


 

 

Nota van zienswijzen  

 
Ontwerp bestemmingsplan  

“Paraplu bestemmingsplan Wonen.” 
 
 
 
Vanaf 10 juli 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan “paraplu bestemmingsplan Wonen” 6 
weken ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen bij de gemeenteraad zijn/haar 
zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. In deze nota staan de ontvangen 
zienswijzen, de gemeentelijke reactie daarop en de wijzigingen in het bestemmingsplan. 
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het gaat om een bestemmingsplan dat voor heel de gemeente Altena dezelfde begrippen 
worden gebruikt voor Wonen, Woning, Wooneenheid en Huishouden.  
Het bestemmingsplan is voorbereid op grond van 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening. De 
procedure is bekendgemaakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Wie heeft er een zienswijze gestuurd?  
In de periode van terinzagelegging zijn er 4 zienswijzen ontvangen: 

1. Burgerbrief 1, d.d.15-8-2019  
2. Hervormde gemeente Andel, d.d. 15-8-2019 
3. Bestuursrechtelijk Adviesburo Menhart, namens burgers, d.d. 21-8-2019 
4. Boskamp & Willems Advocaten, namens burger, 12-8-2019 
5. Burgerbrief 2, d.d. 20-8-2019 

 
Hoe ziet de inhoud van deze nota er uit? 
Hoofdstuk 1:  Samenvatting van de zienswijzen met gemeentelijke beantwoording. 
Hoofdstuk 2:  Wijzigingen die doorgevoerd worden.
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1. Beantwoording zienswijzen 
 

1. Zienswijze: Burgerbrief 1 

Ontvangstdatum: 15 augustus 
2019 

 

Inhoud zienswijze Beantwoording gemeente 

De indiener geeft aan dat hij twee 
woningen in eigendom heeft waar 
arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Het 
huidig bestemmingsplan, geldend voor 
deze woningen, staat  het gebruik van 
deze woning voor arbeidsmigranten 
toe. Het gebruik van deze woningen 
komt met dit parapluplan onder het 
overgangsrecht. Indiener wil van de 
gemeente de zekerheid dat het gebruik 
over 15 of 20 jaar ook nog is 
toegestaan. 
 
 

Het gebruik van een woning door 
arbeidsmigranten is alleen toegestaan als 
deze arbeidsmigranten vallen onder de 
definitie van één huishouden. Op het 
moment dat dit niet zo is, dan is het 
gebruik van deze woning onder het 
overgangsrecht geplaatst. Dit houdt in dat 
bij een eerstvolgende planherziening, het 
gebruik van de woning positief bestemd 
moet worden of een uitsterfregeling moet 
worden opgenomen.. Met de vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘Kom Andel-
Bronkhorst 1’, is het gebruik van deze 
woning als kamergewijze verhuur al onder 
het overgangsrecht geplaatst. Met dit 
paraplubestemmingsplan Wonen 
veranderd er niets aan de bestaande 
situatie en dat beoogt het plan ook niet. 
Het parapluplan ziet immers op de situatie 
waar het nog niet goed is geregeld. Het 
gebruik blijft daarmee onder de 
overgangsbepalingen van ‘Kom Andel 
Bronkhorst 1’ vallen. 
 
Zienswijze ongegrond  

2. Zienswijze: Hervormde gemeente Andel 

Ontvangstdatum: 15-8-2019  

Inhoud reactie Beantwoording gemeente 

De indiener geeft aan dat ze een 
woning in gebruik hebben voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten. 
Deze woning werd al zo gebruikt voor 
de inwerkingtreding van het huidig 
bestemmingsplan Waau 2017. Op het 
moment van aanvang van het huidig 
gebruik was bestemmingsplan Kom 
Andel van kracht. Het gebruik van de 
woning komt met dit paraplu plan 
onder het overgangsrecht. Indiener wil 
van de gemeente de zekerheid dat het 
gebruik over 15 of 20 jaar ook nog 
steeds is toegestaan. 
 
 

Het gebruik van een woning door 
arbeidsmigranten is alleen toegestaan als 
deze arbeidsmigranten vallen onder de 
definitie van één huishouden. Op het 
moment dat dit niet zo is, dan is het 
gebruik van deze woningen onder het 
overgangsrecht geplaatst. Dit houdt in dat 
bij een eerstvolgende planherziening, het 
gebruik van de woning positief bestemd 
moet worden of wordt wegbestemd. 
Zienswijze ongegrond 

 

3. Zienswijze: Bestuursrechtelijk adviesburo Menhart 

Ontvangstdatum: 21-8-2019  

Inhoud reactie Beantwoording gemeente 
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A. De indiener geeft aan dat zijn 
cliënten een aantal panden in 
gebruik hebben voor de 
huisvesting van 
arbeidsmigranten. Ze betwisten 
de nut  en noodzaak van het 
bestemmingsplan, omdat 
voorschriften voor 
kamergewijze bewoning zijn 
opgenomen in het Bouwbesluit 
2012. Voor overlast situaties 
kan op basis van de APV 
worden opgetreden of de 
gemeente kan dit regelen via 
een exploitatievergunning. Voor 
de gemeente zijn er dus 
voldoende middelen 
beschikbaar voor 
bestuursrechtelijke handhaving. 
Cliënten vinden het paraplu 
bestemmingsplan wonen in 
combinatie met de beleidsregel 
huisvesting uitzendmigranten 
Altena 2019 een onjuist en te 
verstrekkend middel is om 
andere woonvormen in 
juridisch-planologische zin te 
reguleren. Voor het aanpassen 
van het geldend 
bestemmingsplan middels het 
paraplu bestemmingsplan 
bestaat daarom geen ruimtelijke 
relevante reden. 

 
B. Het gebruik van de panden is in 

overeenstemming met het 
geldende bestemmingsplan. De 
voormalige gemeente 
Woudrichem en de huidige 
gemeente Altena hebben nooit 
tegen dit gebruik handhavend 
opgetreden. Het gebruik komt 
met dit paraplu 
bestemmingsplan onder het 
overgangsrecht te vallen. De 
gedachte achter het 
overgangsrecht is dat het 
gebruik binnen 10 jaar wordt 
beëindigd. Cliënten zijn niet 
voornemens het gebruik binnen 
10 jaar te beëindigen. Zij vinden 
dan ook dat het gebruik van 
deze panden positief moet 
worden bestemd. Jurisprudentie 
geeft aan dat dit ook moet, 

Het nut van dit bestemmingsplan is dat op 
deze manier het gebruik van woningen 
specifieker wordt gemaakt.  
 
Daarnaast regelt het Bouwbesluit 2012 en 
de APV niet alle ruimtelijk relevante zaken 
die van invloed zijn op het woon- en 
leefklimaat van de omgeving. Deze 
woningen zijn gebouwd als 
eengezinswoning, met een daarbij 
behorende parkeernorm. De parkeernorm 
bij kamergewijze bewoning is anders dan 
bij gebruik als eengezinswoning.  
 
Door dit bestemmingsplan kan de 
gemeente beter afwegen of een woning 
en de woonomgeving geschikt is voor 
kamergewijze bewoning. Ook kan een 
afweging worden gemaakt hoeveel 
kamers of personen in de woning passend 
is. Het zorgt ook voor grip op de 
volkshuisvestelijke balans in een dorp.  
 
Zienswijze ongegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een eengezinswoning is gebouwd met de 
bedoeling dat deze wordt gebruikt door 
één huishouden. Kamergewijze bewoning 
is een ander gebruik dan gebruik door een 
huishouden. Met andere ruimtelijke 
relevante gevolgen. Om deze reden willen 
we dit gebruik niet rechtstreeks in iedere 
woning toestaan. En kunnen we beter 
afwegen op welke wijze kamergewijze 
bewoning wel is toegestaan met behoud 
van een goed woon- en leefklimaat voor 
de omgeving.  
 
Zienswijze ongegrond 
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tenzij er op basis van nieuwe 
inzichten niet langer in 
overeenstemming is met een 
goede ruimtelijke ordening en 
het belang bij de beoogde 
nieuwe regeling zwaarder 
weegt dan de gevestigde 
rechten. 

C. Er zijn geen onderzoeken 
gedaan die nieuwe inzichten 
geven zodat het 
gerechtvaardigd is dat een 
zwaardere 
bestemmingsregeling geldt. De 
gevolgen van dit 
bestemmingsplan zijn in 
verhouding tot de huidige 
rechtmatige situatie voor 
cliënten groot en 
disproportioneel. Daarnaast zal 
dit leiden tot imago schade. 

 
 

D. Het bestemmingsplan bevat 
een afwijkingsbevoegdheid. 
Daarin staat dat getoetst wordt 
aan geldende gemeentelijke 
beleidsregels. Onduidelijk is 
over welke beleidsregels het 
hier gaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Hetgeen onder lid 3 en 4 van 
deze afwijkingsbevoegdheid 
staat genoemd is een 
subjectieve beoordeling, omdat 
objectieve criteria hier 
ontbreken. 

 
F. Cliënten vragen lid 5 van de 

afwijkingsbevoegdheid te 
schrappen, omdat over 
plankosten nergens eerder in 
de regels wordt gesproken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cliënten kunnen het huidig gebruik onder 
het overgangsrecht voortzetten. Daarmee 
zijn er geen directe gevolgen voor het 
huidig gebruik en is er geen sprake van 
imago schade. 
 
Zienswijze ongegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getoetst zal worden aan gemeentelijke 
beleidsregels die geldig zijn op het 
moment dat een ontheffingsaanvraag 
wordt ingediend. Bij de beoordeling van 
een ontheffingsaanvraag wordt 
aangegeven aan welke beleidsregels is 
getoetst. Op dit moment kent de 
gemeente slechts 1 beleidsregel die gaat 
over kamergewijze bewoning.   
 
Zienswijze ongegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de beoordeling van de 
ontheffingsaanvraag zal onderbouwd 
moeten worden gemotiveerd waarom er 
sprake zal zijn van hetgeen genoemd 
onder lid 3 en 4.  
Zienswijze ongegrond 
 
 
Het gaat hier om de kosten die gemaakt 
worden ten gevolge van het gewijzigde 
gebruik overeenkomstig artikel 3.1. 
Daarmee wordt getoetst of het gewijzigde 
gebruik financieel haalbaar is. 
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G. Lid 6 moet verduidelijkt worden 
met objectieve eisen die 
worden gesteld aan de 
ruimtelijke motivatie. 

 
 

Zienswijze ongegrond 
Deze eisen staan in de genoemde 
gemeentelijke beleidsregels. 
Zienswijze ongegrond 
 

 
 

4. Zienswijze: Boskamp & Willems advocaten 

Ontvangstdatum: 12-8-2019  

Inhoud reactie Beantwoording gemeente 

A. In de toelichting van het 
bestemmingsplan wordt niet 
ingegaan op de kennelijke 
problemen die er zijn van de 
huisvesting van 
arbeidsmigranten in woningen. 
Evenmin wordt ingegaan op de 
behoefte aan huisvesting voor 
arbeidsmigranten. In zoverre 
voldoet het bestemmingsplan 
niet aan het zorgvuldigheids- en 
motiveringsbeginsel, waardoor 
niet duidelijk is of het ontwerp-
paraplubestemmingsplan 
bijdraagt aan een goede 
ruimtelijke ordening. Een 
algeheel verbod draagt niet bij 
aan het creëren van voldoende 
en kwalitatief deugdelijke 
woonruimte voor 
arbeidsmigranten. 

 
B. In het bestemmingsplan 

ontbreekt een passende 
regeling voor reeds bestaande 
situaties waar sprake is van 
meerdere huishoudens in een 
woning. Bestaande legale 
situaties kunnen alleen onder 
het overgangsrecht worden 
gebracht indien daarvoor 
zwaarwegende ruimtelijke 
argumenten bestaan. Dit vereist 
een inventarisatie en per 
situatie een afweging. Deze 
ontbreekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In paragraaf 1.1. van het 
bestemmingsplan staat waarom de 
gemeente van mening is waarom dit 
bestemmingsplan wordt opgesteld.  We 
zien verschillen in de 
begripsomschrijvingen van de begrippen 
huishouden, wonen, woning of 
wooneenheid van de verschillende 
bestemmingsplannen. Met als gevolg dat 
woningen gebruikt worden op een manier 
die anders is dan waarvoor deze 
woningen zijn gebouwd. Een voorbeeld 
daarvan is de kamergewijze bewoning van 
eengezinswoningen. Een dergelijk gebruik 
is van invloed op de woon- en 
leefomgeving. Om deze reden willen wij 
het gebruik van een woning anders dan 
door één huishouden niet rechtstreeks  
toestaan. 
Zienswijze ongegrond 
 
 
Bestaande situaties komen onder het 
overgangsrecht te vallen. Bij een 
eerstvolgende herziening van het 
bestemmingsplan zal de afweging 
gemaakt moeten worden of hiervoor een 
positieve bestemming moet worden 
opgenomen of dat het gebruik wordt 
wegbestemd. Op basis van ervaringen zijn 
wij van mening dat kamergewijze 
bewoning niet in iedere eengezinswoning 
in overeenstemming is met een goede 
ruimtelijke ordening. Een 
eengezinswoning is gebouwd met de 
bedoeling dat deze wordt gebruikt door 
één huishouden. Kamergewijze bewoning 
is een ander gebruik dan gebruik door een 
huishouden. Met andere ruimtelijke 
relevante gevolgen. Om deze reden willen 
we dit gebruik niet rechtstreeks toestaan. 
En kunnen we beter afwegen op welke 
wijze kamergewijze bewoning wel kan 
worden toegestaan. Dan doelen we o.a. 
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C. Cliënten hebben twee woningen 
in gebruik voor de huisvesting 
van arbeidsmigranten en zijn 
niet voornemens dit binnen de 
planperiode van het huidig 
bestemmingsplan of binnen de 
planperiode van dit ontwerp 
bestemmingsplan te 
beëindigen. Deze bestaande 
situaties mogen niet zonder 
meer onder het overgangsrecht 
worden gebracht. Gevraagd 
wordt deze positief te 
bestemmen. 

 
 
 
 
 

D. De begrippen huishouden en 
woning of wooneenheid zijn in 
dit ontwerp bestemmingsplan 
anders dan de definities in de 
beleidsregel huisvesting 
uitzendmigranten Altena 2019. 
Dit leidt tot onduidelijkheid en 
rechtsonzekerheid. 

E. De definitie huishouden leidt tot 
onduidelijkheid en mist deels 
ook ruimtelijk relevantie. 
Wanneer is sprake van 
economisch-consumptieve 
eenheid? Het begrip beoogt 
alleen samenlevingsvormen 
met een vergaande mate van 
onderlinge verbondenheid en 
continuïteit. De ruimtelijke 
relevantie daarvan ontbreekt. 

 
 
 
 

op het aantal personen per woning, het 
parkeren etc.  
Zienswijze ongegrond 
 
Het gebruik wordt onder het 
overgangsrecht geplaatst omdat we van 
mening zijn dat deze woningen gebouwd 
zijn als woning voor het gebruik van één 
huishouden en niet voor de kamergewijze 
verhuur. Een omissie in de begrippen van 
het bestemmingsplan zorgt ervoor dat 
kamergewijze bewoning zonder ontheffing 
is toegestaan, niet omdat daar bewust 
voor is gekozen. Kamergewijze bewoning 
is van invloed op het woon- en leefklimaat 
van de omgeving. Denk aan: parkeerdruk, 
(geluid)overlast, maar ook op het aanbod 
beschikbare eengezinswoningen. Op deze 
manier kunnen we (beter) reguleren op 
welke wijze en waar kamergewijze 
bewoning wel mogelijk zou kunnen zijn. 
Zienswijze ongegrond 
 
De beleidsregel waar hiernaar wordt 
verwezen wordt aangepast. Dit traject is al 
in gang gezet. Daarmee hoeven de 
begrippen in dit bestemmingsplan niet te 
worden aangepast. 
Zienswijze ongegrond 
 
 
Het begrip beoogt inderdaad alleen 
samenlevingsvormen met een vergaande 
mate van onderlinge verbondenheid. 
Andere vormen van samenlevingsvormen 
gaan (vaak) gepaard met gevolgen voor 
het woon- en leefklimaat van de omgeving 
(zoals o.a. parkeerdruk en 
(geluid)overlast). En zijn daarmee alleen 
toegestaan als deze gevolgen worden 
beperkt of opgelost. 
Zienswijze ongegrond 

 
 
 

5. Zienswijze: Burgerbrief 2 

Ontvangstdatum: 20 augustus 2019  

Inhoud zienswijze Beantwoording gemeente 

De indiener geeft aan dat hij een 
woning in eigendom heeft waar al 
sinds 2014 arbeidsmigranten zijn 
gehuisvest. Het huidig 

De bestaande situatie wordt met dit 
bestemmingsplan onder het 
overgangsrecht geplaatst. Dit houdt in dat 
bij een eerstvolgende planherziening, het 
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bestemmingsplan, geldend voor deze 
woning, staat  het gebruik van deze 
woning voor arbeidsmigranten toe. Met 
dit parapluplan mag er nog maar 1 
huishouden wonen. Er kunnen 
uitzonderingen worden gemaakt, maar 
dan is het de willekeur van de 
gemeente. Als je een wijziging even 
over het hoofd ziet, dan staan onze 
arbeidsmigranten ineens op straat. 
Deze arbeidsmigranten zijn vaak niet 
op de hoogte van deze veranderingen, 
waardoor deze bevolkingsgroep zeer 
wordt benadeeld. Het gebruik van deze 
woningen komt met dit parapluplan 
onder het overgangsrecht. Indiener wil 
van de gemeente de zekerheid dat het 
gebruik over 20 of 30 jaar ook nog is 
toegestaan. 
 
 

gebruik van de woning positief bestemd 
moet worden of wordt wegbestemd. Met 
dit bestemmingsplan worden 
arbeidsmigranten niet ineens op straat 
gezet. 
Onder voorwaarden kan kamergewijze 
bewoning worden toegestaan. In dat geval 
wordt getoetst of de woning en 
woonomgeving geschikt zijn voor 
dergelijke bewoning.  
 
Zienswijze ongegrond  

 
2. Aanpassingen ontwerpbestemmingsplan  
 
De ingediende zienswijzen leidt niet tot aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan. Ook 
zijn er geen ambtelijke wijzigingen van het plan. Het bestemmingsplan wordt dan ook 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
 


