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ONDERWERP
Wijziging bouwverordening

SAMENVATTING
Wij adviseren u de raad voor te stellen het Besluit wijziging bouwverordening vast te stellen.
De stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening zijn op 1 juli 2018 van
rechtswege komen te vervallen als gevolg van aanpassing van de Woningwet.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Volgens artikel 8, eerste lid, van de Woningwet stelt de gemeenteraad een Bouwverordening
vast die uitsluitend voorschriften bedoeld in het tweede tot en met zesde lid bevat.
Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 (Staatsblad 2014, 485) is de
Woningwet op 29 november 2014 gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn de stedenbouwkundige
bepalingen uit de bouwverordening per 1 juli 2018 van rechtswege vervallen. De
bouwverordening moet daarom aangepast worden.

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen het Besluit wijziging bouwverordening vast te stellen;
2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte voor advies aan de raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018;
besluit:
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AANLEIDING
Aanleiding is een wetswijziging
Ingevolge een Reparatiewet is op 29 november 2014 de Woningwet aangepast. Dit heeft
onder meer tot gevolg dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening per
1 juli 2018 komen te vervallen. Het is de bedoeling stedenbouwkundige bepalingen alleen
nog in bestemmingsplannen op te nemen.
Al meteen bij de wijziging van de Woningwet kwam de mogelijkheid om stedenbouwkundige
bepalingen in de bouwverordening op te nemen te vervallen. Vanwege in de Woningwet
opgenomen overgangsrecht bleven de bestaande stedenbouwkundige bepalingen tot 1 juli
2018 gelden. Hiermee hadden gemeenten de mogelijkheid om stedenbouwkundige
bepalingen uit de Bouwverordening alsnog over te hevelen naar de bestemmingsplannen.
In Heemstede is van deze mogelijkheid (nog) geen gebruik gemaakt.
Als gevolg van de wijziging van rechtswege van de Bouwverordening is het parkeerbeleid
tiideliik niet rechtstreeks afdwingbaar. Dit heeft alleen consequenties voor die activiteiten die
aan het bestemmingsplan voldoen
De bepalingen over rooilijnen en andere stedenbouwkundige bepalingen uit de
Bouwverordening hebben geen toegevoegde waarde ten opzichte van de
bestemmingsplannen.
De enige uitzondering hierop is de bepaling over parkeergelegenheid en laad- en
losmogelijkheden bij of in gebouwen.
De parkeernormen waren tot 1 juli 2018 op grond van de Bouwverordening Heemstede van
kracht.
Het is niet meer mogelijk de parkeervoorschriften en andere stedenbouwkundige
voorschriften in de Bouwverordening te handhaven. Dergelijke voorschriften zijn vanaf 1 juli
2018 alleen nog geldig als deze in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Dit is nog niet in
alle bestemmingsplannen geregeld.
In de volgende bestemmingsplannen heeft de raad inmiddels parkeernormen opgenomen:
Landgoederen en Groene Gebieden herziening;
Havendreef;
Centrum en omgeving, 2e gedeeltelijke herziening;
Herziening Slottuin Heemstede;
Als na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een activiteit die
voldoet aan het bestemmingsplan kan, zolang de bestemmingsplannen geen bepalingen
over parkeernormen bevatten, het college geen eisen met betrekking tot het parkeren
stellen. Hier kan zich een probleem voordoen als bij het wijzigen van bestaande panden het
aantal gebruikers fors toeneemt en dit gevolgen heeft voor de parkeerdruk.
De intentie bestaat om nog dit kalenderjaar aan de raad voor te stellen middels een
paraplubestemmingsplan bepalingen over parkeren op te nemen in de Heemsteedse
bestemmingsplannen.
In de praktijk zijn geen problemen te verwachten vanwege het (tiideliik) ontbreken van
parkeernormen
Ten eerste is het zo dat bij bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan altijd naar
de parkeernormen moet worden gekeken. Ook als die niet opgenomen zijn in het
bestemmingsplan.
Altijd als een bestemmingsplan wordt gewijzigd of een omgevingsvergunning wordt verleend
voor afwijken van het bestemmingsplan, moet naar de parkeermogelijkheden worden
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gekeken. Er dient een sluitende parkeerbalans te zijn. Dit wordt berekend aan de hand van
de Nota parkeernormen Heemstede. Hiervoor is dus ook na 1 juli 2018 het niet nodig dat in
het bestemmingsplan bepalingen over parkeren zijn opgenomen.
Het speelt, zoals al gezegd, alleen bij plannen die voldoen aan het bestemmingsplan. In de
praktijk zijn plannen die voldoen aan het bestemmingsplan, niet geweigerd op grond van de
parkeernormen die via de bouwverordening rechtsreeks werken. Dat is ook niet zo vreemd
gezien het feit dat bij vaststelling van het bestemmingsplan altijd wordt getoetst aan de
parkeernormen. Hiermee is het risico op nadelige gevolgen vanwege het niet hebben van
rechtstreeks werkende parkeernormen klein.

MOTIVERING
De wijziging is geheel het gevolg van een wijziging van de Woningwet door de Reparatiewet
BZK. Zie de bijgevoegde ledenbrief van de VNG voor meer informatie. De
stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening vervallen (paragraaf 5 van hoofdstuk
2). Dit heeft tot gevolg dat een aantal definities uit artikel 1.1 van de Bouwverordening komt
te vervallen omdat deze overbodig zijn geworden. Verder zijn er enkele kleine (tekstuele)
wijzigingen.
Het Besluit wijziging bouwverordening is als bijlage bijgevoegd.

FINANCIËN
n.v.t.

PLANNING/UITVOERING
Behandeling voorstel in college: 2 oktober 2018.
Behandeling voorstel in commissie Ruimte: 18 oktober 2018.
Behandeling voorstel in raad: 1 november 2018.
Inwerkingtreding Besluit wijziging bouwverordening: 8 november 2018.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Het Besluit wijziging bouwverordening wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad (via
https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/). Na 8 november 2018 is de Bouwverordening in
geconsolideerde vorm (volledige versie met wijzigingen) raadpleegbaar op www.overheid.nl.
(onder lokale regelingen). Ook wordt er een publicatie in “De Heemsteder” geplaatst waarin
verwezen wordt naar www.overheid.nl.

DUURZAAMHEID
n.v.t.

BIJLAGEN
•
•
•
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Kenmerk: 708629, onderwerp: Ledenbrief VNG;
Kenmerk: : 708628, onderwerp: Besluit wijziging bouwverordening;
Kenmerk: 709793, onderwerp: bouwverordening (huidige versie).
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