
Zaak- en documentnummer: Z.071649 / D.815805

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Huidige regels Nieuwe regels 
Bed en breakfast (recreatieve kamerverhuur) 
Is alleen toegestaan in de woning 

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan dan Is het zonder meer 
toegestaan, een afzonderlijke aanvraag is niet nodig. 

Voorwaarden: 
- is alleen toegestaan in de woning, niet in een bijgebouw 

- ondergeschikt aan de woonfunctie 

- maximaal 5 slaapplaatsen 
(aantallen verschillen per bestemmingsplan, 5 is grootst genoemde aantal) 

- uitsluitend door de bewoners 

- op eigen terrein in parkeren voorzien/1 pp per 20m^ 
(verschillende regels in verschillende bestemmingsplannen) 

Bed en breakfast (recreatieve kamerverhuur) 
Is alleen toegestaan in de woning 

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan dan is het zonder meer 
toegestaan, een afzonderlijke aanvraag is niet nodig. 

Voorwaarden: 
-is alleen toegestaan in de woning, niet in een bijgebouw 

- maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning 
reden: meetbare norm, geeft duidelijkheid voor initiatiefnemers en omgeving. 

- maximaal 5 slaapplaatsen 
Reden gekozen aantal: voor meer personen gelden eisen brandveilig gebruik 

- hoofdgebruiker woning is zelf de gastheer/gastvrouw 
reden: meer garantie op voorkomen overlast geluid en verrommeling doordat 
hoofdgebruiker wel binding heeft met de omgeving 

-1 parkeerplaats nodig op eigen terrein per 20m^ 
reden: meetbaar, vergelijkbaar aan regels beroep aan huis, voorkomen 
parkeerdruk omgeving 

Voor de volgende situatie is altijd een omgevingsaanvraag nodig 
Bed en breakfast tot 10 slaapplaatsen 
- alleen in de woning, niet in een bijgebouw 

- via afwijkingsmogelijkheid 
Reden: bij deze constructie is altijd een omgevingsaanvraag nodig en zo heeft 
college de ruimte om af te wegen of dat concrete geval ook geschikt is om toe 
te staan. 

- tot maximaal 10 slaapplaatsen 
Reden: Bij meer dan 10 slaapplaatsen gelden extra eisen qua brandveiligheid 
met extra noodzakelijke investeringen en grotere noodzaak tot controle en 
handhaving op brandveiligheid tot gevolg. Dat is niet realistisch, discussie met 
initiatiefnemers over wel/niet nodig is ongewenst. 
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Verhuurwoning als vakantiewoning 
Is niet toegestaan 

Verhuurwoning als vakantiewoning 
Is wel toegestaan 

Voorwaarden: 
- hoofdbewoner moet de woning feitelijk als hoofdverblijf hebben en als 
zodanig staan ingeschreven in de basisadministratie 
Reden: Voorkomen huisjesmelkers en meer garantie op voorkomen overlast 
geluid en verrommeling doordat hoofdgebruiker wel binding heeft met de 
omgeving. 

- aan maximaal 5 personen (dus ongeacht hoeveelheid slaapplaatsen die de 
woning daadwerkelijk heeft) 
Reden: voorkomen illegale hotels en overlast omwonenden (grote groepen) 

- maximaal 30 dagen per jaar 
Reden: Naar amsterdams voorbeeld. Voorkomen van woningonttrekking, 
huisjesmelkers. 

- geen sprake van een huurwoning in eigendom van een corporatie met een 
rekenhuur onder de liberalisatiegrens 
Reden: Voorkomen huisjesmelkers. 

- melding dagen vakantieverhuur is verplicht 
Reden: een instrument voor toezicht en controle op naleving regels zodat een 
woonwijk ook een woonwijk blijft waar bovendien voornamelijk "gewoon" 
gewoond wordt door gezinnen^aste bewoners. Voorkomen van 
woningonttrekking, huisjesmelkers. Inzicht in de delen van de gemeente waar 
vakantieverhuur kennelijk aantrekkelijk is. 

Bij verhuur als vakantiewoning: geen toeristenbelasting Bij verhuur als vakantiewoning: geen toeristenbelasting 

Reden: Er zijn tot nu toe initiatieven, maar dat is op kleine schaal en dat staat 
dan niet in verhouding tot administratieve lastendruk. 


