
 

 

 

 
 
 
 
 
1. Voorstel 
Het college besluit de raad voor te stellen om: 

1. het bestemmingsplan ‘Parapluplan Wonen’ met planidentificatie 

NL.IMRO.0394.BPGhlmppwonen-C001 vast te stellen; 

2. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te 

verrichten.  
 
2. Samenvatting  
Haarlemmermeer wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen met een aangenaam 
woon- en leefklimaat. Wij zijn ons ervan bewust dat er spanning staat op de woningmarkt en er 
een grote vraag bestaat naar alle vormen van wonen zoals het kopen en huren van 
ééngezinswoningen en de huur van kamers.  
 
Wij zien een tendens om bestaande woningen met commerciële doeleinden te verhuren. De 
woningen worden onder ander gebruikt voor bedrijfsmatige kamergewijze verhuur aan derden, 
al dan niet voor kort verblijf. De ontwikkelingen blijken momenteel niet goed geregeld in onze 
bestemmingsplannen. Hierdoor is het niet goed mogelijk om te kunnen sturen op een goede 
balans tussen de verschillende vormen van verhuur van de woningen enerzijds en een goed 
woon- en leefklimaat anderzijds. Het bestemmingsplan ‘Parapluplan Wonen’ biedt hiervoor 
mogelijkheden. 
 

   

 

concept-
raadsvoorstel 

 

  
 

 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 'Parapluplan Wonen'  

   

Portefeuillehouder mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker  

Steller J. Dam  

Collegevergadering P.M.  

Raadsvergadering P.M.  

Raadsvoorstelnummer 2020  
   

 
 
 



 

 

 Vaststelling bestemmingsplan 'Parapluplan Wonen' pagina 2 

  

Wij hebben gezocht naar wat eenvoudig toegestaan kan worden zonder nadere ruimtelijke 
afweging en vergunning.  
Voor een woning geldt dat deze slechts door één huishouden mag worden bewoond, tenzij 
sprake is van bijzondere woonvormen in de vorm van begeleid wonen. Het door de 
hoofdbewoner niet bedrijfsmatig verhuren van maximaal twee kamers per woning 
(hospitaregeling) is eveneens toegestaan.  
Het gebruik van de woning voor een logiesfunctie (verhuur voor kortdurend verblijf), het 
uitoefenen van een bed & breakfast en bedrijfsmatige kamerverhuur zonder vergunning wordt 
uitgesloten. Het bestemmingsplan ‘Parapluplan Wonen’ wijzigt hiervoor de begripsbepalingen 
en/of de bestemmingen omtrent wonen. 
 
3. Uitwerking 
3.1 Wat willen we bereiken?  
Haarlemmermeer wil een goed woon- en leefklimaat in wijken borgen. Ongewenste 
woonsituaties waarbij sprake is van bedrijfsmatige kamergewijze verhuur van woningen, het 
zonder vergunning gebruiken van de woning voor een logiesfunctie en/of het uitoefenen van 
een bed & breakfast willen wij voorkomen. De regels en begripsbepalingen van de geldende 
bestemmingsplannen bieden onvoldoende handvatten om ongewenste ruimtelijke effecten 
tegen te gaan en handhavend te kunnen optreden. Dit willen wij aanpassen. 
 
3.2 Wat is de aanleiding, context? 
In de meeste geldende bestemmingsplannen in Haarlemmermeer is het begrip ‘woning’ 
gedefinieerd, maar het begrip ‘wonen’ niet. In de praktijk roept dit de vraag op of onder 
‘wonen’ hetzelfde moet worden verstaan als onder ‘woning’.  
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft duidelijkheid gegeven over deze 
vraag (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1882). 
Als het begrip ‘wonen’ niet is gedefinieerd in het bestemmingsplan, dan mag geen aansluiting 
worden gezocht bij de in het bestemmingsplan gegeven definitie van het begrip ‘woning’. In dat 
geval moet aansluiting worden gezocht bij het algemeen spraakgebruik. In het algemeen 
spraakgebruik worden onder ‘wonen’ volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State diverse uiteenlopende vormen van huisvesting begrepen. Deze uitspraak leidt ertoe dat er 
zonder definitie van het begrip ‘wonen’ in situaties waarin woningen op een ongewenste 
manier bedrijfsmatig worden verhuurd geen sprake is van strijdig gebruik en handhavend 
optreden hiertegen niet mogelijk is.   
 
 
3.3 Wat gaan we daarvoor doen?  

 
3.4 Wat mag het kosten?  
Artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bouwplan is voorgenomen. In vervolg op artikel 6.12 lid 1 wordt in artikel 6.12 lid 2 
Wro bepaald dat de gemeenteraad geen exploitatieplan vaststelt als het verhaal van kosten 
anderszins is verzekerd. 
Er is sprake van een aangewezen bouwplan. Het kostenverhaal is anderszins verzekerd door de 
gesloten anterieure overeenkomst met de particuliere exploitant. 
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3.5 Wie is daarvoor verantwoordelijk?  
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 
De wethouder Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor het opstellen van het 
bestemmingsplan. Door ons college te machtigen het verder noodzakelijke te verrichten, zijn wij 
bevoegd op te treden in een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State. 

 

 

3.6 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?  
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad wordt het vastgestelde plan gedurende 
zes weken ter inzage gelegd. Na die inzagetermijn is het plan van kracht, tenzij beroep wordt 
ingesteld en voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Als tegen het plan wel beroep wordt ingesteld maar niet binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is gedaan, dan 
treedt het plan wel in werking direct na de beroepstermijn. 
 
 
3.7 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?  
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de 
mogelijkheid open van beroep bij de Raad van State. De raad zal in kennis worden gesteld van 
de uitspraak van de Raad van State in een eventuele beroepsprocedure. 
 
 
 
4. Ondertekening 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris,  
 
 
drs. Carel Brugman 

de burgemeester, 
 
 
Marianne Schuurmans-Wijdeven 

 
Bijlage(n): 

• verbeelding, regels, en toelichting van het bestemmingsplan 'Parapluplan Wonen' 
 



 

 

OPLEGNOTITIE 
 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Parapluplan Wonen' 
 
 

Nummer  

Versie 1 

Thema Ruimtelijke ordening, grootschalig groen, recreatie en water 

Indiener mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker 

Steller J. Dam 

Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te 
agenderen. 

Beslispunten voor de raad 1. het bestemmingsplan ‘Parapluplan Wonen’ met 
planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhlmppwonen-C001 
vast te stellen; 

2. het college van burgemeester en wethouders te machtigen 
het verder nodige te verrichten.  

Overwegingen 
portefeuillehouder m.b.t. 
proces 

 

Proces formele 
besluitvorming afronden 
vóór (wettelijk vereiste 
termijn) 

 

 
 

Historie:  
 

Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd. 
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Planning proces  

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

    
    
    

 
 


