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voorbereidingsbesluit wonen- kamergewijze verhuur

De raad der gemeente Bergeijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019;
gelet op artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening,

besluit:

1. een voorbereidingsbesluit te nemen op grond van artikel 3.7 van de Wet
ruimtelijke ordening en hierbij te verklaren dat een (paraplu)bestemmingsplan wordt
voorbereid voor het volledige grondgebied van de gemeente Bergeijk, zoals weergegeven op
de bij dit besluit behorende tekening en in elektronische vorm vastgelegd in het gml-bestand
met identificatienummer NL.lMRO.1 724.VBwonen201 9-VOBB;

2. 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 één huishouden per woning;

3. te bepalen dat voor de toepassing van het bepaalde onder 2 wordt verstaan
onder: 

Ia. huishouden: één of meer personen die een gezamenlijke huishouding voeren,
waarbijsprake is van continufteit in samenstelling en onderlinge verbondenheid;
b. woning: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van
één afzonderlijk huishouden;

4. te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders een
omgevingsvergunning kan verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 2, indien het
gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

5. het voorbereidingsbesluit ter inzage te leggen overeenkomstig artikel 3.7,
zevende lid van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:42 van de Algemene wet
bestuursrecht;

6. dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag van bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk
van 26 september 2019.

gemeenteraad,

J.M. van
Griffier

n-Hermans Callewaert e Groot
Voorzitter
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