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Geacht college, geachte raadsleden,

De 'Beleidsnotitie particuliere verhuur gemeente Bloemendaal' van 29 oktober 2019
roePt de nodíge vragen op over de motivering van het beleid, de uitwerking ervan, en de
mogelijke impact op het woon- en leefklimaat.

Waarom zet de gemeente meteen zo hoog ín door het aantal toegestane overnachtingen
in de particuliere vakantieverhuur te maximeren op ó0; dat is het dubbele aantal van
bijvoorbeeld Haarlem of Amsterdam. Des te merkwaardiger is het daarom dat de
beleidsnotitie gepresenteerd wordt als zijnde een hamerstuk; het betreft hier nota bene
een onden¡uerp dat van directe invloed is (of kan zijn) op het hoogwaardíge woonmilieu
waar de gemeente zich altíjd zo op voor laat staan. Dat vraagt om een helder verhaal en
kun je naar mijn mening niet verantwoorden met wat knip- en plakwerk uit het beleid van
buurgemeenten. Juist omdat de regelgeving particuliere vakantieverhuur op gemeentelijk
niveau wordt geregeld. En dus maatwerk is. Althans in theoríe. Deze vorm van verhuur
beweegt zich in de praktijk nogal eens in een grijs gebied met dito gekleurde grenzen.
Daar zijn dan nu door de gemeente Bloemendaal kaders en regels voor opgesteld,
allemaal prachtig verantwoord, maar helder ven¡uoord en gemotiveerd?

Particuliere vakantieverhuur is bovendien een onderwerp dat, vanwege de komst van de
F1 naar Zandvoort vanaf 2020, de gemoederen behoorlijk bezighoudt in de gemeente
Bloemendaal. Via diverse kanalen wordt op dit moment actief onder bewoners geworven
om woonruimte te verhuren in de eerste week van mei 2020. En daar is voldoende
belangstelling voor: het is immers een leuke bijverdienste zonder zorgen voor de
verhuurder. Maar geldt dat laatste ook voor zijn buren of buurt? Wie of wat heeft prioriteit
voor de gemeente? Het wordt mij nergens duidelijk in de notitie. ls dit niet gewoon een
letterlijke verplaatsing van het toeristenprobleem van Amsterdam waar hier ruim baan
voor wordt gemaakt?

Hoe staat Bloemendaal in dít licht bezien tegenover het particuliere toeristische
verhuurbeleid en de mogelijke gevolgen voor haar inwoners, ook gelet op de al

bestaande overlast in de zomermaanden waarbij ook nog eens niet of nauwelijks
handhavend wordt opgetreden?



ln de beleidsnotitie stelt de gemeente enerzijds dat zij streeft naar'een gezonde balans
tussen het woon- en leefklimaat van de bewoners van Bloemendaal en het toeristisch
verhuren van woníngen', maar anderzijds 'vindt de gemeente Bloemendaal de vrijheid die
bewoners hebben om hun woning te verhuren belangríjk.' Met de aantekening dat dit
alleen maar'een positieve ontwikkeling is als dit op verantwoorde wijze gebeurt'.

En wat vindt de gemeente dan verantwoord? Naleving van de regels van het
beleidskader? Wat is het eigenlijke uitgangspunt: behoud van het woongenot of
stimulering particuliere verhuur van de eigen woning? Wanneer slaat de balans voor de
gemeente door? ls daar een berekening op losgelaten? Moet er niet eerst gesproken
worden over de beheersbaarheid en de mogelijke effecten in plaats van te volstaan met
het geven van een limitatieve opsomming en daar moet de kous dan maar mee af zijn?
Want schijnbaar vindt de gemeente particuliere vakantieverhuur een kruimelgevalletje en
geen bespreekpunt. ls de keuze voor maximaal ó0 toegestane overnachtingen per
kalenderjaar wel wenselijk? ln hoeverre sluit dit aan bij de woonvisie? Hoe denkt de
gemeente te kunnen handhaven? Waarom is bijvoorbeeld niet gekozen voor een
zoneringskaart toerístische verhuur om pro actief te sturen door bijvoorbeeld in de centra
en woonwijken minder overnachtingen toe te staan? Of gaat het de gemeente misschien
ook om haar eigen verdienmodel: de toeristenbelasting?

Wil Bloemendaal de capaciteit toeristische verblijfsaccommodatie vergroten of is dit de
wens van de MRA? Er is per saldo immers een structureel tekort aan
overnachtingsplekken. ln Amsterdam zijn er echter grenzen aan de groei nu de hoofdstad
een rem heeft gezet op zowel uitbreiding van het hotelvolume als de particuliere verhuur.
Tja, waar moet je dan met die toeristen heen?
Om dit tekort te ondervangen is partículiere vakantieverhuur inderdaad een oplossing,
een redelijk vrijblijvende bovendien. Hotels en pensions moeten immers voldoen aan
allerlei milieu- en veiligheidseisen die voor particulieren niet gelden. En in een
overspannen markt van vraag en aanbod, neemt logischerwijze de verhuur van kamers
door particulieren toe. Ook in Bloemendaal. Maar in welke mate? Dat is aan de
gemeente, die bepaalt wat er kan en mag. Waarom toch zet de gemeente de sluizen
meteen zo wijd open? De vrijheid om bíj te schnabbelen met je huis verhuren als
speerpuntbeleid?

Hoe onleefbaar wil de gemeente bijvoorbeeld het centrum van Overveen maken? We
hebben al meer dan genoeg overlast in de zomermaanden door kustbezoekers. En als
bonus is daar dan nu ook nog de opwaardering van het spoor Overveen bijgekomen,
vooral belastend voor de omwonenden en in ieder geval zeker níet ontlastend. De balans
die Bloemendaal nastreeft tussen woongenot en toerisme is in Overveen al
doorgeslagen. Maardat behoeft kennelijk geen aandacht meer; het is collateral damage.
Want wat zegt de gemeente over bovenstaande punten in haar Nota Toeristisch Beleid
Bloemendaal:
'Het probleem van de verkeersoverlast op de toegangswegen in het hoogseizoen en op
piekdagen wordt mín of meer als een gegeven beschouwd. Voor de toekomst kan een
beleid, gericht op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, door middel
van een bus- en later wellicht een lightrailverbinding voor de driehoek Haarlem-



Zandvooft-Bloemendaal, in combinatie met een transferium bij station Haarlem-
Spaarnwoude, verlíchting brengen in de verkeersoverlast.'

We weten inmiddels hoe dit zich in de praktijk vertaald heeft, en dat is een andere
discussie (die overigens wel gevoerd moet blijven worden). De vraag die nu voorligt is of
er wel zo nodig nog een schepje overlast bovenop gedaan moet worden met een
aanmoedigíngsbeleid partículiere verhuur. Terwijl de ervaring in de regio leert dat
toeristische verhuur geen Hosanna is en de leefbaarheid van woonwijken hierdoor onder
druk wordt gezet. Die zijn immers niet gebouwd, ingericht of toegerust als vakantieoord.
Hoe meer overnachtingen, hoe meer overlast. Dat was voor onder meer Amsterdam en
Haarlem dan ook reden om het toegestane aantal verblijfsovernachtingen in de
particuliere verhuur terug te brengen van ó0 naar 30. Zelfs in Zandvoort dat leeft van
toerisme is overwogen om het aantal nachten in de particuliere verhuur te halveren (van

120 naar ó0). Tegelijkertijd zijn in genoemde voorbeelden de regels aangescherpt
vanwege overlast in de omgeving. Gaat de gemeente er misschien vanuit dat dit niet valt
te verwachten in villawíjken of de dorpskernen van Bloemendaal?

Wat zegt de gemeente Bloemendaal hierover in haar beleidsnotitie:
'Met het opstellen van deze kaders sluiten wij aan bij onze regiogemeenten, waar
pa rticu I iere vaka ntieverh u ur ook voorwaa rdel ijk wordt toegestaa n.'
Bij welke gemeenten in de regio sluit Bloemendaal dan aan? Of mis ik een afslag, en
bedoelen ze iets anders: is er misschien gekeken naar de relatie tussen bijvoorbeeld het
maximaal aantal toegestane overnachtingen en respectievelijk bouwdichtheid,
bevolkingsconcentratíe of inwonersaantallen, om maar wat variabelen te noemen. ls er
wel een logische redenering? Wat is toch de motiverende reden van de gemeente om te
kiezen voor ó0 nachten en bijvoorbeeld niet 30?

lk zie uw reactie graag schriftelijk tegemoet.


