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Beleidsregels tijdelijk bewonen pauzewoning  
gemeente Apeldoorn 

Versie B&W 1 mei 2020 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft deze pauzewoning regeling in het 
leven geroepen als tijdelijke woonoplossing voor ingezetenen van de gemeente Apeldoorn in een 
kwetsbare positie om in recreatieverblijven ‘even op adem te komen’ en om weer een reguliere 
woning te zoeken en in geen geval om woonwensen of een wooncarrière te realiseren. 
 
Om te borgen dat de pauzewoning ook daadwerkelijk wordt bewoond door mensen met een acute 
tijdelijke woonvraag, is ervoor gekozen de situaties waarin dit geldt af te bakenen. Voor bewoning van 
een pauzewoning komt men in aanmerking als sprake is van financiële en/of licht sociale problemen, 
een scheiding, iemand die tijdelijk even weg moet uit de gezinssituatie of door omstandigheden 
dakloos is geworden. 
Belangrijk daarbij is dat een tijdelijke woonruimte voor hen noodzakelijk is om “even op adem te 
komen” en er een goed perspectief is op terugkeer naar een normale woonsituatie, omdat het verblijf 
op het vakantiepark alleen een tijdelijk alternatief vormt. 
De pauzewoning is niet geschikt voor kwetsbare personen met zwaardere psychische en/of sociale 
problematiek. Deze worden uitgesloten. 
 
Een recreatieverblijf op een vakantiepark kan gebruikt worden als pauzewoning. Het college bepaalt 
het maximumaantal pauzewoningen waarvoor in de gemeente Apeldoorn een omgevingsvergunning 
afgegeven kan worden. 
 
Om gebruik te kunnen maken van een pauzewoning gelden er naast de afbakening van de doelgroep 
nog specifieke spelregels en voorwaarden voor zowel de eigenaar als de bewoner(s). Deze staan 
hieronder vermeld. 
 

A. Pauzewoning op een vakantiepark 
 

Spelregels eigenaar 
 
1. Voorwaarden waaraan pauzewoning moet voldoen 
1.1. Op een vakantiepark mag een aantal van de legaal aanwezige recreatieverblijven (zowel 

recreatiewoningen als voor deze vorm van bewoning geschikte stacaravans) aangewezen worden 
als pauzewoning, met een maximum van 10 woningen per recreatiepark. Daarbij geldt de 
volgende staffel: 

Aantal aanwezige recreatieverblijven  Aantal pauzewoningen toegestaan  
5 t/m 20  2  
21 t/m 30  3  
31 t/m 40  4  
41 t/m 50  5  
51 t/m 60  6  
61 t/m 70  7  
71 t/m 80  8  
81 t/m 90  9  
91 of meer  10 

 
1.2. Met legaal aanwezig wordt bedoeld dat het recreatieverblijf moet zijn opgericht met een 

vergunning dan wel voldoet aan de vergunningsvrije eisen. Het recreatieverblijf moet ofwel in de 
BAG staan, ofwel duidelijk gemarkeerd zijn op een plattegrond en een uniek nummer hebben. 

1.3. De eigenaar van de aan te vragen pauzewoning moet volledige zeggenschap hebben over 
zijn/haar recreatieverblijf. 

1.4. De eigenaar verhuurt de pauzewoning tegen een voor de doelgroep betaalbare huur die in ieder 
geval lager is dan de liberalisatiegrens van de sociale huur. 

1.5. Wanneer er sprake is van een volledig uitgepond park vindt toewijzing van een pauzewoning 
plaats op basis van het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” (dus op volgorde van 
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binnengekomen aanmelding) en met de restrictie dat per eigenaar maximaal 1 pauzewoning wordt 
toegekend.  

1.6. Bij gedeeltelijk uitgeponde parken geldt bovenstaande regel niet en heeft de eigenaar van de niet 
uitgeponde gronden voorrang op de toewijzing van een pauzewoning.  

1.7. Het recreatieverblijf dat aangemeld wordt als pauzewoning moet legaal gebouwd en woonwaardig 
zijn (aannemelijk dat voldaan wordt aan de eisen in het Bouwbesluit 2012 voor tijdelijke  of 
bestaande bouw voor de gebruiksfunctie wonen of logies). 

 

2. Procedure eigenaar voor aanvraag pauzewoning 

2.1. Het college stelt vast hoeveel recreatieverblijven als pauzewoningen mogen worden verhuurd. Het 
toekennen van een aanwijzing als pauzewoning vindt plaats op volgorde van de datum van 
aanvraag. 

2.2. De eigenaar levert bij de gemeente een situatietekening aan zodat duidelijk is welk 
recreatieverblijf wordt ingezet als pauzewoning. Daarbij wordt zo mogelijk een bouwtechnische 
tekening aangeleverd en de nummering van het recreatieverblijf. 

2.3. Na de aanmelding en ontvangst van de stukken, wordt het recreatieverblijf gecontroleerd door de 
gemeente op “woonwaardigheid” en wordt getoetst of het aannemelijk is dat deze voldoet aan het 
Bouwbesluit 2012 voor tijdelijke of bestaande bouw voor de gebruiksfunctie wonen of logies.  

2.4. Indien het recreatieverblijf door de gemeente akkoord is bevonden, wordt dat bevestigd met een 
besluit waarin ook de spelregels staan vermeld.  

2.5. Het gebruik van een recreatieverblijf als pauzewoning wordt voor maximaal 3 jaar toegestaan.  

2.6. De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een recreatieverblijf tijdelijk als 
pauzewoning in te mogen zetten, worden geheven conform de geldende legesverordening. 

 

3. Verantwoordelijkheid eigenaar bij verhuur als pauzewoning 

3.1. Voor zover het in de macht van de eigenaar ligt, wordt volledige medewerking verleend voor de 
handhaving van overige strijdige bewoning op het park. Wanneer de eigenaar dit nalaat heeft de 
gemeente het recht om het toegestane gebruik als pauzewoning te weigeren dan wel in te 
trekken. 

3.2. De pauzewoning mag bewoond worden door een zelfstandig persoon dan wel door personen die 
gezamenlijk één huishouden voeren.  

3.3. Huisvesting van arbeidsmigranten in een pauzewoning is niet toegestaan.  

3.4. Huisvesting van kwetsbare personen met zwaardere psychische en/of sociale problematiek (ook 
als ze onder behandeling staan van of client zijn bij een zorginstelling), is niet toegestaan.  

3.5. Onderverhuur/ kamerverhuur is niet toegestaan 

 

Spelregels bewoners pauzewoning 
 
4. Voorwaarden aan de bewoner(s) van een pauzewoning  
4.1. Voor bewoning van een pauzewoning komen mensen in aanmerking die zich in situaties bevinden 

zoals met financiële en/of licht sociale problemen, een scheiding, tijdelijk uitplaatsing uit de 
gezinssituatie of door omstandigheden dakloos zijn geworden. Voorwaarde daarbij is dat een 
tijdelijke woonruimte voor hen noodzakelijk is om ‘even op adem te komen’ en er een goed 
perspectief is op terugkeer naar een normale woonsituatie. De pauzewoning is in geen geval 
bedoeld om woonwensen of een  te realiseren. 

4.2. Kwetsbare personen met zwaardere psychische en/of sociale problematiek komen niet in 
aanmerking voor een pauzewoning. 

4.3. De bewoner(s) van de pauzewoning moeten bij de aanvraag en intake aantoonbaar maken dat zij 
voldoen aan de hierboven omschreven situaties. 

4.4. De bewoner(s) van de pauzewoning moet(en) al ingezetene zijn van de gemeente Apeldoorn. 

4.5. De bewoner(s) van de pauzewoning heeft/hebben zich ingeschreven als woningzoekende bij 
WoonKeus Stedendriehoek. 

4.6. Het is niet toegestaan van de ene pauzewoning naar een andere pauzewoning te gaan. Ook niet 
op een ander park. 

4.7. Het is toegestaan dat iemand vanuit een lopende handhavingsprocedure i.v.m. het onrechtmatig 
bewonen van een recreatieverblijf tijdelijk een pauzewoning gaat bewonen. 

4.8. Het is niet toegestaan de pauzewoning geheel of gedeeltelijk (onder) te verhuren aan derden. 
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5. Procedure bewoners  

5.1. De gemeente bepaalt middels een intake of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden en of de 
pauzewoning een goede oplossing is voor de aanvrager. 

5.2. De aanvraag omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor de activiteit ‘Handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening’ en kan worden ingediend via de site www.omgevingsloket.nl. 
Het per mail of op papier indienen van een aanvraag is ook mogelijk: 
vitalevakantieparken@apeldoorn.nl 

5.3. De bewoner(s) van de pauzewoning zijn verplicht zich binnen één week bij de gemeente in te 
schrijven in de Basisregistratie personen (Brp) op het adres van de pauzewoning. Deze 
inschrijving is wettelijk verplicht, maar houdt niet in dat op het adres langer gewoond mag worden, 
dan de verleende periode of de in punt 6 genoemde verlenging. 

 

6. Termijnen vergunning bewoner 

6.1. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van (maximaal) 1 jaar.  

6.2. Verlenging van de omgevingsvergunning met maximaal 1 jaar is mogelijk wanneer de bewoner 
aantoonbaar legale woonruimte heeft gevonden maar deze woning nog niet kan betrekken.  

6.3. Indien de bewoner binnen een jaar geen vervangende woonruimte heeft gevonden en kan 
aantonen dat hij of zij actief op zoek is geweest naar vervangende woonruimte, wordt de 
omgevingsvergunning eenmalig met 6 maanden verlengd.  

6.4. De leges voor de omgevingsvergunning worden geheven conform de geldende legesverordening.  

 


