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1. Algemeen 
 
1.1 Inleiding 

Binnen de gemeente Zundert is er een ‘Beleidsvisie Toerisme & Recreatie gemeente Zundert’ van 11 
maart 2002. Deze beleidsvisie gaat in op het belang van recreatie & toerisme en het verbreden van de 
economische basis voor de gemeenschap. Tevens wordt er ingegaan op de nog te ontwikkelen punten 
op het gebied van recreatie & toerisme op basis van een sterkte-zwakte analyse. 
 
Aan het hierboven genoemde beleid is verder weinig uitvoering gegeven. Dit hangt samen met het feit 
dat het beleid veelal gericht was op 150 jaar Vincent van Gogh en het feit dat er geen 
beleidsambtenaar is op het gebied van toerisme & recreatie. 
 
Als uitvloeisel van de Nota Economisch Beleid dat in 2008 vastgesteld zal worden zal er een nieuwe 
beleidvisie opgesteld worden voor recreatie & toerisme. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het 
bestemmingsplan Buitengebied en komplannen. Vooruitlopend hierop is, gezien de aanvragen en 
gezien de hoeveelheid aanwezig in de gemeente Zundert, beleid opgesteld ten aanzien van Bed & 
Breakfast. Verder zal dit beleid duidelijkheid verschaffen aan de burger betreffende de eisen die de 
gemeente Zundert aan Bed & Breakfastvoorziening stelt. 
 

1.2 Aanleiding 
In toenemende mate worden verzoeken bij de gemeente Zundert ingediend om recreatieve 
accommodaties in de vorm van Bed & Breakfast te realiseren. Deze vorm van verblijfsrecreatie heeft 
een toegevoegde waarde voor het toeristisch recreatieve aanbod van de gemeente Zundert. Verder 
wil de gemeente Zundert ook het aantal geëxploiteerde Bed & Breakfasts legaliseren. Daarnaast is 
niet helemaal duidelijk waar een Bed & Breakfast aan dient te voldoen en wat gewenst is binnen de 
gemeente Zundert, wat leidt tot ad hoc beleid. Tot slot is om meerdere redenen niet mogelijk dat in 
elke willekeurige woning in de gemeente Zundert een Bed & Breakfastvoorziening wordt toegelaten. 
 
Gelet hierop zal deze notitie dienen als een toetsingskader waaraan de verzoeken getoetst kunnen 
worden en waarmee de kwaliteitsimpuls van toeristisch recreatieve voorzieningen kunnen worden 
ondersteund.  
 
Door de kleinschaligheid van een Bed & Breakfast is de ruimtevraag beperkt en is de invloed van deze 
vorm van recreatie op het landschap beperkt. De kleinschaligheid van een Bed & Breakfast is 
gegarandeerd omdat dit alleen mogelijk is binnen de bestaande toegestane woonbebouwing zoals 
vastgelegd in het ruimtelijk beleid (bijv. bestemmingsplan). Daarnaast hoeft er vooraf geen maximum 
aantal Bed & Breakfast vestigingen/voorzieningen aangegeven te worden. Dit werkt de illegaliteit in de 
hand en daarbij zal het aantal Bed & Breakfast door de marktwerking zelf bepaald worden.  
 
Voorgesteld wordt dergelijke initiatieven het gehele jaar toe te staan als nevenactiviteit bij een 
agrarisch bedrijf, bij burgerwoningen en bij andere bestemmingen zowel in het buitengebied als in de 
bebouwde kom. 
 



2 Definitie Bed & Breakfast 
 
2.1 Inleiding 

Onder Bed & Breakfast wordt over het algemeen verstaan: ‘een recreatief nachtverblijf in de vorm van 
logies met ontbijt binnen bestaande gebouwen’1. Het is een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie 
en richt zich voornamelijk op de trekkende toeristen, die voor één of enkele nachten een onderkomen 
zoeken. De ruimtes zijn vaak eenvoudig van opzet en bestaan meestal slechts uit een slaapkamer en 
een (separate) badkamer. Het ontbijt wordt over het algemeen in een gezamenlijke ruimte genuttigd, 
een zelfstandige kookgelegenheid ontbreekt dan ook. Bed & Breakfast is een voorziening die veelal 
geen deel uitmaakt van grotere recreatieve voorzieningen, maar solitair functioneert. 
 
2.2 Definitie Bed & Breakfast 

De navolgende definitie wordt in de gemeente Zundert gehanteerd: 
“Bed & Breakfast is recreatief nachtverblijf in de vorm van logies met ontbijt binnen bestaande 
gebouwen.”  
 
2.3 Toelichting definitie Bed & Breakfast 

Een Bed & Breakfast is een overnachtingaccommodatie die tot de kleinschalige verblijfsrecreatie 
gerekend wordt.  
 
Een Bed & Breakfast kan niet gezien worden als het hebben van een pension of een hotel. Onder een 
pension wordt namelijk verstaan: ‘een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies 
voor langere tijd met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan 
logerende gasten’2. Onder hotel wordt verstaan: ‘een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het 
verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en/of 
dranken voor consumptie ter plaatse'3. 
 
De Bed & Breakfastvoorziening is een nevenfunctie naast het wonen of de agrarische functie. Tot slot 
wordt onder een Bed & Breakfastvoorziening niet verstaan een overnachting, noodzakelijk in verband 
met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid. 
 
Jurisprudentie 
Uit een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State4 blijkt dat het aanbieden van 
Bed & Breakfast strijdig is met een woonbestemming indien regelmatig een aantal personen tegen 
betaling gebruik maakt van de aangeboden mogelijkheid van Bed & Breakfast in het pand. In dat 
geval is de afdeling van mening dat de activiteiten bedrijfsmatig van karakter zijn en niet binnen een 
woonbestemming passen mits dit uiteraard als zodanig in een bestemmingsplan is geregeld. 
 

                         
1
 Definitie uit het Handboek (digitaal) bestemmingsplan Zundert, 15 mei 2007 vastgesteld door de 
raad op 21 juni 2007 
2
 Definitie uit het Handboek (digitaal) bestemmingsplan Zundert, 15 mei 2007 vastgesteld door de 
raad op 21 juni 2007 
3
 Definitie uit het Handboek (digitaal) bestemmingsplan Zundert, 15 mei 2007 vastgesteld door de 
raad op 21 juni 2007 
4
 ABRS, 2 juli inzake nummer 200206652/1, LJN nummer 9034 



3 Uitgangspunten 
 
3.1 Inleiding 

“Bed & Breakfast is recreatief nachtverblijf in de vorm van logies met ontbijt binnen bestaande 
gebouwen.” 
 
Aan de hand van deze definitie van Bed & Breakfast en de begrenzing van de kleinschaligheid wordt 
de bestaande gemeentelijke regelgeving die van toepassing is op Bed & Breakfast uiteengezet in dit 
hoofdstuk. 
 

3.2 Bestemmingsplan 
Een verzoek om een Bed & Breakfast te starten wordt in eerste plaats altijd getoetst aan de 
bepalingen van het bestemmingsplan. In bestemmingsplannen beschikken de reguliere hotels en 
pensions over een horecabestemming.  Over het algemeen zal het starten van een Bed & Breakfast 
gaan om een bedrijfsmatige activiteit. Het gaat hierbij om veelvuldige overnachtingen, reclame-
uitingen, inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, Belastingdienst of het VVV. Er is dan in feite 
sprake van verblijfsrecreatie. Deze vorm van verblijfsrecreatie is een snel groeiend fenomeen welke 
niet is opgenomen binnen onze bestemmingsplannen daar deze al vrij oud zijn.  
 
Dit heeft tot gevolg dat het hebben van een Bed & Breakfastvoorziening niet binnen de bepalingen 
van het bestemmingsplan past. In de discussie met betrekking tot de inpasbaarheid in het ruimtelijke 
beleid wordt uitgegaan van het standpunt dat een Bed & Breakfastvoorziening een bedrijfsmatige 
activiteit is, die vanwege de vorm en schaalgrootte zeer veel lijkt op ‘wonen’.  
 
Een woning is 'een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de zelfstandige huisvesting van een 
huishouden5'. Bed & Breakfast kan niet onder deze begripsbepalingen worden geschaard, aangezien 
de personen aan wie onderdak wordt geboden, geen onderdeel uit maken van het huishouden van de 
oorspronkelijke bewoners. Bovendien zijn de activiteiten bedrijfsmatig van karakter en binnen een 
woonbestemming in principe niet toegestaan (tenzij dit als zodanig in het bestemmingsplan is 
geregeld).  
 
De gemeente Zundert verleent alleen medewerking aan het hebben van een Bed & Breakfast door 
middel van het voeren van een vrijstellingsprocedure conform artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
ordening (het wijzigen van het gebruik van een gedeelte van een woonhuis). Dit houdt echter in, dat 
er een procedure moet worden gevolgd die minimaal een half jaar in beslag neemt en de nodige 
werkzaamheden met zich meebrengt. De kosten van een dergelijke procedure zijn bovendien relatief 
hoog in verhouding tot de andere investeringen die moeten worden gedaan om een Bed & Breakfast 
op te starten. Deze procedure is van toepassing totdat het nieuwe bestemmingplan Buitengebied is 
opgesteld. Daarna bestaat binnen de gemeente Zundert de mogelijkheid om Bed & Breakfast toe te 
staan een binnenplanse vrijstelling (conform artikel 15 Wet op de Ruimtelijke ordening of artikel 3.6 
nieuwe Wet Ruimtelijke ordening). 
Een pragmatische oplossing voor de vrijstellingsprocedure conform artikel 19 Wet Ruimtelijke 
ordening ligt daarom meer voor de hand. Concreet betekent dit dat er, tot de inwerkingtreding van 
het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, een gedoogbeschikking kan worden verleend. Voordat 
een dergelijke gedoogbeschikking wordt afgegeven, kan worden onderzocht of de voorziening voldoet 
aan alle overige eisen die aan Bed & Breakfastvoorzieningen worden gesteld.  
 
Wanneer een Bed & Breakfastactiviteit in omvang beperkt blijft tot een ondergeschikte nevenactiviteit 
ten opzichte van de hoofdfunctie wonen, hoeft er geen probleem te bestaan met betrekking tot het 
bestemmingsplan voor het betreffende pand. Onder een ‘ondergeschikte’ nevenactiviteit wordt in de 
gemeente Zundert het gebruik van maximaal vier kamers van het aanwezige kamers voor Bed & 
Breakfast verstaan. De recreatieve nevenactiviteit mag hierbij geen afbreuk doen aan de woonfunctie. 
Kleinschaligheid van Bed & Breakfast kan vanuit deze bestemmingsoptiek worden gedefinieerd als 
zijnde een nevenactiviteit die ondergeschikt is aan de woonfunctie en moet plaatsvinden binnen het 
bouwvlak van de woonbestemming. Een logiesvorm als zodanig kan als een ondergeschikte 

                         
5
 Definitie uit het Handboek (digitaal) bestemmingsplan Zundert, 15 mei 2007 vastgesteld door de 
raad op 21 juni 2007 



nevenactiviteit worden beschouwd, waardoor een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan 
voor het betreffende pand niet nodig is. 
 

3.3 Woningwet 

Een verblijfsruimte dient te voldoen aan de regels gesteld in de Bouwverordening en het Bouwbesluit. 
Voor de nodige inpandige verbouwingen dient te allen tijde een aanvraag om bouwvergunning 
ingediend te worden. Doordat het uitgangspunt is dat een Bed & Breakfast binnen de bestaande 
bebouwing gerealiseerd dient te worden zal deze niet uitgebreid worden tenzij op grond van het 
bestemmingsplan nog mogelijkheden zijn om de woning of het bijgebouw uit te breiden. Hierbij dient 
wel duidelijk aangegeven te worden dat voor de Bed & Breakfast geen vrijstaande (nieuwe als 
bestaande) bebouwing opgericht mag worden, ook al heeft de aanvrager op grond van het 
bestemmingsplan nog ruimte over om te bouwen. 
 
Brandveiligheid 
In het kader van de brandveiligheid dient opgemerkt te worden dat voor het aanbieden van een Bed 
& Breakfastvoorziening aan meer dan 5 personen een gebruikersvergunning nodig is op grond van de 
Bouwverordening gemeente Zundert 20086. In artikel 6.1.1 lid 1.c staat op genomen dat het verboden 
is zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester & wethouders een bouwwerk 
in gebruik te hebben of te houden waarin aan meer dan 5 personen bedrijfsmatig of in het kader van 
verzorging nachtverblijf zal worden verschaft (bijvoorbeeld een bergzolder of een niet-benoemde 
ruimte). 
Boven de drempelwaarde van 5 personen wordt het gebruik als een logiesfunctie beschouwd. Dit kan 
leiden tot extra eisen in de vorm van: 
• Elke verblijfsruimte is een subcompartiment; 
• Het maximale aantal gasten waarvoor ontheffing geldt van een gebruiksvergunning; 
• Voorziening in rookmelders; 
• Voorziening in kleine blusmiddelen; 
• Voorziening in verband met deursluitingen. 
 
In het geval van een Bed & Breakfast voor meer dan 5 personen dient er contact opgenomen te 
worden met de brandweer voor de inhoud van de gebruiksvergunning. Bij 5 personen of minder kan 
de activiteit als een verlengde van de woonfunctie worden gezien. Hiervoor gelden dan ook de eisen 
voor een woonfunctie. 
 
3.4 Milieu 
In het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer is aangegeven dat het besluit van 
toepassing is op een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak sprake is van het verstrekken van 
logies tegen vergoeding (artikel 2 lid 1a van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen 
milieubeheer). Het hebben van een Bed & Breakfast valt hieronder.  
 
In de Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer staat onder categorie 18.1 aangegeven dat 
een milieumelding nodig is voor hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria’s, snackbars en 
discotheken alsmede aanverwante inrichtingen waar tegen vergoeding logies wordt verstrekt. Onder 
18.2 staat verder aangegeven dat voor toepassing van onderdeel 18.1 buiten beschouwing blijven de 
inrichtingen waar voorzieningen aanwezig zijn voor het gelijktijdig kunnen verstrekken van uitsluitend 
logies en ontbijt aan ten hoogste 15 personen. 
Het hierboven staande houdt in dat wanneer een Bed & Breakfast minder dan 15 personen betreft, er 
geen milieumelding nodig is. 
 
3.5 APV 

Op grond van de APV valt een Bed & Breakfastvoorziening onder een horecabedrijf en gelet hierop 
zou er een exploitatievergunning nodig zijn. Echter deze worden niet afgegeven in afwachting van het 
horecabeleid. Daarnaast is een exploitatievergunning voor een kleinschalige activiteit met beperkte 
toegankelijkheid niet van toepassing. 
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 Vastgesteld door de raad op 20 december 2007. 



Op grond van artikel 2.3.2.1 lid 1 van de APV is een inrichting beschreven als “elke al dan niet 
besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van 
nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft”.  
 
Op grond van dit artikel valt een Bed & Breakfastvoorziening binnen de reikwijdte van de APV. Dit 
betekent dat een uitbater (houder):  
- verplicht is binnen drie dagen schriftelijk kennis te geven van de exploitatie (Bed & Breakfast) aan 

de burgemeester (art. 2.3.2.2 APV); 
- een nachtregister moet bijhouden (art. 2.3.2.3 APV); 
- gegevens van de nachtregister moet verschaffen (art. 2.3.2.4 APV). 
 
Met betrekking tot handelsreclame wordt op grond van de APV aangegeven dat dit zonder vergunning 
verboden is. Vergunning kan verleend worden voor opschriften of aankondigingen met een 
oppervlakte kleiner dan 0,50 m² en de langste zijde korter dan 1 meter die betrekking hebben op het 
beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waar die zaak 
voor bestemd is. Dit dient dan ook gelijk de maximale grootte te zijn voor een reclamebord welke 
gerelateerd kan worden aan een Bed & Breakfast. 
 
3.6 Drank- en horecawet 

Een Bed & Breakfast die alleen logies verstrekt is vrijgesteld van een drank- en horecavergunning. 
Dit betekent dat Bed & Breakfast geen drank tegen betaling mag verstrekken. Als een Bed & Breakfast 
wel alcoholhoudende drank wil verkopen, dient er een vergunning op grond van de Drank- en 
Horecawet aangevraagd te worden. 
 
3.7 Toeristenbelasting & Nachtregister 
Binnen de gemeente Zundert is de Verordening toeristenbelasting 2007 van kracht. Hierin staat 
opgenomen dat ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in een 
vakantieonderkomen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene 
in de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen, 
wordt onder de naam ‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven. 
 
Het tarief voor de toeristenbelasting is opgenomen in artikel 8 van de Verordening toeristenbelasting 
en zal bij de eigenaar van de Bed & Breakfast in rekening worden gebracht. De Bed & Breakfast-
eigenaar is verplicht voordat hij voor de eerste maal gelegenheid biedt tot overnachting, dit schriftelijk 
te melden aan de verantwoordelijke heffingsambtenaar. 
 
Tevens dient er een nachtregister bijgehouden te worden. Dit nachtregister heeft meerdere functies, 
te weten het bijhouden van het aantal overnachtingen en personen zodat het juiste tarief voor 
toeristenbelasting geheven kan worden. Daarnaast geeft het op ieder moment inzicht in het aantal 
aanwezige personen in een pand bij bijvoorbeeld calamiteiten. 
 



4 Overige belangrijke wet- en regelgeving 
 
4.1 Inleiding 

De meeste Bed & Breakfasts zijn dusdanig kleinschalig dat ze buiten het bereik van woning- en 
milieuwetgeving vallen. Vanuit het algemeen belang wil de gemeente Zundert kenbaar maken op 
welke wijze toezicht wordt gehouden op de controle en kwaliteit van de Bed & Breakfasts. Hiervoor is 
kort op een rij gezet welke wetgeving, buiten de gemeentelijke wetgeving, van toepassing is op de 
Bed & Breakfast. De wetgeving geeft een beeld van het toezicht en de controle op de kwaliteit van de 
Bed & Breakfast. 
 
4.2 Kamer van Koophandel 
Een Bed & Breakfast moet zich inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 
4.3 Belastingdienst 

Een (startend) Bed & Breakfast moet zich melden bij de Belastingdienst. Op basis van de verstrekte 
gegevens bepaalt de Belastingdienst welke belastingwetten in het concrete geval van toepassing zijn.  
 
4.4 Bedrijfschap Horeca en Catering 
Een Bed & Breakfast met een capaciteit van 2 kamers en 5 bedden moet zich registreren bij het 
Bedrijfschap Horeca en Catering / Nederlandse Hotelclassificatie.  
 
4.5 Waterleidingwet 

Voor verblijfsaccommodaties met een collectieve leidingwaterinstallatie geldt een aantal die er borg 
voor moeten staan dat veilig leidingwater aan derden ter beschikking wordt gesteld. De verplichtingen 
zijn vastgelegd in de Waterleidingwet en Waterleidingbesluit hoofdstuk IIIC (legionellapreventie) en 
Waterleidingbesluit art. 4 lid 1 (zorgplicht). De controle op de veiligheid van het leidingwater en de 
drinkwaterinstallaties vindt plaats door de waterleidingbedrijven en VROM-inspectie.  
 
4.6 Voedsel- en Warenautoriteit 

De Voedsel- en Warenautoriteit is belast met handhaving Warenwet en de Drank- en Horecawet. 
Hygiënewetgeving is op Bed & Breakfast van toepassing omdat er een ontbijt wordt bereid. Dit 
betekent dat een Bed & Breakfast onder andere voor een hygiënische bereidingsplaats voor voedsel 
moeten zorgen. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kan hierover informatie op maat verstrekken. 
 



5 Conclusie 
 

Samenvattend dient er bij de start en exploitatie van een Bed & Breakfast in de gemeente Zundert 
rekening gehouden te worden met de volgende voorwaarden. 
 
a. Bed & Breakfast-eigenaren hebben een meldingsplicht bij de gemeente. 
b. De kleinschaligheid van een Bed & Breakfast is gegarandeerd omdat dit alleen mogelijk is binnen 

de bestaande toegestane woonbebouwing zoals vastgelegd in het ruimtelijk beleid (bijv. 
bestemmingsplan). 

c. De Bed & Breakfastvoorziening mag alleen binnen de bestaande toegestane woning 
(hoofdgebouw) gerealiseerd worden en is alleen toegestaan mits de hoofdfunctie te weten wonen 
of agrarisch gehandhaafd blijft. Indien het hoofdgebouw hiervoor onvoldoende ruimte biedt, is het 
toegestaan in een bestaand cultuurhistorisch (aangebouwd) bijgebouw, behorende bij 
gemeentelijke en rijksmonumenten, de accommodaties te realiseren. De uiterlijke kenmerken van 
het bestaande cultuurhistorisch (aangebouwd) bijgebouw moeten behouden blijven. Hierbij is het 
niet toegestaan een eigen kookgelegenheid te realiseren. 

d. De woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdgebruiker dient 
aanwezig te zijn tijdens het nachtverblijf.  

e. De activiteiten mogen geen afbreuk veroorzaken aan de volgens het bestemmingsplan gegeven 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.  

f. De activiteiten moeten infrastructureel goed inpasbaar zijn en geen aanmerkelijke toename van 
de verkeersbelasting tot gevolg hebben.  

g. Bed & Breakfast-eigenaren moeten een nachtregister bijgehouden, als bedoeld in artikel 438 van 
het Wetboek van Strafrecht. 

h. Het maximale aantal personen waaraan de toeristisch-recreatieve overnachtingsmogelijkheid Bed 
& Breakfast wordt geboden betreft maximaal 8 personen. Hierbij worden kinderen tot 4 jaar en 
slapend op dezelfde kamer niet meegerekend; 

i. De kamers die voor Bed & Breakfastvoorziening worden gebruikt, zijn voorzien van een nummer. 
j. In het bestemmingsplan dient opgenomen te worden dat medewerking verleend kan worden aan 

een Bed & Breakfast voor maximaal 4 kamers voor maximaal 8 personen door middel van een 
procedure conform artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstelling; 
artikel 3.6 nieuwe Wet ruimtelijke ordening); 

k. Er mogen geen aanverwante groeivoorzieningen zoals speeltuintjes, wc-hokjes, stallingen, 
detailhandel et cetera gerealiseerd worden. 

l. Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein; 
m. Er mag geen extra inrit worden aangelegd als gevolg van de vestiging van de accommodatie voor 

Bed & Breakfast; 
n. Reclame is mogelijk op eigen terrein met een oppervlakte kleiner dan 0,50 m² en de langste zijde 

korter dan 1 meter die betrekking hebbende op het Bed & Breakfast. Hiervoor dient vergunning 
aangevraagd te worden op grond van de APV; 

o. Gebruikersvergunning is noodzakelijk bij een Bed & Breakfast voor meer dan 5 personen; 
p. Gasten/toeristen zijn toeristenbelasting verschuldigd; 
q. Ter voorkoming van permanente bewoning wordt een maximumverblijfsduur gehanteerd van zes 

weken. Daarnaast dient met de initiatiefnemer een overeenkomst te worden gesloten waarin 
wordt bedongen dat indien sprake is van permanente bewoning een boeteclausule in werking zal 
treden. Handhaving is dan mogelijk op basis van de wettelijke regeling conform het GBA. 

 
Opmerkingen:  
De realisatie van de bovenomschreven Bed & Breakfast-accommodatie heeft geen gevolg voor de 
stankgevoeligheid van het object in relatie tot agrarische bedrijven in de omgeving. 
 
 
 
 
 


