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Zienswijzennota 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de Notitie Speelruimte 
Verblijfsrecreatie Apeldoorn (Herziening 2018). 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 20 september 
2018 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvangen 
en zijn ontvankelijk. 

c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 
d. In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld. 
e. Het plan is ambtshalve niet gewijzigd.  

2  Communicatie 

De notitie Speelruimte Verblijfsrecreatie (Herziening 2018) is op de wettelijk voorgeschreven 
wijze bekend gemaakt. Daarnaast is een kopie van de notitie verstuurd naar de RECRON, 
Toeristisch Platform Apeldoorn, diverse in het voortraject betrokken recreatieondernemers en 
naar alle dorps- en wijkraden van Apeldoorn. 

3 Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

 

3.1  Zienswijze 1  
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is digitaal ingediend op 15 september 2018.  

 

Inhoud van de zienswijze 

Indiener wil aan de tekst in paragraaf 4.2.3 Gereguleerde Overnachtings Plaatsen (GOP’s) 
toevoegen dat gebruikers van GOP’s toeristenbelasting afdragen aan de gemeente. 
 
Beoordeling 

De notitie Speelruimte Verblijfsrecreatie Apeldoorn (Herziening 2018) beschrijft de kaders voor 
de verblijfsrecreatieve sector om met nieuwe concepten en accommodatievormen in te spelen 
op veranderingen in de markt en consumentenbehoeften. Expliciet toevoegen dat gebruikers 
van GOP’s toeristenbelasting afdragen draagt hier verder niet aan bij. In de notitie Speelruimte 
Verblijfsrecreatie (Herziening 2018) wordt bovendien reeds genoemd dat de gemeente wil 
bijdragen aan een gelijk speelveld voor ondernemers die dezelfde activiteiten verrichten. In 
deze zinsnede is impliciet aangegeven dat regels voor toeristenbelasting in principe voor 
iedereen gelden die overnachtingsruimte aanbiedt. Tevens is de gemeente in samenwerking 
met de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) bezig met de ontwikkeling van een nieuwe GOP 
in de stad. Het is de bedoeling dat deze GOP door een marktpartij wordt geëxploiteerd. De 
RECRON en toeristische sector zijn hierbij betrokken. We komen dus aan deze zienswijze 
tegemoet, maar dit vergt geen nadere tekstuele aanpassing. 
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Conclusie 

Aan de zienswijze wordt tekstueel niet tegemoet gekomen.  

 

3.2  Zienswijze 2 
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is digitaal ingediend op 9 oktober 2018. 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. De indiener van de zienswijze is van mening dat de notitie Speelruimte Verblijfsrecreatie 
Apeldoorn (Herziening 2018) uitgebreid moet ingaan op de deeleconomie en in het 
bijzonder de particuliere toeristische verhuur (AirBnB, et cetera). De notitie zou specifieke 
beleidsregels hierover moeten bevatten, zoals:  

• Registratie; 

• Maximum aantal dagen; 

• Maximaal aantal woningen in een wijk of straat. 
 

b. De indiener van de zienswijze is van mening dat in de notitie Speelruimte Verblijfsrecreatie 
(Herziening 2018) benoemd moet worden dat sociale huurwoningen niet gebruikt mogen 
worden voor particuliere toeristische verhuur. Daarnaast is de indiener van mening dat 
vooraf met de gezamenlijke woningbouwverenigingen hierover moet worden overlegd. 

 

Beoordeling 

a. In het concept van de notitie Speelruimte Verblijfsrecreatie (Herziening 2018) geeft de 
gemeente aan dat er op dit moment nog geen problematiek bekend is op het gebied van 
verhuur door particulieren. Het komt in Apeldoorn nog slechts op bescheiden schaal voor. 
Al met al is de gemeente van mening dat deze vorm van ‘deeleconomie’ in Apeldoorn op 
dit moment vooral een interessante verrijking van het aanbod is. Wel duiden we in de notitie 
dat Bed & Breakfasts een groeiende markt vormen, mede vanwege het gemak dat 
verhuursites als AirBnB.com bieden aan particuliere verhuurders. Daarom stelt de 
gemeente Apeldoorn dat we de vinger aan de pols houden voor wat betreft het fenomeen 
particuliere tijdelijke verhuur van kamers (via onder andere AirBnB), maar dat we hiervoor 
op dit moment nog geen nadere specifieke regelgeving ontwikkelen. Indiener van de 
zienswijze brengt geen nieuwe argumenten naar voren om anders tegen deze 
gedachtegang aan te kijken.  
 

b. De gemeente ziet geen aanleiding om te interveniëren in de relatie tussen huurder en 
verhuurder inzake particuliere verhuur voor vakantiedoeleinden. Algemene regels van de 
gemeente hieromtrent voor alle woningen in Apeldoorn volstaan wat de gemeente betreft. 
Daarnaast kan de verhuurder nadere eisen stellen omtrent de rechten en plichten van de 
huurder inzake particuliere verhuur.   

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  
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