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Aan              : Gemeenteraad Koggenland 

Van             : College van burgemeester en wethouders 

Onderwerp  : Motie Zelfbewoningsplicht 

Datum        : 12 mei 2021 

Documentnr  : D21.003569 

Zaaknummer : ZK21000525 

In de raadsvergadering van 1 februari 2021 is de motie verplichting zelfbewoning unaniem 

aangenomen. Met deze memo willen wij u informeren over het genomen collegebesluit van 6 april 

2021. 

 

MOTIE 

In uw motie verzoekt u het college het volgende: 

 een raadsvoorstel voor te bereiden waarmee Koggenland de instrumenten van de 

zelfbewoningsplicht en het anti speculatiebeding in kan inzetten bij nieuw te bouwen goedkope 

koopwoningen en bij de verkoop van huurwoningen door het woningbedrijf; 

 dit raadsvoorstel uiterlijk in de vergadering van de gemeenteraad van april 2021 bij de 

gemeenteraad aan te bieden. 

 

Bevoegdheid college van burgemeester en wethouders 

Het opleggen van een zelfbewoningsplicht en een anti speculatiebeding in verkoopcontracten is een 

bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders, artikel 160 lid 1 onder d 

Gemeentewet. Voor het wijzigen van de verkoopvoorwaarden is dan ook geen raadsbesluit nodig.  

 

Toe te voegen artikelen aan Algemene verkoopvoorwaarden  

Als bijlage ontvangt u de artikelen die, conform het besluit van het college d.d. 20 april 2021, 

worden toegevoegd aan de huidige ‘algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente 

Koggenland 2012’.  

 

Beslispunten en onderbouwing aan college 

Aan het college zijn 2 beslispunten met onderbouwing voorgelegd;  

1. De verplichting tot zelfbewoning en het antispeculatiebeding, welke geldt voor een periode van 

3 jaar op te nemen in de ‘Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente 

Koggenland 2012’. De bepaling geldt voor alle nieuwbouwkoopwoningen en de vrije kavels. 

 

In de algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Koggenland 2009 waren een 

zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding  opgenomen maar ten tijde van de crisis waren deze 

bepalingen niet effectief en zelfs belastend waardoor er bij het herzien van de algemene 

voorwaarden in 2012 voor gekozen is om deze ‘beperkende bepalingen’ eruit te halen.  

 

In de huidige markt is er volop ruimte om te speculeren. Echter, doordat de nieuwbouwplannen bij 

ons allemaal door middel van een loting worden verkocht, is de aankoop door een belegger zo goed 

als uitgesloten.  Verder worden de woningen van het woningbedrijf door een makelaar voor de 

marktconforme prijs verkocht, dus ook hierin lijkt direct speculeren niet op de loer te liggen.  

 

Desalniettemin is het vastleggen van een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding een 

goede manier om het tegengaan van speculeren extra te borgen.  
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Wij stellen daarbij voor om de bepalingen net als destijds in 2009 niet alleen voor starterswoningen 

te laten gelden maar voor alle koopwoningen in de nieuwbouwsector. Speculeren kan immers ook 

met duurdere woningen. Zo blijft het transparant en gelijk voor iedereen.  

 

2. De verplichting tot zelfbewoning en het antispeculatiebeding op te leggen bij de verkoop van 

huurwoningen aan de zittende huurder door het gemeentelijk woningbedrijf.  

 

Ondanks dat het risico op speculeren bij de aankoop van een huurwoning beperkt is omdat de 

woningen tegen marktconforme prijzen worden verkocht, kunnen we het risico van speculeren 

verder beperken door het opleggen van deze bepalingen. Bij verkoop van leegstaande 

huurwoningen wordt een makelaar ingeschakeld en wordt de woning echt voor marktwaarde 

verkocht, daarom leggen we de bepalingen niet op bij deze categorie huurwoningen. 

 

Zelfbewoningsplicht vs Antispeculatiebeding  

Het is goed om het verschiltussen een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding toe te 

lichten. Bij een zelfbewoningsplicht, en het woord zegt het al, is de eigenaar ook verplicht om zelf in 

de woning te wonen. Kort gezegd, hij mag de woning dus niet verhuren.  

Een antispeculatiebeding is het verbod tot doorverkoop van de woning voor een bepaalde periode. 

De uitzonderingen hierop zijn doorgaans; echtscheiding of overleiden. Deze uitzonderingen worden 

gemaakt omdat in deze gevallen het doel van de verkoop niet speculeren is.  

 

Periode 

In de praktijk worden dergelijke bedingen veelal voor 3 tot 5 jaar opgelegd. Naar ons oordeel is het 

ook de bedoeling dat er doorgestroomd wordt. Voorbeeld; een starter gaat weer doorstromen op 

het moment dat er een gezin wordt gesticht, dit geeft weer mogelijkheid om de huidige woning te 

verkopen aan een nieuwe starter. Als je de bepaling 5 jaar of misschien nog langer laat duren 

beperk je de bewoner ook om een volgende stap te maken in zijn/haar woon carrière.  

 

Motie 

Met het nemen van bovengenoemd besluit beschouwen wij uw motie van 1 februari 2021 als 

afgehandeld.   


