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onderwerp: Aanpassing Huisvestingsverordening Bergen 2007 waarin nieuwe 

beleidsregels zijn opgenomen voor het splitsen en het onttrekken van 
woonruimte 

 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: De Huisvestingsverordening Bergen 2005 wordt ingetrokken 

 
De Huisvestingsverordening Bergen 2007 wordt vastgesteld  

 
1. Aanleiding 

In 2005 is de Huisvestingsverordening Bergen 2005 vastgesteld in verband met de 
aanpassing van het regionale woonruimteverdelingssysteem. Hoofdstuk 3 (toewijzing 
standplaatsen) en hoofdstuk 4 (onttrekken en splitsen van woonruimte) zijn toen 
ongewijzigd gebleven. Inmiddels zijn ook deze hoofdstukken getoetst aan actuele 
beleidsuitgangspunten en de praktische uitvoerbaarheid en voorgesteld wordt de nieuwe 
hoofdstukken op te nemen in een nieuwe Huisvestingsverordening Bergen 2007. 

 
In het kader van transparantie en rechtszekerheid voor de aanvrager is door middel van 
beleidsregels inzichtelijk gemaakt hoe de belangenafweging plaatsvindt bij het verlenen of 
weigeren van een splitsingsvergunning en een vergunning tot woningonttrekking. 

 
2. Feiten 

In 2005 is de Huisvestingsverordening Bergen 2005 gewijzigd in verband met de 
aanpassing van het regionaal woonruimteverdelingssysteem (hoofdstuk 1 en 2). De andere 
hoofdstukken, over het onttrekken en splitsen van woonruimte en de toewijzing van 
woonwagenstandplaatsen (hoofdstuk 3 en 4) zijn toen niet geactualiseerd. Inmiddels is het 
wijzigen van hoofdstuk 3 en 4 wel nodig, omdat: 

 
1. juridisch gezien de verordening niet klopt en verschilt per gemeente; 
2. dit deel van de verordening tien jaar oud is en gebaseerd is op verouderde 

beleidskaders; 
3. de belangenafweging tussen het belang van de aanvrager en het volkshuisvestelijk 

belang niet inzichtelijk is; 
4. de bedragen voor financiële compensatie al een aantal jaar niet opgehoogd zijn. 

 
Ad. 1: Juridische aspecten 
De artikelen in hoofdstuk 3 en 4 van de verordening sluiten niet goed aan op de tekst in de 
Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit. Dit heeft tot gevolg gehad dat aanvragers een 
aantal keer bij de bezwaarschriftencommissie in het gelijk zijn gesteld en dat er geen 
financiële compensatie gevraagd kon worden bij woningonttrekking. De bewuste artikelen 
zijn inmiddels weer volledig afgestemd op de tekst van de Huisvestingswet en -Besluit. Ook 
in hoofdstuk 1 (begripsbepalingen) moest een kleine wijziging worden doorgevoerd. De term 
Huursubsidiewet is vervangen door Wet op de Huurtoeslag. 
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Ad. 2: Verouderde beleidskaders 
Wegens de looptijd van de verordening zijn de beleidskaders inmiddels achterhaald. De 
verordening gaat nog uit van het behoud van iedere huurwoning en houdt ook geen 
rekening met de vraag naar bijzondere woonruimte in het kader van de extramuralisering. 
De huidige beleidskaders richten zich vanwege de krapte op de woningmarkt nog steeds op 
het behoud van de omvang van de woningvoorraad. Maar daarnaast wordt er wel gestreefd 
naar een verbetering van de kwaliteit en de samenstelling van de voorraad. De volgende 
beleidsuitgangspunten zijn gehanteerd: 

 
• Vanwege de druk op de woningmarkt, de inzet op de nieuwbouwproductie en het 

stimuleren van wonen boven winkels wordt ingezet op het handhaven van het 
bestaande onttrekkingsbeleid om zoveel mogelijk woonruimte te behouden. De 
verordening is van toepassing op alle woonruimte. Een uitzondering is gemaakt voor 
woonruimte op industrie- of bedrijventerreinen en in herstructureringsgebieden, zodat 
maatwerk mogelijk blijft. Het onzelfstandig gebruik van een zelfstandige woning door 
bijzondere doelgroepen wordt niet gezien als een vorm van onttrekken. 

• In de regio is behoefte aan koopwoningen die met name geschikt zijn voor startende 
kopers. Verkoop na splitsing is dan ook een gewenste ontwikkeling. Het bestaande 
splitsingsbeleid is er echter op gericht dat na splitsing betaalbare huurwoningen 
behouden blijven. De splitsingsvergunning kon daardoor niet worden afgegeven. De 
verordening is hierop aangepast. Voorwaarde bij splitsing is wel dat de woningen in een 
redelijk tot goede staat van onderhoud zijn.  

• Het geformuleerde beleid voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen blijft 
gehandhaafd. Er zijn de afgelopen jaren nauwelijks mutaties van standplaatsen geweest 
en er is nog steeds bij een specifieke groep woningzoekenden behoefte aan een 
woonwagenstandplaats. In Alkmaar staan bijvoorbeeld nog zo’n 25 mensen op een 
wachtlijst voor een standplaats. Als er nieuwe woonwagenlocaties in de regio worden 
gerealiseerd, bijvoorbeeld in de Vroonermeer-Zuid in Alkmaar, dan moet er duidelijkheid 
bestaan over de toewijzing van deze standplaatsen. 

 
Ad. 3: Inzichtelijkheid belangenafweging 
De belangenafweging tussen het volkshuisvestelijk belang en het belang van de aanvrager  
is nu niet inzichtelijk. In de verordening staan uitsluitend de gronden opgenomen voor het 
kunnen weigeren van een onttrekkingsvergunning en een splitsingsvergunning. De 
belangenafweging wordt wel gemaakt, maar staat nergens beschreven. In het kader van 
transparantie en rechtszekerheid van de aanvrager zijn deze beleidsregels nu 
opgeschreven. Om verdere onduidelijkheid te voorkomen, moet in alle situaties een 
vergunning worden aangevraagd en de aanvragen moeten worden ingediend op een 
daartoe opgesteld formulier. 

 
Ad. 4: Financiële compensatie 
De bedragen voor financiële compensatie waren al jaren niet meer geactualiseerd en zijn nu 
aanzienlijk verhoogd. Voor het bepalen van de compensatie zijn de bouwkosten gehanteerd 
voor vervangende nieuwbouw van een soortgelijke woning als de woning die onttrokken 
wordt. 

 
Op basis van bovengenoemde punten wordt voorgesteld om hoofdstuk 3 en 4 te wijzigen en 
de gewijzigde artikelen op te nemen in een nieuwe Huisvestingsverordening Bergen 2007. 
De huidige tekst van de verordening en de concepttekst van de nieuwe verordening is 
bijgevoegd als bijlage 1 en 2. Aangezien de verordening gebaseerd is op de regionale 
modelverordening Noord-Kennemerland, moet de nieuwe verordening in de acht 
gemeenteraden in Noord-Kennemerland worden vastgesteld. Hoofdstuk 3 en 4 zijn 
optioneel. Met uitzondering van Graft-De Rijp hebben alle gemeenten de hoofdstukken in 
hun verordeningen opgenomen. Het stellen van beleidsregels is een bevoegdheid van het 
college van burgemeester en wethouders. De beleidsregels staan beschreven in bijlage 3. 
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De conceptverordening en de bijbehorende beleidsregels moeten nu eerst voor inspraak 
worden vrijgegeven. Na de inspraak worden de stukken weer in het besluitvormingstraject 
gebracht. Met de voorgestelde actualisatie blijven de aard en omvang van de 
werkzaamheden met betrekking tot splitsen en onttrekken ongewijzigd. 

 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

De herziening van de beleidsregels voor splitsen en onttrekken van woonruimte 
hebben tot gevolg dat de Huisvestingsverordening Bergen 2005 aangepast moet 
worden. Deze aangepaste verordening wordt de Huisvestingsverordening Bergen 2007. 
Op het moment, 1 november 2007, dat deze verordening van kracht wordt, wordt de 
Huisvestingsverordening Bergen 2005 ingetrokken. 

 
b. Communicatie/voorlichting 

Op de gemeentelijke pagina van 24 o0ktober 2007 wordt daar publiciteit aan gegeven 
 
b. Financiële gevolgen 

n.v.t. 
 

4. Advies commissie(s) 

 
 
5. Overige aspecten 

De Concept-Huisvestingsverordening Bergen 2007 heeft van 26 juni tot 8 augustus in het 
kader van de inspraak ter inzage gelegen.  

 Er zijn gedurende deze periode in Bergen geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Ook de 
andere gemeenten in de regio Noord-Kennemerland, m.u.v. Alkmaar, hebben geen reacties 
ontvangen. De ingediende zienswijzen bij de gemeente Alkmaar vormden aanleiding tot 
wijziging van artikel 4.2.1. 
 
Oud: 
 
Artikel 4.2.1 Werkingsgebied 

 
Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing op bestaande gebouwen, zoals bedoeld in 
hoofdstuk 2 van de Woningwet, bevattende woonruimte ongeacht de huur- of koopprijs. 
 
Nieuw: 

     Artikel 4.2.1  Werkingsgebied 
  

1.       Het bepaalde in dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op bestaande gebouwen, zoals 
bedoeld in hoofdstuk 2 van de Woningwet, bevattende woonruimte ongeacht de huur- of 
koopprijs. 

2.       In afwijking van het eerste lid is het bepaalde in dit hoofdstuk niet van toepassing op 
gebouwen die naar oordeel van Burgemeester en Wethouders door ingrijpende 
vernieuwbouw afdoende voldoen aan nieuwbouweisen. 

  
 
Bergen, 11 september 2007 
college van Bergen, 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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