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Samenvatting 
Dit voorstel is gericht op het nemen van een voorbereidingsbesluit. Hiermee wordt aangegeven dat een 
(paraplu)bestemmingsplan over wonen-kamergewijze verhuur wordt voorbereid voor het gehele grondgebied 
van onze gemeente. Het paraplubestemmingsplan vloeit voort uit het nieuwe/aangepaste beleid voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten, dat op dit moment in voorbereiding is. In de voorbereidende fase van dit 
beleid is gebleken, dat er vanuit zowel uw raad, diverse stakeholders als inwoners, behoefte bestaat aan 
sturing op de spreiding van huisvestingslocaties voor kamergewijze verhuur. Dergelijke sturing vereist een 
aanpassing van de geldende bestemmingsplannen in de vorm van een paraplubestemmingsplan. Het 
voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om het paraplubestemmingsplan te maken, terwijI bescherming 
bestaat tegen ongewenste ontwikkelingen tot de komst van dit paraplubestemmingsplan. Vanaf de 
inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is het namelijk verboden om het gebruik van gebouwen 
waarbinnen 'wonen' is toegestaan, zodanig te wijzigen dat er sprake is van andere woonvormen dan de 
huisvesting van een huishouden per woning. Zodra het nieuwe/aangepaste beleid is vastgesteld kan voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten en/of seizoensarbeiders met een omgevingsvergunning van dit verbod 
worden afgeweken, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor gezinsvervangende huisvesting 
en andere vormen van beschermd/begeleid wonen kan onafhankelijk van de vaststelling van het 
nieuwe/aangepaste beleid met een omgevingsvergunning van dit verbod worden afgeweken, mits aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan. Het voorbereidingsbesluit is maximaal een jaar geldig. 

Aanleiding 
Er wordt een nieuw/aangepast beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten voorbereid. Om 
sturingsmogelijkheden voor de huisvesting te reguleren zal naar verwachting, als uitvloeisel van dit beleid, 
een herziening van bestemmingsplannen in de vorm van een paraplubestemmingsplan nodig zijn. Om 
ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot de komst van dit paraplubestemmingsplan te kunnen voorkomen 
is een voorbereidingsbesluit noodzakelijk 

Feitelijke informatie 

Voorqeschiedenis  
Op 18 december 2012 heeft u de beleidsnota Ruimte voor tijdelijke werknemers' vastgesteld. Deze nota 
bevat de ruimtelijke afwegingen voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. De opgenomen kaders zijn 
verwerkt in nadien opgestelde bestemmingsplannen. 

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting van tijdelijke werknemers gestaag 
doorgegaan. Dit heeft de noodzaak versterkt om het eerder vastgestelde ruimtelijke kader tegen het licht te 
houden en, waar nodig, bij te stellen in relatie tot actueel beleid en inzicht. 

Kaders (beleid en wetteliik)  
Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening kunt u een voorbereidingsbesluit nemen en 
daarmee verklaren dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Op grond van het 
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bepaalde in het vierde lid van dit artikel kan het voorbereidingsbesluit ook ongewenst gebruik van gronden 
en bebouwing tegengaan. 

Overige informatie  
Het nieuwe/aangepaste beleid wordt momenteel opgesteld. In een eerdere fase is er overleg met u, diverse 
stakeholders en inwoners geweest. Hieruit bleek onder meer dat er behoefte bestaat aan sturing op de 
spreiding van huisvestingslocaties voor kamergewijze verhuur. Een dergelijke sturing kan in het ruimtelijke 
spoor via een vergunningstelsel worden geboden. Dit vereist wel een aanpassing van de geldende 
bestemmingsplannen. Deze aanpassing kan in de vorm van een paraplubestemmingsplan en zal op basis 
van de uitgangspunten van het nieuwe/aangepaste beleid inhoud krijgen. Om de tekortkoming in de 
sturingsmogelijkheden tot aan de komst van het paraplubestemmingsplan te ondervangen kan een 
voorbereidingsbesluit worden genomen. 

Inzet van middelen 
Het voorstel heeft geen directe financiele gevolgen. Met het aangekondigde paraplubestemmingsplan zullen 
wel kosten gemoeid zijn. Deze kunnen worden gedekt uit het reguliere budget voor de actualisering van 
bestemmingsplannen. 

Risico's 
Het voorstel heeft beperkte risico's. Alle initiatieven voor kamergewijze verhuur worden met dit 
voorbereidingsbesluit 'bevroren'. Waarschijnlijk zit tussen de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit 
en de vaststelling van het beleid huisvesting arbeidsmigranten enkele maanden. De verwachting is niet dat 
in dit korte tijdsbestek zich veel van dit soort initiatieven zullen aandienen. Na de vaststelling van het nieuwe 
beleid kunnen dergelijke initiatieven eventueel met vergunningverlening weer doorgang vinden. 
Ook initiatieven voor gezinsvervangende huisvesting of andere vormen van beschermd/begeleid wonen 
worden met dit voorbereidingsbesluit 'bevroren'. Omdat het nieuwe/aangepaste beleid niet primair ziet op 
deze huisvestingsvormen behoeven dergelijke initatieven niet te wachten op de vaststelling van dit beleid, 
maar kunnen zij met een omgevingsvergunning na afweging van belangen eerder doorgang vinden. 

Afweging 
Op gronden en gebouwen waar binnen de geldende bestemmingsplannen 'wonen' is toegestaan is de 
huisvesting van maxim aal vijf arbeidsmigranten/seizoenarbeiders per woning rechtstreeks toegestaan. Dit 
komt voort uit de gelijkstelling, in de begripsbepaling van het bestemmingsplan, van deze huisvestingsvorm 
met een huishouden. Deze begripsbepaling wijkt af van vaste jurisprudentie over wat onder een huishouden 
wordt verstaan. Vanuit de gedachte dat een aantal van vijf personen ook binnen een regulier huishouden 
geen ongebruikelijk aantal is en vanuit het uitgangspunt van deregulering is deze afwijkende 
bepaling/regeling ontstaan. 

Op een aantal locaties binnen de gemeente doet zich nu een concentratie van voornoemde 
huisvestingsvorm voor. Dit heeft grote impact op de sociale cohesie in de wijk en op de omwonenden. In het 
kader van het in voorbereiding zijnde beleid is er overleg geweest met u, diverse stakeholders en inwoners. 
Hieruit bleek onder meer dat er behoefte bestaat aan sturing op de spreiding van huisvestingslocaties ter 
voorkoming van ongewenste effecten op de omgeving. Om dit mogelijk te maken zal een herziening van de 
bestemmingsplannen, in de vorm van een paraplubestemmingsplan, nodig zijn, waarbij de bestaande 
rechtstreekse mogelijkheid wordt omgezet in een indirecte mogelijkheid (afwijkingsmogelijkheid 
bestemmingsplan). 

Het paraplubestemmingsplan vloeit voort uit het nog vast te stellen nieuwe/aangepaste beleid en dit beleid 
zal een kader vormen voor de vergunningverlening. Over het beleid zal nog verdere afstemming en overleg 
met partijen plaatsvinden voordat het kan worden vastgesteld. Vaststelling wordt dan ook pas later dit jaar 
verwacht met daaropvolgend de vaststelling van het paraplubestemmingsplan. Zolang er geen 
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paraplubestemmingsplan geldt, kunnen woningen rechtstreeks in gebruik worden genomen voor de 
huisvesting van maximaal vijf arbeidsmigranten/seizoenarbeiders. Met het nemen van een 
voorbereidingsbesluit kan dit worden voorkomen en wij stellen u voor om dit voorbereidingsbesluit te nemen. 

Binnen onze gemeente komt het overal voor, dat de functie 'wonen' is toegestaan. Het 
paraplubestemmingsplan zal dan ook voor de hele gemeente gaan gelden. Het voorbereidingsbesluit omvat 
om die reden ook het totale grondgebied van de gemeente. 

Het voorbereidingsbesluit is een jaar geldig en geeft de gelegenheid het paraplubestemmingsplan te maken. 
Met het voorbereidingsbesluit wordt de bestaande situatie omtrent kamerverhuur en logies aan 
seizoenarbeiders bevroren. Bestaande legale situaties kunnen worden voortgezet. Nieuwe initiatieven van 
kamerbewoning/logiesverblijf vallen onder de werking van het voorbereidingsbesluit en zijn niet meer 
rechtstreeks mogelijk. Dit biedt bescherming aan het ontstaan van ongewenste effecten op de omgeving. 

Procedure / vervolgstappen 
Het voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, in het Gemeenteblad, op de 
gemeentelijke informatiepagina in het Weekblad Heusden en op de genneentelijke website. Ook wordt het 
beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het besluit treedt daags na publicatie in werking. De werking van het voorbereidingsbesluit vervalt als niet 
binnen een jaar na datum van inwerkingtreding een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. 

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid open. 

Voorgenomen besluit 
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

Het college van Heusden, 
de secretaris, 	 de burgemeester, 

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

Bijlage(n): 
• tekening gebied voorbereidingsbesluit wonen-kamergewijze verhuur 
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De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 7 juli 2020; 

gezien het voorstel van het college van 26 mei 2020; 

gelet op de beraadslaging; 

besluit: 

• een voorbereidingsbesluit te nemen als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening en 
hierbij te verklaren dat een (paraplu)bestemmingsplan wonen-kamergevvijze verhuur wordt 
voorbereid voor het hele grondgebied van de gemeente Heusden, zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende tekening met identificatie: NLIMR0.0797.VBwonen-VG01; 

• op grond van artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening te bepalen dat het verboden is 
om in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt het gebruik van gebouwen waarbinnen 
'wonen' is toegestaan, zodanig te wijzigen dat sprake is van andere woonvormen dan de huisvesting 
van den huishouden per woning (voor zover dit gebruik nog niet legaal bestaat op de dag van 
inwerkingtreding van dit besluit); 

• te bepalen dat voor de toepassing van het voornoemde wordt verstaan onder: 
• huishouden: een of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren, 

waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuIteit in samenstelling ervan. 
Kamerverhuur wordt hieronder niet begrepen; 

• woning: een (gedeelte van een) gebouw dat krachtens zijn indeling geschikt en bedoeld is voor 
de huisvesting van niet meer dan een huishouden; 

• te bepalen dat voor de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders na vaststelling van het 
nieuwe/aangepaste beleid met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in het 
tweede beslispunt vernoemde verbod, mits is aangetoond dat de huisvesting in overeenstemming is 
met dit vastgestelde beleid, een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en er geen 
onevenredige nadelige gevolgen ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 
gronden en bouwwerken; 

• te bepalen dat voor gezinsvervangende huisvesting en andere vormen van beschermd/begeleid 
wonen met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in het tweede beslispunt 
vernoemde verbod, mits het de huisvesting van maximaal 12 personen betreft, een goed woon- en 
leefklimaat kan worden gegarandeerd en er geen onevenredige gevolgen ontstaan voor de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

• te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit op de dag na bekendmaking in werking treedt. 

de voorzitter, 

ackerra 	 drs. W. van Flees 
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