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Bijlage 	 Geachte heer Ozkaya, 

In deze brief beantwoorden wij de door u op 29 mei gestelde schriftelijke 
vragen over particuliere verhuur van woningen via internetplafforms als 
Airbnb. 

1. Heeft het College inzicht in de verhuurcijfers van Airbnb in Delft? 

Tijdens het onderzoek naar de hotelsector in Delft in 2016 is door 
adviesbureau Van Spronsen & Partners ook gekeken naar het Delftse 
aanbod op Airbnb. Zij constateerden toen dat er meer dan 150 
aanbieders zien die gezamenlijk bijna 250 bedden aanbieden. Het 
totale aanbod van accommodaties op verhuurplatforms zegt echter niets 
over het gebruik ervan. Wij hebben geen inzicht in de verhuurcijfers van 
Airbnb of andere platforms. Die informatie wordt door de platforms niet 
gedeeld. 

2. Zo nee, is het College bereid om met Airbnb hierover in gesprek te 
gaan? 

Samen met de gemeenten Leiden, Haarlem, Tilburg en Maastricht heeft 
de gemeente Delft eind vorig jaar een vertegenwoordiger van Airbnb 
uitgenodigd om over de verhuur van toeristische woningen te spreken. 
In dit overleg bevestigde Airbnb dat het bed rijf geen gegevens over de 
verhuurcijfers deelt. Andere gemeenten herkennen dit. Daarom starten 
we dit jaar met een onderzoek naar de aard en omvang van de 
particuliere verhuur van vakantiewoningen in Delft, aan de hand van 
openbaar beschikbare gegevens. De uitkomsten daarvan kunnen 
aanleiding geven tot verder onderzoek of het opstellen van beleid of 
regels. 
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3. Heeft het College kennis over de mate van overlast die gecreeerd wordt 
door veelvoudige Airbnb boekingen op eOn locatie? Wat wordt er nu met 
dit soort overlast meldingen gedaan? 

Bij ons zijn geen meldingen van overlast door veelvoudige verhuur van 
woningen via internetplatforms binnengekomen. 

4. Is het College bereid om het effect van Airbnb op de 
leefbaarheid/overlast, concurrentie en veiligheid in kaart te brengen? 

Zoals gemeld bij vraag 2 starten we dit jaar met een onderzoek naar de 
aard en omvang van de particuliere verhuur van vakantiewoningen in 
Delft (zie ook vraag 8). Daarbij blijven wij ook samenwerken met de 
eerder genoemde middelgrote genneenten. Als het onderzoek daartoe 
aanleiding geeft, kunnen beleid en regels worden aangepast of 
opgesteld. Opties die daarvoor in andere steden worden toegepast of 
overwogen, zijn bijvoorbeeld het instellen van een maximum aantal 
verhuurdagen of het instellen van een meldplicht. 

5. Zo nee, waarom niet? 

N.v.t. 

6. Wat is het standpunt van het College om ook toeristenbelasting te 
heffen op boekingen via Airbnb? 

Ook aanbieders van woningen of logies via verhuurwebsites als Airbnb 
zijn verplicht toeristenbelasting af te dragen over het aantal betaalde 
overnachtingen. Dat zijn ze verplicht op grond van de Verordening 
Toeristenbelasting Delft. De ervaring leert dat aanbieders dat net uit 
zichzelf doen. Wij zijn in overleg met de RBG over hoe we het afdragen 
van toeristenbelasting door verhuur van woningen via internetplatforms 
kunnen vergroten. 

7. Erkent het College de mogelijke negatieve gevolgen voor de Delftse 
woningmarkt door verhuurplatformen als Airbnb? 

Ja en daarom volgen wij de ontwikkelingen ten aanzien van Airbnb in 
Amsterdam en andere steden op de voet. Met name voor Amsterdam 
heeft deze nieuwe vorm van accommodatieverhuur geleid tot 
grootschalige negatieve gevolgen voor de woningmarkt. Dergelijke 
gevolgen zien wij in Delft niet. 

8. Welke maatregelen treft het College om te voorkomen dat huizen van 
de woningmarkt worden onttrokken door het veelvoudig gebruik van 
verhuurplatformen zoals Airbnb? 

Eerder genoemd onderzoek (zie vraag 2) moet inzicht geven in de aard 
en omvang van particuliere verhuur van woningen in onze stad. 
Permanente verhuur is daar een onderdeel van. 
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9. Welke maatregelen treft het College om te voorkomen dat 
verhuurplatformen zoals Airbnb een negatief effect hebben op de 
betaalbaarheid van woningen in Delft? 

Onderzoek (Universiteit van Amsterdam, augustus 2016) naar het effect 
van verhuur via Airbnb op de huizenprijzen in Amsterdam wijst uit dat 
dat effect zeer beperkt is. Het aandeel van verhuur via Airbnb in de 
totale toename van de huizenprijzen is minder dan 0,5%. Wij hebben 
geen aanleiding om te veronderstellen dat in Delft sprake is van 
negatieve effecten op de betaalbaarheid van woningen als gevolg van 
verhuur via internetplatforms. 

Wij gaan er vanuit u met de beantwoording van uw vragen volledig en 
voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wetho ers van Delft, 
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