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onderwerp Pilot Cadzand-Bad / Havengebied Breskens

voorgesteld besluit  Kennisnemen van brief van gemeente Sluis en 
Evaluatierapport van Rigo over de pilot Cadzand en 
Havengebied Breskens

 Instemmen met voorgestelde conclusies uit de evaluatie
 Voorstel voor mogelijke beleidsmatige aanpassing rond 

deeltijdwonen binnen Omgevingsverordening 
voorbereiden

 Geen vervolg geven aan de tegen de plannen 
Noordzeestraat 2 (Noordzee-de Wielingen), Boulevard 
de Wielingen 60-65 (Roode Wielingen) en Wielingen 34 
(gemakswinkel) ingediende zienswijzen.

 Gemeente Sluis met bijgaande brief informeren

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding Het college van B&W van de gemeente Sluis heeft per brief 
verzocht in te stemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie 
van de Pilot Cadzand/Havengebied Breskens. De mogelijke 
voortzetting hangt ook samen met enkele zienswijzen op ontwerp
bestemmingsplannen. Voor de langere termijn wordt gevraagd te 
overwegen de huidige regels te vereenvoudigen in ons ruimtelijk 
beleid.

portefeuillehouder - portefeuille dhr. B.L.L. van der Velde - Ruimtelijke Ordening

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project Fysieke Leefomgeving
telefoonnummer:
afgestemd met: Recreatie en Wonen
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Overwegingen en advies
De pilot Cadzand en Havengebied Breskens is in 2017 opgesteld om een specifieke 
doelgroep te kunnen bedienen. Deze doelgroep wenst een eigen tweede woning in een 
aantrekkelijke omgeving, zonder de verplichting om te moeten verhuren. Het faciliteren van 
deze doelgroep werd als cruciaal gezien voor de noodzakelijke kwalitatieve opwaardering van
Cadzand-Bad en de herontwikkeling van het havengebied in Breskens. Om dit mogelijk te 
maken binnen de bestaande ruimtelijke beleidskaders rond recreatie en wonen is voorgesteld
om in het kader van de pilot mogelijkheden te creëren voor deze doelgroep. De afspraken 
waren als volgt:

 Plangebied: De pilot heeft betrekking op het stedelijk gebied van Cadzand-Bad 
(zoals opgenomen in de Kustvisie) en het plangebied voor het Havengebied 
Breskens.

 Beleidscategorie Deeltijdwonen: In het provinciale beleid wordt, naast het beleid 
voor wonen en verblijfsrecreatie, een derde beleidscategorie voor ‘deeltijdwonen’ 
toegevoegd. Deze aparte categorie is bedoeld om binnen de grenzen van het 
plangebied te voorzien in de behoefte aan deeltijdwonen zonder dat daarbij sprake is 
van het opleggen van een verplichting tot het aanbieden van wisselende toeristische 
verhuur. In de praktijk gaat het doorgaans om de bestemming ‘Recreatie’ zonder 
verhuurplicht’

 Behoefteraming Deeltijdwonen:  Ter onderbouwing van de ladder voor duurzame 
verstedelijking is een behoefteprognose opgesteld voor de nieuwe beleidscategorie 
Deeltijdwonen. Hieruit komt een behoefte van maximaal 270 woningen die vallen 
onder de beleidscategorie Deeltijdwonen, zonder dat hierbij een verplichting tot 
verhuur dient te worden opgelegd.

 Additionele migratie: In het Omgevingsplan 2018 is opgenomen dat voorgenomen 
nieuwbouw van woningen die dermate afwijkend en zonder precedent zijn dat er 
extra migratie door wordt veroorzaakt bovenop de regionaal afgebakende 
kwantitatieve behoefte binnen de regionale woningmarktafspraken mogen worden 
ontwikkeld. Dit moet overtuigend aangetoond kunnen worden. Oftewel: het bijzondere
aanbod creëert zijn eigen vraag. In het kader van de pilot is overeengekomen met 
gemeente en ontwikkelaars dat hier sprake van is bij een minimale verkoopprijs van 
meer dan € 500.000 VON en een minimale prijs per m2 VVO van € 4.000 VON. 

 Recreatieve verhuur: Binnen het plangebied geldt voor minimaal 1/3 van het aantal 
te realiseren woningen/appartementen met een recreatiebestemming een 
verhuurplicht. Hieronder wordt verstaan dat deze woningen/appartementen minimaal 
120 dagen per jaar (1/3 van het jaar) tegen een marktconforme prijs te huur worden 
aangeboden. 

 Programmering: Door een programmering op te stellen en deze te monitoren kan 
hierop worden gestuurd.

 Termijn: De afspraken golden voor een termijn van 2 jaar na de vaststelling van het 
ontwerp-Omgevingsplan 2018 door ons college. De vaststelling vond plaats op 17 
april 2018. Na afloop wordt de pilot geëvalueerd en eventueel aangepast voortgezet.

De bovengenoemde afspraken zijn, op het onderdeel ‘additionele migratie’ na, vastgelegd in 
de Verordening Ruimte van de Provincie Zeeland. Daarmee is het merendeel van de 
afspraken volgend uit de pilot opgenomen in het beleid. Andere badplaatsen in Zeeland 
kunnen ook van deze mogelijkheden gebruik maken. Alleen de gemeente Vlissingen heeft 
hier tot nu toe gebruik van gemaakt. De genoemde prijsgrenzen voor de categorie 
‘additioneel’ betreffen onderling afgesproken grenzen tussen de deelnemers aan de pilot, 
maar hebben geen ruimtelijke doorvertaling gekregen.

Het bureau Rigo heeft in opdracht van de gemeente Sluis de pilot geëvalueerd en komt tot 
een aantal conclusies en aanbevelingen:

 Het bepalen van de behoefte aan deeltijdwonen is niet eenvoudig, aangezien het niet 
zozeer te maken heeft met demografische-, maar met economische ontwikkelingen 
met de daarbij behorende dynamiek. Aanbevolen wordt om in de Provinciale 
Omgevingsverordening hiermee rekening te houden, door meer ruimtelijke 
randvoorwaarden aan deeltijdwonen in badplaatsen vast te leggen, in plaats van 
kwantitatieve maxima.
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 Totdat dit beleid is aangepast, wordt aanbevolen om een contingent van 200 
deeltijdwoningen te hanteren voor de komende twee jaar. Dit omdat de insteek van 
de pilot succesvol kan worden benoemd: Voor zover het kon worden gemeten, lijkt 
het merendeel van de eigenaren van de nieuwe woningen afkomstig uit buitenland of 
elders in Nederland. Om hier duidelijkheid over te krijgen zou aanvullend onderzoek 
moeten worden verricht.

 De prijsgrenzen voor woningen die zouden kunnen vallen onder ‘additionele migratie’ 
moeten worden geactualiseerd naar minimaal € 800.000 VON en minimaal € 7.000 
per m2 VVO. Hierbij suggereert het bureau om meer toe te werken naar een sturing 
op ruimtelijke gebied door zonering en/of woningtype.

Het college van b en w van de gemeente Sluis verzoek GS om in te stemmen met de 
behoefteraming (200 eenheden deeltijdwonen voor de komende twee jaar), de voorgestelde 
prijsgrenzen voor additionele migratie en een als bijlage meegestuurde programmering. 

Voorgesteld wordt om hiermee in te stemmen omdat de aanbevelingen en conclusies 
inhoudelijk onderschreven kunnen worden. Het is duidelijk geworden in de afgelopen jaren 
dat de vraag naar dure appartementen voor gebruik als tweede verblijf een sterke vlucht heeft
genomen onder invloed van economische omstandigheden, waardoor voorspellingen over 
behoefte ook afhangt van economische cycli. Het bouwen van dergelijke woningen heeft 
eerder een ruimtelijke impact waar een goede ruimtelijke afweging op zijn plaats is. Ook 
speelt mee dat de huidige regeling rond deeltijdwonen en ‘additionele migratie’ zeer 
gecompliceerd is en moeilijk uit te leggen. Het ligt dan ook voor de hand om te onderzoeken 
hoe het provinciaal ruimtelijk beleid en de - regelgeving hierop aangepast zou moeten 
worden, en te bezien of en hoe dit kan worden vertaald in een regeling voor Zeeuwse 
kustgemeenten met ruimtelijke randvoorwaarden. Dit zal moeten worden afgestemd met alle 
betrokkenen en in het bijzonder de kustgemeenten.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid

Het betreft vooralsnog een voortzetting van bestaand beleid met aan het nieuwe prijsniveau 
gekoppelde normen. Voor de lange termijn wordt voorgesteld een vereenvoudiging van het 
beleid te overwegen.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd

Portefeuille Overleg 7 maart 2022
Gedeputeerde Staten 15 maart 2022

Juridische consequenties

Het instemmen met de evaluatie betekent dat aan de zienswijzen die door GS zijn ingediend 
tegen de plannen Noordzeestraat 2 (Noordzee-de Wielingen), Boulevard de Wielingen 60-65 
(Roode Wielingen) en Wielingen 34 (gemakswinkel) geen vervolg hoeft te worden gegeven. 
De zienswijzen hadden betrekking op het overschrijden van het contingent deeltijdwonen van 
270 dat in 2017 was afgesproken en het ontbreken van een adequate programmering cf de 
Omgevingsverordening.  
Ook betekent het dat de oude prijsgrenzen voor additionele migratie niet meer worden 
toegepast. Hierdoor zullen bij ontwikkelingen in Cadzand-Bad of Havengebied Breskens die 
nog niet in ontwerp in procedure zijn gebracht de nieuwe prijsgrenzen voor additionele 
migratie (€800.000/€ 7.000 per m2 VVO) gelden.

Personele consequenties en inhuur

Er is geen externe inhuur nodig



Inkoop & aanbesteding

Inkoop is niet van toepassing



Gedeputeerde Staten Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA  OOSTBURG

Onderwerp
Pilot Cadzand-Bad / Havengebied Breskens

Zaaknummer
39272

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 15 maart 2022

Geacht college,

In uw brief van 5 januari 2022 verzoekt u ons om kennis te nemen van de rapportage ‘Evaluatie pilot 
Cadzand-Bad en Havengebied Breskens’ en op basis hiervan in te stemmen met voortzetting van de 
betreffende pilot. De mogelijke voortzetting hangt ook samen met enkele zienswijzen op ontwerp 
bestemmingsplannen waardoor vaststelling door uw gemeenteraad op zich laat wachten. Voor de 
langere termijn verzoekt u ons te overwegen de huidige regels te vereenvoudigen in ons ruimtelijk 
beleid. Wij komen tot de volgende overweging.

De pilot Cadzand en Havengebied Breskens is in 2017 opgesteld om een specifieke doelgroep te 
kunnen bedienen. Deze doelgroep wenst een eigen tweede woning in een aantrekkelijke omgeving, 
zonder de verplichting om te moeten verhuren. Het faciliteren van deze doelgroep werd als cruciaal 
gezien voor de noodzakelijke kwalitatieve opwaardering van Cadzand-Bad en de herontwikkeling van 
het havengebied in Breskens. Om dit mogelijk te maken binnen de bestaande ruimtelijke beleidskaders
rond recreatie en wonen is voorgesteld om in het kader van de pilot mogelijkheden te creëren voor 
deze doelgroep. De afspraken waren als volgt:

 Plangebied: De pilot heeft betrekking op het stedelijk gebied van Cadzand-Bad (zoals 
opgenomen in de Kustvisie) en het plangebied voor het Havengebied Breskens.

 Beleidscategorie Deeltijdwonen: In het provinciale beleid wordt, naast het beleid voor wonen
en verblijfsrecreatie, een derde beleidscategorie voor ‘deeltijdwonen’ toegevoegd. Deze aparte
categorie is bedoeld om binnen de grenzen van het plangebied te voorzien in de behoefte aan 
deeltijdwonen zonder dat daarbij sprake is van het opleggen van een verplichting tot het 
aanbieden van wisselende toeristische verhuur. 

 Behoefteraming Deeltijdwonen:  Ter onderbouwing van de ladder voor duurzame 
verstedelijking is een behoefteprognose opgesteld voor de nieuwe beleidscategorie 
Deeltijdwonen. Hieruit komt een behoefte van maximaal 270 woningen die vallen onder de 
beleidscategorie Deeltijdwonen, zonder dat hierbij een verplichting tot verhuur dient te worden 
opgelegd.

 Additionele migratie: In het Omgevingsplan 2018 is opgenomen dat voorgenomen 
nieuwbouw van woningen die dermate afwijkend en zonder precedent zijn dat er extra migratie
door wordt veroorzaakt bovenop de regionaal afgebakende kwantitatieve behoefte binnen de 
regionale woningmarktafspraken mogen worden ontwikkeld. Dit moet overtuigend aangetoond 
kunnen worden. Oftewel: het bijzondere aanbod creëert zijn eigen vraag. In het kader van de 
pilot is overeengekomen met gemeente en ontwikkelaars dat hier sprake van is bij een 
minimale verkoopprijs van meer dan € 500.000 VON (‘vrij op naam’) en een minimale prijs per 
m2 VVO (‘verhuurbare verkoopoppervlakte’) van € 4.000 VON. 



 Recreatieve verhuur: Binnen het plangebied geldt voor minimaal 1/3 van het aantal te 
realiseren woningen/appartementen met een recreatiebestemming een verhuurplicht. 
Hieronder wordt verstaan dat deze woningen/appartementen minimaal 120 dagen per jaar (1/3
van het jaar) tegen een marktconforme prijs te huur worden aangeboden. 

 Programmering: Door een programmering op te stellen en deze te monitoren kan hierop 
worden gestuurd.

 Termijn: De afspraken golden voor een termijn van 2 jaar na de vaststelling van het ontwerp-
Omgevingsplan 2018 door ons college. De vaststelling vond plaats op 17 april 2018. Na afloop
wordt de pilot geëvalueerd en eventueel aangepast voortgezet.

De bovengenoemde afspraken zijn, op het onderdeel ‘additionele migratie’ na, vastgelegd in de 
Verordening Ruimte van de Provincie Zeeland. Daarmee is het merendeel van de afspraken volgend 
uit de pilot opgenomen in het beleid. De genoemde prijsgrenzen voor de categorie ‘additioneel’ 
betreffen onderling afgesproken grenzen tussen de deelnemers aan de pilot, maar hebben geen 
ruimtelijke doorvertaling gekregen.

Het bureau Rigo heeft in uw opdracht de pilot geëvalueerd en komt tot een aantal conclusies en 
aanbevelingen:

 Het bepalen van de behoefte aan deeltijdwonen is niet eenvoudig, aangezien het niet zozeer 
te maken heeft met demografische-, maar met economische ontwikkelingen met de daarbij 
behorende dynamiek. Aanbevolen wordt om in de Provinciale Omgevingsverordening hiermee 
rekening te houden, door meer ruimtelijke randvoorwaarden aan deeltijdwonen in badplaatsen 
vast te leggen, in plaats van kwantitatieve maxima.

 Totdat dit beleid is aangepast, wordt aanbevolen om een contingent van 200 deeltijdwoningen 
te hanteren voor de komende twee jaar. Dit omdat de insteek van de pilot succesvol kan 
worden benoemd: Voor zover het kon worden gemeten, lijkt het merendeel van de eigenaren 
van de nieuwe woningen afkomstig uit buitenland of elders in Nederland. Om hier duidelijkheid
over te krijgen zou aanvullend onderzoek moeten worden verricht.

 De prijsgrenzen voor woningen die zouden kunnen vallen onder ‘additionele migratie’ moeten 
worden geactualiseerd naar minimaal € 800.000 VON en minimaal € 7.000 per m2 VVO. 
Hierbij suggereert het bureau om meer toe te werken naar een sturing op ruimtelijke gebied 
door zonering en/of woningtype.

In uw brief van 5 januari 2022 verzoekt u ons in te stemmen met de behoefteraming (200 eenheden 
deeltijdwonen voor de komende twee jaar), de voorgestelde prijsgrenzen voor additionele migratie en 
een als bijlage meegestuurde programmering. 

Wij hebben besloten in te stemmen met de behoefteraming voor deeltijdwonen, de programmering en 
de toepassing van aangepaste grenzen voor de categorie ‘additionele migratie’. De aanbevelingen en 
conclusies onderschrijven wij. Ook zijn wij van plan om, in afstemming met betrokken gemeenten, tot 
een voorstel te komen om de Omgevingsverordening van de Provincie Zeeland aan te passen op 
basis van ruimtelijke randvoorwaarden.

Dit betekent ook dat wij aan de zienswijzen die door ons zijn ingediend tegen de plannen 
Noordzeestraat 2 (Noordzee-de Wielingen), Boulevard de Wielingen 60-65 (Roode Wielingen) en 
Wielingen 34 (gemakswinkel) geen vervolg zullen geven, ook al zijn hierbij de oude prijsgrenzen voor 
additionele migratie toegepast. Ook betekent dit dat voor nieuwe ontwikkelingen die nog niet in 
ontwerp in procedure zijn gebracht de nieuwe prijsgrenzen voor additionele migratie (minimaal € 
800.000 VON en minimaal € 7.000 per m2 VVO) gelden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor het verder vervolg zullen wij ambtelijk 
en bestuurlijk in nauw contact blijven en willen we voortbouwen op de bestaande goede 
samenwerking. 

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Behoort bij brief met zaaknummer: 39272 2



Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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