
Project onttrekking door recreatieve 
verhuur 



Informeren over voornemen om de recreatieve verhuur van 

woonhuizen te gaan reguleren 

Dilemma aan u voorleggen

Doel van de avond



• De gemeente wil de vermenging van wonen en recreatie 

tegen gaan en heeft 3 projecten opgestart

• Onttrekking woningen door recreatieve verhuur 

 Op verzoek van de raad

 Klachten uit de dorpen

 Klacht en verzoek om handhaving van de RECRON

Aanleiding 



 Verhuur van woonhuizen zit in het DNA van de 

kustgemeenten maar neemt toe

 We merken dat door een toenemende druk op de 

woningmarkt

 Er komen klachten uit de dorpen; overlast

en leefbaarheid. Sociale cohesie dreigt te 

verdwijnen.

 De RECRON heeft een klacht ingediend 

Urgentie



• Project onttrekking van woningen door recreatieve 

verhuur:

 Het tegengaan van structurele verhuur

 Het reguleren van vakantieverhuur

Beleidsdoelen 



 In juni 2017 B&W besluit om onderwerp te agenderen

 Interne werkgroep en stuurgroep

 Gesprekken met RECRON en verhuur- en 

bemiddelingsbedrijven

 Procesnotitie is in april voor kennisgeving aangenomen 

door B&W en naar de raad gestuurd

 Aankondiging in de lokale pers 

 Gesprek met brede vertegenwoordiging van 

dorsverenigingen en dorpsraden 

 Reacties uit de samenleving

Waar staan we nu?



1. Lege woningen 

Er staan in de gemeente circa 920 woningen ‘leeg’ (totaal 15.340) 

418 (totaal 6.047) in Bergen NH 

230 (totaal 2.298) in Egmond aan Zee

142 (totaal 2.086) in Schoorl (incl Camperduin)

60 (totaal 1.081) in Egmond-Binnen

50 (totaal 1.392)in Egmond a/d Hoef

20 (totaal 666) in Groet
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Tijdelijke verhuur van woningen in de dorpen en het buitengebied.

Exacte omvang moeilijk vast te stellen, alleen een impressie via de 

Nederlandse- en buitenlandse verhuursites mogelijk.  

Huiseigenaren worden actief benaderd om hun woning te gaan 

verhuren.
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 Begint klein, effecten langzaam voelbaar

 Leidt tot wrijving, sprake van andere belangen

 Ook te zien bij permanente bewoning van 

recreatieparken 

 Behoefte om te ordenen in gebieden 

Vermenging van recreatie en wonen 



Wonen en bestemmingsplan

Het bestemmingsplan regelt waarvoor een woning gebruikt mag 

worden

 Woningen: bestemd voor vaste bewoning, verhuur niet toegestaan

 Recreatiewoningen: voor recreatief gebruik, verhuur toegestaan

Op vakantieparken en achter woningen 

 Tweede woningen: hoeft niet vast gewoond te worden, mag als 

recreatiewoning aan directe familie in gebruik worden gegeven

In heel Bergen aan Zee en aan de Boulevard in Egmond aan Zee



 Totaalverbod -> permanente verhuur 

 Geen totaalverbod, wel regels -> vakantieverhuur

 Regels gelden voor alle woningen in de gemeente m.u.v. 

recreatiewoningen

 Zo inrichten dat het mogelijk is om te handhaven

 Juridische mogelijkheden om te reguleren

Bestemmingsplan, Huisvestingsverordening en Apv

Eerste gedachten over het beleid



spoor Ruimtelijk Volkshuisvestelijk Openbare orde

instrument Bestemmingsplan Huisvestingveror-
dening

Apv

motief Goede ruimtelijke 
ordening

Tegengaan van
onrechtvaardige 
effecten van schaarste 
aan goedkope 
woonruimte

Tegengaan van 
overlast

Beleid
verhuren

Toestaan mits:
- Beperkt in tijd

Toestaan mits:
- Beperkt in tijd
- meldplicht

Tegengaan van 
overlast

handhaving Handhavingsnota 
met prioritering

Meldings- en 
boetesysteem

Boete door 
politie

voordeel Bruikbare  
grondslag

Bij overtreding snelle 
actie

Snel reageren 

nadeel Langdurig en 
ingewikkeld

Schaarste woonruimte 
lastig bij tijdelijke 
verhuur

Alleen bij 
overlast

Eerste gedachten over beleid



Breed maatschappelijk gesprek met inwoners, ondernemers, 

dorpsraden

Gesprek met belanghebbenden

De vraag is er, logisch 
dat aanbod volgt 

Reguleren prima, dan ook 
handhaven

Er is sprake van 
overlast! Het hoort er 

ook wel bij in 
Bergen 

Met name in 
kleine dorpen 

probleem 
leefbaarheid

Oneerlijke 
concurrentie 

voor 
vakantieparken 

Het is ook goed 
voor de 

economie



Verhuur beperken tot een venster in de 

zomermaanden of 60 dagen verhuur 

toestaan?

Dilemma 



Nu:

- Data analyse

- Juridische analyse

- Gesprekken met de dorpen en andere belanghebbenden

Binnenkort:

- Opstellen beleid

- Opstellen normen

- Juridisch instrumentarium uitwerken 

- Handhavingstraject

- Begroting

- Besluitvormingsproces ten behoeve van college en raad

Vanaf 2019:

- Uitrollen en communiceren in de dorpen

- Start handhaving

De te zetten stappen



EINDE


