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Geachte leden van de gemeenteraad,

De woningmarkt is al geruime tijd onderwerp van gesprek. Ondanks dat er steeds meer woningen 
worden gerealiseerd blijft het tekort groot en zal het tekort naar verwachting alleen maar toenemen. 
Volgens het kabinet is regulering van de woningmarkt van essentieel belang aangezien starters op 
het moment te weinig kans maken om in een koopwoning te wonen. De opkoopbescherming zou er 
voor moeten zorgen dat goedkope en middeldure woningen bij de juiste groepen in de samenleving 
terecht komen1.

Bovenstaand is aanleiding geweest op 16 december 2021 een motie in te dienen die de raad heeft 
aangenomen en waarin het college, beargumenteerd, onder meer werd opgeroepen de mogelijkheid 
te onderzoeken op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van de Wet Opkoopbescherming, 
opgenomen in de Huisvestingswet, om opkoopbescherming in te voeren voor bestaande en nieuwe 
woningen met een WOZ-waarde gelijk aan of minder dan C600.000.

Gegeven de wens dat het dringend nodig is ter uitvoering van de op 16 december 2021 aangenomen 
motie “Opkoopbescherming woningen tot 600K’’ op korte termijn over te gaan tot het vaststellen van 
een regeling voor de opkoopbescherming van koopwoningen voor starters en middeninkomens, 
hebben de indieners van de motie besloten met een initiatiefvoorstel te komen als aanvulling op de 
bestaande Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Bloemendaal 2022 en gebaseerd 
op de Haarlemse regeling.

Dit initiatiefvoorstel is behandeld in de commissie d.d. 16 februari jl. In deze vergadering heeft de 
wethouder aangegeven dat ambtelijk gewerkt wordt aan het beantwoorden van de vraag zoals in het 
initiatiefvoorstel is omschreven en in de motie onder het eerste punt is benoemd. Afgesproken is dat 
de beantwoording behandeld wordt tijdens de raadsvergadering d.d. 10 maart a s. Daarbij is tevens 
nadrukkelijk de wens uitgesproken dat de beantwoording door middel van een collegebrief 
plaatsvindt.

Ook in regionaal verband wordt het belang van de opkoopregeling onderkend en is het onderwerp 
besproken tijdens het Portefeuillehouder overleg Volkshuisvesting d.d. 16 februari jl. Afgesproken is

1 Wet ‘Opkoopbescherming'
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op regionaal ambtelijk niveau een nader onderzoek uit te voeren met name gelet op het zgn. 
waterbedeffect, nu in de gemeente Haarlem deze regeling per 1 februari 2022 van kracht is.

Inbreuk eigendomsrecht
Om te onderzoeken op welke wijze gebruik gemaakt kan worden van de opkoopbescherming is het 
allereerst van belang te onderkennen dat de opkoopbescherming een inbreuk is van het 
eigendomsrecht en slechts toelaatbaar indien het gerechtvaardigd is volgens Europees recht. Er 
gelden daarvoor vier voorwaarden:
a) de maatregel moet bij wet voorzien zijn;
b) de beperking moet noodzakelijk zijn in het algemeen belang;
c) de maatregel moet proportioneel zijn;
d) voorzien zijn van toereikende procedurele waarborgen voor betrokkenen.

De noodzaak van dit instrument moet derhalve volgens de wet onderbouwd worden: er moet worden 
aangetoond dat er sprake is van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste op de 
woningmarkt of leefbaarheidsproblematiek als gevolg van de opkoop van woningen. Tevens moet 
besloten worden voor welke gebieden in de gemeente en voor welk prijssegment (op basis van 
WOZ-waarde) de regeling wordt ingevoerd. De opkoopbescherming mag alleen worden ingevoerd 
voor goedkope en middeldure woningen maar gezien de regionale prijsverschillen is elke gemeente 
vrij om (mits goed onderbouwd) te bepalen onder welke prijsgrens deze woningen vallen. 
Bloemendaal heeft de prijsgrenzen nog niet bepaald.

In Haarlem blijkt dat investeerders met name woningen in het segment tot C 389.000 kopen.
In de gemeente Bloemendaal liggen de koopprijzen hoger en worden ook hogere vrije sectorhuren 
gevraagd en betaald. In de aangenomen motie heeft de gemeenteraad voorgesteld een WOZ- 
waarde van maximaal C 600.000 in te voeren bij de inzet van de opkoopbescherming. Het college is 
van mening dat de vaststelling van de uiteindelijke bedragen nader onderzoek vergt. Daarbij in 
overweging nemend dat het prijspeil in de verschillende dorpskernen verschillend is. Het geen ook is 
opgenomen in de verordening sociale woningbouw.

Opdracht datalevering Kadaster
Gelet op de benodigde onderbouwing is aan de hand van gegevens van het Kadaster onderzocht 
wat de (omvang) van de rol van investeerders in de aankoop van woningen in Bloemendaal is. De 
focus ligt hierbij op woningen van eigenaar-bewoners. Dit zijn in de definitie van het Kadaster 
mensen die één woning in bezit hebben en daarin ook wonen. Ook gaat in dit onderzoek speciale 
aandacht uit naar koopstarters: mensen die voor het eerst in hun leven een woning kopen

Om de omvang van het probleem goed in beeld te krijgen is inzicht nodig in de ontwikkeling van het 
aandeel investeerders in de woningvoorraad. Om die reden is gekozen voor de periode 2013 - 2021.

In het bijzonder is de ontwikkeling van het aantal transacties van eigenaar-bewoners aan 
investeerders van belang. Bij deze laatste categorie worden immers woningen onttrokken van de 
koopmarkt die ook gekocht hadden kunnen worden door eigenaar-bewoners. Ook het aandeel 
investeerders in de totale woningvoorraad is gevraagd. Specifiek zijn de volgende vragen 
onderzocht:

Į.Aan wie verkopen eigenaar-bewoners in de periode 2013-2021?
Gekozen is voor 3 tijdvakken: 2013 t/m 2017, 2018 t/m 2020 en 2021. Hierdoor is goed te zien hoe 
verschillende groepen op de woningmarkt zich tot elkaar verhouden en zich ontwikkelen.

Onderscheid naar type koper: a. Koopstarter b. Doorstromer c. Bedrijfsmatige investeerders (t/m 4 
woningen; 5 t/m 9 woningen; 10 t/m 99 woningen; 100+ woningen) d. Particuliere investeerders (t/m 
4 woningen; 5 t/m 9 woningen; 10 t/m 99 woningen; 100+ woningen) e. Woningcorporaties f. Overige 
kopers

2. In welke wijken kopen investeerders van eigenaar-bewoners? In welke wijken kopen koopstarters?
Per wijk het totaal aantal woningen verkocht door eigenaar-bewoners, het aantal daarvan gekocht 
door investeerders en het aantal gekocht door koopstarters, per periode: 2013 t/m 2017, 2018 t/m 
2020 en 2021.
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3. Welke woningtypen kopen investeerders, koopstarters en doorstromers van eiqenaar-bewoners?
Per koper het aantal gekochte woningen per woningtype (appartement, tussenwoning, hoekwoning, 
2- onder-1-kap, vrijstaande woning) per periode: 2013 t/m 2017, 2018 t/m 2020 en 2021

4. In welke prijsklassen kopen investeerders en koopstarters van eiqenaar-bewoners?
Per wijk het totaal aantal woningen verkocht door eigenaar-bewoners, het aantal daarvan gekocht 
door investeerders en het aantal gekocht door koopstarters, per periode: 2013 t/m 2017, 2018 t/m 
2020 en 2021, uitgesplitst naar prijsklassen: a. Tot 0325.000,- b. 0325.000,- tot C400.000,- c. 
0100.000,- tot C600.000,- d. C600.000,- en meer.

5. Het aandeel investeerders in de woningvoorraad per wijk voor de perioden:1 januari 2022 en 1 
januari 2018.

Vertaling naar situatie Bloemendaal
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek worden hieronder kort uiteengezet.

Aan wie verkopen eiqenaar-bewoners in de periode 2013-2021?
Tabel 1 van bijlage 1 laat zien dat de aankooptransacties van bestaande koopwoningen verkocht 
door eigenaar bewoners met name terecht komen bij doorstromers 770A .

In welke wijken kopen investeerders van eiqenaar-bewoners? In welke wijken kopen koopstarters?

Aandeel buy to let per wijk over de gekozen tijdvakken
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In welke prijsklassen kopen investeerders en koopstarters van eiaenaar-bewoners?
Gelet op het uitgangspunt van de opkoopbescherming dat deze alleen mag worden ingevoerd voor 
goedkope en middendure woningen is bovenstaande vraag uitgezet uitgesplitst naar prijsklassen: a. 
Tot C325.000,- b. C325.00Ũ,- tot C400.000,- c. C400.000,- tot C600.000,- d. C6Ũ0.000,- en meer. Uit 
onderzoek blijkt ook dat investeerders met name in dat segment hun woningen kopen. Tabel 6 uit 
bijlage 1 laat zien dat in alle gekozen prijssegmenten de rol van de investeerder gering is.

Welke woningtypen kopen investeerders, koopstarters en doorstromers van eiaenaar-bewoners?
Aankooptransacties van de investeerders laat zien dat zij in de periode 2013-2017 met name 
appartementen kochten (39) en dat in 2021 dat aantal gedaald is tot 3.Tabel 3,4 en 5 geven een 
totaalbeeld.
Op basis van het inzicht in de aankopen kan de inzet van het instrument opkoopbescherming worden 
bepaald. De wet vereist allereerst dat er wordt onderbouwd dat er sprake is van onevenredige en 
onrechtvaardige effecten van schaarste. Deze onderbouwing is reeds gedaan bij de vaststelling van 
de uitgangspunten voor de Huisvestingsverordening (december 2021). Daarin is vastgesteld dat 
deze effecten zich voordoen binnen de totale Bloemendaalse woningvoorraad. Daarnaast wordt met 
de hierboven gepresenteerde data inzicht geboden in omvang van het probleem (de rol van 
investeerders en de positie van koopstarters op de Bloemendaalse woningmarkt) en de spreiding 
over de gemeente Deze gegevens laten zien dat er geen directe aanleiding is aan te nemen dat 
investeerders de koopstarter in grote mate verdringen van op de woningmarkt in Bloemendaal.

Het complete overzicht met datagegevens van het Kadaster is opgenomen in bijlage 1.

Consequenties van het invoeren van de opkoopbescherming

Vraagt investeringen en capaciteit
Zowel voor het inregelen van het vergunning- en handhavingsproces, als voor de daadwerkelijke 
uitvoering van vergunningverlening en handhaving is capaciteit en budget nodig. Voor gebieden 
waarvoor opkoopbescherming wordt ingevoerd geldt een vergunningplicht om woningen binnen een 
periode van 4 jaar na aankoop te verhuren. Een vergunning kan (moet) worden verstrekt voor 
uitzonderingsgevallen als verhuur aan eerstelijnsbloedverwant en tijdelijke verhuur. Voor gebieden 
waar de opkoopbescherming geldt zal een handhavingsproces moeten worden ingericht waarbij 
gecontroleerd zal worden of door investeerders aangekochte woningen zonder vergunning worden 
verhuurd. Er is nog niet berekend welke capaciteit en financiën nodig zijn voor het invoeren van de 
regeling en voor het uitvoeren en handhaven van de regeling.

Vraagt een wijziging van de huisvestingsverordening
Regels over een opkoopbescherming dienen opgenomen te worden in de huisvestingsverordening. 
De raad heeft een nieuwe huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond - Bloemendaal 2022 
vastgesteld d.d. 16 december 2021. Voor de invoering van de opkoopbescherming is een 
aanvullende paragraaf in de huisvestingsverordening nodig. Het te vaak aanpassen van de 
verordening heeft een risico vanwege de rechtszekerheid voor belanghebbenden. Het heeft daarom 
de voorkeur om het aantal wijzigingen van de verordening te beperken en op een vast moment door 
te voeren. Gelet op de nieuwe wettelijke mogelijkheden die zijn ontstaan door de 
opkoopbescherming is het echter te rechtvaardigen dat een extra aanpassing/toevoeging op grond 
van deze mogelijkheid tussentijds wordt doorgevoerd. Daarbij is het wenselijk gebruik te maken van 
de modelverordening die door de VNG is ontwikkeld zodat risico’s op juridische procedures kunnen 
worden voorkomen.

Kritische kanttekeningen bij het instrument
De regeling met betrekking tot de opkoopbescherming beoogt toe te komen aan gelijkheid op de 
woningmarkt maar heeft verstrekkende gevolgen voor woningeigenaren en beleggers.
De verhuur van woningen door investeerders geeft ook invulling aan een vraag naar vrije sectorhuur. 
Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer geeft aan dat door beperking van aankoop over de hele 
gemeente het middensegment huur zou kunnen komen te verdwijnen. Er zijn ook beleggers die 
woningen opknappen en verhuren en daarmee een positieve impuls aan buurten kunnen geven. Ook 
geeft hij aan dat de juridische houdbaarheid van de benodigde onderbouwing om het in te voeren 
voor de hele stad nog een vraagteken is. Het gaat hierbij om de onderbouwing van onevenredige en 
onevenwichtige effecten van schaarste die door de invoering van het instrument kunnen worden 
bestreden.
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Het wetsvoorstel beoogt een toename van het aantal koopwoningen maar dit zal onlosmakelijk 
verbonden zijn met een afname van het aantal (vrije sector) huurwoningen die daarvoor anders in de 
plaats zouden komen. De regeling lijkt het probleem te verschuiven van de (potentiële) kopers die 
niet kunnen kopen naar de (potentiële) huurders die nu niet kunnen huren.

Conclusie
Het college staat in principe positief ten opzicht van het instrument opkoopbescherming. Je wilt 
immers dat woningen voor koopstarters en middeninkomens beschikbaar blijven. De eerste analyse 
van de bijgevoegde gegevens van het Kadaster laten echter op voorhand niet zien dat 
aankoopgedrag van investeerders leidt tot verdringing van koopstarters op de Bloemendaalse 
woningmarkt.
Het college vindt het belangrijk, gelet op de gespannen woningmarkt, de vinger aan de pols te 
houden. Ook in regionaal verband is behoefte aan nadere duiding mede gelet op het mogelijke 
waterbedeffect nu in de gemeente Haarlem per 1 februari de opkoopregeling in werking is gesteld. 
Voorgesteld wordt bij te dragen aan het nog op te starten regionaal nader onderzoek en het 
instrument opkoopregeling op de politieke agenda te houden.

Kanttekeningen bij het vervolg
Het initiatiefvoorstel op korte termijn over te gaan tot het vaststellen van een regeling voor de 
opkoopbescherming van koopwoningen voor starters en middeninkomens, wordt behandeld in de 
raadvergadering d.d. 10 maart 2022. Daarin wordt voorgesteld om per direct (15 maart 2022) de 
bijvoegde nieuwe huisvestingsverordening (dus inclusief paragraaf 3 met de opkoopregeling) in 
werking te stellen.
Indien wordt ingestemd met het initiatiefvoorstel dan kan de invoeringsdatum niet per direct worden 
ingevoerd maar zal, gelet op het regelen van capaciteit en budget, minstens 4 maanden moeten 
worden ingeruimd om de regeling daadwerkelijk in te voeren. Er zal onderzoek moeten worden 
gedaan naar de bedragen in relatie tot de prijspeilen in de verschillende dorpskernen.

Bijlage 1: data gegevens Kadaster d.d. 24 februari 2022

Bijlage 2: data telling WOZ van GBZK

Bijlage 3: Motie ‘Opkoopbescherming woningen tot 600K’

Bijlage 4: Initiatiefvoorstel vaststellen van een regeling voor de opkoopbescherming van 

koopwoningen voor starters en middeninkomens
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