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Mot¡e zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Provinciale Staten van Drenthe, bijeen in vergadering op woensdag 1 juni 2O22, ter behandeling van
de voorjaarsnota.

Overwegende dat

wonen een primaire levensbehoefte is;

de woningmarkt nu nog teveel onderworpen is aan de vrije markt en winstbejag;
woningen in Drenthe betaalbar blijven en niet in handen van exploitanten moeten komen

Verzoeken het College

Bij gemeenten, voor zover nog níet in voorzien, een vergaande zelfbewoningsplicht onder de
aandacht te brengen voor zowel nieuwbouw als ook voor bestaande panden;
Daarnaast, waar mogelijk, opkoopbescherming en anti-speculatiemaatregelen onder de
aandacht te brengen bij gemeenten.

Bart van Dekken, CDA

Hendrikus Loof, PvdA

Toelichting:

Niet alle gemeenten in Drenthe hebben regels opgesteld mbt zelfbewoningsplicht en/.of
opkoopbescherming.

Een zelfbewoningsplicht houdt in dat een koper van een woning gedurende een bepaalde periode
zelf in de woning moet wonen. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk waarbij een koper dat niet
verplicht hoeft te doen. Bijvoorbeeld verhuur aan eerste- of tweedegraadsfamilie, verhuur voor
maximaal een jaar door bewoners die bijvoorbeeld een jaar in het buitenland verblijven en de
verhuur van woonruimte die onlosmakelijk verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel.
Maar in beginsel mag de koper de woning echter niet verhuren in die periode. Een

zelfbewoningsplicht kan worden opgelegd in de vorm van een kettingbeding. ln dat geval wordt de
opvolgende koper dan voor de resterende tijd van de zelfbewoningsplicht aan die plicht gebonden.
De doorverkoop van de woning vindt dan plaats tijdens de duur van de zelfbewoningsplicht.

Opkoopbescherming moet ervoor gaan zorgen dat er minder schaarste komt aan goedkope en
middel dure koopwoningen. Daarnaast kan het ook helpen bij het verbeteren van de leefbaarheid
van een buurt, wanneer deze onder druk staat door het opkopen van woningen die daarna verhuurd
worden. De opkoopbescherming stelt gemeentes in staat om wijken aan te wijzen waar geen
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