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Raadsvoorstel en besluitnota 

Onderwerp 
Voorbereidingsbesluit met betrekking tot woningsplitsing en kamerverhuur voor het gehele 
grondgebied van Zaanstad 

Gevraagd besluit 
1. Te verklaren dat voor het gehele grondgebied van Zaanstad, zoals aangegeven op de bij 

dit besluit behorende kaart, vervat in het GML-bestand 
NL.IMR0.0479.VBZaanstadwonen-0001 met bijbehorende bestanden, een parapiu 
bestemmingsplan wordt voorbereid gericht op het tegengaan van kamerverhuur en het 
splitsen van woningen ten behoeve van de vestiging van meer dan een huishouden. 

2. Te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken, of een 
deel daarvan, to wijzigen met het doel woningen to splitsen of deze om to zetten in 
(on)zelfstandige woonruimtes/kamerverhuurten behoeve van vestiging van meer dan een 
huishouden, voor zover dit gebruik nog niet legaal bestaat op de dag van 
inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit. 

3. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na 
bekendmaking. 

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet 
Geheim o.g.v. art. 25/5 Gemeentewet i.c.m. art. 10 lid 2 onder g Wet openbaarheid van 
Bestuur: het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van partijen. 

Opheffing geheimhouding: tot op de dag van inwerkingtreding. 

Openbaarmaking voordat het besluit in werking treedt is niet gewenst. Dit 
voorbereidingsbesluit is bedoeld om to voorkomen dat het nog vast to stellen 
paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en kamerverhuur wordt doorkruist door 
ongewenste ontwikkelingen op deze terreinen. Wanneer bekend is dat dit besluit genomen 
gaat worden kunnen initiatiefnemers hierop anticiperen en alsnog een omgevingsvergunning 
bouwen aanvragen om de woning geschikt to maken voor splitsing en/of kamerverhuur. 
Hierdoor is het niet meer mogelijkheid om de bestaande situatie op het betreffende perceel in 
to passen. Tijdelijke geheimhouding van dit voorstel voorkomt dit. 
Openbaarmaking zou omwonenden en gemeente onevenredig benadelen. Dit belang van 
tijdelijke geheimhouding weegt derhalve zwaarder dan het belang bij openbaarheid. 

De grond van geheimhouding is gebaseerd op de volgende grond(en) genoemd in artikel 10 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

• Artikel X lid 2, sub g, het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
van bij de aangelegenheid betrokken natuuriijke personen of rechtspersonen dan wel 
van derden. 

Kernverhaal 
Zaanstad krijgt steeds vaker to maken met aanvragen voor het splitsen van woningen en 
kamerverhuur. Door toename van woningen als gevolg van splitsing en kamerverhuur 
ontstaat meer druk op de fysieke leefomgeving. De druk op de openbare ruimte wordt 
verhoogd en de kans op parkeeroverlast en geluidsoverlast neemt toe. Ook het ontbreken 
van een binding met de buurt, zeker bij korte huurperiodes van de bewoners heeft effect op 
de omgeving. 
Goede regelgeving voor woningsplitsing en kamerverhuur en daarmee de mogelijkheid om 
aanvragen to toetsen of to weigeren ontbreekt in Zaanstad. 

Om de regelgeving aan to passen wil de gemeente de Huisvestingsverordening aanvullen en 
een paraplubestemmingsplan opstellen voor het onderwerp woningsplitsing en kamerverhuur. 
Het doel van de paraplubestemmingsplan is de regelgeving voor woningsplitsing en 
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kamerverhuur aan to scherpen. 
Het beleid dat ten grondslag ligt aan de verordening en bestemmingsplan moet goed 
evenwicht bieden aan meerdere belangen: het belang van goede en voldoende huisvesting 
voor starters en studenten, het belang van beschermen van schaarse woningen en het 
belang van beschermen van de leefbaarheid in de stad. 

Om to voorkomen dat er meer woningen gesplitst gaan worden of geschikt gemaakt gaan 
worden voor kamerverhuur die niet passen bij de ambitie die Zaanstad voor ogen heeft is er 
een zekere mate van bescherming nodig. Dit voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat nieuwe 
initiatieven voor woningsplitsing en kamerverhuur aangehouden worden totdat er een nieuw 
bestemmingsplan is vastgesteld. 

Aanleiding 
Vanaf begin dit jaar is er een sterke toename in aanvragen voor een omgevingsvergunning 
voor het verbouwen ten behoeve van kamergewijze verhuur en splitsing. Goede regulering 
ontbreekt. Om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van woningsplitsing 
en kamerverhuur tegen to gaan is het voorstel om een voorbereidingsbesluit to nemen, 
waardoor een aanhoudingsplicht geldt voor het beoordelen van nieuwe ingediende 
aanvragen voor omgevingsvergunningen. 

Beoogd resultaat 
Vaststelling van een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro. 

Kader 
Wet ruimtelijke ordening (o.a. artikel 3.3 en 3.7). Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(o. a. 2.1, 3.3). 

Argumenten en afwegingen 
Door het nemen van dit voorbereidingsbesluit worden bouwinitiatieven en wiiziginqen van 
aebruik Qericht op het splitsen van woningen of kamerverhuur in Zaanstad tegenqehouden. 
Als gevolg van een voorbereidingsbesluit worden nieuwe initiatieven voor het 'bouwen' door 
geldende wetgeving 'automatisch' aangehouden totdat er een nieuw bestemmingsplan ligt, 
dan wel de looptijd van het voorbereidingsbesluit is verstreken. De beslissing om de aanvraag 
wel of niet to vergunnen hoeft daardoor nog niet genomen to worden, die wordt uitgesteld. 
Hierdoor voorkom je dat bouwinitiatieven die passen binnen de huidige regels, maar die je 
met de nieuwe planregeling juist niet meer wil, doorgang krijgen. Aanhouden van een 
aanvraag duurt tot er een ontwerpplan ligt tot maximaai 1 jaar. 
Omdat het in dit geval gaat om de voorbereiding van een paraplubestemmingsplan voor het 
onderwerp woningsplitsing en kamerverhuur, is het voorbereidingsbesluit alleen gericht op 
deze onderdelen. Een initiatief om een woning uit to bereiden met bijvoorbeeld een dakkapel 
valt daardoor niet onder de aanhoudingsplicht en kan gewoon doorgang krijgen. 

Met dit voorbereidingsbesluit is het niet toegestaan om het gebruik van gronden of 
bouwwerken, of een deel daarvan, to wijzigen met het doel woningen to splitsen of deze om 
to zetten in (on)zelfstandige woonruimtes/kamerverhuur ten behoeve van vestiging van meer 
dan een huishouden. Initiatieven voor splitsen en kamerverhuur waarvoor geen 
bouwvergunning nodig is kunnen met dit verbod aangehouden worden. 
Onder huishouden wordt verstaan: 

Een persoon of groep personen, die een duurzame, gemeenschappelijke huishouding 
voer(t)(en) en wil(len) voeren. Hierbij moet sprake zijn van onderlinge, met een 
gezinsverband vergelijkbare, verbondenheid en continu~iteit in de samenstelling. 
kamer(ver)huur wordt hieronder niet begrepen. 

Onder kamerverhuur wordt verstaan: 
Het bewonen van een deel van een pand, zonder de bedoeling met de andere 
bewoners duurzaam in gezinsverband samen to wonen of duurzaam een gezamenlijk 
huishouden to voeren. 
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Het voorbereidingsbesluit ziet niet op airbnb. Een regeling hierover gaat mee in de uitwerking 
van het nieuwe beleid en zal vertaald worden in de Huisvestingsverordening dan wel in het 
paraplubestemmingsplan. 

Het inzetten van het voorbereidingsbesluit is een generieke maatregel, terwiil differentiatie 
mocieliik wenseliik zou ziin. 
In het kader van het woonbeleid zetten we in op een betere benutting van de 
woningvoorraad. Het voorbereidingsbesluit betekent dat initiatieven die daarbij zouden 
aansluiten op dit moment aangehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 

■ woningsplitsing waarbij extra woonruimte wordt gecreeerd voor senioren; 
■ project onder de pannen. Sociale huurders verhuren met toestemming een kamer 

aan spoedzoekers; 
■ Friendscontracten: met vrienden een woning delen. 

Deze woonvormen gaan mee in de uitwerking van het nieuwe beleid en zullen vertaald 
worden in de Huisvestingsverordening dan wel in het paraplubestemmingsplan. 

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het Qehele QrondQebied van Zaanstad. 
De problematiek als gevolg van woningsplitsing en kamerverhuur speelt in heel Zaanstad. 
(Bedrijfs)woningen komen ook op de bedrijventerreinen en in het landelijk gebied voor. Dit 
maakt dat het voorbereidingsbesluit voor de gehele gemeente geldt. 

Geen ruimte aan woninpsplitsinp en kamerverhuur gedurende de duur van het 
voorbereidinpsbesluit. 
Er is nog geen beleid waarin de nieuwe richting voor woningsplitsing en kamerverhuur is 
neergelegd. Dit maakt het lastig om to bepalen of initiatieven in lijn zijn met het in 
voorbereiding zijnde plan. Daarom is in dit voorbereidingsbesluit geen mogelijkheid 
opgenomen om de aanhoudingsplicht to doorbreken. Meewerken aan een initiatief kan op het 
moment dat het ontwerpbestemmingsplan Woningsplitsing en kamerverhuur ter inzage is 
gelegd of als het voorbereidingsbesluit wordt ingetrokken. 

Het voorbereidinpsbesluit is een eerste stag om to komen tot nieuwe regels ten aanzien van 
woningsplitsinp en kamerverhuur. 
Goede regelgeving voor woningsplitsing en kamerverhuur en daarmee de mogelijkheid om 
aanvragen to toetsen of to weigeren ontbreekt in Zaanstad. In de Uitvoeringsagenda wonen 
2019-2024 is de wens uitgesproken om excessen to gaan reguleren, zodat woningen worden 
gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Om de regelgeving aan to passen wil de gemeente de 
Huisvestingsverordening aanvullen en een paraplubestemmingsplan opstellen voor het 
onderwerp woningsplitsing en kamerverhuur. 

Het nemen van dit voorbereidingsbesluit is een ingrijpende stap, zowel inhoudelijk, 
organisatorisch als financieel, en betekent dat de gemeente bereid is ook vervolgstappen to 
zetten. Inhoudelijk wijzigt de koers van flexibiliteit in bestemmen Haar vastleggen, en van 
geen regelgeving Haar regels in gebruik waarvoor een vergunningstelsel moet worden 
ingericht. 
Beide instrumenten hebben voor- en nadelen en moeten goed op elkaar aansluiten. Daar 
komt bij datjurisprudentie rondom de toepassing van deze instrumenten goed in beeld 
moeten worden gebracht en erjuridische keuzes zijn vereist. Met name rondom de 
Huisvestingswet verschijnt momenteel diverse nieuwe jurisprudentie. 
Eris een beleidsvoorstel in ontwikkeling, waarbij de mate van regulering, de keuzes in 
instrumentarium en het gewenst niveau van controle en handhaving worden afgewogen. 
Daarbij worden ook de gevolgen voor personele organisatie en budget, zowel incidenteel als 
structureel, in beeld gebracht. 

Zowel direct na het voorbereidinQsbesluit als na invoerinQ van nieuw beleid ziin er 
uitvoeringsrisico's 
Met het oog op het niet to lang laten voorduren van het voorbereidingsbesluit, de invoering 
van de omgevingsvisie in 2021 en aansluiten met beleid voor airbnb is het wenselijk dit jaar 
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nieuwe regelgeving op to stellen en in to voeren. 

Het ontwikkelen van nieuwe regels vraagt om prioriteringskeuzes. Begeleiding van het geheel 
en het aanvullen van de Huisvestingsverordening betekent vanuit Wonen dat er uitstel zal 
moeten plaatsvinden op de inzet op andere thema's. Vanuit de afdeling Omgevingsplannen 
zal het paraplu bestemmingsplan begeleid moeten worden. Dat houdt in dat andere 
werkzaamheden zullen wachten. Het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken en het 
opstellen van het plan zelf brengen we onder bij een extern bureau. 
Input voor de verordening en het bestemmingsplan komt vanuit het team Wonen maar vraagt 
ook capaciteit op het gebied van vergunningen, handhaving, juridische experts en 
communicatie. Ook bij deze afdelingen zullen andere werkzaamheden later worden opgepakt. 

Wat betreft de beschikbare capaciteit van handhaving in relatie tot de gewenste inzet van 
maatregelen geldt direct na invoering van het voorbereidingsbesluit het volgende. 
Handhaven kan alleen op basis van signalen die de gemeente ontvangt dus meldingen of 
handhavingsverzoeken. Een sluitende inventarisatie — behalve wat bekend is aan meldingen, 
aanvragen - is niet uitvoerbaar, en het inrichten van bv. een meldpunt is alleen haalbaar als 
achter dat meldpunt ook voldoende capaciteit zit. Op dit moment is daar niet in voorzien. 
In het VTH-plan 2020 is inzet gekoppeld aan het voorbereidingsbesluit niet meegenomen en 
zijn hier Been uren voor geraamd. De gemeente kan het handhaven op woningsplitsing en 
kamerverhuur zeer beperkt oppakken als de verplichte handhavingsverzoeken, en andere 
prioriteiten en meldingen gedaan zijn. 
Indien prioriteit moet worden gegeven aan de handhaving op woningsplitsing en 
kamerverhuur, maar geen budget voor capaciteit ter beschikking wordt gesteld, zal 
geherprioriteerd moeten worden met (een van de) andere prioritaire onderwerpen zijnde: 
funderingsherstel en illegale bewoning op bedrijventerreinen. 
Voor de structurele uitvoering van het beleid is ook budget benodigd. 

Daarnaast is op dit moment de aanpak van corona een complicerende factor bij de inzet van 
capaciteit bij de uitvoering van het voorbereidingsbesluit woningsplitsing en kamerverhuur 
Op dit moment valt niet to overzien hoe tang de aanpak om het coronavirus in to dammen 
gaat Buren en hoe intensief de benodigde inzet hierop zal zijn. Een deel van de capaciteit die 
nu nodig is om de maatregelen op het gebied van corona uit to voeren betreft dezelfde 
capaciteit die nodig is voor de uitvoering ten aanzien van het voorbereidingsbesluit voor 
woningsplitsing en kamerverhuur. 

Draagvlak 
De verwachting is Bat initiatiefnemers weinig begrip hiervoor hebben, omdat zij graag deze 
initiatieven willen doorzetten. Met Bit besluit wordt Bit nu uitgesteld Ban wel volgt weigering. 
Het besluit zal op draagvlak kunnen rekenen van omwonenden die nu geconfronteerd worden 
met de negatieve gevolgen hiervan. 

Aansluiting externe ontwikkelingen 
De negatieve rente vormt een aanleiding om to speculeren met woningen en maakt splitsing 
en kamerverhuur tot een aantrekkelijk verdienmodel. 
Veel gemeenten in de MRA hebben recent beleid ontwikkeld en aangescherpt om 
woningsplitsing en kamerverhuur to reguleren of zijn daarmee bezig, zoals Amsterdam, 
Amstelveen, Purmerend en Haarlem. Zaanstad vormt zonder regelgeving steeds meer een 
uitzondering, wat tot een waterbedeffect kan leiden. 

Financiele consequenties 
Het nemen van een voorbereidingsbesluit heeft Been financiele consequenties. 

Juridische consequenties 

• Het nemen van een voorbereidingsbesluit leidt tot een aanhoudingsplicht als bedoeld 
in artikel 3.3 Wabo: besluiten over ingediende aanvragen voor een 
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omgevingsvergunning (voor bouwen) die planologisch passend zijn, worden 
gedurende een jaar opgeschort of tot het moment dat het nieuwe bestemmingsplan is 
vastgesteld; Dit geldt dus voor nieuwe initiatieven die ingediend worden nadat het 
voorbereidingsbesluit in werking treedt. 

• Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking; 
• De voorbereidingsbescherming (het tegen kunnen houden van ongewenste 

ontwikkelingen) van het voorbereidingsbesluit vervalt indien niet binnen 1 jaar na 
inwerkingtreding daarvan een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of het 
nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. 

• Met de invoering van de Wro is het voorbereidingsbesluit op de negatieve lijst van de 
Algemene wet bestuursrecht geplaatst. Hierdoor is er geen bezwaar en beroep tegen 
mogelijk. 

• Voor aanvragen omgevingsvergunning die eventueel voor de datum van de 
inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit zijn ingediend, geldt de 
aanhoudingsplicht niet. Deze aanvragen dienen op de gebruikelijke wijze, met de 
regeis van het vigerende bestemmingsplan to worden afgehandeld. 

Hierbij gelden de volgende kanttekeningen. 

Juridische discussie kan ontstaan over de vraag wat bestaand gebruik is ten tijde van 
inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit 
Het voorbereidingsbesluit heeft alleen beschermende werking voor gebruik dat nog niet 
plaatsvindt op het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt. Voor panden 
waarin ander gebruik dan wonen plaatsvond voor de inwerkingtreding is duidelijk dat sprake 
is van een wijziging. 

Minder stellig is deze conciusie to trekken voor gevallen waarin al wel gewoond werd, maar 
in een andere vorm. Dit mede ook omdat voor kamergewijze verhuur niet in alle gevallen 
een omgevingsvergunning voor "bouwen" noodzakelijk is. Er kan dus niet gesteld worden, 
dat daar waar geen omgevingsvergunning voor bouwen is verleend er geen sprake is van 
bestaand gebruik. Omdat kamergewijze verhuur echter ruimtelijk echt andere effecten en 
uitstraling heeft dan bewoning door een gezin, menen wij dat kamergewijze bewoning 
andere en dus gewijzigd gebruik is ten opzichte van andere vormen van wonen. Het is aan 
de eigenaar/gebruiker om op dat moment aan to tonen dat het gebruik reeds plaatsvond 
voor inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit. (zie ook bij uitvoeringsrisico's) 

Het voorbereidingsbesluit kan gevolgen hebben voorlopende procedures van reeds 
ingediende aanvragen. En indien er sprake is van wijzigingen van die aanvragen moet 
onderzocht worden of de aanvragen als gevolg van het voorbereidingsbesluit nng vergund 
kunnen worden. 
Op reeds lopende aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwen en aanvragen die zijn 
ingediend voor inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit moet besloten worden. De 
aanhoudingsplicht geldt alleen voor aanvragen die nadien worden ingediend. Echter 
uitgezocht moet nog worden wat het gebruiksverbod voor effect heeft op lopende 
aanvragen. In Principe zou dit verbod Belden op lopende aanvragen, zolang op die 
aanvragen nog niet is besloten, echter kijkend naarjurisprudentie als de 
"tegelenjurisprudentie" zou een aanvrager als gevolg van nieuw beleid er niet "slechter" op 
mogen worden. 

Daarnaast kent het vervolgtraject kent diverse juridische consequenties. 
• Het nieuwe paraplu bestemmingsplan is grond voor planschade, aangezien 

gebruiksmogelijkheden beperkt worden. Of daadwerkelijk sprake zal zijn van een 
verplichte tegemoetkoming is de vraag. Een deel van de schade komt als gevolg 
van het `normaal maatschappelijk risico 'voor rekening van de pandeigenaren zelf. 

• Bij inzet van de Huisvestingsverordening speelt met name de vraag welk deel van 
de woningvoorraad de gemeente als schaars kan en wil onderbouwen. 
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Communicatie/ vervolgtraject 
De bekendmaking van het voorbereidingsbesluit gebeurt door de terinzagelegging daarvan 
en door kennisgeving van de zakelijke inhoud in het Zaans stadsblad. Van het besluit wordt 
ook mededeling gedaan in de Staatscourant en tangs elektronische weg via de gemeentelijke 
website. Daarnaast wordt het voorbereidingsbesluit elektronisch beschikbaar gesteld aan de 
landelijke voorziening www.ruimteliikeplannen.nl. 

Daarnaast zal met communicatie afstemming plaatsvinden over de to volgen 
communicatiestrategie gericht op informeren over aanleiding en gevolgen 
voorbereidingsbesluit. 

Opsteller.~ 
Versie: 20-3-2020 14:14.'00 
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Raadsbesluit 

De gemeenteraad van Zaanstad, 

Besluit: 
1. Te verklaren dat voor het gehele grondgebied van Zaanstad, zoals aangegeven op de bij 

dit besluit behorende kaart, vervat in het GML-bestand 
NL.IMR0.0479.VBZaanstadwonen-0001 met bijbehorende bestanden, een paraplu 
bestemmingsplan wordt voorbereid gericht op het tegengaan van kamerverhuur en het 
splitsen van woningen ten behoeve van de vestiging van meer dan een huishouden. 

2. Te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken, of een 
deel daarvan, to wijzigen met het doel woningen to splitsen of deze om to zetten in 
(on)zelfstandige woonruimtes/kamerverhuurten behoeve van vestiging van meer dan een 
huishouden, voor zover dit gebruik nog niet legaal bestaat op de dag van 
inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit. 

3. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na 
bekendmaking. 

In de vergadering van ..~.~ ...... ........... ....-....!.:!~........................................... ...- 2020 

De griffi r, De voorzitter, 


