
Splitsingsbeleid gemeente Bergen 2016 
 
In geel de wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde versie: ‘Splitsingsbeleid gemeente 
Bergen 2013’. 
 
Samenvatting (criteria) 
 

A. Algemene voorwaarden 
1. Het dient te gaan om een woonbestemming (woning, tuin, erf).  
2. De woning dient gelegen te zijn in het gebied zoals staat aangegeven op de kaarten 

in bijlage A. Het geldt voor alle woonbestemmingen zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom (Wegenverkeerswet is leidend). Voor woningen buiten de bebouwde 
kom gelden aanvullende/afwijkende regels. Deze staan separaat benoemd achter de 
betreffende beleidsregel. 

3. Splitsing van monumentale panden en woningen/appartementen in een Beschermd 
Dorpsgezicht is alleen toegestaan als het belang van het monument dan wel het 
beschermd dorpsgezicht dit toelaat en uitsluitend als er een positief advies is van de 
Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en in voorkomende gevallen de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed of de Provincie Noord-Holland, afdeling monumenten. 

4. De nieuwe parkeersituatie dient te voldoen aan de ‘Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid 
2009’ (of in de toekomst een recentere versie). 

5. De overige voorwaarden genoemd in de diverse bestemmingsplannen (bijvoorbeeld 
hoogte, diepte, oppervlak van aan-, uit- en bijgebouwen) blijven onverminderd van 
kracht. 

6. De splitsing dient te voldoen aan het Bouwbesluit en de bouwverordening zoals die 
op dat moment gelden. Ook dient rekening gehouden te worden met de Wet 
Milieubeheer (in het kader van nabijheid van bedrijven) en de Wet Geluidhinder (in 
het kader van wegverkeerslawaai). 

 
B. Algemene voorwaarden voor het splitsen van grondgebonden woningen 
1. De splitsing van de grondgebonden woning mag zowel grondgebonden woningen als 

wel gestapelde woningen (appartementen) opleveren. 
2. De regeling is enkel bedoeld voor vrijstaande woningen. 
3. Het moet gaan om splitsing van het hoofdgebouw. 
4. Stedenbouwkundig moet de splitsing passen in het straatbeeld. Buiten de bebouwde 

kom geldt maatwerk aangezien daar (vaak) sprake is van een andere 
stedenbouwkundige opzet. 

 
C. Voorwaarden voor het splitsen van grondgebonden woningen in 

grondgebonden woningen 
1. De woning dient vóór de splitsing minimaal 600 500m3 te zijn en na de splitsing 

dienen de woningen een grootte te hebben van minimaal 300 250m3. 
2. Het perceel dient voor splitsing een minimale perceelsgrootte van 600 500m2 te 

hebben. 
3. Na splitsing dient per nieuw bouwperceel het bebouwingspercentage niet hoger te 

zijn dan 40%. 
4. De splitsing van het perceel dient te leiden tot een logische dan wel evenredige 

verkaveling. De afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse erfgrens dient 
minimaal 1m te bedragen. Buiten de bebouwde kom mag dit minder zijn als er geen 
woning/erf/tuin naast is gelegen (maatwerk). 

 
D. Voorwaarden voor het splitsen van grondgebonden woningen in gestapelde 

woningbouw (appartementen) 
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1. Het hoofdgebouw dient op minimaal 5 3m van de zijdelingse perceelsgrens af te 
liggen en 10m van de achtererfgrens. Buiten de bebouwde kom mag dit minder zijn 
als er geen woning/erf/tuin naast/achter is gelegen (maatwerk). 

2. Er dient gebruik te worden gemaakt van de bestaande bijgebouwen dan wel het 
aantal vierkante meter die reeds planologisch maximaal is toegestaan. 

3. De overgebleven woningen dienen in de nieuwe situatie minstens een grootte van 
50m2 te hebben. 

 
E. Voorwaarden voor het splitsen van appartementen 
1. Appartementen mogen gesplitst worden als het huidige appartement groter is dan 

200m2. Na splitsing dienen de appartementen minimaal een oppervlak te hebben 
van 50m2. 

2. Een extra berging dient in principe intern te worden opgelost. 
 
 
Toelichting wijzigingen 
Het gaat om 2 soorten wijzigingen. Enerzijds de wijzigingen voor het reeds vastgestelde 
beleid voor het splitsten van woningen binnen de kern en anderzijds het nieuwe beleid voor 
woningsplitsing in het buitengebied. 
 
Wijzigingen binnen de kern 
Eén van de voorwaarden voor het splitsen van grondgebonden woningen in grondgebonden 
woningen is dat de woning vóór splitsing minimaal 600m3 moet zijn en na splitsing minimaal 
300m3. Ook dient het perceel minimaal 600m2 te bedragen. 
De raad heeft tijdens de BOT-sessie aangegeven een kleine verruiming te willen in de 
regels. Hier wordt op de volgende manier gehoor aan gegeven: De woning dient voor 
splitsing minimaal 500m3 te zijn en na splitsing 250m3. Het perceel dient een minimale 
grootte te hebben van 500m2. 
Dit zijn nog steeds aanzienlijk maten. Naar onze mening voldoende groot zodat de 
omgeving geen of nauwelijks overlast ondervindt van de splitsing. Uiteraard dient wel aan 
alle overige voorwaarden te worden voldaan. 
Wanneer de maten nog meer worden verlaagd, zal de leefbaarheid in het geding komen 
doordat de percelen wel heel intensief worden gebruikt (meer mensen, meer verkeer, meer 
overlast). 
Bovendien dienen de woningen na splitsing niet te klein te worden, anders is er geen sprake 
meer van levensbestendige woningen en bestaat het risico dat men ‘onnodig’ gaat aan- en 
verbouwen om toch voldoende ruimte te kunnen krijgen. 
 
Voor het splitsen van een grondgebonden woning in appartementen is o.a. gesteld dat de 
afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 5m moet zijn. Voorgesteld wordt dit terug 
te brengen naar 3m. Dit is een gangbare maat bij de nieuwbouw van woningen. Daarbij wel 
opgemerkt dat deze maat in principe geldt voor grondgebonden woningen, waar vaak geen 
primaire leefruimten op de verdieping zitten. Door te splitsen in appartementen komen er wel 
primaire leefruimten op de verdieping. Toch vinden wij een afstand van 3m verdedigbaar. 
Het gaat immers om een bestaand pand waar een bepaalde vorm van inkijk reeds aanwezig 
is. 
 
Nieuw beleid voor het buitengebied 
Voor het buitengebied geldt hetzelfde beleid (inclusief de hierboven genoemde wijzigingen). 
In het buitengebied is wellicht zelfs meer mogelijk omdat daar vaak sprake is van 
alleenstaande bebouwing (of in ieder geval aanzienlijke afstanden tussen woningen). 
Splitsing is daar eerder mogelijk omdat daar simpelweg meer ruimte is. Om die reden 
worden de volgende verruimingen voorgesteld: 

- In zijn algemeenheid: de splitsing moet passend zijn in het straatbeeld. Binnen de 
bebouwde kom wordt daarmee bedoeld dat de nieuwe woningen naar de straatzijde 
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toegekeerd dienen te zijn met name vanwege de vele lintbebouwingen. In het 
buitengebied kan dat heel anders zijn (solitaire bebouwing). Om die reden wordt 
voorgesteld om in het buitengebied maatwerk toe te passen. 

- Bij het splitsen van grondgebonden woningen in grondgebonden woningen dient in 
de bebouwde kom een afstand van minimaal 1m aangehouden te worden tot de 
zijdelingse perceelsgrens. In het buitengebied mag dit minder zijn als er geen 
woning, woonerf of bijberende tuin naast is gelegen. Ook hier is maatwerk van 
toepassing. 

- Ditzelfde geldt voor de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en achtererfgrens bij 
het splitsen van een grondgebonden woning in appartementen. Ook hier mag de 
afstand minder zijn als er geen woning/woonerf/tuin naast/achter is gelegen. Zoals 
eerder vermeld is er in het buitengebied meer ruimte en staan gebouwen nu eenmaal 
verder uit elkaar e.d. Maatwerk blijft van toepassing. 

 
Provinciaal beleid 
Tijdens de BOT-sessie met de raad is uitgelegd dat het provinciaal beleid niet eenduidig is 
(op meerdere manieren uitlegbaar) en dat het splitsen van woningen op basis van de 
huidige provinciale verordening juridisch niet is dicht te timmeren. Om die reden kan het 
beleid voor het buitengebied pas in werking treden als de nieuwe provinciale verordening er 
is. Tot die tijd is het dus niet mogelijk om woningen te splitsen in het buitengebied. Tot die 
tijd zullen de ‘oude’ kaarten worden gehanteerd, welke aangeven of een perceel binnen of 
buiten de rode contour is gelegen. 
Op het moment dat de nieuwe provinciale verordening er wel is, zullen de kaarten 
verdwijnen en zal de bebouwde kom volgens Wegenverkeerswet worden aangehouden. 
 
Splitsingsbeleid gemeente Bergen 2013 
Voor het overige (regels en toelichting) wordt verwezen naar de reeds vastgestelde 
beleidsnotitie: ‘Splitsingsbeleid gemeente Bergen 2013’.  
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