
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : donderdag 2 mei 2019
Betreft : Verbouwing dierenkliniek aan de Landweg 321A

In een brief van 10 april 2019, stelt de fractie van D66 een aantal vragen over een 
verbouwing dierenkliniek aan de Landweg 321A.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
Aan de Landweg 321/321A is een woning met een praktijkruimte van een voormalige 
dierenkliniek opgesplitst in twee rijwoningen. Mogelijk wordt één van deze woningen gebruikt 
om daar kamers (of onzelfstandige woningen) te verhuren.

Vraag
1. Volgt uit het voorgaande dat alle woningen binnen het bestemmingsplan Leusden West met 

de bestemming wonen gesplitst kunnen worden in meerdere afzonderlijke woningen? En dat 

in al deze panden kamerverhuur is toegestaan? 

Antwoord:

Ja. De splitsing van rijwoningen mag echter niet leiden tot gestapelde woningen 

(appartementen). Kamerverhuur is toegestaan binnen de regels.

2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: vindt het college dit een wenselijke 

situatie?

Antwoord:

Tot op heden vindt splitsing van woningen voor kamergewijze verhuur incidenteel plaats. De 

vraag naar woningen (ook in Leusden) is er ook naar deze vorm van wonen. Deze incidentele 

wijziging in gebruik van woningen past bij de door uw raad vastgestelde Omgevingsvisie, 

waarin is neergelegd dat kleinschalige aanpassingen in bebouwing en gebruik wenselijk zijn 

voor de levendigheid in wijken.

3. Op basis van welke regels bent u van oordeel dat kamerverhuur binnen het 

bestemmingsplan Leusden West is toegestaan?

Antwoord:

Op de locatie geldt het bestemmingsplan Leusden-west. Uit de verbeelding is op te maken 

dat op deze locatie de bestemming “wonen” geldt: artikel 15 uit de regels van het 
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bestemmingsplan. In artikel 15.1 staat dat de grond gebruikt mogen worden voor wonen. 

Het huren van kamers is een vorm van wonen, die nergens in het bestemmingsplan verder 

wordt uitgesloten.

4. Voor welke andere plangebieden binnen Leusden geldt ook dat (a) splitsing van woningen in 

meerdere afzonderlijke woningen is toegestaan en (b) kamerverhuur is toegestaan?

Antwoord:

De splitsing van woningen kan in principe in heel Leusden als er sprake is van 

aaneengesloten bebouwing. Rijwoningen kunnen worden opgesplitst in meerdere 

rijwoningen. Appartementencomplexen kunnen anders worden ingedeeld, wat kan leiden 

tot meer woningen. Meestal is bij start van een nieuwbouwproject een maximum aantal 

woningen vastgesteld en is splitsing van woningen dan beperkt mogelijk. Kamerverhuur is 

overal toegestaan, behalve in het bestemmingsplan Leusden-zuid en een aantal kleinere 

bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Hierin is een woning 

gekoppeld aan één huishouden in het begrippenkader. Bij kamerverhuur is sprake van 

meerdere huishoudens in één woning en is dan dus niet toegestaan.

5. De gemeente Leusden heeft in haar Huisvestingsverordening niets geregeld over een 

vergunningsplicht voor de omzetting van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte in de zin 

van artikel 31 Huisvestingswet. Om welke redenen acht u het wel of niet wenselijk dat dit 

alsnog wordt geregeld? 

Antwoord:
De Huisvestingswet biedt de gemeenten een instrumentarium om in te grijpen in de 
woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad voor het bestrijden 
van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte. 
Artikel 30 van de Huisvestingswet bepaalt onder andere dat het verboden (is) een 
woonruimte die behoort tot een door de gemeenteraad in de huisvestingsverordening 
daartoe met het oog op het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad 
aangewezen categorie en die gelegen is in een in de huisvestingsverordening aangewezen 
wijk, zonder vergunning van burgemeester en wethouders van zelfstandige in onzelfstandige 
woonruimte om te zetten. Onder zelfstandige woonruimte wordt verstaan een woonruimte 
welke een eigen toegang heeft en welke door een huishouden kan worden bewoond zonder 
dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte.

Splitsen van woningen in onzelfstandige eenheden geschiedt met name bij koopwoningen. 
Er is tot op heden geen zodanige sprake van schaarste aan deze (nader te definiëren) 
goedkope koopwoningen in het algemeen of in een bepaald deel van de gemeente. Mogelijk 
dat in het kader van woningbehoeftenonderzoek dat is gestart t.b.v. de update van de 
Woonvisie tot een ander inzicht wordt gekomen.

6. Naar onze informatie is de geldigheidsduur van de Huisvestingsverordening vier jaar. De 

huidige verordening verloopt derhalve op 1 juli 2019. Op welke termijn is het college van 

plan deze aan te passen en aan de raad voor te leggen?
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Antwoord:

Voor de raadscyclus van juli wordt de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor een 

nieuwe Huisvestingsverordening. Deze verordening zal, evenals de huidige, alleen de 

spelregels m.b.t. urgentietoekenning regelen.
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