprek over het 
fenomeen van de alsmaar groeiende praktijk van het (structureel) recreatief verhuren van woningen 
met een woonbestemming binnen de gemeente Bergen. 

Recentelijk hebben wij het signaal gekregen dat uw college weliswaar de problematiek inmiddels 
erkent, maar ook dit jaar nog geen handhavingspraktijk kan en/of wil opstarten en dat ook met het 
vormen van beleid en het optuigen van een klankbordgroep nog geen aanvang is gemaakt. 

Er staat nu een overleg voor 5 september gepland om bestuurlijk van u te vernemen hoe u er in zit en 
hoe u mogelijk wel een start wilt maken in 2018 met beleid en handhaving. 

Het bestuur van RECRON Bergen is echter van mening dat het wachten nu lang genoeg geduurd heeft 
en heeft weinig begrip waarom het allemaal zo lang moet duren, te meer omdat een aantal situaties 
snel en eenvoudig in kaart te brengen zijn. Daarmee zou vrij eenvoudig een start met handhaving en 
communicatie gemaakt kunnen worden, vooruitlopend op een meer structurele aanpak in 2018, met 
de bijbehorende preventieve werking. 

Eerder dit jaar hebben we daarom formeel een klacht ingediend op het uitblijven van handhaving, zie 
onze brief van 15 februari j l . Ook dit heeft, anders dan het vooruitzicht dat waarschijnlijk vanaf 2018 
een start met handhaving gemaakt gaat worden, verder nog niet veel opgeleverd. 

Eerder hebben we duidelijk gemaakt in onze brieven van 30 november 2015, 9 augustus 2016 en 
15 februari 2017 dat de toenemende oneerlijke concurrentie onze sector een 'doorn in het oog' is. Er 
worden veel objecten binnen de gemeente structureel recreatief verhuurd met een woonbestemming, 
die qua oppervlakte soms ver boven de toegestane maten van recreatiewoningen uitgaan, waar de 
vereisten rond legionella, brandveiligheid, Buma-Stemra en andere wettelijke voorschriften (en de 
bijbehorende kosten) voor de professionele sector niet gevolgd worden en waarbij geen of zeer 
onvolledig toeristenbelasting wordt afgedragen. 
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V E R E N I G I N G V A N R E C R E A T I E O N D E R N E M E R S N E D E R L A N D 

Vervolgvel behorend bij brief van 21 juli 2017 
Aan College van B&W en Gemeenteraad van Bergen 

In onze eerdere brieven en contacten hebben we voldoende duidelijk kunnen maken dat de 
professionele sector daar schade door leidt en dat deze vorm van oneerlijke en onrechtmatige 
concurrentie aangepakt moet worden. 

Bovendien worden zo woningen met een woonbestemming onttrokken aan de woningvoorraad, die 
hard nodig zijn voor de huisvesting van eigen inwoners. Zeker nu veel 'zomerhuisjes' niet langer 
permanent bewoond mogen worden in uw gemeente. Er ligt dus ook een groot sociaal-maatschap
pelijk belang in deze kwestie. 

De afgelopen tijd hebben we de nodige situaties in beeld gekregen. En hoewel wij het niet primair 
onze taak vinden om concrete situaties bij u aan te dragen, voelt RECRON Bergen zich - door het 
uitblijven van concrete handhavingsacties - genoodzaakt toch een begin te maken met handhaving om 
dan maar een concreet handhavingsverzoek in te dienen bij de gemeente. 

De (willekeurige) casus die wij bij u onder de aandacht brengen en waarop wij verzoeken te handhaven 
is de volgende situatie: 

Huis Dijkstra achter de duinen in Groet, 
Nieuweweg 2,1871 GJ GROET 
Eigenaar: Vereniging Hendrick De Keyser 

Via www.monumentenenbed.nl is gemakkelijk te raadplegen dat dit object, dat blijkens het bestem
mingsplan 'Landelijk gebied Noord' de bestemming W2 heeft, structureel recreatief wordt verhuurd. 

Ik wacht uw reactie met belangstelling af. 

Met vriendelijke groet, 
RECRON 
In opdracht van het bestuur van RECRON Bergen, 

Arthur Heffing 
Regiomanager Noord-Holland 
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