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Onderwerp Bestemmingsplan'Parapluplanwonen'
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Datum raadsvergadering 13 juli 2021

Aantalbijlagen 2

Samenvatting
Met dit voorstel leggenwij het bestemmingsplan'Parapluplanwonen' ter vaststellingaan u voor.

Op grondvan geldendebestemmingsplannenbinnenonzegemeente is onder andere kamergewijze
verhuurvan woningenaan maximaalvijf personenrechtstreekstoegestaan.Het bestemmingsplan
'Parapluplanwonen' regelt dat er voortaaneen omgevingsvergunningnodig is voor deze
huisvestingsvorm.

Aanleiding
Op 15 december2020 heeft u het beleid 'Huisvestingarbeidsmigranten2020' vastgesteld.Ter
bevorderingvan de leefbaarheidin de wijk en ter voorkomingvan mogelijketoekomstige
overlastsituatiesis als algemeenuitgangspuntin dit beleid opgenomenom 'de aanwezigheidvan
arbeidsmigrantente spreiden'.Het voorliggendebestemmingsplan'Parapluplanwonen' draagt
hieraanbij en lag eerderter inzage.Het kan nu door u wordenvastgesteld.

Feitelijkeinformatie

Uggingp/angebied

Doel bestemmingsplan
De gewenstesturingop de spreidingvan huisvestingslocatieskan in het ruimtelijkespoor via een
vergunningstelsel(omgevingsvergunningals bedoeld in artikel 2.1, lid c, van de Wet algemene
bepalingenomgevingsrecht)wordengeboden.

In geldendebestemmingsplannenbinnenonzegemeente is, waar 'wonen' is toegestaan,de
huisvestingvan maximaalvijf arbeidsmigranten/seizoenarbeidersperwoning rechtstreekstoegestaan.
Dit komt voort uit de gelijkstelling,in de begripsbepalingvan deze bestemmingsplannen,van deze
huisvestingsvormmet een huishouden.Deze rechtstreeksehuisvestingsmogelijkheidwordt in het
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voorliggendeparaplubestemmingsplanzodanigaangepastdat er voortaaneen omgevingsvergunning
nodig is.

Naastde huisvestingvan maximaalvijf arbeidsmigranten/seizoenarbeidersper woningworden in de
geldendebestemmingsplannenook nog anderehuisvestingsvormengelijkgesteldaan een
huishouden.Het gaat daarbij met nameom kamerverhuur(maximaalvijf personen)in zijn
algemeenheid,gezinsvervangendehuisvestingen anderevormenvan beschermd/begeleidwonen.
Voor een eenduidigeregelingwordenook deze huisvestingsvormenbetrokken in dit voorliggende
parapluplan.

Voor het bestemmingsplanmet de toelichting,regelsen verbeeldingverwijzenwij u naar de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Resultaatinzageontwerp
Het ontwerpvan het bestemmingsplanlag ter inzagevan 1 april2021 tot en met 12 mei 2021.Ook is
het plan toegezondenaan de relevanteoverheidsinstanties.

Er zijn twee zienswijzenontvangen.Voor de voorgesteldebeantwoordingvan de reactieswordt
verwezennaar de Nota zienswijzen.Hierinstaat ookwat voor gevolgende reacties hebbenvoor het
bestemmingsplan.
Er is ambtshalveeen aanpassingdoorgevoerd.Voor de wijzigingwordt verwezennaar de Nota
wijzigingen.

Inzet van middelen
De kostenvan het opstelienvan het bestemmingsplankomen ten laste van het regulierebudgetvoor
de actualisatievan bestemmingsplannen.

Er hoeft in dit geval geen exploitatieplante wordenvastgesteld.Er is namelijk geen sprakevan een
bouwplanals bedoeld in deWet ruimtelijkeordeningwaarvoorkostenverhaalmoetwordengedekt.
Ook het stelienvan locatie-eisenof faseringseisenis voor dit bestemmingsplanniet noodzakelijk.Bij
de vaststeliingvan het bestemmingsplanmoet u dit wel explicietbesluiten.

Risico's
Dit voorstel kent geen risico's.

Afweging
Het plan past binnenhet geldendebeleidvan onze gemeenteen dat van andere relevanteoverheden.
Daarnaastblijkt uit de toelichtingvan het plandat het geen nadeligeeffectenheeft voor de directe
omgeving.De waardenen functiesvan de betrokkengrondenworden niet aangetast.

ProcedureI vervolgstappen
Binnenzes weken na de vaststeliingmoet dit besluit bekendwordengemaakt.Na publicatiewordt het
bestemmingsplanvoor een periodevan zesweken ter visie gelegd. In deze periode kan beroeptegen
het bestemmingsplanworden ingesteld.

Als u volgensdit voorstel besluit,wordt dit gepubliceerd in de Staatscourant,in het Gemeenteblad,op
de gemeentelijkeinformatiepaginain hetWeekbladHeusdenen op de gemeentelijkewebsite.Ook
wordt het plan beschikbaargesteldop de landelijkewebsitewww.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorgenomenbesluit
Het voorstel is om bijgaandbesluitvast te stelien.
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Het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees

Bijlagen:
. Nota zienswijzenbij het bestemmingsplan'Parapluplanwonen'. Nota wijzigingenbij het bestemmingsplan'Parapluplanwonen'



Raadsvoorstel Zaak: 1115247

Oe raad van Heusdenin zijn openbarevergaderingvan 13 juli 2021;

gezien het voorstelvan het coliege van 1 juni 2021;

gelet op de Wet ruimtelijkeordening;

gelet op de beraadslaging;

besluit:
· in te stemmenmet de beantwoordingvan de zienswijzen,zoals voorgesteld in de Nota

zienswijzen,behorendebij het bestemmingsplan'Parapluplanwonen';
· de ambtelijkewijzigingzoals opgenomenin de Nota wijzigingen,behorendebij het

bestemmingsplan'Parapluplanwonen', vast te stelien;
· het bestemmingsplan'Parapluplanwonen' vast te stellen,met de daarbij behorenderegels,

toelichtingen verbeelding,vervat in het digitalegebiedsgerichtebesluitmet identificatie:
NL.lMRO.0797.BPwonen-VG01;

· geenexploitatieplanals bedoeld in artikel 6:12Wet ruimtelijkeordeningvast te stelien.

de griffier,
\' .

{

de voorzitter,

drs. W. van Hees


