
De gemeente Sluis maakt een nieuw beleidsplan over Wonen. In dit plan beschrijven we onze woondoelen tot en met 
2032 en hoe we deze willen bereiken. Het woonbeleid gaat over hoe we willen omgaan met locaties, type woningen, 
aantallen, wonen in combinatie met zorg, verhouding tussen tweede woningen en permanente bewoning en meer. 
De manier waarop je wonen organiseert, heeft invloed op iedereen die woont of werkt in de gemeente Sluis. Daarom 
betrokken we inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen van het beleidsplan. Tegelijk met het opstellen 
van het beleidsplan, stelden we een huisvestingsverordening op. Deze verordening is één van de eerste (uitvoerings-) 
stappen van het beleidsplan Wonen.

Inmiddels zijn de concepten van zowel het beleidsplan Wonen (1) als de huisvestingsverordening (2) klaar. Iedereen 
kan hierop tot en met 30 maart 2023 reageren. Meer over het beleidsplan en de verordening, en de manier waarop u 
kunt reageren, leest u in deze toelichting. 

(1) Beleidsplan Wonen: Woondoelen waarmaken in de gemeente Sluis 
Onze ambitie: groei   
In onze gemeente staan leefbaarheid en economie steeds meer onder druk. Dat komt onder andere door vergrijzing (er wonen meer  
senioren dan jongeren). Ook laten onderzoeken zien dat, als we niets doen, het aantal inwoners over een aantal jaar afneemt. Dat willen 
we doorbreken! We willen levendige kernen, voldoende werkgelegenheid en behoud van voorzieningen zoals onderwijs en zorg. Daar-
voor is groei van het aantal huishoudens nodig. In het beleidsplan Wonen beschrijven we hoe we hieraan met een ambitieus woning-
bouwprogramma kunnen bijdragen.  
 
Drie programma’s 
Dit woningbouwprogramma bestaat uit drie onderdelen: 
1. Basisprogramma  

 

2. Transformatieprogramma  
 
 
 
 

3. Ambitieprogramma  
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We voegen ongeveer 100 nieuwe woningen toe voor inwoners van de gemeente Sluis. Een beperkt aantal, dat is gekoppeld aan 
onderzoeken (van onder andere de provincie) die een beperkte huishoudensgroei tot 2030 en daarna een afname voorspellen.

Transformatie betekent verandering/aanpassing. We voegen vanuit dit programma geen nieuwe woningen toe, maar passen de 
bestaande woningvoorraad aan. Sinds 1985 zijn er nauwelijks nieuwe woningen gebouwd, waardoor veel bestaande woningen 
verouderd en van slechte kwaliteit zijn. Nieuwbouw komt in de plaats van deze woningen. Ook richten we ons op de bouw van zorg-
woningen, die woningen in te slopen zorginstellingen vervangen. Met dit programma verbeteren we de kwaliteit van de bestaande 
woningvoorraad, zodat deze aansluit op huidige en toekomstige woonbehoeften. 

We bouwen 845 nieuwe woningen, die we toevoegen aan de bestaande woningvoorraad. Dit doen we vanuit de ambitie dat we 
de gemeente Sluis willen laten groeien. Dit programma richt zich vooral op het aantrekken van huishoudens buiten de gemeente 
en/of regio (zoals gezinnen uit de Randstad die behoefte hebben aan rust en ruimte). Voldoende passende woningen zorgen voor 
die aantrekkingskracht. Groei van het aantal huishoudens zorgt op haar beurt voor behoud van voorzieningen zoals zorg en onderwijs 
en voor leefbare en vitale kernen.



Uitvoering 
Met deze drie programma’s verbeteren we de kwaliteit van bestaande woningen, versterken we de leefbaarheid in kernen en zorgen we 
voor voldoende passende woningen op de juiste plek. 

De volgende acties voeren we daarvoor uit: 
 ➜ Investeren in bestaande woningvoorraad  

 

 ➜ Toetsen van nieuwe woningbouwplannen  
 

 ➜ Sociale huurwoningen en/of verplaatsbare woningen toevoegen volgens ‘voorkeursvolgorde’  
 
 

 ➜ Onderverdeling in groei-, transformatie- en balansgebieden  
 
 
 

 ➜ Versterking van woonfunctie en heldere aanpak van tweede woningbezit en toeristische verhuur  
 
 

 ➜ Jaarlijks toetsen of inhoud van het beleidsplan voldoet aan de vraag  
 

 ➜ Elke twee jaar evaluatie van de richting van het woonbeleid  
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(2) Huisvestingsverordening
In een huisvestingsverordening staat opgenomen hoe de voorraad aan woonruimte moet zijn samengesteld. Door regels te stellen, 
kunnen we grip houden op de woningvoorraad en er zo voor zorgen dat de woningen in onze gemeente bij de juiste mensen terecht 
komen. De huisvestingsverordening is één van de eerste (uitvoerings)stappen van het beleidsplan Wonen. Het is een instrument dat 
nodig is om onze woondoelen en –ambities te kunnen waarmaken.
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Uit onderzoek blijk dat er ongeveer 5.300 kwetsbare woningen zijn in de gemeente Sluis. Tot 2032 verbeteren we een derde door 
verduurzaming en een derde door sloop/nieuwbouw. De rest pakken we na 2032 op. 

We beoordelen of plannen bijdragen aan het behalen van onze doelen en ambities. Ook bestaande plannen, die nog niet in uitvoe-
ring zijn, toetsen we hieraan. Als plannen niet voldoen, schrappen we deze. 

In de nieuwbouw ligt het accent op betaalbare woningen in koop en huur. Bij toevoeging van sociale huurwoningen en/of flexibele 
(verplaatsbare) woningen passen we een ‘voorkeursvolgorde’ toe. Zo bouwen we sociale huurwoningen allereerst op locaties waar je 
alleen permanent kunt wonen. 

Een groeigebied is een gebied dat we willen versterken door nieuwbouw, zoals gezins- en zorgwijken. In een transformatiegebied 
behouden en verbeteren we de huidige woningvoorraad. In een balansgebied (buitengebied en kleinste kernen) voegen we geen 
woningen toe (enkel bij uitzondering). De gemeente Sluis hebben we onderverdeeld in deze gebieden, zodat we hierop kunnen 
inspelen met woningbouwplannen. 

Versterking van de woonfunctie betekent dat we in stads- en dorpskernen inzetten op permanente bewoning. Alleen woningen die 
hiervoor ongeschikt zijn, mogen als tweede woning gebruikt worden. Toeristische verhuur brengen we scherp in beeld. Uitgangs-
punt is dat toeristische verhuur niet ten koste mag gaan van leefbaarheid en niet tot overlast mag leiden voor omwonenden.

Het beleidsplan Wonen heeft een looptijd van tien jaar. Het is belangrijk dat we flexibel zijn en blijven inspelen op verwachte en 
onverwachte ontwikkelingen. 

Verschillende omstandigheden (zoals de mate van het kunnen aantrekken van huishoudens buiten de gemeente en ontwikkelingen 
op de woningmarkt) kunnen leiden tot wijzigingen in het beleidsplan. Het kan gaan om aanpassing op het niveau van een kern of 
locatie, of van de gemeente Sluis als geheel.
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Meer informatie
Dit document is een toelichting op het conceptbeleidsplan Wonen en de concept huisvestingsverordening. De complete  
documenten vindt u op www.gemeentesluis.nl/wonen. Heeft u vragen? Of wilt u graag met één van onze medewerkers in 
gesprek? Mail dan naar wonen@gemeentesluis.nl. Wij helpen u graag! 

Reageren
Het concept beleidsplan Wonen en de concept huisvestingsverordening liggen tot en met donderdag 30 maart 2023 ter inzage. Tijdens 
deze periode kunt u reageren op deze documenten. Dat noemen we ‘een zienswijze indienen’. De documenten kunt u tijdens openings- 
uren inzien bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 in Oostburg. Tegen betaling van een vergoeding (leges) kunt u een 
kopie opvragen. Ook staan de documenten op www.gemeentesluis.nl/wonen. Een zienswijze kunt u indienen door een brief te sturen 
die gericht is aan het college van burgemeester en wethouders. Ook kunt u uw zienswijze mailen naar wonen@gemeentesluis.nl. Een 
zienswijze is vormvrij, maar wij vragen u om in elk geval uw contactgegevens in uw zienswijze te vermelden.

Vervolg 
We verzamelen alle reacties die we tot en met 30 maart 2023 ontvangen en verwerken deze, indien van toepassing, in het concept- 
beleidsplan Wonen en de concept huisvestingsverordening. Deze documenten leggen we donderdag 11 mei a.s. voor aan de gemeente-
raad. Zij moet het plan vaststellen, daarna is het plan definitief. Dan ligt er een bindende basis voor het realiseren van onze woonambities 
en kunnen we de plannen gaan uitvoeren.

Uitgangspunten
De voorgestelde huisvestingsverordening heeft de volgende uitgangspunten:

 ➜ Vergunningsplicht tweede woning  
In de woonkernen is het gebruik van woningen als tweede woning vergunningsplichtig. Zonder vergunning mag een woonruimte 
niet gebruikt worden als tweede woning. 

 ➜ Registratie- en meldingsplicht voor toeristische verhuur en maximum aantal verhuurdagen  
  
 

 ➜ Opkoopbescherming in de woonkernen aan de kust  
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Een woonruimte voor toeristische verhuur of een Bed & Breakfast mag alleen aangeboden worden met vermelding van een registra-
tienummer. Ook moeten overnachtingen vooraf gemeld worden bij de gemeente en geldt er een verbod om woningen meer dan  
28 dagen per jaar te verhuren.

Een opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor verhuur. Op die 
manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in willen gaan wonen.


