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Actie illegaal verhuren vakantiehuis 

SCHAGEN De gemeente Schagen gaat het illegaal verhuren van woningen, kamers en schuurtjes aan toeristen 

controleren. Vooral in dorpen langs de kust, zoals Callantsoog, gebeurt dit geregeld. Illegale verhuurders 

riskeren een dwangsom die kan oplopen tot twintig mille. 

Je woning verhuren en zelf op vakantie gaan, kan behoorlijk lucratief zijn. Op verschillende websites 
worden huizen in deze regio aangeboden als vakantiewoning waarbij de huurprijs oploopt tot ruim 
achthonderd euro per week. Hier zitten ook panden tussen die eigendom zijn van 
woningbouwverenigingen in de Noordkop. 

Bij Wooncompagnie hebben ze niet eerder de vraag gehad of het tijdelijk recreatief verhuren mag, meldt 
bewonersmanager Roeland Gravestein. ,,Maar onderverhuren mag bij ons niet en zo mag je dit noemen. 
Als we hier beleid op maken, dan kan ik mij voorstellen dat de huurder sowieso zelf in zijn huis moet zijn 
als hij een kamer verhuurt. Tevens moet ons beleid passen in de gemeentelijke verordeningen.’’ 

Geluidsoverlast 

Namens de gemeente laat woordvoerster Ans Heijne weten dat het recreatief gebruik van gewone 
woningen in Schagen niet is toegestaan. Bij de gemeente is geklaagd over woningen die verhuurd worden 
aan toeristen. Daarbij ging het om geluidsoverlast. Woningzoekenden voelen zich ook gedupeerd. 

Daarnaast zijn officiële verhuurders die aan allerlei eisen moeten voldoen ook niet blij, want zij zien dit als 
oneerlijke concurrentie. De gemeente heeft ruim een jaar terug al twintig illegale verhuurders een brief 
gestuurd waarin werd geëist dat zij stoppen. ,,Toen was echter al bekend dat er veel meer illegale 
verhuurders zijn’’, zegt Heijne. ,,Deze zomer controleren we opnieuw.’’ 

Een illegale verhuurder uit Callantsoog, die niet met zijn naam in de krant wil, snapt het standpunt van de 
gemeente. ,,Maar ik ga hiermee toch door. Het is een aardige bijverdienste en mijn huurders zijn niemand 
tot last. Als ik een paar dagen weg ga, is mijn huis toch bewoond. Dat geeft mij een veiliger gevoel.’’ 

Callantsoger Marcel Meijer zit ook in de dorpsraad en snapt dorpsgenoten die illegaal verhuren. ,,Als je 
een paar weken je huis verhuurt en zelf daardoor met een gerust hart op vakantie kunt, is dat toch niet 
erg? In het verleden was dit ook nooit een probleem. Maar het mag niet te gek worden. Mensen die hier 
hun huis kopen als belegging om het vervolgens te verhuren aan toeristen moet zeker worden 
tegengegaan. Dat maakt een dorp kapot.’’ 

Secretaris Kees Beuzing zegt namens de dorpsraad Callantsoog dat die het handhavingsbeleid van de de 
gemeente steunt. ,,Het illegaal verhuren aan toeristen is verschillende keren aan de orde geweest. Wij zijn 
geen verlengstuk van de gemeente, maar de regels moeten nu eenmaal gehandhaafd worden.’’ 

 


