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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2020;

gelet op artikel 3.7 Wro,

besluit:
'1. te verklaren dat een 'paraplubestemmingsplan Wonen en Parkeren'wordt vooóereid voor het

gehele grondgebied van de gemeente;
2. op grond van artikel 3.7 lid 4 Wro te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en

bouwwerken binnen de gemeente Goeree-OverÍlakkee waar op basis van de
bestemmingsplanregels 'wonen' al dan niet binnen een bestemming of via een functieaanwrjzing
is toegestaan, te wijzigen door.
a. het (laten) bewonen van een woning door meer dan één huishouden (buvooóeeld

kamerbewoning),
b. een toename van het op het moment van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit

legale bestaande aantal huishoudens per woning;
3. te bepalen dat in dit besluit wordt verstaan onder:

a. wonen. de huisvesting van één huishouden;
b. woning. een complex van ruimten dat blijkens de indeling en inrichting bestemd is voor de

huisvesting van één huishouden;
c. huishouden: een alleenstaande of twee of meer personen die een duuzaam

gemeenschappehjke huishouding (willen) voeren;
d. duurzaam gemeenschappelUke huishouding; een vaste groep van personen tussen wie een

duurzame band bestaat die het enkel gezamenlijk bewonen van bepaalde woonruimte te
boven gaat en die de bedoeling heeft bestendig voor onbepaalde trjd een huishouden te
vormen, waarbij sprake is van een samenlevingswens tussen de personen die niet
ovenivegend wordt bepaald door de beslissing om de betrokken woonruimte te delen

4. te bepaleridat burgemeester en wethouders b[ omgevingsvergunning kunnen afwjken van dit
verbod indien:
a. Voorzien wordt in voldoende parkeerruimte op eigen terrein dan wel beschikbaar is in de

openbare ruimte;
b. er sprake is van het bieden mantelzorg oí andere vormen van zorg waarbij de bewoners een

gezamenlijke huishouding drijven;
c. sprake is van andere woonvormen, anders dan het gebruik zoals bedoeld in het

bovenstaande lid zolang het aantal huishoudens per woning niet meer dan twee bedraagt.
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Beslispunten
1. Te verklaren dat een 'paraplubestemmingsplan Wonen en Parkeren' wordt voorbereid voor het

gehele grondgebied van de gemeente.
2. Op grond van artikel 3.7 lid 4 Wro te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en

bouwwerken binnen de gemeente waar op basis van de bestemmingsplanregels 'wonen' al dan
niet binnen een bestemming of via een Íunctieaanwijzing is toegestaan, te wijzigen door:
a. Het (laten) bewonen van een woning door meer dan één huishouden (brjvoorbeeld

kamerbewoning);
b. Een toename van het op het moment van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit

legale bestaande aantal huishoudens per woning.
3. Te bepalen dat in dit besluit wordt verstaan onder:

a. wonen: de huisvesting van één huishouden;
b. woning: een complex van ruimten dat blijkens de indeling en inrichting bestemd is voor de

huisvesting van één huishouden;
c. huishouden: een alleenstaande oÍ twee of meer personen die een duuzaam

gemeenschappelijke huishouding (willen) voeren;
d. duuzaam gemeenschappelijke huishouding; een vaste groep van personen tussen wie een

duurzame band bestaat die het enkel gezamenli,k bewonen van bepaalde woonruimte te
boven gaat en die de bedoeling heeft bestendig voor onbepaalde tijd een huishouden te
vormen, waarbij sprake is van een samenlevingswens tussen de personen die niet
overwegend wordt bepaald door de beslissing om de betrokken woonruimte te delen.

4. Te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afrri.jken van dit
verbod indien:
a. Voorzien wordt in voldoende parkeerruimte op eigen terrein dan wel beschikbaar is in de

openbare ruimte;
b. Er sprake is van het bieden mantelzorg of andere vormen van zorg waarb| de bewoners een

gezamenlUke huishouding drijven,
c. Sprake is van andere woonvormen, anders dan het gebruik zoals bedoeld in het

bovenstaande lid zolang het aantal huishoudens per woning niet meer dan twee bedraagt.

lnleiding
Het gebruik van reguliere woningen voor kamerverhuur, bijvoorbeeld aan tijdelijke werknemers leidt
in toenemende mate tot ongewenste gevolgen. De toch al onder druk staande woningvoorraad komt
doordat deze woningen van de markt verdwijnen verder onder druk te staan en daarnaast heeft
kamerverhuur vaak nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de directe omgeving.
U hebt de wens uitgesproken meer grip te krijgen op de huisvesting van tijdelijke werknemers en dit
niet zonder meer overal toe te willen staan. Momenteel is er beleid in ontwikkeling waarin verder
ingegaan wordt op hoe we als gemeente de huisvesting van tijdelilke werknemers c.q.
arbeidsmigranten willen regelen. Een speerpunt van dit beleid is al duidelijk en dat is dat we in ieder
geval ongecontroleerde huisvesting van tijdeluke werknemers in de vorm van kamerverhuur in de
kernen willen voorkomen.
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De huidige regelgeving zoals die in het merendeel van de geldende bestemmingsplannen is
neergelegd maaK dat het niet mogelijk is vooMaarden te stellen aan kamerverhuur. De reden
hiervoor is het ontbreken van een deÍinitie van het begrip'wonen'in het bestemmingsplan. Op
percelen waar 'wonen' op basis van de bestemmingsplanregels wordt toegestaan heeft dit als
gevolg dat wonen moet worden uitgelegd naar het gewoon spraakgebruik zoals bedoeld in de Dikke
van Dale. Hieruit volgt dat onder wonen diverse woonvormen, waaronder kamerverhuur moet
worden verstaan. Kamerverhuur maaK het mogelijk de verschillende ruimtes in een woning te
verhuren aan verschillende personen. Zodoende is het mogelijk zonder nadere toestemming
reguliere woningen te gebruiken voor de huisvesting van tijdeli.ike werknemers

Het huisvesten van tijdelijke werknemers in de kernen hoeft niet per definitie problemen op te
leveren. Huisvestingsvormen die vergelijkbaar zi.jn met de huisvesting van een regulier huishouden
zijn aanvaardbaar en hebben in de regel geen gevolgen voor de leefbaarheid. De leefbaarheid kan
echter wel in het gedrag komen wanneer er sprake is van kamerverhuur. Als gevolg hiervan kunnen
sneller parkeerproblemen ontstaan waar omwonenden vaak last van hebben. Daarnaast is bij
kamerverhuur het risico op over bewoning vaak een stuk groter. Wat betekent dat de kwaliteit van
de leefomstandigheden van de tijdelijke werknemers zelf in het gedrang komt.

Om kamerverhuur zonder nadere afweging in de kernen te voorkomen is een zogeheten
paraplubestemmingsplan in voorbereiding dat er onder meer toe dient om aan alle
bestemmingsplannen een definitie van het begrip wonen toe te voegen, waarbrj onder 'wonen' wordt
verstaan het huisvesten van één huishouden. Het opstellen van een dergelijk bestemmingsplan
vergt echter tijd. Het is echter wenselijk dat er op korte termijn al voorwaarden kunnen worden
gesteld aan de kamerverhuur in de kernen.

Doelstelling
De leefbaarheid van de kernen in stand houden door ervoor te zorgen dat reguliere woningen niet
voor kamerverhuur kunnen worden aangewend, maar gebruikt worden voor de huisvesting van één
huishouden.

Argumenten
1. U bent uitsluitend bevoegd

U bent op grond van artikel 3.7 Wro uitsluitend bevoegd een voorbererdingsbesluit te nemen.
Middels dit voorstel stellen wij u voor het door ons voorgestelde voorbereidingsbesluit te
bekrachtigen zodat het besluit rechtskracht verkri,lgt.

2. Voorbereidingsbesluit zorgt voor een tijdehjke oplossrng
Zoals aangegeven is het voorbereidingsbesluit een tijdelijke maatregel die voorkomt dat gedurende
de tijd dat een bestemmingsplan in voorbereiding is ongewenste gebruikswijzigingen plaatsvinden.
Door in te stemmen met het voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat gedurende de tijd dat het
parapluplan voor onder andere wonen in voorbereiding is, het gebruik van bestaande woningen
gewijzigd kan worden om kamerverhuur mogelijk te maken.

3. Geeft de tijd voor een zorgvuldige voorbereiding
Een besluit tot het vaststellen van een bestemmingsplan dient zorgvuldig tot stand te komen, dient
aan te tonen dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en dient inzicht
te geven in de gemaakte belangenafiareging.
Deze voorwaarden maken dat het voorbereiden van een paraplubestemmingsplan voor onder
andere wonen de nodige tijd vraagt. Echter het is de wens van uw raad om op korte termi.jn nadere
voorurraarden te stellen aan het gebruik van woningen voor kamerverhuur. Door in te stemmen met
dit voorbereidingsbesluit wordt het op korte termijn verboden het gebruik van bestaande woningen
te wuzigen, waarmee tegemoetgekomen wordt aan die wens en ontstaat er tegelijkertijd de ruimte
om het paraplubestemmingsplan zorgvuldig voor te bereiden.

Eilandvisie
Dit voorstel is getoetst aan de volgende strategische kernthema's van de Eilandvisie
E ldentiteit;

Maatschappelijke balans;
X Kwaliteit, Besluit zorgt er voor dat de kwaliteit van de leefbaarheid in de

gemeente op peil blijft.
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Duurzaamheid,
lnnovatie,
Verbindingen.

Kanttekeningen
1 . Reikwijdte gebruiksvehod

ln het voorbereidingsbesluit is een verbod opgenomen om het gebruik van gronden met
bestemmingen die wonen toestaan feitelijk te wijzigen, tenzij het gaat om gebruik voor de
huisvesting van één huishouden. Het huidige gebruik van deze percelen mag dus niet langer
gewqzigd worden voor andere woonvormen.
ln de regel zal dit ervoor zorgen dat het gebruik van bestaande woningen voor kamerverhuur niet
langer mogelijk is. Een dergelijk verbod zorgt er echter ook voor dat woonvormen die wel gewenst
zijn, zoals bijvoorbeeld woonvormen waarbij mensen met een zorgindicatie in een reguliere woning
samenwonen niet langer zonder vergunning zijn toegestaan. Deze siluatie ontstaan overigens ook
wanneer het parapluplan in werking is getreden. Voor deze woonvormen geldt dat zij nu zonder
nadere voorwaarden een reguliere woning kunnen aanwenden voor dit gebruik. Na vaststelling van
het voorbereidingsbesluit en de vaststelling van het parapluplan is een dergelijk gebruik niet langer
zonder vergunning toegestaan, omdat woningen dan alleen nog maar voor de huisvesting van één
huishouden mogen worden gebruikt.

Overigens geldt, dat ondanks dat dergelijke gebruiksvormen in de regel minder bezwaren opleveren
dan sec kamerverhuur het ook voor die gevallen wenselijk is nadere voorwaarden ten aanzien van
bijvoorbeeld het parkeren te kunnen stellen. Ook voor die gebruiksvormen geldt dus dat het
wenselijk kan zijn om nadere voorwaarden te kunnen stellen.

Om te voorkomen dat gedurende de tijd dat het voorbereidingsbesluit van kracht is aan dergelijke
initiatieven geen medewerking kan worden verleend wordt in het voorbereidingsbesluit bepaald dat
het college onder bepaalde voorwaarden van het voorbereidingsbesluit kan afwijken zodat aan
dergelijke initiatieven medewerking kan worden verleend.

2. Niet voor bestaande gevallen
Het voorbereidingsbesluit ziet alleen op nieuwe gevallen. Bestaande woningen die voor
kamerverhuur worden gebruikt, mogen daarvoor gebruikt blijven worden. Wel geldt dat het gebruik
niet verder mag worden uitgebreid. Ook na inwerkingtreding van het parapluplan blijft dit zo op basis
van het wettelijk verplicht overgangsrecht dat in het bestemmingsplan moet worden opgenomen.

Financiële consequenties
Het voorstel heeft geen Íinanciële consequenties.

Kader
De bevoegdheid om een voorbereidingsbesluit te nemen volgt uit artikel 3.7 Wet ruimtelijke
ordening.

Planning
Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant en het gemeenteblad
op ofÍiciëlebekendmakingen. nl.

Bijlage(n):
. Raadsbesluit

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overfl akkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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