
 

 
MOTIE 

 
Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 359917 
 
Onderwerp: Herstelplan buitengebied, beleidsegels verplichte verhuur 
recreatiewoningen 
 
De raad van de gemeente Epe, in vergadering bijeen  d.d. 27 januari 2022 
gehoord de beraadslagingen, 
 
constaterende dat 
 

1. De verplichte verhuur van recreatiewoningen opgenomen is in divers gemeentelijk 
beleid vanaf 2007.  

2. Deze beleidsregel een bijdrage levert aan het doel, namelijk het versterken van de 
toerisme en recreatie in de gemeente Epe.  

3. Dit toeristisch profiel niet gewijzigd is sinds 2007 en nog steeds actueel en gewenst 
is. 

4. Na 2007 er diverse ontwikkelingen plaats hebben gevonden in de wijze waarop 
toerisme en recreatie plaatsvindt. 

5. Het de vraag is in hoeverre de verplichte verhuur een bijdrage levert aan het doel, het 
versterken van het toeristisch profiel van de gemeente Epe. 

 
van mening dat 

 
1. Vanaf 2007 de manier waarop toeristen willen overnachten tijdens hun vakantie 

gewijzigd is:  

- mensen gaan vaker op korte vakantie gaan in plaats van een lange vakantie;  
- mensen willen meer luxe op vakantie; 
- consumenten geven de voorkeur aan flexibiliteit in aankomst- en vertrektijden en     
verblijfsperiodes; 
 

2. Door deze ontwikkeling het aanbod van particuliere B&B’s, Airbnb voorzieningen en 
glamping is toegenomen. 

3. Deze ontwikkelingen bijdragen aan het doel in het gemeentelijk beleid, het versterken 
van het toeristisch profiel in de gemeente Epe.  

4. Het de vraag is in hoeverre de verplichte verhuur van recreatiewoningen bijdraagt 
aan het gemeentelijk beleid, het versterken van het toeristisch profiel in de gemeente 
Epe.  

 
Verzoekt het college om: 
 
Het beleid rondom de verplichte verhuur van recreatiewoningen, wat als laatst door de 
gemeenteraad is vastgesteld in 2016 in de beleidsnota Vitale Verblijfsrecreatie, te evalueren 
en de uitkomsten van deze evaluatie op te nemen in nieuw beleid.   
 
 
Ondertekening en naam: 



 
 
De fractie(s) van: Naam: Handtekening 
 
 
 
 

 
 

 

Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen  

Nieuwe Lijn 6 CDA 4 

SGP/CU 3 VVD 2 

D66 2 GroenLinks 2 

PvdA 1 Gemeentebelangen 1 

Dorpspartij 1 Epe Liberaal 1 
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