
II
ú¡t

In te vulten door het B&W secretariaat:
Åtrr.oor¿
tr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
! Anders, nl.:
Beslissing d.d.: Numme

o
P
ltt
L
o
o GEMEENTE vVEERT

Onderwerp

Principeverzoek voor huisvesting van 15 expats aan de Hushoverweg 77

Voorstel

1. Niet akkoord te gaan met het principeverzoek voor huisvesting van 15 expats aan
de Hushoverweg 77.

2. Initiatiefnemer te wijzen op het alternatief.

Inleiding

Namens de heer H. Ummels, Boschdijk 6,602L AM in Budel, heeft Adviesbureau Theelen
een principeverzoek ingediend voor huisvesting van 15 expats aan de Hushoverweg 77.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan "Laar - Hushoven ZOLO'met de
bestemming'Wonen'. Per perceel is maximaal 1 woning toegestaan. Een woning is een
(gedeelte van een) gebouw dat uitsluitend dient voor de huisvesting van één zelfstandige
huishouding. Bewoning door expats wordt beschouwd als kamerverhuur. Bij kamerverhuur
is ersprake van meerzelfstandige huishoudens. Het bestemmingsplan laat dit gebruik niet
toe.

Het pand was tot oktober 2077 in gebruik door Stichting Jutz te Roosendaal ten behoeve
van de opvang van schipperskinderen en kinderen van kermisexploitanten. Deze situatie is
vergelijkbaar met die van een pleeggezin. Die vormden zodoende één huishouden. De
heer Ummels heeft in januari 2018 het pand gekocht. Het pand wil hij gaan verhuren aan
een uitzendbureau en vervolgens wil het uitzendbureau in het pand 15 buitenlandse
expats huisvesten.

Het verhuren van het pand aan 15 buitenlandse expats is conform het huidige beleid niet
mogelijk. Er bestaat een mogelijkheid om het pand te gebruiken voor kamerbewoning tot
maximaal 5 personen. Dit kan via een afwijking op grond van artikel 2.t2,lid 1, onder a,
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Beoogd effect/doel

We willen goede initiatieven faciliteren, mits aan ons beleid wordt voldaan. Het behoud
van de leefbaarheid is een belangrijk uitgangspunt.

Argumenten

1.1 en 2.1 Plan voldoet niet aan de beleidsnota Huisvesting Bu¡tenlandse Werknemers en
niet aa n de beleidsnota inzake " Planologische afwijkingsmogelijkheden".
In de beleidsnota Huisvesting Buitenlandse Werknemers is aangegeven dat huisvesting
van buitenlandse werknemers bij voorkeur plaatsvindt in een reguliere bestaande woning
Tn cle heleidsnota inzake "Planologische afwijkingsmogelijkheden" is aangegeven dat:

. kamerbewoning dient plaats te vinden in een bestaande reguliere woning;

. maximaal 5 personen per woning;

. minimaal 12 m2 gebruiksoppervlakte per persoon.

Naast dat er voldaan moet worden aan bovengenoemcle voorwaarclen, client er een
afweging plaats te vinden op milieuaspecten, functionele aspecten en ruimtelijke aspecten.
Bij de functionele aspecten dient te worden beoordeeld of er voldoende wordt voorzien in

de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto's, tenzij voldoende openbare plaatsen in de
directe omgeving aanwezig zijn. Bij gebruikvan een woning voor het huisvesten van 5
pèrsoñeh dienen normãal mlnimààl 3 ÞàikeeiÞlãátden op èì9én terrein aanwGz-g té zijn.
Deze parkeerplaatsen kunnen naar verwachting worden gerealiseerd. Gezien vorenstaande
kan aan het huisvesten van 5 personen in principe medewerking worden verleend.
Initiatiefnemer wordt geadviseerd om het planvoornemen bij te stellen en zich te richten
op het huisvesten van 5 personen.

1.2 Nieuw beleid expats/buitenlandse werknemers.
De beleidsnota Huisvesting Buitenlandse Werknemers is vastgesteld op 2 juli 2008.
Voornoemd beleid is deels verouderd. Verder is de huisvesting van expats/buitenlandse
werknemers actueel. Steeds meer bedrijven hebben buitenlandsc wcrknemcrs nodig,
omdat de vacatures anders niet worden ingevuld. Dat is de reden dat de beleidsnota
geactualiseerd dient te worden naar de huidige inzichten. Naar verwachting zal in de loop
van dit jaar UeuW þeleid lUn¡en Werd,e¡ qp_gesteld !!eJ Þ€lr€lki¡S tqt Qlt onQq¡we¡p.
Initiatiefnemer wordt geadviseerd vooralsnog dit nieuwe beleid af te wachten, voor zover
het de huisvesting van méér dan 5 personen betreft.

Kanttekeningen en risico's

1.7 Huisvesting van 75 personen in een woonstraatachten wij op basis van de huidige
i nzichten n iet vera ntwoord.
Het betreffende pand staat aan de Hushoverweg, een straat met een woonfunctie. Het is
weliswaar een grote boerderij, met 13 slaapkamers. Wij hebben er twijfels bij of het pand
geschikt is voor bewoning door 15 volwassenen. De impact voor de omgeving is vele
malen groter dan wanneer er sprake is van een pleeggezin-situatie. Verder zijn er
slaapkamers met zeer beperkte afmetingen, ca. 6,5 m2, is er één keuken en één
badkamer beschikbaar. Daarnaast dienen er 9 parkeerplaatsen op eigen terrein te worden
gerealiseerd. De vraag is of dit mogelijk is. Er kan dan ook worden gesteld dat er niet
wordt voldaan aan de uitgangspunten die beleidsmatig zijn vastgelegd.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De actualisatie van de Beleidsnota Huisvesting Buitenlandse werknemers uit 2008 kan
naar verwachting nog dit jaar ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Communicatie/ participatie

Initiatiefnemer wordt per brief geïnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Arts (Ruimte & Economie)
Marjo Beeren (Ruimte & Economie)
Jurjen Feld (Openbaar Gebied)

Extern:

Bijlagen:

1. Principeverzoek.
2. Antwoordbrief.
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