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Aan : De leden van de raad en commissie, tkn. Collegeleden 
Onderwerp : Onttrekken woningen t.b.v. recreatieve verhuur 
Datum : 15 november 2018  
Van : griffie  
Aanvang : 20.00 – 21.10 uur   
Locatie : De Blinkerd in Schoorl 

 

Onttrekken woningen t.b.v. recreatieve verhuur 
 
Reden en achtergrond 
In december 2017 heeft het college op verzoek van de raad besloten om te onderzoeken hoe de 
onttrekking van reguliere woningen aan de woningvoorraad door recreatieve verhuur gereguleerd kan 
worden. Belangrijkste aanleiding zijn de signalen die uit verschillende kernen komen over overlast die 
toeristen veroorzaken en de zorgen die er zijn omtrent de leefbaarheid en sociale cohesie. 
In de gemeente Bergen zien we twee vormen van recreatieve verhuur van woonhuizen:  

 Incidentele verhuur:  woningen waar wel een huishouden woont maar die incidenteel verhuurd 
worden.  

 Structurele verhuur: woningen die (geen hoofdbewoners hebben en) structureel toeristisch 
verhuurd worden.  

De werkgroep is in februari van dit jaar gestart en heeft na een eerste analyse, een uitgebreide 
benchmark en een onderzoek naar de juridische instrumenten gewerkt aan verschillende scenario’s. Het 
blijkt dat er geen kant en klare oplossing is om de recreatieve verhuur te reguleren en om de ruim 900 
woningen weer terug te geven aan de woningmarkt. De aanpak vraagt om lokaal maatwerk. Want 
oplossingen die in andere steden werken, kunnen in Bergen niet op dezelfde manier worden toegepast. 
Zo is de situatie in Amsterdam, waar nu gewerkt wordt met de Huisvestingsverordening een andere, 
gezien de schaarste waar de woningmarkt daar mee te maken heeft.  En andere oplossingen zoals een 
volledig verbod op recreatieve verhuur, sluiten onvoldoende aan bij de couleur locale of de beleidskeuzes 
van de gemeente. Het college zoekt naar een oplossing die aansluit bij haar doelen, de lokale situatie en 
die uitlegbaar is aan de inwoners.  
 
Uitleg onderwerp 
Het lijkt niet voor iedereen bekend te zijn dat het verhuren van een woning aan toeristen niet is 
toegestaan omdat deze vorm van gebruik niet past binnen de woon-bestemming. Tot op heden is er niet 
gehandhaafd op dit verbod omdat de recreatieve verhuur niet voor urgente problemen zorgde en de 
handhaving om die reden geen prioriteit had.  
In de gemeente Bergen is het geen nieuw verschijnsel dat woningen verhuurd worden aan toeristen, dit is 
een bekend gebruik tijdens de zomermaanden maar ook buiten deze periode. De afgelopen jaren neemt 
de incidentele recreatieve verhuur echter sterk toe. Ook worden woningen vermoedelijk vaker volledig 
onttrokken aan de woningmarkt en jaarrond te huur aangeboden aan toeristen. Redenen hiervoor kunnen 
zijn dat via internet het huren van woonhuizen voor een (korte) vakantie heel aantrekkelijk en toegankelijk 
is geworden en dat het verdienmodel voor de huiseigenaar lucratiever is dan bij veel andere vormen van 
beleggen. 

 

De problemen die ontstaan door de recreatieve verhuur van woningen zijn: 

 Door de structurele recreatieve verhuur worden woningen onttrokken aan de woningvoorraad en 
zijn daarmee niet meer beschikbaar voor mensen die een woning zoeken.  
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 Daarnaast heeft de structurele verhuur een effect op de leefbaarheid doordat er woningen zijn 
waar geen vaste bewoner meer is en de betrokkenheid bij het dorp, school en verenigingsleven 
afneemt. 

 Doordat woningen gebruikt worden als vakantieverblijven ondervinden de woonwijken en dorpen 
overlast. 

 Doordat de recreatieve verhuur nu plaatsvindt buiten het zicht van de gemeente en er in de 
meeste gevallen geen toeristenbelasting afgedragen wordt, mist de gemeente inkomsten. 

 De Recron is van mening dat de recreatieve verhuur van woningen een ongelijke concurrentie 
vormt voor de verhuurders van vakantiehuizen. 

 De verhuur is ongereguleerd, daardoor is niet zeker of in alle gevallen aan de eisen van 
brandveiligheid wordt voldaan. 
 

Doelen gemeente Bergen 
Het project in de gemeente Bergen richt zich op de volgende doelen: 

1. het tegengaan van overlast in de dorpen en buurten door recreatieve verhuur 
2. het tegengaan van de onttrekking van woningen door recreatieve verhuur 
3. de woningen die nu structureel worden verhuurd weer beschikbaar krijgen voor de woningmarkt. 

In dit project gaat het uitsluitend over woningen met een reguliere woonbestemming. Woningen met de 
bestemming recreatiewoningen / tweede woningen vallen buiten de scope van dit project.  
 
Doel van de avond 
In deze presentatie neemt het college de gemeenteraad mee in de landelijke ontwikkelingen en haar 
bevindingen. We vragen u straks een keuze te maken voor het in te zetten juridische instrumentarium, de 
prioritering voor handhaving en de te zetten vervolgstappen.  
 
Planning 

1. Opstarten van de communicatie over de regulering van de recreatieve verhuur 
- Raadsbijeenkomst op 15 november 2018 
- Gesprekken met RECRON en bemiddeling sites 
- Inwoners uitnodigen van de drie kernen, en per kern een voorlichtingsavond organiseren 

(januari 2019) 
2. Uitwerken van instrumentarium, de Huisvestingsverordening 
3. Uitwerken van de handhavingsstrategie 
4. Besluitvorming door het college en raad (voorjaar 2019). 

 

Agenda: 

20.00 uur  Opening door de voorzitter Solita Groen-Bruschke 
 
20.01 uur  Korte introductie door burgemeester Hafkamp   
 
20.05 uur Presentatie door Wies ten Have, adviseur Bugel Hajema 
 
20.35 uur  Ruimte voor discussie door aanwezige raads- en commissieleden 
 
20:50 uur  Toelichting op het vervolgtraject door burgemeester 
 
21.00 uur Streeftijd afsluiting 

 
 
Bergen, 1 november 2018 

 
 
 
Deze tijden zijn indicatief: bij weinig of geen aanmeldingen voor het raadsgesprek wijken de 
aanvangstijden af 
 


