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Datum: 24 juli 2020 
Sector/stafafdeling:   
Portefeuillehouder: Wethouder Schoon 
Ontworpen door: E.R. van der Woude 

 
 

Onderwerp: 
Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan: toevoeging begrippen ter voorkoming ongewenst 
gebruik van woningen 
 
Samenvatting 

Deze voorgestelde beslissing is ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan (parapluplan) voor 
het gehele grondgebied van de gemeente Brielle in de zin van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). Tijdens de werkingsduur van dit voorbereidingsbesluit (maximaal 1 jaar) zal een 
nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Het doel van dit voorbereidingsbesluit is het 
voorkomen van ongewenst gebruik van woningen in de gemeente Brielle. 
 
Door middel van het parapluplan wordt een aantal begrippen toegevoegd, waaronder de begrippen 
‘huishouden’ en ‘wonen’. Deze begrippen zijn in uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (ABRvS) gedefinieerd. Om de bestemmingsplannen van gemeente Brielle up-to-
date te houden, worden deze begrippen toegevoegd. 
 
 
Gevraagde beslissing college: 

1. Na advies van de commissie, de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit voor het 
gehele grondgebied van de gemeente Brielle te nemen. 

 
 

 
 
 

Besluitvormingstraject 
College    25 augustus 2020 
Commissie BZM    
Commissie Samenleving    
Commissie Grondgebied  A  
Raad   29 september 2020 
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Onderwerp: 
Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan: toevoeging begrippen ter voorkoming ongewenst 
gebruik van woningen 

 
 
 
1. Inleiding 

Deze voorgestelde beslissing is ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan 
(parapluplan) voor het gehele grondgebied van de gemeente Brielle in de zin van 
artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Tijdens de werkingsduur van dit 
voorbereidingsbesluit (maximaal 1 jaar) zal een nieuw bestemmingsplan in 
procedure worden gebracht 
 
In het parapluplan wordt een aantal begrippen toegevoegd, waaronder de 
begrippen ‘huishouden’ en ‘wonen’. Deze begrippen zijn in uitspraken van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) gedefinieerd. Om de 
bestemmingsplannen van gemeente Brielle up-to-date te houden, worden deze 
begrippen toegevoegd. 
 
Een nadere inventarisatie van de bestemmingsplannen in de gemeente Brielle wijst 
uit dat niet alle bestemmingsplannen zijn ingericht overeenkomstig het 
planologisch-juridisch gewenste regime. Daardoor kunnen woningen gesplitst 
worden in meerdere eenheden zonder dat de gemeente daar een ruimtelijke of 
stedenbouwkundige overweging bij kan maken. Dit is over het algemeen niet 
gewenst. Zo kan het zijn dat wanneer planologisch meerdere woningen mogelijk 
zijn, een hogere parkeerdruk op het openbaar gebied komt te liggen.  Tevens kan 
opsplitsen leiden tot ongewenste vormen van kamerverhuur hetgeen tot overlast 
kan leiden voor de omgeving of tot situaties waarbij weinig of geen onderhoud 
wordt gepleegd aan het erf/de woning. Deze ongewenste situatie wordt met dit 
paraplubestemmingsplan aangepast. 

 
2. Beoogd effect 

Door het nemen van dit voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat woningen op 
een ongewenste manier worden gebruikt in de gemeente Brielle. 

 
3. Argumenten 

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten: 
1. Jurisprudentie 
Zoals hierboven is aangegeven heeft de ABRvS verschillende uitspraken gedaan 
met betrekking tot de begrippen ‘wonen’ en ‘huishouden’. 
De eerste uitspraak van de ABRvS houdt kort en goed in, dat in bestemmingen 
waarin het wonen mogelijk wordt gemaakt in de bestemmingsomschrijving, maar 
het begrip wonen niet is opgenomen in de begrippen, het bestemmingsplan 
kamerverhuur c.q. splitsing van een woning in meerdere wooneenheden niet 
verbiedt. Dit ondanks de omstandigheid dat een begrip woning wél was 
opgenomen. Er ontbrak namelijk een verwijzing naar dit begrip in de 
bestemmingsregels. Dit is ook het geval bij de meeste bestemmingsplannen in 
Brielle. 
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Als het begrip "wonen" niet nader is gedefinieerd, dient aansluiting te worden 
gezocht bij het algemeen spraakgebruik. Volgens de ABRvS dienen in het 
algemeen spraakgebruik onder "wonen" diverse uiteenlopende vormen van 
huisvesting te worden begrepen. Daaronder valt ook het verhuren van kamers aan 
personen die niet tot het huishouden van de verhuurder behoren.  
 
Een nadere inventarisatie van de bestemmingsplannen in de gemeente Brielle wijst 
uit dat niet alle bestemmingsplannen zijn ingericht overeenkomstig het 
planologisch-juridisch gewenste regime. Daardoor kunnen woningen gesplitst 
worden in meerdere eenheden zonder dat de gemeente daar een ruimtelijke of 
stedenbouwkundige overweging bij kan maken. Dit is over het algemeen niet 
gewenst. Zo kan het zijn dat wanneer planologisch meerdere woningen mogelijk 
zijn, er ook een hogere parkeerdruk op het openbaar gebied komt te liggen.  
Tevens kan opsplitsen leiden tot ongewenste vormen van kamerverhuur hetgeen 
tot overlast kan leiden voor de omgeving of tot situaties waarbij weinig of geen 
onderhoud wordt gepleegd aan het erf/de woning. Deze ongewenste situatie wordt 
met dit paraplubestemmingsplan aangepast. 
 
Omdat het begrip ‘wonen’ samenhangt met het begrip ‘woning’ is ook 
geïnventariseerd hoe dit begrip wordt gedefinieerd. Hieruit blijkt dat dit begrip 
vaak wordt gedefinieerd als ‘een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 
huisvesting van één afzonderlijk huishouden.’ Vervolgens wordt het begrip 
‘huishouden’ niet gedefinieerd.  
 
Bij de vraag of sprake is van één huishouden, zijn in de jurisprudentie twee 
factoren van belang. Er moet sprake zijn van ‘onderlinge verbondenheid’ en 
‘continuïteit van samenstelling’. Dit blijkt onder meer uit de uitspraak 8 november 
2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3018). 
 
2. Voorkomen van onduidelijkheden 

Doordat begrippen ontbreken ontstaat onduidelijkheid en rechtsonzekerheid. 
Om dit in de toekomst te voorkomen, worden de begrippen toegevoegd. 
 

3. Codificeren van jurisprudentie 
De huidige rechtspraak gaat uit van de hierboven genoemde omschrijving van 
de begrippen wanneer deze niet zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De 
ABRvS baseert haar omschrijvingen op het algemeen spraakgebruik en de Van 
Dale. Zowel jurisprudentie als algemeen spraakgebruik en de Van Dale kan 
veranderen. Om hier niet afhankelijk van te zijn, worden de begrippen 
toegevoegd. 

 
4. Kamerverhuur voorkomen 

Door het opnemen van een aantal begrippen, waaronder ‘wonen’ en 
‘huishouden’, wordt onder andere kamerverhuur voorkomen. Wanneer dit toch 
gebeurt, kan hierop gehandhaafd worden. Dit kan nu niet omdat het niet 
gedefinieerd is. Het is niet verboden. 

 
4. Draagvlak en risico’s 

Particulieren of bedrijven die nu woning- en kamergewijs verhuren, kunnen 
hiermee doorgaan, omdat het huidige gebruik onder het overgangsrecht valt. 
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Ingevolge artikelen 6:3 en 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een 
beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor 
bezwaar of beroep. Dat is voor deze beslissing niet anders. 

 
5. Aanpak / uitvoering 

Binnen het grondgebied van de gemeente Brielle zullen onder andere de begrippen 
‘huishouden’ en ‘wonen’ inclusief omschrijvingen worden opgenomen die in lijn zijn 
met de huidige jurisprudentie. 
 

6. Participatie 
N.v.t. 
 
 

7. Communicatie 
Na vaststelling door de raad het besluit op 29 september 2020 publiceren in het 
Briels Nieuwsland en de Staatscourant en in werking laten treden op 30 september 
2020. 
 
 

8. Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
 

9. Organisatorische en/of personele aspecten 
n.v.t. 
 
 

10. Juridische aspecten 
Tegen dit besluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

 
 
11. Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 
 

 
 
Bijlage(n):  

 Gewaarmerkte tekening van het gebied 
 Overzicht begrippen in bestemmingsplannen 
 Raadsvoorstel  
 Raadbesluit 

 
   bijlagen meezenden 
 


