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afdeling team 
Ruimte  Omgeving  

behandeld door uw kenmerk/uw brief van verzonden 
P. Schekkerman   2 april 2020 

onderwerp 
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad aangaande “woningbouw en leegstand”. 

Geachte leden van de raad, 
 
In antwoord op de vragen van het raadslid K. Uiterwijk, over bovenvermeld 
onderwerp berichten wij u het volgende. Voor de goede orde hebben wij eerst de 
vragen vermeld en vervolgens ons antwoord. 
 
1.  
Hoeveel omgevingsvergunningen (ten aanzien van nieuwe woningen) zijn er in 
Beverwijk afgegeven in 2017, 2018 en 2019? 
 
Antwoord: 
In 2017 zijn er voor 120 appartementen en 108 woningen omgevingsvergunningen 
afgegeven. 
In 2018 zijn er voor 107 appartementen en 139 woningen omgevingsvergunningen 
afgegeven. 
In 2019 zijn er voor 86 appartementen en 33 woningen omgevingsvergunningen 
afgegeven. 
 
2. 
Hoeveel aangevraagde omgevingsvergunningen (ten aanzien van nieuwe woningen) 
zijn er in Beverwijk afgewezen in 2017, 2018 en 2019? 
 
Antwoord: 
In 2018 zijn omgevingsvergunningen geweigerd voor De Populierenlaan 1a voor het 
omzetten van een garage in een woning en Alkmaarseweg 222 voor het oprichten 
van 8 appartementen. 
In 2017 en 2019 zijn geen aanvragen afgewezen. 
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In alle drie de jaren ook schetsplannen en/of verzoeken afgeraden, maar deze 
hebben niet meer tot een aanvraag omgevingsvergunning geleid. 
 
3. 
Wat is de meest voorkomende reden van afwijzing bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning (ten aanzien van nieuwe woningen)? 
 
Antwoord: 
De reden van de afwijzing was van stedenbouwkundige aard. Het betrof hier een 
aanvraag omgevingsvergunning voor 8 appartementen welke waren gelegen op een 
achtererf. Hierbij was er geen enkele relatie met de openbare weg en -ruimte. 
 
4. 
Wanneer mag de gemeenteraad de uitkomsten van deze vervolgonderzoeken 
verwachten? 
 
Antwoord: 
In nauwe samenwerking met de eigenaren van de 1e fase Transformatie Kop van de 
Haven en Parallelweg werken wij aan een intentieovereenkomst om te komen tot het 
vastleggen van de wijze waarop alle eigenaren uit het betrokken gebied zich gaan 
inzetten voor de ontwikkeling van de Transformatie van de 1e fase. Deze 1e fase 
wordt begrensd door de Parallelweg – Zuiderkade – Zwaaikom – Noorderkade en 
Havenstraat. 
 
De partijen komen overeen dat men gezamenlijk tot haalbare uitgangspunten wil 
komen om het plangebied te transformeren tot een nieuw stuk stad waar kan worden 
gewoond en gewerkt. Binnen het haalbaarheidsonderzoek is expliciet opgenomen 
hoe om te gaan met huidige economische activiteiten binnen het plangebied en 
economische activiteiten buiten het plangebied waar de beoogde herontwikkeling 
een nadelig effect op zou kunnen hebben. Partijen streven ernaar om op in 2020 tot 
overeenstemming te zijn gekomen over de (financiële) haalbaarheid van en de 
hoofdlijnen voor de ontwikkeling van het plangebied 1e fase. Hierbij hoort ook een 
doorkijk naar de volgende fasen. 
 
5. 
Kunnen we uit de woorden van de wethouder concluderen dat de realisatie van 
woningbouw op de Kop van de Haven en de Parallelweg op korte termijn (tot 2025) 
niet realistisch is? 
 
Antwoord: 
De realisatie van woningbouw in de 1e fase Kop van de Haven en parallelweg is nog 
steeds realistisch. In de 1e fase kan binnen de wettelijke richtlijnen m.b.t. geluid 
gebouwd worden. Tussen de Parallelweg en de A22 (is 2e fase) ligt dat veel 
problematischer, aangezien daar alleen met 4 dove gevels woningbouw mogelijk is. 
Dit komt de leefbaarheid niet ten goede. In de komende maanden vindt nader 
onderzoek plaats om d.m.v. infrastructurele werken de bereikbaarheid en 
doorstroming van het bedrijventerrein sterk te verbeteren. Hierbij is een van de 
beoordelingscriteria of  het gebied tussen de Parallelweg en de A22 voor 
woningbouw binnen de wettelijke normen voor geluidbelastingen op de gevel 
teruggebracht kunnen worden. Indien dat niet het geval is zal op die locaties naar 
andere bestemmingen gezocht worden. Denk hierbij aan onderwijs, kantoren, 
bedrijven, e.d.  
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Vooralsnog trachten wij om medio 2025 te kunnen starten met realisatie van de 
eerste plots / bouwkavels in de 1e fase. Veel is afhankelijk van de benodigde 
ruimtelijke ordeningsprocedures, de eventuele verplaatsing van bedrijven en de 
financiering van het totale exploitatiegebied. Indien mogelijk streven wij naar een 
versnelling van de woningbouwprojecten. 
 
6. 
Wethouder Ferraro refereert onder meer aan de woningbouw op de Kop van de 
Haven/Parallelweg om voor 2025 in Beverwijk 1107 extra woningen te realiseren. 
Hoe realistisch is het scenario waar de gemeente vanuit gaat, met name als de 
afwaardering van de naastgelegen weg niet doorgaat? 
 
Antwoord: 
In de woonvisie zijn, binnen de te realiseren 1107 woningen tot 2025, de 
woningaantallen voor de Kop van de Haven en Parralelweg nog niet opgenomen. De 
woningaantallen horende bij transformatie van de Kop van de Haven en de 
Paralelweg zijn ingevuld in de provinciale plancapaciteit monitor voor de periode na 
2025 (conservatief / realistisch inschatten). In deze woonvisie periode 2020-25 is het 
zaak deze projecten tot ontwikkeling te brengen. In deze woonvisie is ook benoemd 
dat het college, daar waar mogelijk is, streeft naar versnelling van de 
woningbouwprojecten. 
 
7. 
Indien woningbouw op de Kop van de Haven/Parallelweg toch niet mogelijk blijkt te 
zijn, welke alternatieven ziet het college dan om alsnog aan de woningbouwbehoefte 
van 1107 woningen voor 2025 te voldoen? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 6. 
 
8. 
Hoeveel particuliere initiatieven met dit doel zijn er in 2017, 2018 en 2019 bij de 
gemeente Beverwijk ingediend? 
 
Antwoord: 
Er is een initiatief ingediend voor het realiseren van een woning. 
 
9. 
Hoeveel van deze particuliere initiatieven hebben van de gemeente goedkeuring 
gekregen? 
 
Antwoord: 
Er is een initiatief goedgekeurd voor het realiseren van een woning. 
 
10. 
Verwacht het college een oplossing voor deze thans leegstaande woningen aan de 
Alkmaarseweg? 
 
Antwoord: 
Aan de Alkmaarseweg 222 staat een voormalig bedrijfspand leeg (met een 
bedrijfsmatige bestemming). Er staan geen woningen leeg. Het college verwijst naar 
de mogelijkheden zoals geboden in het vigerende bestemmingplan. 
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11. 
Gezien de krapte op de woningmarkt lijkt een aanvraag die al 5 jaar loopt vrij lang te 
duren. Wat is de gemiddelde afhandeltijd die de gemeente hanteert voor dergelijke 
particuliere initiatieven? 
 
Antwoord: 
Het ingediende schetsplan uit december 2015 is in januari 2016 afgewezen en 
daarmee officieel afgehandeld. Na een handhavingszaak is de (ontraden) aanvraag 
uit september 2018 vervolgens ook binnen 2 maanden afgehandeld. Er is geen 
sprake van een aanvraag die 5 jaar heeft  gelopen.   
 
12. 
Is een looptijd van 5 jaar eerder de regel of een exces? 
 
Antwoord:  
Een gemiddelde afhandeltijd van specifiek particuliere initiatieven wordt niet 
bijgehouden (zie verder antwoord onder 11). In het onderhavige geval van vraag 10 
en 11 is er echter geen sprake van een looptijd is van 5 jaar. 
 
13. 
Hoe verklaart het college deze relatief hoge leegstand in Beverwijk ten opzichte van 
de andere gemeenten in de IJmond? 
 
Antwoord: 
Voor een goed functionerende woonmarkt is een frictieleegstand van circa 2% nodig. 
Hieronder vallen de woningen die (kort) leegstaan gedurende wisselingen van 
huurders dan wel de verkoopperiode van koopwoningen. In Beverwijk ligt de 
frictieleegstand momenteel op circa 1%. Als de vraag naar woningen stagneert, zal 
de frictieleegstand oplopen. Vooralsnog ziet het daar niet naar uit. 
 
14. 
Wat doet de het college eraan om langdurige leegstand van woningen te 
voorkomen? 
 
Antwoord: 
Verkopers en verhuurders hebben in de regel geen financieel belang bij leegstand. 
Zij zijn gebaat bij een beperkte leegstandsperiode van en nemen daartoe zelf hun 
maatregelen. Op de woonmarkt is voldoende vraag naar woningen om leegstand 
tegen te gaan.  
Het college stimuleert en verstrekt indien nodig vergunningen voor tijdelijke verhuur 
op basis van Leegstandswet. Een verkoper heeft bij gebruik van tijdelijke verhuur in 
zijn oude woning geen dubbele woonlasten en de leefbaarheid in wijken blijft op peil 
bij tijdelijke verhuur in te slopen woningen. 
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15. 
Deelt het college het beeld dat er soms een aanzienlijke tijd zit tussen het 
uitplaatsen van de (tijdelijke) huurders, de sloop en de start van de nieuwe 
bouwwerkzaamheden? 
 
Antwoord: 
Het college deelt deze mening niet. De corporaties hanteren een gedegen 
uitplaatsingsprogramma met een doorstromingsproces voor de huurders. 
De woningcorporaties proberen zo lang als mogelijk de woning te verhuren aan een 
(tijdelijke) huurder. Bij uitplaatsing van een huurder worden sommige woningen 
gebruikt als tijdelijke wisselwoning voor huurders vanuit het plangebied.  
Andere woningen worden gebruikt voor tijdelijke verhuur op basis van de 
Leegstandswet. Corporaties voorkomen zodoende huurderving, spelen in op een 
woningbehoefte van tijdelijke verhuur en bevorderen de leefbaarheid in de buurt. De 
periodes tussen uitplaatsing, sloop en nieuwbouw is zo kort als mogelijk gehouden. 
 
16. 
Stelt het college termijnen vast in de verstrekte vergunningen met betrekking tot de 
tijd tussen sloop en de aanvang van de bouwwerkzaamheden? 
 
Antwoord: 
Het college heeft de wettelijke mogelijkheid om na 2 jaar na datum verlenen van een 
omgevingsvergunning, indien er geen gebruik van de vergunning is gemaakt, deze 
in te trekken. Het college kan geen andere tussentijdse termijnen opleggen. 
 
17. 
Is het college bereid om het beleid ten aanzien van de termijnen tussen sloop en 
aanvang van de nieuwe bouwwerkzaamheden aan te scherpen? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord bij vraag 16. 
 
18. 
Heeft de gemeente sinds de invoering van de beleidsregel wet Victoria Gemeente 
Beverwijk 2019 opgetreden tegen verloedering en de daarbij behorende overlast van 
woningen? 
 
Antwoord: 
Ja, sinds de invoering van de beleidsregel wet Victoria in april 2019 heeft de 
gemeente Beverwijk twee maal opgetreden op grond van deze beleidsregel. 
 
19. 
Zo ja, is daarin de handhavingsmatrix gevolgd zoals bijgevoegd in de wet Victoria 
Gemeente Beverwijk 2019? Zo nee, waarom heeft de gemeente nog geen gebruik 
gemaakt van de bevoegdheden binnen de wet Victoria Gemeente Beverwijk 2019? 
 
Antwoord: 
Ja, in beide gevallen is de handhavingsmatrix gehanteerd zoals bijgevoegd in de 
beleidsregel. 
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20. 
Welk standpunt neemt de gemeente in in afwachting van (eventueel) landelijk 
beleid? Blijft de gemeente intensief handhaven op de permanente bewoning van 
recreatiewoningen of neemt het college een afwachtende houding aan? 
 
Antwoord: 
Er is al nagedacht en beleid vastgesteld hoe om te gaan met omzetten van 
recreatiewoningen. De meeste recreatiewoningen binnen de gemeente bevinden 
zich in Wijk aan Zee. Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor het omzetten 
van recreatiewoningen naar woningen in Wijk aan Zee. De beleidsregels zijn op 3 
januari 2020 in werking getreden. Niet alle recreatiewoningen zijn echter geschikt 
voor omzetting naar permanente bewoning. Op basis van dit beleid moet een 
gebouw bijvoorbeeld voldoende oppervlakte hebben, zichtbaar zijn vanaf de weg, 
niet op achtererfgebied staan en moet worden voldaan aan de parkeernorm. Met het 
beleid kan het bestaande strijdig gebruik met betrekking tot permanente bewoning 
van de recreatiewoning in de gemeente, op aanvraag van de eigenaren, 
gelegaliseerd worden en strijdige situaties in de toekomst voorkomen worden. 
 
De volledige beleidsregels ‘Omzetten recreatiewoningen naar woningen Wijk aan 
Zee (2019) INT-19-52213 met daarin onder andere de begripsbepalingen, de 
reikwijdte en de toetsingscriteria, zijn voor onze inwoners op de site van Beverwijk 
terug te vinden. 
 
21. 
Indien er nieuw landelijk beleid komt zal het uitgangspunt zijn dat de gemeenten 
uiteindelijk bepalen of permanente bewoning van recreatiewoningen is toegestaan. 
Ziet het college dit als een positieve ontwikkeling? Is het college in dat geval ook van 
plan om permanente bewoning in recreatiewoningen toe te gaan staan? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord bij vraag 20. 
 
22. 
Hoe vaak is het college sinds de invoering van het Damocles-beleid overgegaan tot 
sluiting van een woning? 
 
Antwoord: 
Sinds de herziening van het Damocles-beleid in 2018 heeft de burgemeester in 
totaal 5 woningen gesloten n.a.v. drugsvondst.  
 
23. 
Hoeveel van deze woningen behoorden toe tot een woningcorporatie in de sociale 
huursector? 
 
Antwoord: 
Van deze 5 woningen behoorden er 3 tot de sociale huursector. 
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24. 
Hebben de sluitingen van de woningen tot nu toe geleid tot een positief effect ten 
aanzien van de openbare orde en veiligheid? Zo ja, op welke manier? 
 
Antwoord: 
De aanwezigheid van een drugspand in een woonwijk (of elders) komt de 
veiligheidsgevoelens van de burger niet ten goede. De aanpak van drugs 
gerelateerde problematiek is daarom een prioriteit in Beverwijk. Het opsporen en 
ruimen van een drugspand behoort tot één van de vele maatregelen die getroffen 
worden. De tijdelijke sluiting die daarop volgt, heeft primair tot doel om de openbare 
orde die verstoord is, te herstellen. Daarnaast heeft het een signaalfunctie voor de 
maatschappij; hiermee laten we zien dat illegale drugsproductie en –handel niet 
worden getolereerd en dat we streng optreden. In algemene zin kan gesteld worden 
dat de tijdelijke sluiting een positief effect heeft op de openbare orde en veiligheid 
omdat tot nu toe geen recidive is gebleken.  
 
 
Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
 
Bijlage(n): geen 


