
  

 

 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : D66 (Luuk Adema) 
  
Datum indiening                               : 2 september 2022 
  
Aan  : Het college van burgemeester en wethouders 

 
  
Onderwerp :  Recreatief woninggebruik van bestaande woningen 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van 
toepassing) 
 
 : 
: 

 

  
Datum beantwoording  : 4 oktober 2022 
 
 
Toelichting: Vanuit de achterban van D66 bereiken ons berichten over veel recreatief woninggebruik in 
veel van onze historische kernen zoals bijvoorbeeld IJlst of Makkum. D66 vraagt het college om te 
beantwoorden wat de visie is op recreatief gebruik van bestaande woningen.  
 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Heeft het college inzicht hoeveel (reguliere) woningen er in Sûdwest Fryslan recreatief gebruikt 
worden? 
 

 Antwoord: 
We hebben beperkt inzicht in het aantal woningen dat recreatief wordt gebruikt. We hebben inzicht in 
het aantal woningen (objecten met een woonbestemming) waar niemand is ingeschreven. Dit kan 
meerdere redenen hebben. Naast recreatief gebruik kan er sprake zijn van frictieleegstand 
(verhuizingen), mutaties in de sociale huursector, overlijden of niet gemelde samenvoegingen van 
woningen. Uit de adresgegevens van de leegstaande woningen is wel te herleiden welke woningen in 
potentie recreatief in gebruik zouden kunnen zijn. 
 

2.  Welke instrumenten heeft de gemeente om recreatief gebruik van reguliere woningen in onze 
historische kernen tegen te gaan?  
 

 Antwoord: 
1. Recreatief gebruik van woningen met enkel een woonbestemming (er zijn een beperkt aantal 

bestemmingen waar zowel wonen als recreatief gebruik zijn toegestaan) is bij recht verboden. 
Hier kan handhavend tegen worden opgetreden. Dit zijn tijdrovende en langdurige 
handhavingstrajecten, omdat de bewijslast van een overtreding complex is. De scheidslijn 
tussen commerciele recreatieve verhuur en woningruil is dun. Hetzelfde geldt tussen 
incidentele recreatieve verhuur en structurele recreatieve verhuur. Daarnaast is het fenomeen 
van deeltijd wonen in opkomst. Handhaving op dit vraagstuk is niet opgenomen in ons HUP. 

2. We kunnen in gesprek gaan met kernen waarin dit vraagstuk speelt en bekijken welke 
oplossingen er in die specifieke kern voor het vraagstuk zijn, zonder in handhavingstrajecten 



  

 

 

te belanden. Vergelijkbaar met het traject dat wij in Hindeloopen met succes hebben 
doorlopen. 

 
 

3.  D66 vraagt het college of er op dit moment vergunningsaanvragen zijn voor nieuwbouw van 
recreatieve woningen of de verbouw van bestaande woningen naar woningen voor recreatief gebruik? 
 

 Antwoord:  
Er zijn 2 reguliere aanvragen om omgevingsvergunning in behandeling voor het realiseren van een 
aantal recreatie-appartementen bij bestaande recreatiebedrijven in respectievelijk Sybrandabuorren 
en Stavoren. Dit betreft een momentopname omdat iedere dag nieuwe aanvragen om 
omgevingsvergunning kunnen worden ingediend.   
 

4.  Wat is de visie van het college op de verhouding van (de bouw van) recreatieve woningen in 
combinatie met de woningnood van deze tijd? 
 

 Antwoord: 
Het college streeft een passende verhouding tussen de verschillende ruimtelijke en maatschappelijke 
opgaven na. De bouw van recreatiewoningen gaat echter niet ten koste van de bouw van gewone 
woningen. Ze gaan niet af van onze woningbouwopgave. Bovendien worden aan recreatiewoningen 
lichtere eisen gesteld in het Bouwbesluit. Daarmee zijn deze, bouwtechnisch gezien, niet 
vergelijkbaar met gewone woningen.  
Daarnaast is het recreatief beleid er op gericht om voorrang te geven aan de herinrichting dan wel het 
uitbreiden van bestaande recreatieterreinen boven de realisatie van nieuwe recreatieterreinen en 
daarmee dus ook de bouw van recreatiewoningen. Op dergelijke locaties is de bouw van gewone 
woningen niet toegestaan.  
Daarmee is de verhouding gewone woningen/recreatiewoningen niet direct een vraagstuk.  
 
 
 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 

 

 

 

 


