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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Wijzigingsverordening Huisvestingsverordening Bergen 2019 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

- de wijzigingsverordening Huisvestingsverordening Bergen 2019 inclusief toelichting 
vast te stellen; 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 9 april 2020 
Zaaknummer : BB19.00529 
Voorstelnummer : RAAD190196 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 2 juni 2020 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid en Vastgoed 
Opsteller(s) : - 
Telefoonnummer : - 
Bijlagen:  : 3. 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
De toeristische verhuur van woningen in de kernen van de gemeente Bergen is van alle 
tijden en maakt deel uit van het DNA van de gemeente. De toeristische verhuur van 
woonruimte heeft de afgelopen jaren echter een grote vlucht genomen. Het aantal toeristen 
is wereldwijd en ook in de gemeente Bergen sterk gegroeid. Daarnaast heeft de opkomst 
van online platforms de toeristische verhuur van woonruimte een stuk makkelijker gemaakt. 
Voor veel bezoekers is deze vorm van verhuur een aantrekkelijk alternatief voor het 
bestaande (hotel)aanbod. Voor veel bewoners is de verhuur van (een deel) van de woning 
een (extra) bron van inkomsten.  
 
De gemeente Bergen kiest er voor om de recreatie verhuur te reguleren. Het recreatief 
gebruik van woningen wil de gemeente actief tegengaan zodat de woningen die nu niet 
bewoond zijn weer terug worden gegeven aan de woningmarkt. Deze plannen zijn het 
afgelopen jaar op verschillende bijeenkomsten besproken met inwoners en organisaties. De 
belangen van zowel de inwoners die zich zorgen maken over de toename van het recreatief 
gebruik van woningen als van de mensen en bedrijven die verdienen aan deze vorm van 
verhuur lopen sterk uiteen.  
 
Daarom heeft de gemeenteraad van Bergen op 4 juli 2019 ingestemd met de notitie ‘beleid 
en regelgeving recreatieve verhuur en recreatief gebruik van woningen’. In het raadsbesluit 
van 4 juli heeft de gemeenteraad van Bergen het college opgedragen de wijziging van de 
huisvestingsverordening voor te bereiden en deze aan de gemeenteraad voor te leggen.  
 
Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde tekst van de 
Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2019 inclusief toelichting. De 
Huisvestingsverordening Bergen 2019 vormt in alle artikelen, buiten de wijzigingen ten 
behoeve van het tegengaan van onrechtmatige onttrekkingen, een ongewijzigde voortzetting 
van de Huisvestingsverordening Bergen 2019. 
 
Uitspraak RvS d.d. 29 januari 2020 
Op 29 januari jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de 
Afdeling) uitspraak gedaan in een geschil tussen een Amsterdamse inwoner en het college 
van die stad. (ECLI:NL:RVS:2020:261). Het beroep behelsde het verzet van de inwoonster 
tegen een opgelegde boete naar aanleiding van het overtreden van bepalingen uit de 
Amsterdamse huisvestingsverordening. Nu de Bergense huisvestingsverordening op veel 
punten gelijk is aan de Amsterdamse verordening is deze uitspraak ook voor de behandeling 
van de voorliggende verordening relevant.  
 
In haar uitspraak heeft de Afdeling, opnieuw, bepaald dat iedere vorm van recreatieve 
verhuur ongeacht de duur van deze verhuur kan worden aangemerkt als een illegale 
onttrekking van de woning aan de woningvoorraad (zie rechtsoverwegingen 3. tot 3.3.)  
 
De afdeling heeft eveneens overwogen dat nu het verbod om een woning zonder daarbij 
behorende vergunning te onttrekken aan de woningvoorraad is gevat in een wet in formele 
zin de gemeenteraad geen bevoegdheid geeft vrijstelling van dat verbod te verlenen. (zie 
rechtsoverwegingen 4. tot 4.1.) Met andere woorden als het rijk en vergunning verplicht mag 
de gemeenteraad niet hetzelfde vergunningsvrij verklaren. Dit maakt dat de 
huisvestingsverordening van Amsterdam moet worden aangepast, datzelfde geldt voor de 
Bergense verordening. De aanpassing, die voor het grootste gedeelte is terug te vinden in 
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artikel 16 van de nieuwe verordening heeft voor het beleid en onze inwoners weinig 
gevolgen. Waar eerst elektronisch een melding moest worden gedaan moet nu een 
vergunning worden aangevraagd wanneer de inwoner zijn woning recreatief wil verhuren. De 
voorwaarden blijven ongewijzigd zo is de door de raad gewenste vensterperiode nog steeds 
mogelijk evenals bijvoorbeeld het maximale aantal personen in de woning. De vergunning 
zal net als de melding voor 5 jaar gelden. 
 
Nieuwe regelgeving 
In november vorig jaar is de Wet toeristische verhuur van woonruimte aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Inmiddels heeft een eerste behandeling door de vaste commissie 
Binnenlandse Zaken plaatsgevonden. Deze wet voorziet in middelen/mogelijkheden om de 
toeristische verhuur van woonruimte aan banden te leggen. Hoewel deze wet de aanpak 
voor gemeentes eenvoudiger maakt is niet de verwachting dat dit ook voor de gemeente 
Bergen het geval gaat zijn. De wet is voornamelijk geschreven voor de problematiek in de 
grote steden (met name Rotterdam) en bevat geen middelen die niet nu al via deze 
huisvestingsverordening kunnen worden ingezet. Daarnaast is op dit moment onduidelijk 
wanneer de nieuwe wet van kracht zal worden. Contacten tussen het college en het 
ministerie / behandelende Kamerleden in Eerste en Tweede Kamer doen vermoeden dat dit 
waarschijnlijk na het zomerreces zal zijn. Wachten op die wet lijkt ons college dan ook niet 
verstandig.  
 
Het college heeft hiervoor de volgende overwegingen: 

- Onze inwoners zitten wanneer wordt gewacht nog langer in onzekerheid over de 
regels die vanaf het nieuwe jaar gaan gelden. 

- De onttrekking van betaalbare woningen aan de woningvoorraad duurt wanneer 
wordt gewacht ongehinderd voort. 

- Tot na behandeling in beide Kamers zal onduidelijkheid blijven over de inhoud van de 
nieuwe wet en de datum van inwerkingtreding.  

- Nu uitgevoerde (schaarste-)onderzoeken en adviezen die het afgelopen jaar zijn 
verzameld zijn verouderd wanneer nog langer wordt gewacht. Budget voor het 
opnieuw op laten stellen van deze stukken (€100.000) zit nu niet in de begroting 

- De voorliggende verordening is als in lijn met de nieuwe wet waardoor zelfs indien de 
wet spoedig inwerking treedt aanpassing miniem zal zijn. 

- Verdere uitwerking van de communicatie over dit beleid en het plan van aanpak 
handhaving kan pas beginnen wanneer uw raad een besluit heeft genomen. 

- Voor de uitvoering van de motie over Bergen aan Zee en de Terrasflat is geen 
ambtelijke en bestuurlijke capaciteit zolang geen besluit is genomen over de 
verordening. 

 
NB: bij de technische wijziging van de verordening is gekozen om gelijktijdig ook het format 
te wijzigen van een volledig nieuwe verordening naar een wijzigingsverordening. 
Beleidsmatig zorgt dit niet voor een verschil. Voor de uitvoering brengt dit een voordeel mee, 
bestaande beleidsregels hoeven op deze manier niet opnieuw te worden vastgesteld.  
 
KEUZERUIMTE 
Er zijn in beginsel drie wettelijke grondslagen voor het stellen van de verbodsnorm om 
woningen recreatief te gebruiken. Dit zijn: 

1. Wet ruimtelijke ordening (Wro) / geregeld in de bestemmingsplannen 

2. Huisvestingswet / geregeld in een Huisvestingsverordening (Hv) 

3. Algemeen plaatselijke verordening / Geregeld in een lokaal geldende Algemeen 

plaatselijke verordening (apv). 
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Deze grondslagen worden alle drie toegepast vanuit verschillende motieven. 

 Motief Wro: een goede ruimtelijke ordening en leefbaarheid (bestemmingen moeten 
worden nageleefd); 

 Motief Hv: tegengaan van schaarste aan goedkope woonruimte 

 Motief Apv: tegengaan van overlast en het bewaken van de goede openbare orde. 
 
Gedurende het traject is gebleken dat het reguleren van nieuw beleid het beste ingezet kan 
worden vanuit de gemeentelijke Huisvestingsverordening.  

 
De Huisvestingswet 
De Huisvestingswet biedt de mogelijkheid om de recreatieve verhuur te reguleren en om het 
recreatief gebruik tegen te gaan. De huisvestingsverordening is het juridisch instrument 
waarmee het beleid vertaald kan worden naar regels. Het is mogelijk om door middel van de 
verordening in te grijpen in de woningvoorraad op het moment dat onttrekking van woningen 
leidt tot negatieve effecten voor de leefbaarheid in de gemeente. De onttrekking van 
woningen door de recreatieve verhuur en het recreatief gebruik is dusdanig groot dat 
daarvan sprake is. De huisvestingsverordening biedt de gemeente de mogelijkheid om voor 
een periode van 4 jaren in te grijpen met aanvullende regels. Daarna moet de noodzaak om 
te sturen opnieuw aangetoond worden.  
 

TOELICHTING OP HET ADVIES  
De beslissing van de gemeenteraad van Bergen op 4 juli 2019 om spelregels op te stellen 
met betrekking tot het recreatieve verhuur en her recreatief gebruik van woningen brengt met 
zich mee dat de spelregels geborgd moeten worden in de Huisvestingsverordening. De 
Huisvestingsverordening is een lokale verordening die volgt uit de Huisvestingswet. Ingrijpen 
in de samenstelling van de woningruimtevoorraad is een zware maar noodzakelijke 
beslissing omdat ingrijpen noodzakelijk is ter bestrijding van de onrechtvaardige- maar ook 
onevenwichtige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte in de gemeente. Echter, 
er kan alleen ingegrepen worden via de Huisvestingsverordening als schaarste dan ook 
aangetoond kan worden.  
 
In opdracht van de gemeente Bergen is in september/oktober 2019 onderzoek gedaan naar 
de schaarste binnen de woningvoorraad van de gemeente Bergen door bureau STEC. 
 
Schaarste 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de woningmarkt- en verhuisdynamiek in de gemeente 
Bergen duiden op woning schaarste, primair in het betaalbare tot middel dure segment, maar 
ook in de duurdere segmenten. 
 
In de gewijzigde Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2019 is een Toelichting 
opgenomen die het ingrijpen in de Huisvestingsverordening, onderbouwd en motiveert.  
 
De nieuwe verordening is geen totale herziening. Het is een voortzetting van de huidige 
verordening maar met een extra aantal artikelen (15 tot en met 26) onder hoofdstuk 3 
‘Onttrekking’. 
  
Dit zijn in het kort de aanpassingen: 
 

- Recreatieve verhuur van woningen (met de bestemming wonen) is straks alleen, en 
onder voorwaarden, toegestaan in de maanden juli/augustus; 
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- Voor B&B’s en Tweede woningen is een uitzondering gemaakt evenals voor inwoners 
die hun woning niet kunnen verhuren in de zomermaanden omdat ze bijvoorbeeld op 
het strand werkzaam zijn. 

- Wanneer woningen toch worden onttrokken voor de recreatieve verhuur kan het 
college een boete opleggen 

- Ook voor verhuur in de juiste maanden die niet is gemeld kan het college een boete 
opleggen 

  
In de Toelichting van de gewijzigde Huisvestingsverordening Bergen 2019 treft u een 
uitgebreide onderbouwing aan. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
Het college geeft de raad in overweging mee om de Huisvestingsverordening Bergen 2019 
vast te stellen, zodat er vanaf 1 januari 2021 regels zijn ten aanzien van de recreatieve 
verhuur en recreatief gebruik van woningen. 
 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
Dit voorstel betreft alleen de gemeente Bergen. In de gemeente Bergen is het verhuren van 
de eigen woning of delen daarvan lokaal gebruik. Dit gebeurt al decennia lang en is een 
onderdeel van de cultuur van de inwoners. Met het voorstel om te gaan reguleren en niet te 
gaan verbieden, wordt aangesloten bij die couleur locale. Voor een woningeigenaar is het 
belangrijk dat de recreatieve verhuur en het recreatieve gebruik van een woning (met de 
bestemming wonen) duidelijke spelregels kent.  
 
Regio Alkmaar-gemeenten kijken met interesse en belangstelling naar de gemeente Bergen 
met betrekking tot het reguleren van dit onderwerp. 
 

RISICO’S  
1. De huisvestingsverordening biedt de gemeente de mogelijkheid om voor een 

periode van 4 jaren in te grijpen met aanvullende regels. Daarna moet de 
noodzaak om te sturen opnieuw aangetoond worden; daarmee dus ook 
‘schaarste’ opnieuw aangetoond worden. 
 

2. Als de gemeente de huisvestingsverordening gaat inzetten als instrument om te 
sturen dan is het niet noodzakelijke om de bestemmingsplannen te wijzigen. Bij 
het vaststellen van het omgevingsplan (vereiste onder de omgevingswet vanaf 
2021) kan een bepaling opgenomen die het recreatief gebruik reguleert). 

 
3. Het onderwerp van de onttrekking door recreatieve verhuur en recreatief gebruik 

is zeker gevoelig. De belangentegenstellingen zijn groot; degenen die geld 
verdienen willen niet beperkt worden en degenen die overlast ervaren willen dat 
de overheid ingrijpt. Voor het vervolg is het zaak om op inhoud en proces 
transparant en gericht te blijven communiceren ook in de fase van de uitvoering.  

 

FINANCIËN  
Afgestemd met: de businesscontroller van team Beleid en Vastgoed 
Op 4 juli 2019 is de gemeenteraad van Bergen akkoord gegaan met bijgaande 
begrotingswijziging: 
 
Kosten  
2019 €100.000 (dekking exploitatie) 
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Inhuur extern advies (7 mnd) voor communicatie, opstellen huisvestingsverordening, 
proceskosten en opstarten handhaving 

2020 €150.000 (dekking exploitatie) + €250.000 (dekking algemene reserve) 
2021 €150.000 (dekking exploitatie) + €250.000 (dekking algemene reserve) 
 
Het aanpassen van de Huisvestingsverordening evenals het onderzoek naar de 
rechtmatigheid en de toepasbaarheid wordt gefinancierd vanuit bovenstaande dekking. 
(Grootboeknummer 6830400 en kostenplaats 438008) 
 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Bij het opstellen van de gewijzigde Huisvestingsverordening Bergen 2019 inclusief toelichting 
is samengewerkt met de afdelingen: Beleid en Vastgoed (wonen en R&T), Plannen en 
Projecten (r.o.), Juridische Zaken en Toezicht, Handhaving en Veiligheid en twee externe 
bureaus ter onderbouwing van ‘schaarste’ en voor juridische toetsing. Respectievelijk STEC,  
Pels Rijcken en AKD Advocaten. 
 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Nadat u raad de Huisvestingsverordening 2020 heeft vastgesteld, worden de volgende 
deeltrajecten verder uitgewerkt: 

- Inrichten registratie- en meldingsplicht 
- Opstellen en vaststellen handhavingstraject (ter goedkeuring voorleggen aan de 

raad) 
- Opzetten communicatietraject 
- Vignet uitgeven 
- Uitvoering geven aan de motie van 11 december 2018 

 
BIJLAGEN 
1. de gewijzigde Huisvestingsverordening Bergen 2019 
2. onderzoek woning schaarste woonruimtevoorraad gemeente Bergen door bureau Stec 
 

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 

 beleidsnotitie Project Onttrekking van 6 november 2018; 

 brief minister Ollongren aan Tweede kamer (maart 2019) 

 vastgestelde beleidsnotitie ‘beleid en regelgeving recreatieve verhuur en recreatief 
gebruik van woningen’ 21 mei 2019 

 kopie (aangehaalde) motie gemeenteraad 11 december 2018 
 

 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


