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DocumentnurnmeÍ:

. De raad van de gemeente Vught;

gezien het voorstel van het college van butgemeesteÍ en wethoudeÍs van 17 maart2020;

gelet op arrikel 3.7 van de §7et ruimtelijke ordening en attikel 25ltd 3 Gemeentewet;

besluit:

1,. te verklaren dat een paraplubestemmingsplan ten behoeve van het reguleren van
kamerverhuur wordt voorbereid, vooÍ het gehele grondgebied van de gemeente Vught zoals

aaÍrgegeven op de bijbehorende verbeelding met identificatienummet
NL. IMRO.0865.\B2020kamervethuut-VG0 1 ;

2. op basis van artikel 3.7 L1d 4 §7et ruimteliike ordening te bepalen dat voot het ondet 1

genoemde gebied, daatwaat vo§ens het geldende bestemmingsplan'wofleÍl'is toegestaan

(binnen de diverse §/oonbestemmingen dan wel de vetzamelbestemmingen zoals "Centrum"
of "Gemengd"), het verboden is het bestaande gebruik zo*nig te wijzigen dat sprake is van
woÍlen andets dan in een woning, zoalsltietna genoemd otfiler 3;

3. te bepalen dat in dit besluit onder'woÍlefl' wordt veÍstaan:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzondedijk
huishouden, niet zijnde een bijzondeÍe wooflvorm;

4. huisvesting van maximaalvtet peÍsoflen waflÍreer er daamaast geeÍr huishouden in de woning
is oadergebracht is slechts mogeliik na toestemming en afstemming met de gemeente;

5. dat bestaande situaties van bewoning waarbri op het moment van inwetkingtreding van dit
besluit wonen plaatsvindt anders dan genoemd ondet 2, 3 en 4, rnzar die in
oveÍeeÍrsternmin g zlin met het geldende bestemmingsplan, niet geacht wotden in strijd te
ztjnri-:et dit'besluit en mogen worden yoortgezet;

6. dat voot de onder 5 bedoelde situaties geldt dat bewoning door individuele personen, die
geen onderdeel uitmaken van eea huishouden, niet mag toeÍremen;

7. te bepalen dat dit voorbereidingsbesiuit in werking treedt met ingang van de dag van

bekendmaking ervan'L;

8. de door het college n zijnvergadering van 17 rnaaÍt2020 opgelegde geheimhouding van zrjn
collegevoorstel, collegebesiuit, dit raadsvoorstel en het (concept-)raadsbesluit tot vaststelling
van het Voorbereidingsbesluit kamerverhuut Vught op grond van artikel 25ltd 3

Gemeentewet te bekrachtigen en te bepalen dat deze geheimhouding met irgr.g van de dag

van bekendmaking en inwerkingtreding van onderhavig voorbereidingsbesluit vervalt;

9. dat dit besluit wordt aangehaald als Voorbeteidingsbesluit kamerverhuur Vught'.

Aldus besloten door de raadvan de gemeente Vught
m ztjn openbare vetgadering van 76 apnl2020.
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