Beleidsregel Pilot Toeristische woningverhuur

INLEIDING
De raad heeft besloten om een pilot in te stellen voor toeristische woningverhuur en het college van
Burgemeester & Wethouders opdracht gegeven om deze pilot verder uit te werken en hiervoor een
beleidsregel vast te stellen.
Met ingang van 1 juli 2019 treedt de pilot Toeristische woningverhuur in werking. Vanaf die datum
mogen degenen die geaccepteerd zijn als deelnemers aan de pilot, hun woning toeristisch verhuren
door deelname aan de pilot. Verhuur als guesthouse valt niet onder de pilot. In het ter plekke
geldende bestemmingsplan staat aangegeven of de verhuur aangemerkt kan worden als guesthouse.
Bij aanmelding zal de gemeente dit beoordelen. Bij de éénmalige aanmelding zal bekeken worden in
hoeverre gebruik kan worden gemaakt van de guesthouse-regeling. Degenen die voldoen aan de
definitie guesthouse, zullen hiervoor een schriftelijke bevestiging krijgen. Wordt niet voldaan aan de
definitie van guesthouse, dan wordt beoordeeld of deelname aan de pilot mogelijk is. Een woning
mag alleen verhuurd worden óf als guesthouse óf voor toeristische woningverhuur.

BEGRIPPEN

Bedrijfswoning:
Een woning die onlosmakelijk deel uitmaakt van een bedrijf en als zodanig bestemd is in het
bestemmingsplan.

Gebouw:
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.

Guesthouse:
Met guesthouse wordt hier bedoeld: een kleinschalig logiesverstrekkend bedrijf, gericht op het
bieden van een toeristisch en kortdurend verblijf waarbij het aanbod zich beperkt tot maximaal twee
kamers. Deze overnachtingsaccommodatie is gevestigd in een woning, wordt gerund door de
eigenaren, tevens hoofdbewoner(s) van de betreffende woning.

Hoofdbewoner:
Degene die daadwerkelijk woont in de woning (zijn/haar hoofdverblijf heeft in de woning) en in de
Basisregistratie Personen of diens rechtsopvolger(s) ingeschreven staat op het adres van de woning;
een hoofdbewoner kan eigenaar of huurder van de woning zijn.

Huisregels :
Regels door de verhuurder opgesteld waaraan huurders zich moeten houden, dit ter voorkoming van
overlast.

Overlast:
Gedraging(en) die tot een aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden leidt/leiden.

Toeristische woningverhuur:
De verhuur van een woning of een deel ervan door hoofdbewoner(s) voor (recreatief en/of zakelijk)
toeristisch gebruik aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven met een adres in de
gemeente Maastricht in de Basisregistratie Personen of diens rechtsopvolger(s); het betreft
kortdurende verhuur (max. 4 weken aaneengesloten aan dezelfde huurder) als logiesfunctie; gebruik
als guesthouse valt hier niet onder.

Woning:
Een zelfstandig (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden, met
de aanwezigheid van eigen voorzieningen, waaronder minimaal een toiletruimte, badruimte en een
keuken met kooktoestel.

BELEIDSREGEL

Burgemeester & Wethouders besluiten de volgende beleidsregel vast te stellen:

Cumulatieve voorwaarden voor deelname aan de pilot:
-

-

-

Deelnemers laten zich registreren bij de gemeente. Deze registratie vindt digitaal plaats en is
pas geldig nadat de gemeente schriftelijk of digitaal heeft laten weten dat er aan de
voorwaarden voldaan wordt en een registratienummer verstrekt heeft.
Alleen de hoofdbewoner(s) verhuren de woning of een deel van de woning toeristisch.
Bij elke aanbieding van de woning of een deel ervan voor toeristische woningverhuur
vermeldt de verhuurder het registratienummer dat door de gemeente verstrekt is.
Hieronder vallen in ieder geval advertenties in media en aanbieding op platforms als Airbnb,
Wimdu e.d.
Op basis van het bestemmingsplan mag het pand gebruikt worden voor wonen, met
uitzondering van wonen in de vorm van een bedrijfswoning.
De woning of een deel van de woning wordt voor maximaal 60 dagen (overnachtingen) per
kalenderjaar toeristisch verhuurd. Voor het tellen van het aantal dagen (overnachtingen)
wordt “een deel van de woning” gelijkgesteld aan “de woning”. Voor deelnemers die zich ná
1 juli 2019 aanmelden, is het aantal overnachtingen naar rato.

Bijlage bij beleidsregel:

Voorbeeld huisregels van de verhuurder

“HUISREGELS
VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID
In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels. Wij vragen u deze regels te respecteren
en te accepteren.

Regels
•
Alle aanwijzingen van de verhuurder, die verband houden met huisregels, dienen te worden
opgevolgd.
•
Het is verboden verdovende en/of opwekkende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen
of bij zich te hebben.
•
Het is verboden overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek,
onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook in en rond de locatie.
•

Het is verboden met meer dan het toegestane aantal personen in de kamer te verblijven.

•

Het is wel/niet verboden te roken op de kamer(s).

•
Wij verzoeken u de privacy van uw medegasten te respecteren. Tussen …. en …. uur geldt
absolute nachtrust.
•
Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy. Wij zijn echter wel bevoegd uw
kamer te betreden wanneer u onze huisregels niet naleeft. In het uiterste geval mogen wij uw kamer
ontruimen en u uit uw kamer verwijderen.
•

…

•

…“

