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Jonge'; Petra Wallenaar; René Wittendorp; 'Reyhan Horasan'; 'Roelof Woltman';
'Secretariaat SOPlus'; Secretariaat CDA; Secretariaat ChristenUnie; Secretariaat D66;
Secretariaat Groenlinks; Secretariaat PvdA; 'Secretariaat VVD'; 'Secretariaat Wakker
Emmen'; Sonja Rixtum - Kort; 'Theo Gerth'; Tom Kuilder; 'Ugbaad Kilinçci'; 'Willem
van Heusden'; Wim Moinat; Frank Esendam;Bernd de Boer; Eric van Oosterhout;
Guido Rink; Ina Schuttrups-Vos; Jisse Otter; Maarten Visser; Manny MiddendorpKroezen; Marjolein Plantinga; Peter Klaassen; Raymond Wanders; René van der
Weide; Robert Kleine; Rolf Sloots
Beantwoording vragen LEF! in commissie BME van 12 mei 2021

Geachte mevrouw Ensink,

Tijdens de behandeling van de APV 2021 in de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 mei
2021 heeft u namens de fractie van LEF! vragen gesteld over permanente bewoning in recreatiewoningen en
kamerverhuur. Per mail van 19 mei jl. heeft u deze vragen nader toegelicht, waarvoor mijn dank.
U stelt voor om de eventuele problematiek rondom beide genoemde onderwerpen te onderzoeken en daarbij mede
te onderzoeken of regulering via de APV wenselijk is.
Allereerst merk ik op dat beide onderwerpen de aandacht van het college hebben. Daarom ontwikkelen wij op dit
moment hiervoor nieuw beleid. Dit zalonder meer resulteren in een herziening van de Woonvisie 2018-2023, de
Nota Verblijfsrecreatie en de Beleidsregels kamerverhuur gemeente Emmen 2018. In de laatstgenoemde regeling is
overigens al een vergunningstelsel opgenomen.
Wij onderkennen de problematiek rondom het opkopen van woningen als beleggingsobject. Deze problematiek
wordt uitdrukkelijk meegenomen in de beleidsontwikkelingen. Daarbij onderzoeken wij welke beleidsinstrumenten
het meest effectief zijn. Ook eventuele problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, en of daar
maatregelen voor nodig zijn, wordt daarbij in beeld gebracht. Hetzelfde geldt voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. Daarvoor wordt het Beleidskader arbeidsmigranten in tuinbouwgebieden herzien.
In zijn algemeenheid wil ik welopmerken dat ons streven is de administratieve lasten voor inwoners en
ondernemers zoveel mogelijk te beperken, en de APV zo compact mogelijk te houden. Dat zal medebepalend zijn bij
het opstellen van het bovengenoemde beleid.
Wij zullen de raad in het kader van onder meer de behandeling van de Woonvisie nader informeren.

Met vriendelijke groet,

E. van Oosterhout,
burgemeester
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