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Voorstel Gemeenteraad VII- A 
Geamendeerd d.d. 19 december 2016

Onderwerp Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning

Portefeuillehouder Hans van Agteren agendaletter (C)

Programma DV Aangeboden aan Raad 15 december 2016
Stuknummer Corsanummer 1600106559
(invulling door Griffie)

Wij stellen u voor te besluiten om:

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat is weergegeven op de hierbij 
behorende verbeelding en ondergrond conform NL.IMR0.0153.VB00021 (voorbereidingsbesluit onzelfstandige 
bewoning);
2. Bij het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit regels vast te stellen ter toetsing van aanvragen voor 
onzelfstandige bewoning;
3. Te verklaren dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 24 december 2016 in werking treedt.

Inleiding
De Huisvestingswet is 1 januari 2016 gewijzigd en biedt sindsdien geen mogelijkheid meer tot het reguleren van 
onzelfstandige bewoning. Tot eind 2015 kende de gemeente Enschede een omzettingsvergunningstelsel: voor 
het omzetten van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimten was een omzettingsvergunning nodig. 
Dit vergunningstelsel was gebaseerd op de huisvestingsverordening. Met de inwerkingtreding van de nieuwe 
Huisvestingswet ontbreekt het sinds 1 januari 2016 de gemeente Enschede aan de wettelijke mogelijkheid een 
huisvestingsverordening op te stellen. Hiermee is ook het omzettingsvergunningstelsel komen te vervallen en 
daarmee de mogelijkheid tot het reguleren van onzelfstandige bewoning.

Voorbereidingsbesluit 2015
Op 24 december 2015 is het huidige Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning in werking getreden. Het 
doel van dit voorbereidingsbesluit was op korte termijn een kader te stellen voor het reguleren van de ruimtelijke 
gevolgen van onzelfstandige bewoning. Het Voorbereidingsbesluit maakt onzelfstandige bewoning tot en met 4 
personen overal in Enschede mogelijk, zonder dat hiervoor een vergunning is vereist. Voor panden met 
onzelfstandige bewoning door 5 of meer personen is op basis van het Voorbereidingsbesluit een 
omgevingsvergunning nodig, waarbij getoetst wordt op maximale percentages per buurt en straat, vergelijkbaar 
met het regime zoals dat gold onder de werking van de huisvestingsverordening.

Voorstel voorbereidingsbesluit 2016
In het afgelopen jaar is in overleg met de intern betrokken afdelingen, de studentencorporaties, wijkraden, 
zorginstellingen en Saxion/UT gesproken over hoe in de toekomst om te gaan met onzelfstandige bewoning in 
Enschede. Uit deze bijeenkomsten bleek dat alle betrokkenen regulering van de onzelfstandige bewoning 
voorstaan, en daarbij de leefbaarheid van buurten centraal te zetten. Het voorstel voor regulering van 
onzelfstandige bewoning is 21 november jl in de Stedelijke Commissie besproken. De afweging of onzelfstandige 
bewoning is toegestaan werd daarbij gekoppeld aan de leefbaarheid (leefbaarometer) in de buurten. In buurten 
waar de leefbaarheid onder druk staat (leefbaarheid onder het Nederlands gemiddelde), zou toevoeging van 
nieuwe onzelfstandige bewoning niet mogelijk zijn en in buurten waar de leefbaarheid niet onder druk staat, is 
toevoeging van nieuwe onzelfstandige bewoning wel toegestaan (boven het Nederlands gemiddelde).

In de Stedelijke Commissie van 21 november jl. is aangegeven door de aanwezige raadsleden dat het voorstel 
enerzijds te veel gericht is op oplossingsrichtingen op buurtniveau, terwijl problemen op straatniveau 
gesignaleerd worden en anderzijds probleemgevallen in de buurten met een bovengemiddelde leefbaarheid niet 
kunnen worden tegengegaan omdat onzelfstandige bewoning zonder beperkingen wordt toegestaan.
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Aangepast voorstel voorbereidingsbesluit 2016
Gezien de uitkomst van de Stedelijke Commissie van 21 november jl., is het noodzakelijk om de raad via een (of 
meerdere) technische sessies bij de inhoud van een nieuw bestemmingsplan ten behoeve van de regulering van 
onzelfstandige bewoning te betrekken. Gezien de beperkte tijd, wordt nu aan de raad voorgesteld om dit 
voorbereidingsbesluit te nemen. Dit voorbereidingsbesluit betekent een continuering van de regels uit het thans 
geldende voorbereidingsbesluit.

Op 8 december 2016 wordt een technische sessie met de raad gepland om de consequenties van het verlengen 
van het voorbereidingsbesluit toe te lichten. In januari 2017 zal een tweede technische sessie met de raad 
worden gepland om verschillende oplossingsrichtingen en mogelijke consequenties te presenteren voor het 
reguleren van onzelfstandige bewoning. De uitkomsten van de technische sessie worden meegenomen in de 
vertaling naar het bestemmingsplan. De planning is dat het ontwerp van dit bestemmingsplan aan het eind van 
het eerste kwartaal ter visie kan worden gelegd.

Beoogd resultaat
Met het Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning wordt beoogd om, vooruitlopend op het in procedure 
brengen van het bestemmingsplan voor onzelfstandige bewoning, het gebruik van panden voor onzelfstandige 
bewoning tegen te gaan.

Argumenten
1.1 Relatie voorbereidingsbesluit en bestemmingsplan onzelfstandige bewoning
De tijd is te kort om voor het verstrijken van de termijn van het huidige voorbereidingsbesluit een ontwerp- 
bestemmingsplan ten behoeve van de regulering van onzelfstandige bewoning ter inzage te leggen. Voordat het 
bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd, willen wij de raad betrekken bij de beleidsmatige keuzes ten 
aanzien van onzelfstandige bewoning.

2a. Voorkomen ongewenst gebruik voor onzelfstandige bewoning
Het voorbereidingsbesluit voorziet in de continuering van de regels uit het thans geldende voorbereidingsbesluit. 

2b. Handhaving op basis van dit voorbereidingsbesluit is mogelijk
In het voorbereidingsbesluit wordt het wijzigen van gebruik hiervan voor onzelfstandige bewoning gereguleerd. 
Ten aanzien van datgene dat bij dit voorbereidingsbesluit verboden is en waarvoor geen vergunning is verleend, 
kan handhavend worden opgetreden. Handhaven is mogelijk maar weel heel casuïstisch. Per geval moet worden 
bekeken of aan alle voorwaarden uit het voorbereidingsbesluit wordt voldaan.

Kanttekeningen
1.1 Realiseren nieuwe onzelfstandige bewoning niet mogelijk
Onder de werking van het voorbereidingsbesluit is het in gebruik nemen van panden voor onzelfstandige 
bewoning door meer dan 4 personen niet mogelijk, ook niet in panden waarvoor wij dit wenselijk achten. 
Onzelfstandige bewoning is dan alleen mogelijk in panden die daarvoor reeds in gebruik zijn of waarvan het 
bestaande gebruik voor onzelfstandige bewoning maximaal één jaar gestaakt is geweest. Onder het 
gebruiksverbod valt ook de uitbreiding van onzelfstandige bewoning in een pand. Dat is dus niet toegestaan.

1.2 Nieuwe peildatum
Dit voorbereidingsbesluit geldt vanaf 24 december 2016. Deze datum is de nieuwe peildatum voor de 
verbodsbepaling. Enkel wijzigingen in het gebruik na deze datum zijn in strijd met het voorbereidingsbesluit. 
Handhavend optreden tegen illegale situaties die voor deze datum liggen is daardoor niet langer mogelijk.
Wel kan handhavend worden opgetreden tegen wijzigingen in gebruik én overtredingen van het Bouwbesluit.

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen
Het voorbereidingsbesluit levert geen bijdrage aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Het 
voorbereidingsbesluit maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk en doet bijvoorbeeld geen 
uitspraken over zaken als energiebesparing.

Kosten, opbrengsten, dekking
De financiële gevolgen van dit voorstel tot vaststellen van het voorbereidingsbesluit 'onzelfstandige bewoning', 
voor bijvoorbeeld de inzet van handhavingscapaciteit en capaciteit op de afdeling Bestemmen en Vergunnen zijn 
niet in beeld gebracht. De bijkomende financiële gevolgen van het bestemmingsplan, zoals de inzet van 
vergunningverlening en handhaving, zullen voordat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, worden 
onderzocht.
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Communicatie
Communicatie vindt plaats op de door de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht 
voorgeschreven wijze.

Vervolg
Na vaststelling door de gemeenteraad en bekendmaking daarvan wordt de digitale verbeelding van het 
voorbereidingsbesluit 'onzelfstandige bewoning' gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de 
website van de gemeente Enschede. Ook wordt de analoge versie gedurende zes weken ter inzage gelegd op 
het Stadskantoor. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het indienen van bezwaar of beroep tegen het 
voorbereidingsbesluit niet mogelijk.

Bijlagen
1. Verbeelding Voorbereidingsbesluit NL.IMR0.0153.VB00021
2. Regels bij voorbereidingsbesluit 'onzelfstandige bewoning'

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

De Secretaris, zxY QJ de Burgemeester,
y

Besluit
Van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 
december 2016, met inachtneming van het aangenomen amendement A d.d. 19 december 2016

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat is weergegeven op de hierbij 
behorende verbeelding en ondergrond conform NL.IMR0.0153.VB00021 (voorbereidingsbesluit 
onzelfstandige bewoning);

2. Bij het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit regels vast te stellen ter toetsing van aanvragen voor 
onzelfstandige bewoning;

3. Te verklaren dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 24 december 2016 in werking treedt.

Vastgesteld in de vergadering van 19 december 2016 

De Griffier, de Voorzitter
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