
BELEIDSREGEL NIET-ZELFSTANDIGE WOONRUIMTEN (KAMERVERHUUR)

(beleidsregel voor verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste 
lid, onder a, onder 2° van de Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor kamerverhuur)

Burgemeester en wethouders vaii de gemeente Goirle;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende, dat het wenselijk is om een beleidsregel vast te stellen voor de verlening van 
een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4, aanhef, 
negende lid, van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van niet-zelfstandige woonruimten (kamerverhuur); ./■

BESLUIT:

tot de vaststelling van de navolgende 'Beleidsregel niet-zelfstandige woonruimten 
(kamerverhuur)':

Artikel 1 Begrippen
a. besluit:

een besluit van het college van burgemeester en wethouders tot buitenplanse afwijking 
van het bestemmingsplan, voor de verhuur van niet-zelfstandige woonruimten 
(kamerverhuur);

b. buitenplanse afwijking:
een omgevingsvergunning waarmee met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 2.7 van het 
Besluit omgevingsrecht, kan worden afgeweken van het bestemmingsplan;

c. college:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;



d. kamerverhuur:

de verhuur van niet-zelfstandige woonruimte(n) binnen een (deel van een) bestaand 
(woon)gebouw met een woonbestemming aan personen voor niet-recreatieve 
bewoning;

e. niet-zelfstandige woonruimte (kamer):
een woonruimte voor maximaal één persoon welke geen eigen toegang heeft tot de 
openbare ruimte en welke niet door een persoon of huishouden kan worden bewoond, 
zonder dat deze daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen -zoals sanitair, 
kookgelegenheid, wasgelegenheid- buiten die woonruimte;

f. woonbestemming:
een gebouw dan wel een deel van een gebouw met de bestemming woning of 
(agrarische) bedrijfswoning, al dan niet op een andersoortige manier (mede) is bestemd 
voor woondoeleinden, die is opgenomen in het geldende bestemmingsplan op het 
moment dat een aanvrager een aanvraag indient voor kamerverhuur;

g. zelfstandige woonruimte:
een woonruimte welke een eigen toegang heeft en welke door een persoon of 
huishouden kan worden bewoond zonder dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke 
voorzieningen buiten die woonruimte, zoals sanitair, kookgelegenheid en 
wasgelegenheid.

Artikel 2 Aanvraag
De aanvraag voor een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan voor niet- 
zelfstandige woonruimte gaat naast de voorgeschreven stukken in ieder geval vergezeld van 
de volgende informatie en stukken:
a. volledige (persoons)gegevens van de eigenaar van de niet-zelfstandige woonruimte 

waarop de aanvraag betrekking heeft;
b. bewijs van eigendom van de niet-zelfstandige woonruimte waarop de aanvraag 

betrekking heeft en, voor zover van toepassing, bewijs dat de aanvrager gerechtigd is tot 
het doen van de aanvraag;

c. adres en kadastrale gegevens van de niet-zelfstandige woonruimte waarop de aanvraag
betrekking heeft; vU

d. het aantal personen dat dé niet-zelfstandige woonruimte gaat bewonen;
e. een plattegrond van de bestaande situatie voorzien van de oppervlakte maten;
f. een plattegrond van de gewijzigde situatie voorzien van de oppervlakte maten, waarbij is 

aangegeven welke ruimten als niet-zelfstandige Woonruimte zullen worden gebruikt.

Artikel 3 Besluit
In het besluit tot verlenen van de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan voor niet- 
zelfstandige woonruimte vermeldt het college in ieder geval de volgende informatie:
a. de eigenaar van de niet-zelfstandige woonruimte waarop de buitenplanse afwijking 

betrekking heeft;
b. hét adres van niet-zelfstandige woonruimte waarop de buitenplanse afwijking betrekking 

heeft;
c. het aantal niet-zelfstandige woonruimten dat als zodanig wordt gebruikt;
d. het maximum aantal bewoners van de niet-zelfstandige woonruimte;
e. de eventuele voorwaarden en voorschriften die aan de buitenplanse afwijking zijn

verbonden.



Artikel 4 Voorwaarde
Als voorwaarde bij het besluit wordt in ieder geval opgenomen dat de buitenplanse afwijking 
niet mag leiden tot een verstoring van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, dan wel 
een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het gebouw 
waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5 Weigering
Het college weigert een aanvraag om buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan voor 
niet-zelfstandige woonruimte indien;
a. het gebouw waarvoor de buitenplanse afwijking is aangevraagd geen woonbestemming 

heeft;
b. er sprake is van woningsplitsing of andersoortige toevoeging van zelfstandige 

woonruimte;
c. de aanvraag betrekking heeft op vrijstaande bijgebouwen, agrarische bedrijfsgebouwen 

of bedrijfsgebouwen;
d. in één gebouw aan meer dan 4 personen gelegenheid tot niet-zelfstandige woonruimte 

wordt geboden;
e. in het geval het een (agrarische) bedrijfswoning betreft, de niet-zelfstandige woonruimte 

daarbinnen wordt gebruikt door een persoon die niet werkzaam is op het (agrarische) 
bedrijf;

f. vast staat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat verlening van de buitenplanse 
afwijking zou leiden tot een verstoring van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, 
dan wel een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het 
gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft;

g. niet wordt voldaan aan de parkeernorm zoals opgenomen in CROW-publicatie 317 
'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' van oktober 2012;

h. het (deel van het) gebouw waarvoor de buitenplanse afwijking is aangevraagd niet 
voldoet aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening Goirle 2012.

Artikel 6 Intrekken
1. Het college kan het besluit intrekken indien:

a. de vergunninghouder een jaar na het onherroepelijk worden van het besluit geen 
gebruik van heeft gemaakt of langer dan een jaar het niet gebruikt is;

b. de huurders niet binnen vier weken nadat zij zich vestigen staan ingeschreven in de 
Basis Registratie Personen (BRP) dan wel de Registratie Niet-lngezetenen (RNI);

2. Het college gaat niet eerder tot intrekking van het besluit over, dan dat degene te wiens 
aanzien het besluit tot intrekking wordt genomen bij aangetekende brief is 
gewaarschuwd dat zij het besluit zullen intrekken, indien voor een door hen te bepalen 
datum niet zodanige maatregelen en/of voorzieningen zijn getroffen, dat alsnog aan de 
desbetreffende bepalingen Van deze beleidsregel wordt voldaan en hij/zij in de 
gelegenheid is gesteld zich door of namens het college te doen horen.



ALGEMENE TOELICHTING

Aanleiding
De bestemmingsplannen van de gemeente Goirle maken kamerverhuur niet mogelijk. Hierbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bewoning van een pand door meerdere studenten of 
tijdelijke werknemers. Vanuit de markt is behoefte aan deze vorm van huisvesting. Het 
college van burgemeester en wethouders wil deze vorm van huisvesting dan ook, onder 
voorwaarden, mogelijk maken. Deze voorwaarden zijn opgenomen in deze beleidsregel, 
waarmee het college van burgemeester en wethouders aangeeft welke eisen zij stelt aan 
kamerverhuur en welke afweging zij maakt bij het wel of niet verlenen van medewerking.

Bestemmingsplannen
In de geldende bestemmingsplannen is kamerverhuur binnen een woonbestemming niet 
toegestaan. Dit komt doordat in de meeste bestemmingsplannen het begrip woning veelal 
als volgt is gedefinieerd: "een (gedeelte van een) gebouw, dat bestaat uit een complex van 
ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van niet meer dan één afzonderlijk 
huishouden." Daarnaast komt de volgende definitie voor: "een complex van ruimten, 
geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden."
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) heeft in verschillende 
uitspraken het begrip "huishouden" beperkt uitgelegd : "De bewoning van seizoenarbeiders 
van één pand betreft niet de huisvesting van een huishouden in de gewone zin van het woord 
en is daarmee ook niet op één lijn te stellen. Hierbij is immers geen sprake van continuïteit in 
de samenstelling ervan, nu de seizoenarbeiders slechts ongeveer drie maanden in de panden 
zijn gehuisvest, en is evenmin sprake van onderlinge verbondenheid." (AbRS 2 mei 2007) 
Ontwikkelingen in de rechtspraak hebben er dus toe geleid dat de gemeente een groep 
studenten of seizoenarbeiders niet als één huishouden kan aanmerken.

Wettelijk kader
Met deze beleidsregel wordt aangegeven hoe invulling zal worden gegeven aan artikel 4, 
aanhef, negende lid, van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) bij aanvragen om 
kamerverhuur. Voordeel van de beleidsegel is dat deze duidelijkheid en rechtszekerheid 
geeft aan de burger. Ook maakt het beleid het mogelijk om als gemeente sneller të reageren 
op aanvragen. Dit wordt hierna toegelicht.

Artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat de 
toetsingsgronden voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het gebruik van 
gronden of bouwwerken in strijd met het geldende planologische regime als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo (gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het 
geldende planologische regime).



Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, Wabo bepaalt, voor zover hier van belang, dat 
voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder c, de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend, indien de activiteit in 
strijd is met het bestemmingsplan, in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
gevallen.

In artikel 2.7 Besluit omgevingsrecht (Bor) worden als categorieën gevallen als bedoeld in 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, Wabo aangewezen de categorieën gevallen in 
artikel 4 van Bijlage II Bor.

Deze algemene maatregel van bestuur is het Bor. Artikel 4, aanhef, negende lid, van Bijlage II 
Bor, luidt als volgt:
"Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder c, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt 
afgeweken, komen in aanmerking:
9. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de 

bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken 
aansluitend terrein, mits, voorzover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend 
betreft een logiesfunctie voor werknemers."

Binnen bovengenoemd wettelijk kader kan het collége van een bestemmingsplan afwijken. 
De mogelijkheid daartoe is in de Wabo en het Bor, zoals hiervoor weergegeven, ruim 
omschreven, Het is wenselijk om kamerverhuur toe te staart en hiervoor beleid te 
formuleren, waardoor bij de beoordeling van een aanvraag een eenduidige 
belangenafweging kan plaatsvinden. Daarom is deze beleidsregel opgesteld. Door de 
zinsnede in bovengenoemd artikel 4 "mits voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het 
uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers, is het niet mogelijk om op grond van 
deze beleidsregel medewerking te verlenen aan kamerverhuur buiten de bebouwde kom.

Dit betekent dat het college een gebouw met een woonbestemming, zoals omschreven in 
artikel 1 (Begrippen) van de beleidsregel, anders kan laten gebruiken dan het 
bestemmingsplan toestaat, namelijk voor kamerverhuur. Voor de wijziging van het gebruik 
moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd (reguliere procedure). De aanvraag 
kan getoetst worden aan een aantal criteria en er kunnen voorwaarden aan worden 
verbonden.

Het is wenselijk om eerst ervaring op te doen met deze beleidsregel waarna een definitieve 
regeling in de bestemmingsplannen kan worden overwogen. Het voordeel van een 
beleidsregel is dat deze op eenvoudige wijze kan worden gewijzigd, in tegenstelling tot een 
bestemmingsplanprocedure welke ongeveer 26 weken in beslag neemt (inclusief 
voorbereidingstijd nog langer).



ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 Begrippen
Voor het toepassen van deze beleidsregel is van belang wat met bepaalde begrippen wordt 
bedoeld. Dit artikel voorziet daarin. Daar waar geen definitie is opgenomen wordt 
aangesloten bij het normale spraakgebruik. Uit het begrip "woonbestemming" vloeit voort 
dat aan deze beleidsregel alleen medewerking kan worden verleend daar waar op grond van 
het bestemmingsplan de bestemming/functie wonen is toegestaan.

Artikel 2 Aanvraag
De procedure van de aanvraag is onderdeel van de Wabo. Bij of krachtens die wet wordt 
ook bepaald op welke wijze een aanvraag moet worden ingediend en welke informatie moet 
worden meegezonden. Daarnaast gelden voor deze specifieke aanvraag ook de eisen zoals 
genoemd in dit artikel.

Artikel 3 Besluit
Dit artikel bepaald het minimum aan informatie dat door het college wordt opgenomen in 
de omgevingsvergunning om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Op deze wijze 
staat vast om welk pand het gaat, hoeveel niet-zelfstandige woonruimtes (kamers) en 
personen het betreft en welke voorwaarden zijn opgelegd.

Artikel 4 Voorwaarde
Dit artikel bepaalt dat als voorwaarde bij de verleende buitenplanse afwijking wordt 
opgenomen dat deze niet mag leiden tot een verstoring van de openbare orde, veiligheid of 
gezondheid, dan wel een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu in de omgeving 
van het gebouw waarop de afwijking betrekking heeft. Bij niet naleving van déze voorwaarde 
kan de omgevingsvergunning worden ingetrokken op grond van artikel 5.19 van de Wabo.

Artikel 5 Weigering
Dit artikel betreft de kern van deze beleidsregel. Het geeft wanneer de aanvraag moet 
worden geweigerd door het college van burgemeester en wethouders. Kamerverhuur is 
uitsluitend toegestaan binnen een gebouw met een woonbestemming/functie (zoals 
opgenomen in de begrippen) en er mag er geen woningsplitsing of andersoortige toevoeging 
van zelfstandige woonruimte ontstaan. Ook is het niet toegestaan om kamers te verhuren in 
vrijstaande bijgebouwen, agrarische bedrijfsgebouwen en bedrijfsgebouwen. Binnen één 
gebouw mogen aan niet meer dan 4 personen kamers worden verhuurd, waarbij een kamer 
door maximaal één persoon mag worden bewoond. Dit is gerégeld is het begrip niet- 
zelfstandige woonruimte (kamer). Indien een agrarische bedrijfswoning of bedrijfswoning 
voor kamerverhuur wordt gebruikt dienen de kamerbewoners werkzaam te zijn op het 
betreffende (agrarische) bedrijf.



Naast deze weigeringsgronden moet medewerking ook worden geweigerd als vast staat of 
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat verlening van de buitenplanse afwijking zou 
leiden tot een verstoring van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, dan wel een 
verstoring van een geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het gebouw waarop de 
aanvraag betrekking heeft. Deze verplichte weigeringsgrond voorkomt overlast voor de 
(woon)omgeving waardoor het ook niet nodig is om het aantal gebouwen waarbinnen 
kamerverhuur is toegestaan binnen een straat te maximaliseren. Tenslotte moet worden 
voldaan aan de parkeernorm, het Bouwbesluit en de Bouwverordening Goirle 2012.

Artikel 6 Intrekken
Dit artikel geeft het college de mogelijkheid om de verleende buitenplanse afwijking in te 
trekken indien de daarin genoemde situatie zich voordoet.

Artikel 7 Inwerkingtreding
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze beleidsregel, namelijk de dag ha 
bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel
Dit artikel geeft aan hoe de beleidsregel moet worden aangehaald.


