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Voorbereidingsbesluit'paraplubestemmingsplan Wonen'

AAN LE IDING

Dit jaar is de Huisvestingsverordening Westland 2019 en zijn de nadere beleidsregels vastge-
steld. Deze huisvestingsregelgeving en -beleid is er om de schaarste op de woningmarkt te regu-
leren, maar is niet het juiste instrument om een goed woon- en leefklimaat te borgen. Om een
goed woon- en leefklimaat te borgen is ook een planologische regeling nodig. Deze planologische
regeling ontbreekt momenteel voor de kernen van het Westland. Ook is er toename van initiatie-
ven waarbij geconstateerd is dat de huidige bestemmingsplannen onvoldoende kaders geven om
negatieve effecten op de leefomgeving tegen te gaan.

ln de bestemmingsplannen in de kernen van de gemeente Westland wordt namelijk een ruime be-
stemmingsomschrijving gehanteerd voor het wonen door nauwelijks iets te beperken, behoudens
een enkele extra functieaanduiding. ln bijvoorbeeld de bestemmingsplannen'Centrum Naatdwijk',
'Woonkern's-Gravenzande' en'Kern Maasdijk' worden in respectíevelijk de voorschriften artikel
18.1, onder a; 18.1 onder a; en 15.1, onder a, als omschrijving gegeven: 'de voor 'Wonen' aange-
wezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;'. Uit de rechtspraak van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State volgt dat onder dergelijke bestemmingsomschrijvingen diverse
uiteenlopende vormen van huisvesting begrepen dienen te worden (Zie bv: ABRS 10 maart 2010,
ECLI :NL:RVS:201 0:81701 3; en ABRS 6 juni 2018, ECLI :NL:RVS:201 8:1 882).

Een dergelijke ruime omschrijving kan leiden tot een ongewenste functiemenging en een potenti-
eel negatief effect op leefbaarheid in wijken, buurten en straten. Denk hierbij aan overbewoning,
geluidsoverlast, parkeerdruk etc. Door deze impact is er de wens om een'paraplubestemmings-
plan Wonen'voor te bereiden. Zo kunnen er ontwikkelingen voorkomen waarbij woningen worden
opgekocht voor bijvoorbeeld kamergewijze verhuur of splitsing die ongewenst worden geacht,
maar door de huidige regelgeving niet in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan.

Omdat het opstellen van een'paraplubestemmingsplan Wonen'tijd kost en de wens er ligt om
ongewenste ontwikkelingen per direct tegen te gaan, is dit voorbereidingsbesluit opgesteld.

DOE LSTE LLING

Met het.voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende regels wordt verdere uitbreiding van on-
gewenste ontwikkelingen ten aanzien van de functie 'wonen', al dan niet binnen een bestemming
of via een functieaanwijzing toegestaan, tegengegaan tijdens de voorbereidingstijd van het'pata-
plubestemmingsplan Wonen'.

AR UMENTATIE

1.1 Door een voorbereidingsbesluit te nemen, kunnen er maatregelen ter bescherming tegen
ongewenste ontwikkelingen worden genomen.

Doordat er in de bestemmingsplannen geen defi nitie van "wonen'is opgenomen, zijn diverse
uiteenlopende vormen van huisvesting toegestaan, waaronder kamergewijze verhuur. Omdat we
dergelijke ontwikkelingen meer willen reguleren en niet bij recht willen toestaan, wordt er een
paraplubestemmingsplan'Wonen'voorbereid. Echter om direct ongewenste ontwikkelingen tegen
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te gaan gedurende de voorbereidingstijd van het bestemmingsplan is dit voorbereidingsbesluit

opgesteld.

1.2 De ruimtelijke procedure tot het yasfsfe//en van een paraplubestemmingsplan kost tiid.

Een gedegen voorbereiding van een paraplubestemmingsplan en de procedure tot het vaststellen

daarvan neemt de nodige tijd in beslag. Door het vaststellen van een voorbereidingsbesluit wordt

het gebied tijdelijk'op slot' gezet voor de duur van maximaal 1 iaar. Verdere ongewenste

ontwikkelingen worden vanaf het moment van publicatie direct een halt toe geroepen.

1.3 Dit is noodzaketijk om dat er geen definitie is opgenomen van "wonen".

Doordat er in de bestemmingsplannen geen defi nitie van "wonen'is opgenomen, ziin diverse

uiteenlopende vormen van huisvesting toegestaan, waaronder kamergewijze verhuur toegestaan.

De plangebieden van de bestemmingsplannen'Glastuinbouwgebied Westland','Bestemmingsplan
poelzone','Croenc Schakcl','1't" herziening Groene Schakel'en'Glastuinbor.rwgehiecl
Boomawatering'maken geen onderdeel uit van het plangebied. ln planregels van deze

bestemmingsplan is niet'het wonen'opgenomen, maar'het wonen in een woning', waarbij een

woning als volgt is gedefinieerd:

woning
een complex van ruimten (zoals het hoofdgebouw, aan-, uitbouw, aangebouwd biigebouw en

vrijstaand bijgebouw) dat btijkens indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van een

hui shouden.

Tevens is er in de specifieke gebruiksregels het volgende opgenomen

Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het gebruik

voor:
a. kamerbewoning;
b. zetfstandige woonruimte van een biigebouw;
c. zelfstandige kantoorruimte;
d. horeca;
e. detailhandel.

2.1 Door opname van het gebruiksverbod in het voorbereidingsbesluit mag gebruik van gebouwen

binnen de aangewezen gronden niet worden gewiizigd.

Zonder een dergelijk verbod kan gebruik worden gewijzigd als dit niet gepaard gaat met een

activiteit bouwen. Bovendien wordt ook voorkomen dat gedurende de ontwikkeling van het

paraplubestemmingsplan ongewenste partijen kunnen anticiperen op overgangsrecht door toch

voor terinzagelegging van een (ontwerp-)bestemmingsplan onwenselijke activiteiten uit te voeren.

3.1 hierdoor worden voor het gehele plangebied van het paraplubestemmingsplan wonen

eensluidende definities opgenomen.

Doordat er geen defi nitie is opgenomen voor het begrip'wonen'is het noodzakelijk om definities

op te nemen voor de genoemde begrippen. Voor het begrip woning is aangesloten bij de defi nitie

die al is opgenomen in de bestemmingsplannen in het Westland. Voor de begrippen'huishouden'

en'duurzaam gemeenschappetijke huishouding'is aangesloten bij de definities zoals opgenomen

in de gemeentelijke huisvestingsverordening.
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4.1 Door deze regeling van foepassing te verklaren, kunt u ten behoeve van gewenste
ontwikkelingen afwijken van het verbod.
Door een afwijking op te nemen in het voorbereidingsbesluit is een mogelijkheid opgenomen om
te kunnen afwijken voor gewenste ontwikkelingen. Op grond van artikel 3.3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (wabo) kan het college de aanhoudingsplicht van
omgevingsvergunningen doorkruisen en zo wenselijke ontwikkelingen alsnog toestaan.

5.1 Op grond van artikel 3.7 lid 2 Wet ruimtelijke ordening kan de gemeenteraad zelf bepalen
wanneer ze een voorbereidingsbesluit in werking laat treden.
Vanwege de publicatie op ruimtelijkeplannen moet er wel duidelijkheid zijn dat het besluit is
genomen. Gekozen is om het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag van
be kend m a ki ng.

6.1 Het niet opleggen van geheimhouding kan leiden tot ongewenste effecten.
Een voorbereidingsbesluit wordt genomen om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen
plaats vinden. Als het besluit openbaar gemaakt zou worden voor bekendmaking, kan dit voor
partijen aanleiding zijn om nog snel voor inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit
aanvragen omgevingsvergunningen in te dienen voor ontwikkelingen die ongewenst zijn. Dat is de
reden dat aangeraden wordt om een geheimhouding op te leggen.

R¡SICO'S EN KANTTEKENIN

1 .Met fief vasf sfe llen van het voorbereidingsbesluit worden aanvragen omgevingsvergunning
aangehouden
Door vaststelling van een voorbereidingsbesluit geldt een aanhoudingsplicht voor bouw- en
aanlegactiviteiten. Dit betekent dat omgevingsvergunningen die passen binnen het van kracht
zijnde bestemmingsplan toch niet mogen worden verleend. Deze aanhouding kan worden
doorbroken, indien het plan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde
paraplubestemmingsplan. Uitgangspunt voor de beoordeling hiervan is de bewoning in een woning
door maximaal één huishouden.

Door vaststelling van het voorbereidingsbesluit zijn woonvormen met meer dan één huishouden
niet meer van rechtswege mogelijk.

n.v.t

FINANCIE N

COM M U N ICATIEPARA RAAF

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening wordt het voorbereidingsbesluit voor een ieder
ter inzage gelegd. De kennisgeving wordt gepubliceerd.

EXÏERN OVÊRLEG

n.v.t
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Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor een jaar. Als binnen deze periode een nieuw

ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied ter inzage wordt gelegd, neemt het ontwerpbestem-

mingsplan de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over. Wanneer er echter geen

ontwerpbestemmingsplan binnen de termijn van 1 jaar ter inzage wordt gelegd, dan vervalt het

voorbereidingsbesluit en moeten alle aangehouden bouwaanvragen alsnog worden verleend.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar o'f beroep open.
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Burgemeester en wethouders van Westland,
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De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 ianuari 2020, met de volgende bij-
lag e( n ):

. Situatietekening plangebied (19-0316093)

gelet op het bepaalde in artikel 3.7 van de wet ruimtelijke ordening;

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 04 februari 2020 en gehoord de beraadslagin-
gen van onderhavige vergadering;

besluit:

1. Op basis van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te verklaren dat een "paraplube-

stemmingsplan Wonen" wordt voorbereid voor het grondgebied van de gemeente met uitzonde-

ring van het glastuinbouwgebied en de kust, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende

tekening;
2. Te bepalen op grond van artikel 3.7 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening dat het verboden is

om het gebruik van gronden en bouwwerken binnen het aangewezen plangebied waarbinnen

de functie'wonen'al dan niet binnen een bestemming of via een functieaanwijzing is toege-

staan, te wijzigen door:
a. het (laten) bewonen van een woning door meer dan één huishouden (bijvoorbeeld ka-

merbewon ing );
b. een toename van het op het moment van inwerkingtreding van het voorbereidingsbe-

sluit legale bestaande aantal huishoudens per woning;

c. het splitsen van een woning in meerdere zelfstandige woningen.

3. ln het besluit definities op te nemen van de begrippen "Wonen", "Woning", "Huishouden" en

" duurzaam gemeenschappeIiike huishouding"'.
. "wonen": het gehuisvest zijn in een woning;
. "woning" wordt verstaan: een complex van ruimten, dat blijkens de indeling en in-

richting bestemd is voor de huisvesting van één huishouden;
¡ "huishouden": een alleenstaande of twee of meer personen die een duurzaam ge-

meenschappelijke huishouding (willen) voeren;
. "duurzaam gemeenschappelijke huishouding": een vaste groep van personen tussen

wie een band bestaat die het enkel gezamenlijk bewonen van bepaalde woonruimte

te boven gaat en die de bedoeling heeft om bestendig voor onbepaalde tijd een

huishouden te vormen. Er dient ook sprake te zijn van een samenlevingswens tus-

sen de personen die niet overwegend wordt bepaald door de beslissing om de be-

trokken woonruimte te delen;
4. Te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van

het bepaalde onder 2 genoemde verbod indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbe-

reiding zijnde bestemmingsplan of indien het plan kan worden voorzien van een goede ruimte-

lijke onderbouwing;
5. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag van bekendmaking.
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Aldus besloten door de raad in zijn b loten vergadering van 1 8 februari 2020,

de griffier, de tte r,

F. Bergmans Aren d s
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