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voor : Conform aangenomen 

Gewijzigd aangenomen 

Overig Uno\\niC\An 

tegen : 

Voorstel 
Voorgesteld wordt een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening te nemen voor de kernen (komplannen) van de gemeente Reimerswaal. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Reimerswaal 

mr. F. Marquinie MBA mevrouw drs. J.S. van Egmond 
Secretaris Burgemeester 

Voor een toelichting op het raadsvoorstel wordt verwezen naar de volgende pagina's. 
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GEMEENTE REIMERSWAAL 

Raadsbesluit 
De raad van de gemeente Reimerswaal, 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, met kenmerk D21.174584, 

overwegende: 

dat er geconstateerd wordt dat de hoeveelheid omgevingsvergunningaanvragen voor onbedoelde 
woningtoevoegingen in de bestaande woningvoorraad sterk toeneemt; 

dat het daarom gewenst is een parapluherziening voor de kernen van de gemeente Reimerswaal 
voor te bereiden, om meer grip te krijgen op de woningtoevoegingen in de bestaande 
woningvoorraad; 

Besluit 
1.Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te verklaren 
dat een parapluherziening wordt voorbereid voor de kernen van de gemeente en om die reden 
een voorbereidingsbesluit vast te stellen. Het voorbereidingsbesluit bestaat uit de geometrisch 
bepaalde gebieden als weergegeven in N L. I MR0.0703.VBKomrmw-va01. 
2. Dat het binnen het onder 1. bedoelde gebied van het voorbereidingsbesluit verboden 
is woningen toe te voegen door bestaande gebouwen te splitsen of kavels te splitsen én 
hierop één of meer woningen bij te bouwen. 
3.Dat het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan afwijken van 
het onder 2 genoemde verbod, als voor de toe te voegen woning(en) voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit een positief besluit is genomen over een 
vooroverleg of positief is gereageerd op een principeverzoek en een aanvraag 
omgevingsvergunning binnen zes maanden na het voorbereidingsbesluit wordt ingediend. 
4. Dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na de publicatie ervan. 
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Toelichting op het raadsvoorstel 
Inleiding 
In de afgelopen periode is er een toename waarneembaar van 
omgevingsvergunningaanvragen om woningen toe te voegen op locaties waar dat volgens 
het bestemmingsplan is toegestaan, maar waar dit ruimtelijk ongewenst is of waardoor de 
kwaliteit van de bebouwing afneemt. Bij veel van deze aanvragen is de kwaliteit van wonen 
in het gedrang doordat er bijvoorbeeld zo veel mogelijk kleine appartementen in een 
bestaand pand worden ingetekend. Ook is er vaak sprake van een lage ruimtelijke kwaliteit 
en kan er niet gestuurd worden op de woningtypologie. De meeste aanvragen voor het 
realiseren van meerdere woningen worden gedaan voor panden binnen de 
'centrumbestemming' in de huidige komplannen. Deze bestemming laat een ruime variatie 
aan gebruiksfuncties toe, waaronder 'wonen in een woning'. Zowel deze bestemming 
'Centrum' als de bestemming 'Wonen' in de huidige bestemmingsplannen maken het 
opsplitsen van panden in meerdere woningen mogelijk, zonder dat er daarbij beoordeeld 
hoeft te worden of het resultaat aansluit bij de actuele behoefte aan woningen en of de nieuw 
gevormde wooneenheden beschikken over de gewenste woonkwaliteit. Met dit 
voorbereidingsbesluit wordt aangegeven dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid 
waarin deze mogelijkheden worden beperkt. Dit bestemmingsplan zal tevens gaan dienen 
als middel om initiatieven te toetsen op woonkwaliteit en gewenst woningtype. 

Argumenten 
De voorbereiding van de parapluherziening die nodig is om onbedoelde woningtoevoeging 
tegen te gaan kost vanzelfsprekend tijd. Om te voorkomen dat de hoeveelheid aanvragen 
voor onbedoelde woningtoevoegingen in de tussentijd oploopt is een voorbereidingsbesluit 
nodig. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad waarin wordt 
vastgelegd dat voor een nader te duiden gebied een bestemmingsplan in voorbereiding is. 
Een voorbereidingsbesluit is een besluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening (hierna Wro) en artikel 1.1, lid 1, van de Wabo. Het voorbereidingsbesluit bevat een 
aanduiding van het gebied waarop het van toepassing is en geldt in principe voor 1 jaar. Als 
binnen dit jaar een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, neemt dat 
ontwerp de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over. Voor het geval er 
binnen 1 jaar geen nieuw bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, vervalt het 
voorbereidingsbesluit. 

Overlegresultaten 
Niet van toepassing. 

Aanpak/Uitvoering 
In het raadsvoorstel is aangegeven aan welke publicatievereisten dient te worden voldaan. 
Nadat het raadsbesluit is genomen, wordt gestart met het voorbereiden van een 
parapluherziening voor het gebied van het voorbereidingsbesluit. 

Lasten, baten en dekking 
Niet van toepassing. 

Standpunt opinieraad 
Vanwege het vertrouwelijke en spoedeisende karakter van het nemen van een 
voorbereidingsbesluit is de opinieraad niet vooraf geconsulteerd. 
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Verbeelding NL.IMR0.0703.VBKomrmw-va01 
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