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ONDERWERP

Verblijfsaccommodatiebeleid

SAMENVATTING

Heemstede hecht waarde aan een prettig woon- en leefklimaat. Heemstede stelt net als 

gemeenten in de regio verblijfsaccommodatiebeleid op. Het beleid richt zich op particuliere 

vakantieverhuur en Bed & Breakfast. Het eerder opgestelde beleid ten behoeve van Bed & 

Breakfast is in gewijzigde vorm t.a.v. het aantal personen in dit beleid opgenomen. In het 

nieuwe beleid zullen we de intrekking van dit eerder opgestelde beleid regelen.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER

 Collegebericht Eindpresentatie Identity Matching 

 Beleid omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan t.b.v. Bed & Breakfast 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT B&W

1. In te stemmen met het concept verblijfsaccommodatiebeleid;

2. Dit besluit voor te leggen aan de Commissie Middelen om haar zienswijze kenbaar 

te maken (B-stuk).

AANLEIDING

Heemstede hecht waarde aan een prettig woon- en leefklimaat voor de bewoners van 

Heemstede. Heemstede ligt in de snelst groeiende toeristische regio van het land. Uit 

onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland blijkt dat het aantal bezoekers naar 

onze (MRA)- regio de komende jaren naar verwachting toe zal nemen1. Ander onderzoek 

toont aan dat waar toerisme toeneemt, het aanbod van particuliere vakantieverhuur stijgt2. 

Om een goede balans tussen wonen en leven en recreatief overnachten te bewaren, stelt 

Heemstede daarom net als gemeenten in de regio verblijfsaccommodatiebeleid op. Dit sluit 

aan bij een van de aanbevelingen uit het onderzoek Identity Matching om Airbnb beleid op te 

stellen. Van de verschillende vormen van recreatief nachtverblijf (hotels, pensions, Bed & 

Breakfast en particuliere vakantieverhuur) zijn Bed & Breakfast en particuliere 

vakantieverhuur (waarvan de bekendste Airbnb) voor Heemstede relevant. Het beleid richt 

zich daarom op particuliere vakantieverhuur en Bed & Breakfast. Het eerder opgestelde 

beleid ten behoeve van Bed & Breakfast is in gewijzigde vorm t.a.v. het aantal personen in 

dit beleid opgenomen. In het nieuwe beleid zullen we de intrekking van dit eerder opgestelde 

beleid regelen.

MOTIVERING

Toenemend toerisme in de regio

Het verblijfsaccommodatiebeleid biedt de mogelijkheid een goede balans tussen de drukte 

en overlast van het toenemende toerisme in de regio en het woon- en leefklimaat te 

bewaken.

                                                  
1 Grip op groei, ZKA 2018 
2 Airbnb in Noord-Holland, Beformation 2018
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Aansluiten bij omliggende gemeenten 

Omliggende gemeenten hebben verblijfsaccommodatiebeleid geformuleerd. In het kader van 

regionale afstemming stelt Heemstede ook beleid op.

Voorwaarden voor omgevingsvergunning

Heemstede heeft in haar bestemmingsplannen geen regeling opgenomen voor Bed & 

Breakfast of particuliere vakantieverhuur. Voor het verhuren van een (gedeelte van een) 

woning via Bed & Breakfast of particuliere vakantieverhuur dient daarom een 

omgevingsvergunning voor ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ 

aangevraagd te worden. Het beleid beschrijft onder welke voorwaarden een vergunning 

wordt verleend.

   

FINANCIËN

Heemstede heft op dit moment geen toeristenbelasting. Uit kosten-batenanalyse voor dit 

beleid blijkt dat het vooralsnog, gezien de beperkte hoeveelheid verblijfsaccommodaties, niet 

rendabel is toeristenbelasting te gaan heffen. De kosten voor het heffen van deze belasting 

bedragen ca. € 40.000,- en de opbrengsten ca. € 12.500,-. Dit is gebaseerd op 30 

overnachtingen per jaar voor 2 personen in 90 accommodaties.

COMMUNICATIE

Het besluit van het college wordt gepubliceerd, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid in 

te spreken bij de commissie. Na het inwinnen van de zienswijze van de commissie Middelen 

zal vaststelling van het beleid in het college aan de orde komen. Na vaststelling van het 

beleid wordt het beleid gepubliceerd in “De Heemsteder”. 

PLANNING

Dit beleid treedt na vaststelling en voor zover nodig met terugwerkende kracht in werking. 

Bijlagen:

 718616:  Concept verblijfsaccommodatiebeleid


