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Onderwerp:
Voorbereidingsbesluit wonen

Aan de raad

Voorstel:

1. Te verklaren dat een (paraplu)bestemmingsplan wordt voorbereid voor het hele grondgebied van de 
gemeente Cranendonck, uitgezonderd de gronden die behoren tot het plangebied van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied' (vastgesteld op 8 december 2009), zoals weergegeven op de bij dit 
besluit behorende tekening met identificatienummer NL.IMRO.1706.VOBB8003-VOBB.

2. Te bepalen dat:
a. het verboden is om in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt het gebruik van 

gebouwen waarin op grond van het geldende bestemmingsplan de functie 'wonen' is 
toegestaan, zodanig te wijzigen dat sprake is van andere woonvormen dan de huisvesting van 
één huishouden per woning; onder een verboden wijziging van het gebruik wordt in ieder geval 
verstaan een wijziging ten behoeve van kamerbewoning;

b. het verbod als bedoeld onder a niet van toepassing is voor het perceel Libellestraat 15 te 
Maarheeze, kadastraal bekend als MHZ00 sectie D nummer 1642.

3. Te bepalen dat het verboden is om op de gronden die in het bestemmingsplan 'Kom Budel' zijn 
bestemd als 'Centrum - 1' en zijn aangeduid als 'wonen' het gebruik van de begane grond van de 
gebouwen te wijzigen naar wonen.

4. Te bepalen dat voor de toepassing van het bepaalde onder 2 wordt verstaan onder:
a. woning: een complex van ruimten, dienend voor de huisvesting van één huishouden;
b. huishouden: één of meer personen die een gezamenlijke huishouding voeren, waarbij sprake is 

van continuïteit in samenstelling en onderlinge verbondenheid;
c. kamerbewoning: het gebruik van niet-zelfstandige woonruimte(n) voor bewoning door één of 

meer personen die een afzonderlijk huishouden vormen, niet zijnde logies voor recreatief 
verblijf;

d. niet-zelfstandige woonruimte: een woonruimte die geen eigen, afsluitbare toegang heeft vanaf de 
openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en/of waarbij de wasgelegenheid, 
kookgelegenheid en/of het toilet niet aanwezig zijn binnen de woonruimte maar deze 
wordt/worden gedeeld met derden;

e. zelfstandige woonruimte: een woonruimte die een eigen, afsluitbare toegang heeft vanaf de 
openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en waarbij de wasgelegenheid, 
kookgelegenheid en het toilet aanwezig zijn binnen de woonruimte en deze niet worden 
gedeeld met derden.

5. Te bepalen dat burgemeester en wethouders middels een omgevingsvergunning kunnen afwijken 
van het verbod als bedoeld onder 2 en 3, indien de aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden, 
die moeten worden onderbouwd in een door de aanvrager aan te leveren ruimtelijke onderbouwing:
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a. de activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening;
b. de activiteit is niet in strijd met het van toepassing zijnde beleid. Bij strijdigheid met beleid 

wordt in principe géén medewerking verleend. Zijn er specifieke omstandigheden die afwijking 
rechtvaardigen dan geldt bij de besluitvorming een zwaardere motiveringseis, tenzij verwezen 
kan worden naar een beleidsontwikkeling die al op schrift is gesteld en waarvan aannemelijk is 
dat die als zodanig vastgesteld gaat worden, dan wel de aanvraag past binnen het in 
voorbereiding zijnde (paraplu)bestemmingsplan;

c. de activiteit leidt niet tot een onevenredige aantasting van:
• het straat- en bebouwingsbeeld;
• de verkeersveiligheid;
• de sociale veiligheid;
• de gebruiks- of bouwmogelijkheden van de aangrenzende percelen of (agrarische) bedrijven;
• landschappelijke en/of natuurlijke waarden;
• cultuurhistorische waarden;
• de milieusituatie;

d. de activiteit is niet in strijd met het gemeentelijk parkeerbeleid, zoals opgenomen in het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 201 7 of diens rechtsopvolger;

e. indien sprake is van de realisatie van (een) nieuwe woning(en): de realisatie van de nieuwe 
woning(en) past binnen de regionale woningbouwprogrammering.

f. de initiatiefnemer aantoont dat hij een omgevingsdialoog heeft gevoerd en inzichtelijk heeft 
gemaakt op welke wijze de uitkomsten daarvan in het plan verwerkt zijn.

6. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 18 september 2019.

Motivering:
Aanleiding
Tijdens de commissievergadering van 3 september 2019 heeft de raadscommissie naar aanleiding van een 
inspreker verzocht om een voorbereidingsbesluit voor kamergewijze bewoning binnen de bestemming 
wonen in de kernen van de gemeente Cranendonck. Het vraagstuk kamergewijze bewoning had reeds de 
aandacht, en was ambtelijk in voorbereiding. Door het verzoek van de raad is dit proces nu in een 
stroomversnelling gekomen en ligt dit voorbereidingsbesluit voor met een niet limitatieve lijst van 
consequenties.

Inleiding op vigerende bestemmingsplannen
Het is bij de vaststelling van de bestemmingsplannen in Cranendonck niet de bedoeling 
geweest om kamergewijze bewoning rechtstreeks (zonder vergunning) toe te staan. In de 
begripsomschrijving is het begrip 'woning' omschreven als een pand bestemd voor de huisvesting van 
niet meer dan één huishouden. Veel gemeenten hebben gebruik gemaakt van deze omschrijving in de 
bestemmingsplannen, met als doel andere vormen van bewoning (waaronder kamergewijs) uit te sluiten.

In 2016 heeft de Raad van State uitgesproken dat ondanks het opnemen van dit begrip, kamergewijze 
bewoning rechtstreeks is toegestaan als niet ook het begrip 'wonen' is opgenomen. Het begrip 
'woning' is namelijk gekoppeld aan de bouwvoorschriften, het begrip 'wonen' aan de 
gebruiksvoorschriften. Is er sprake van een bestaand pand, dan hoeft er niet gebouwd te worden, spelen 
de bouwvoorschriften en dus het begrip 'woning' geen rol.
In bestemmingsplan 'Buitengebied' uit 2009 is wel een directe koppeling gelegd tussen wonen en 
woning, en is een mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten binnenplans onder een aantal 
voorwaarden opgenomen.

Na een periode van onduidelijkheid over de juiste uitleg van de uitspraak van de Raad van State is 
inmiddels duidelijk dat kamergewijze bewoning in het grootste deel van onze bestemmingsplannen, in 
met name de woonbestemmingen en de centrumbestemmingen, rechtstreeks is toegestaan.
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Op dit moment bestaat, door deze rechtstreekse toelaatbaarheid, geen mogelijkheid om nieuwe en 
bestaande situaties te beoordelen. We hebben daardoor ook niet in de hand waar, in welke mate en 
op welke wijze bestaande panden omgevormd worden. Dat betekent dat een concentratie van panden 
kan ontstaan, maar ook dat kamergewijze bewoning op ongewenste locaties plaats kan vinden. Dit kan 
ongewenst zijn bijvoorbeeld door heel praktische omstandigheden als te weinig parkeerruimte.

Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat kamergewijze bewoning niet meer rechtstreeks is toegestaan. 
Het verbod wordt toegepast op de aangewezen gronden met uitzondering van de Libellestraat 15 te 
Maarheeze. De uitzondering wordt gemaakt omdat deze aanvraag concreet door ambtenaren van 
vergunningverlening en ruimtelijke ordening is toegezegd, maar nog niet is geeffectueerd. Deze concrete 
toezegging heeft tot gevolg dat we voor dit perceel geen verbod kunnen opleggen ten aanzien van een 
gebruikswijziging naar kamergewijze bewoning.

Om te zorgen dat de gemeente Cranendonck wat betreft kamergewijze bewoning niet anderhalf jaar op 
slot gaat, is een afwijking opgenomen in het voorbereidingsbesluit. Zo kunnen gewenste situaties wel 
worden vergund door het college van burgemeester en wethouders. De opgenomen voorwaarden zijn 
overgenomen uit het kruimelgevallenbeleid. Aan dit beleid worden huidige aanvragen die niet in het 
bestemmingsplan passen, ook getoetst. Zodra er een ontwerp (paraplu)bestemmingsplan ter inzage wordt 
gelegd, worden aanvragen aan het ontwerp getoetst.

Consequenties van het voorbereidingsbesluit
De werkzaamheden die samenhangen met een maken van een nieuw (paraplu)bestemmingsplan heeft 
een groot aantal effecten die meerdere vakdisciplines binnen de gemeente raken. Hieronder vindt u een, 
niet uitputtende, uiteenzetting van consequenties.

1. Een voorbereidingsbesluit betekent dat er binnen een jaar een ontwerp (paraplu)bestemmingsplan 
ter inzage gelegd moet worden. Dat betekent inzet van uren en kosten.

2. Inventarisatie bestaande locaties: om planschade te voorkomen moeten in het nieuwe 
paraplubestemmingsplan de bestaande locaties met kamergewijze bewoning positief bestemd 
kunnen worden. Dit betekent dat we alle bestaande locaties in beeld brengen, ofwel door 
verhuurders laten aanmelden. Vervolgens moeten we deze locaties bezoeken om na te gaan of 
deze locaties voldoen aan redelijke kwaliteitseisen, waaronder bijvoorbeeld brandveiligheid. Dit 
betekent extra inzet van uren voor toezichthouders, handhaving, vergunningverlening en 
ruimtelijke ordening.

3. Legalisatie-onderzoek: Locaties die momenteel legaal zijn, nemen we (na de onder punt 2 
genoemde toets) op in het nieuwe paraplubestemmingsplan. Van locaties die nu niet legaal zijn, 
moet bekeken worden of we deze legaliseren in het (paraplu)bestemmingsplan ofwel dat we gaan 
handhaven op deze locaties. Dit betekent extra inzet van uren op vergunningverlening, 
ruimtelijke ordening, Sociaal Domein en handhaving.

4. De inventarisatie naar aanwezigheid van kamergewijze bewoning heeft gevolgen voor het heffen 
van toeristenbelasting danwel het inschrijven van de bewoners in de BRP. Dit vraagt ook extra 
inzet van betrokken ambtenaren, maar levert op den duur ook wat op, zowel kwalitatief als 
financieel.

5. Het in beeld hebben van locaties voor kamergewijze bewoning, levert een positieve bijdrage aan 
de aanpak van ondermijning. Het maakt namelijk inzichtelijk wie waar woont en maakt 
verdwijnen in de anonimiteit moeilijker. Daar komt bij dat er grote risico's zijn voor 
brandveiligheid. Locaties waarvan onbekend is hoeveel mensen er wonen, of het er wel 
brandveilig is, is een groot risico als er een brand uitbreekt in betreffend pand en de gemeente 
weet niet wie er wonen.

6. Inventarisatie behoefte flexwonen: Er is een behoefte aan flexwonen, niet alleen voor de 
doelgroep van arbeidsmigranten, maar ook voor bijvoorbeeld spoedzoekers. Hoe groot deze 
behoefte in Cranendonck is, is nog niet duidelijk. Landelijk bestaat er een grote behoefte aan 
flexwonen. Het beperken van de mogelijkheden voor kamergewijze bewoning heeft gevolgen 
voor de mogelijkheden voor flexwonen. Daarom is het van belang om te onderzoeken hoeveel
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en waar flexwonen wel gewenst is. Het toestaan van flexwonen op gewenste locaties, eventueel 
in een tijdelijke vorm, vooruitlopend op herontwikkeling biedt ook kansen.

7. Beleid: Beleid op flexwonen maakt vergunningverlening en handhaving aanzienlijk 
gemakkelijker. Dit beleid kunnen we in het (paraplu)bestemmingsplan bestendigen. Ook voor 
onze inwoners geeft dit meer duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

8. Bestemmingsplan "Budel en Budel-Dorplein" staat op de LTA op vaststellingsdatum december 
2020. Dit bestemmingsplan zal getemporiseerd worden. Enerzijds om de uren en kosten voor het 
nieuwe parapluplan te kunnen dragen, anderzijds om te voorkomen dat dit bestemmingsplan ter 
inzage gaat vóór het beleid voor flexwonen is vastgesteld. Momenteel zit er geen grote druk op 
dit bestemmingsplan. De actualisatieplicht is vervallen en de meeste initiatiefnemers die mee 
willen lopen met dit plan zijn nog niet klaar met de voorbereidingen.

Vervolg
Een voorbereidingsbesluit heeft een geldigheid van een jaar. Binnen een jaar wordt een ontwerp 
bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de betreffende percelen. Gebeurt dit niet dan vervalt het 
genomen voorbereidingsbesluit.
Op het moment is er nog geen compleet beeld van de problematiek, welke meerdere beleidsvelden en 
maatschappelijke gevolgen raakt.

Communicatie
De bekendmaking van het voorbereidingsbesluit geschiedt in de Staatscourant en de Grenskoerier.

Consequenties:

Financiële:
Het nemen van een voorbereidingsbesluit heeft belangrijke financiële consequenties voor met name het 
vervolgtraject. Deze consequenties moeten vergeleken worden met een scenario waarin er niets wordt 
gedaan.

Scenario "niets doen": kosten per jaar voor handhaving, ad hoe vraagstukken, gederfde inkomsten 
toeristenbelasting en risico brandveiligheid en ondermijning. Ook bij "niets doen" zijn er kosten te 
verwachten voor bijv. handhaving etc. Daarbij betekent het ontbreken van beleid dat er op binnen 
meerdere vakdisciplines minder efficiënt gewerkt kan worden.

Scenario "aanpakken flexwonen": De extra kosten per jaar zitten in extra inzet van ambtelijke uren en in 
het uitbreiden van bestaande inventarisatie. Daar zullen ook eventuele inkomsten tegenover staan, denk 
aan toeristenbelasting. Om welke bedragen het gaat en wat per saldo de financiële consequenties van dit 
voorbereidingsbesluit voor de gemeente zullen zijn, is op deze korte termijn niet te berekenen. Hier 
komen we spoedig op terug.

Locaties welke nu legaal aanwezig zijn, en middels een (paraplu)bestemmingsplan worden wegbestemd, 
zullen recht hebben op planschade. Dit moet dan ook voorkomen worden door een goede inventarisatie 
komend jaar voorafgaand aan hetterinzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan.

Juridische:
Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Beleidsmatige:
Met dit voorbereidingsbesluit wordt een startsein gegeven voor een (paraplu)bestemmingsplan. Voor het 
opnemen van voorwaarden in dit (paraplu)bestemmingsplan is beleid op flexwonen wenselijk. Dit beleid 
moet het komende jaar vormgegeven worden.

Strategische Visie:
Een nieuw bestemmingsplan moet het bestaande beleid uit de Strategische Visie aanscherpen.
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Communicatie/burgerparticipatie:
Het voorbereidingsbesluit wordt gecommuniceerd via gebruikelijke weg, te weten de Staatscourant en de 
Crenskoerier. Ook moeten we verhuurders van locaties met kamergewijze bewoning oproepen hun 
locaties aan te melden, om deze op te nemen in het (paraplu)bestemmingsplan. Hiertoe moet een 
communicatie-traject gestart worden.

Commissiebehandeling: Nee

Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen. 

Met vriendelijke groet,
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