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Geachte heer Mulder, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Door de fractie van de SP zijn er op 6 juli 2021 aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de 
zelfbewoningsplicht in Hengelo. Middels deze brief wil het college de gestelde vragen beantwoorden 

en toelichten. 
 

1. Wat is de voortgang van het onderzoek dat op 11 maart werd toegezegd? 
 
Het college heeft op 11 maart een onderzoek naar de zelfbewoningsplicht toegezegd onder de 

voorwaarde dat de onderstaande punten eerst moeten worden opgehelderd: 
 

 Helpt de maatregel woningzoekenden echt en gaat het daadwerkelijk prijsopdrijving tegen? 
 Wat gebeurt er met ouders die een huis kopen en deze aan hun kind verhuren? 

 Hoe zorgen we ervoor dat de zelfbewoningsplicht gewenste ontwikkelingen zoals 
transformatie en beschikbaarheid in de particuliere huur niet stillegt? 

 Heeft een zelfbewoningsplicht het gewenste effect nu het vooralsnog slechts toepasbaar is 
op nieuwbouwwoningen? 

 Hoe zorgen we ervoor dat de zelfbewoningsplicht gehandhaafd wordt? 
 

Ambtelijk is de zelfbewoningsplicht onderzocht voor nieuwbouw/transformatie. Hieruit blijkt dat er 
mogelijkheden zijn om de zelfbewoningsplicht in te voeren zonder dat dit ten koste gaat van onze 

(huur)ambities. Huurwoningen (sociaal/ middelduur/ duur) kunnen namelijk altijd onderdeel van 
het programma zijn, maar daar kunnen in de programma’s per locatie specifieke afspraken over 

worden gemaakt. Die specifieke woningen kunnen dan vrijgesteld worden van het 
zelfbewoningsbeding. Ook kunnen er uitzonderingen worden opgenomen in de overeenkomst voor 

bijvoorbeeld het verhuren aan eerstegraadsfamilieleden en voor tijdelijke verhuur. Het is mogelijk 
om de zelfbewoningsplicht voor een periode van bijvoorbeeld 1 - 5 jaar verplicht te stellen aan de 

koper. Zo wordt het kopen van een woning voor verhuur onaantrekkelijker, maar blijft de optie 
behouden om de woning na verloop van tijd toch toe te voegen aan de huurvoorraad. Momenteel is 

het alleen mogelijk om een zelfbewoningsplicht op te leggen aan de koper van een (bouwkavel 
bestemd voor een) nieuwbouwwoning. De gemeente kan dit dus alleen opleggen bij verkoop van 
eigen gronden. Op gronden van derden zouden marktpartijen hier welwillend aan moeten 

meewerken. Dit is dus niet wettelijk afdwingbaar. Een deelnemersakkoord kan hier een oplossing 
voor bieden. Gezien de zelfbewoningsplicht alleen toepasbaar is voor nieuwbouw/transformatie is 

het effect gering. Ook omdat dit in een vroeg stadium, in de anterieure overeenkomst met de 
marktpartij, moet worden vastgelegd. Dit betekent dat dit voor reeds geprogrammeerde projecten 

niet meer mogelijk is, waardoor het effect pas op langere termijn merkbaar zal zijn. Wel wordt 
verwacht dat het een beperkte maar positieve bijdrage zal leveren aan de beschikbaar- en 

betaalbaarheidsopgave.   
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Voor de bestaande voorraad zijn er voor de zelfbewoningsplicht tot op heden geen wettelijke 

mogelijkheden doordat dit in strijd is met het eigendomsrecht. Echter, is er op 6 juli een 
amendement aangenomen voor een tijdelijke regeling van vijf jaar inzake opkoopbescherming. 

Hierbij is er bewust gekozen voor een vergunningstelsel, zodat niet per definitie een 
zelfbewoningsplicht (zoals bij nieuwbouw kan worden opgelegd bij de uitgifte van bouwgrond) gaat 

gelden. Opkoopbescherming wordt gezien als een passender en minder vergaand instrument en 
komt tegemoet aan de bezwaren voor het invoeren van een (generieke) zelfbewoningsplicht bij 

bestaande woningen vanwege de inbreuk op het eigendomsrecht. De gemeenteraad moet 
vaststellen of en in welke buurten van de gemeente er door de opkoop voor verhuur schaarste- of 

leefbaarheidsproblemen ontstaan. Enkel voor deze buurten kan het instrument worden ingezet. 
Een potentiele verhuurder zal in deze buurten een vergunning bij de gemeente moeten aanvragen. 
In drie uitzonderingsgevallen moet een gemeente, ondanks de ingevoerde opkoopbescherming, 

toch een vergunning voor verhuur verlenen, dit geldt bij woningen die: 
 

 aan familie worden verhuurd; 
 onderdeel zijn van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand; 

 tijdelijk worden verhuurd. 
 

Voor de tijdelijke verhuur geldt de voorwaarde dat de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf 
heeft bewoond. Daarnaast kunnen gemeenten zelf extra uitzonderingsgevallen vaststellen die 

passend zijn bij de problematiek en samenstelling van de buurt. De opkoopbescherming geldt 
vooralsnog voor vijf jaar. Hierna vindt een evaluatie plaats naar de noodzaak en relevantie van 

deze maatregel in de economische situatie van dat moment. 
 

Indien gemeente Hengelo dit instrument wil gebruiken dient de gemeenteraad vast te stellen in 
welke buurten er schaarste optreed. Daartoe moet worden onderzocht in hoeverre er aantoonbare 

schaarste is in de verschillende buurten van Hengelo en wat de effecten zijn van 
opkoopbescherming in de bestaande voorraad. De opgave in de bestaande voorraad is immers 

groter en complexer dan bij nieuwbouw. Zodra we hier antwoord op kunnen geven zullen we de 
raad hier schriftelijk over informeren. Zo kan de raad besluiten om beide instrumenten wel of niet 

in samenhang in te voeren. 
 

Wij merken hierbij op dat het bovenliggende doel is het voorkomen van schaarste en het voorzien 
in de behoefte aan (huur en koop) woningen in alle segmenten. Hierop zetten wij vol in door te 
sturen op de bouw van extra woningen. De gemeenteraad heeft op 14 april 2021 de Woonagenda 

2021-2030 vastgesteld. Met de Woonagenda 2021-2030 geeft de gemeente richting aan de 
nieuwbouwopgave voor de komende 10 jaar. In de Woonagenda is een forse ambitie opgenomen. 

Het uitvoering geven aan de Woonagenda en daarmee het toevoegen van woningen is dan ook in 
onze optiek de primaire weg naar een structureel gezonde woningmarkt.  

 
2. Levert het voorbeeld uit Almelo aan het college voldoende inzicht om ook een 

zelfwoonplicht voor Hengelo in te voeren? 
 

Nee, de zelfbewoningsplicht is nog niet van kracht in Almelo, wel is er een motie aangenomen. De 
motie omvangt drie punten, namelijk de zelfbewoningsplicht bij:  

 
 nieuwbouw; 

 verkoop van eigen grond;  
 ontwikkelingen op gronden van derden.  

 
Wat de mogelijkheden zijn voor de drie punten benoemd in de motie wordt momenteel onderzocht 

door gemeente Almelo. Ambtelijk zijn we in gesprek met gemeente Almelo en houden we elkaar op 
de hoogte van de voortgang. 
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3. Als op deze laatste vraag het antwoord ontkennend is, wat denkt het college dan te doen 

aan het stoppen van de speculatie op woningen door beleggers/opkopers van woningen in 

Hengelo? 

Natuurlijk willen wij in Hengelo een gezonde woningmarkt. Wij zetten ons daarom actief in tegen 

speculatie. Zo passen wij dit reeds toe bij verkoop van onze eigen gronden rechtstreeks aan 
particulieren en leggen dit bij verkoop aan ontwikkelende partijen vast in de voorwaarden. Ook 

Welbions draagt hieraan bij door de zelfbewoningsplicht te hanteren bij de verkoop van sociale 
huurwoningen. Voor nieuwbouw op gronden van derden onderzoeken wij momenteel de 

mogelijkheden. Dit doen wij door in overleg te gaan met gemeenten die al de nodige ervaring 
hebben opgedaan en door de bereidheid om mee te werken te peilen bij marktpartijen. Voor de 

bestaande bouw zijn er momenteel nog geen wetmatige mogelijkheden. Verwacht wordt dat deze 
er wel zullen zijn per januari 2022. Daarom nemen wij ook de bestaande bouw mee in ons 

onderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zullen we raad adviseren over eventuele verdere 
intensivering van de zelfbewoningsplicht/opkoopbescherming.   

 
 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


