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Onderwerp: koopwoningen en "buy to let"

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14-04-2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. gemeente Noordoostpolder de woonvisie in 2020 vorm en inhoud geeft;
2. het voor particuliere woningzoekenden, en met name starters, steeds moeilijker 

wordt om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden in de huidige 
overspannen woningmarkt,

van mening dat
1. dat woningzoekenden, en in het bijzonder starters, geen eerlijke kans krijgen om 

een betaalbare woning te vinden die bij hen past; het aantal voor deze groep 
betaalbare woningen in toenemende mate ontoereikend lijkt te zijn;

2. er door inwoners en stakeholders op de woningmarkt meer dan aannemelijke 
signalen worden afgegeven dat dit mede veroorzaakt wordt door (kleine en grote) 
beleggers op de woningmarkt in Noordoostpolder, in het bijzonder in Emmeloord;

3. deze beleggers impact lijken te hebben op de toenemende woningdruk (2019: 
2.2), wat vraagt om snelle actie;

4. deze nieuwe woningeigenaren de woning gebruiken voor het zogenaamde buy to 
let, zoals verhuur aan arbeidsimmigranten;

5. de prijsklasse rond € 200.000 schaarser lijkt te worden, mede vanwege de 
aankoop door zowel landelijke als lokale particuliere beleggers, waarmee zij de 
prijs opdrijven;

6. gemeente Noordoostpolder ook een taak heeft om ongewenste vormen van 'buy- 
to-let' door beleggers en particuliere verhuurders tegen te gaan;

7. met urgentie nagegaan dient te worden hoe groot de problematiek is in 
Noordoostpolder, wat de impact is en welke mogelijkheden de gemeente heeft om 
dit tegen te gaan.

verzoekt het college
1. te onderzoeken of in Noordoostpolder, en in het bijzonder in Emmeloord, sprake is 

van aankoop van woningen door kleine en grote beleggers voor "buy to let" 
doeleinden en wat daarvan de impact is op de mogelijkheden van "normale 
woningzoekenden voor een koopwoning".

2. dit onderzoek door een extern bureau uit te laten voeren en hiervoor een bedrag 
van maximaal € 25.000 vrij te maken en de raad over de bevindingen binnen drie 
maanden te rapporteren

en gaat over tot de orde van de dag.
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