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Geachte Raad,
Mevrouw P.H. Jumelet woonachtig aan en eigenaresse van de Trawlerkade 64 te IJmuiden
en
Mevrouw H.P. Jumelet, woonachtig aan en eigenaresse van de Trawlerkade 38 te IJmuiden,
hierna in gezamenlijk, vrouwelijk enkelvoud aangeduid als "Jumelet", in deze zaak woonplaats kiezende aan de Spoorlaan 410, 5038 CG (Postbus 772, 5000 AT) te Tilburg, op het
kantoor van MannaertsAppels Advocaten, van wie mr. A.C.P.M. van Dun in deze zaak als
gemachtigde zal optreden,
wensen bij deze een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan "Havengebied
Eerste Partiële Herziening". Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt beoogd het recente bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" te herzien voor de percelen van Jumelet: Trawlerkade 38 en Trawlerkade 64. Jumelet meent dat het ontwerpbestemmingsplan zoals dat thans
voorligt niet (althans niet ongewijzigd) kan worden vastgesteld. Jumelet licht dat toe.
De reden voor herziening van het recente bestemmingsplan is de door Jumelet gevoerde
procedure tegen het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" welke is geëindigd met de
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 2 april 2014, zaaknummer 201308078/1/R1 (productie 1). In die uitspraak zijn de beroepen van Jumelet ge-
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grond verklaard en is het vastgestelde bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" gedeeltelijk vernietigd. Jumelet was tegen dat bestemmingsplan in beroep gegaan omdat zij meende kort gezegd - dat voor de woningen aan de Trawlerkade 38 en 64 ten onrechte een uitsterfregeling was opgenomen en dat deze woningen in plaats daarvan volledig positief bestemd
moesten worden. De Afdeling was het met dat standpunt eens en heeft om die reden het vastgestelde bestemmingsplan gedeeltelijk vernietigd en uw Raad opgedragen één en ander te
corrigeren in de bestemmingsplanstukken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
2.

Jumelet heeft - via haar gemachtigde - begrepen van de heer Pijpers, ambtenaar van uw
gemeente, dat een dergelijke correctie (kennelijk vanwege technische redenen) niet mogelijk
was en er zou dus een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld. De gemachtigde
van Jumelet heeft vervolgens aangegeven dat dit akkoord was. Dat bestemmingsplan ligt
thans voor. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt echter méér gedaan dan enkel het positief
bestemmen van de woningen van Jumelet, hetgeen voor Jumelet (ernstig) nadelig uitpakt. Dat
is ten onrechte en betekent dat het ontwerpbestemmingsplan niet of althans niet ongewijzigd
kan worden vastgesteld.

3.

De strekking van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, meer in het bijzonder het
gestelde onder rechtsoverweging 9, is glashelder: de woningen van Jumelet dienen positief
bestemd te worden. Niet meer en niet minder. Jumelet ging er derhalve van uit, en mocht daar
ook op vertrouwen, dat bij de nu voorliggende herziening van het bestemmingsplan de enige
aanpassing zou zijn dat een positieve woonbestemming zou worden opgenomen, waarbij de
uitsterfregeling zou worden verwijderd of (specifiek voor de woningen van Jumelet) buiten
toepassing zou worden verklaard.
Op zich is de woonbestemming op een juiste en acceptabele wijze opgenomen in artikel 3.1
onder e van de planvoorschriften en is de uitsterfregeling verdwenen. Daarmee kan Jumelet
dus instemmen. Daarnaast zijn echter ook enkele definities, als opgenomen in artikel 1 van de
planvoorschriften, ten nadele van Jumelet gewijzigd ten opzichte van de tekst van artikel 1
van het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" en is in artikel 3.5 onder c een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de woonbestemming - door gebruikmaking van die wijzigingsbevoegdheid - alsnog kan worden verwijderd. Ook dat is ten nadele van Jumelet.

4.

Dergelijke aanpassingen zijn ten eerste onacceptabel omdat Jumelet er, vanwege de strekking
van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak én de daaropvolgende correspondentie
met de heer Pijpers van uw gemeente, op mocht vertrouwen dat slechts de positieve woonbestemming zou worden opgenomen en er verder ten opzichte van het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" niets zou veranderen. Dat dit toch het geval is, is derhalve in strijd met
het vertrouwensbeginsel.

5.

Doordat de in artikel 1 van de planvoorschriften opgenomen definities ten nadele zijn
gewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" komt Jumelet bo-
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vendien met betrekking tot die definities in feite in een slechtere positie doordat zij in beroep
is gegaan tegen het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden". Was Jumelet immers niet in
beroep gegaan, dan hadden voor haar de definities gegolden zoals die nu nog altijd in artikel 1
van het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" staan. Daarmee is het wijzigen van de
definities in het thans voorgelegde bestemmingsplan ten nadele van Jumelet in strijd met het
verbod van reformatio in peius, of althans in ieder geval in strijd met de geest van dat verbod.
6.

Alleen al om de twee formele gronden besproken in randnummer 4 en 5 kan het ontwerpbestemmingsplan derhalve niet ongewijzigd worden vastgesteld. Acceptabel is het bestemmingsplan slechts indien artikel 1 van de planvoorschriften gelijkluidend is aan artikel 1 van
het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" en de wijzigingsbevoegdheid van artikel 3.5
onder c wordt verwijderd.

7.

Naast deze formele gronden zijn er ook inhoudelijke redenen dat de hiervoor genoemde
toevoegingen aan het bestemmingsplan ten onrechte zijn opgenomen. Jumelet bespreekt deze
hierna.
Gewijzigde definitie begrip "Huishouden " in artikel 1.40

8.

ontwerpbestemmingsplan

Als gezegd zijn een aantal definities in artikel 1 van de planvoorschriften gewijzigd ten
opzichte van de definities in artikel 1 van het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden".
Meest in het oog springend is wat dat betreft de wijziging van de definitie van het begrip
"huishouden". Het begrip huishouden was onder het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" gedefinieerd als:
"persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van een onderlinge verbondenheid en
continuïteit in de samenstelling ervan."

Dit is een vrij gebruikelijke definitie. In het ontwerpbestemmingsplan is deze definitie echter
gewijzigd naar:
"persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van een onderlinge verbondenheid en
continuïteit in de samenstelling ervan, kamerverhuur wordt hier niet onder verstaan."

9.

Met deze aanpassing wordt kamerverhuur derhalve categorisch verboden op de percelen van
Jumelet en komt Jumelet dus in een nadeliger positie dan in de vroegere situatie. Kamerverhuur was in die situatie op grond van het bestemmingsplan toegestaan, mits er sprake was van
een huishouden. Op dat gebied bestaat uitvoerige jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak die met zich meebrengt dat óók bij kamerverhuur sprake is van een huishouden,
al dient dan het aantal personen dat in een pand een kamer huurt enigszins beperkt te blijven.

10. Voor deze verandering ten nadele van Jumelet bestaat geen enkele ruimtelijk relevante reden:
het is door heel Nederland alleszins gebruikelijk dat in ééngezinswoningen (tot een bepaalde
omvang) kamerverhuur kan plaatsvinden. Waarom dat hier niet het geval zou zijn en kamerverhuur volledig onmogelijk moet worden gemaakt is en blijft onduidelijk. De bestemmings-
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plantoelichting zwijgt over deze verandering en de noodzaak daarvoor.
Met het volledig ontbreken van enige motivering voor het opnemen van deze verandering ten
nadele van Jumelet is het ontwerpbestemmingsplan in strijd met het motiveringsbeginsel. Met
het ontbreken van een motivering ontbreekt dus ook enige ruimtelijke relevante reden voor
deze gewijzigde definitie en is het plan dus in strijd met een goede ruimtelijke ordening.
11. Daar komt bij dat het opnemen van deze gewijzigde definitie in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. In alle andere woningen in het havengebied, waarvoor het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" nog altijd blijft gelden, mogen kamers verhuurd blijven worden: daarvoor geldt immers nog de oude definitie van het begrip huishouden. Voor dit onderscheid,
waar voor de woningen van Jumelet kamerverhuur wordt verboden terwijl dat in alle andere
woningen mogelijk is en blijft, is geen enkele reden, laat staan een ruimtelijk relevante.
12. Als gezegd is uit de toelichting op het bestemmingsplan niet op te maken waarom deze
gewijzigde definitie van het begrip huishouden is opgenomen. In een telefoongesprek met de
heer Pijpers vertelde deze aan de gemachtigde van Jumelet dat dit te maken zou hebben met
de (herziene) Huisvestingswet en het per 1 juli aanstaande vervallen van verordeningen gebaseerd op de vroegere Huisvestingswet, waaronder dus ook de bestaande huisvestingsverordening van de gemeente Velsen.
Naar aanleiding van deze opmerking leverde enig zoekwerk op de gemeentelijke website een
mogelijke verklaring op. Als productie 2 gaat hierbij de besluitenlijst van de vergadering van
het College van B&W d.d. 14 april 2015. Eén van de onderwerpen was de voorgestelde,
nieuwe Huisvestingsverordening 2015. Op pagina 3 onder Publiekssamenvatting, 2 alinea
staat:
e

"Deze huisvestingsverordening bindt een ander gebruik van een woning dan voor bewoning door een huishouden niet langer aan een vergunning. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van kamergewijze verhuur van een woning
moet daartegen kunnen worden opgetreden op grond van het bestemmingsplan."

13. In de nieuwe huisvestingsverordening is een omzettingsvergunning voor het omzetten van
zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte (dus) niet langer vereist. Waar de
samenstelling van de woonvoorraad door de gemeente Velsen in het verleden via de huisvestingsverordening werd gereguleerd, wil men dat in de toekomst dus kennelijk niet meer zo
doen.
Dat de gemeente dat kennelijk niet zo meer wil doen is overigens een keuze. Ook de nieuwe
Huisvestingswet biedt nog altijd de mogelijkheid om het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte te reguleren middels een omzettingsvergunning op
basis van een huisvestingsverordening. Om dat te kunnen doen dient de gemeente echter wel
aan te tonen dat er sprake is van schaarste aan (goedkope) woonruimte binnen bepaalde categorieën binnen de gemeentegrenzen. Als er geen sprake is van schaarste, is dergelijke regule-
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ring niet toegestaan, dit vanuit de (hoofdzakelijk Europeesrechtelijke) gedachte dat een ieder
vrij moet zijn zich te vestigen waar hij of zij wil. Het lijkt er dus op dat er binnen de gemeente
Velsen geen schaarste is, of dat die althans niet aan te tonen is. Anders was er wel voor gekozen om ook in de nieuwe Huisvestingsverordening een vergunningsplicht op te nemen.
14. Ondanks dat het instrument van de huisvestingsverordening dus in dit geval geen soelaas
biedt, wil het College van B&W kennelijk toch in staat blijven om de samenstelling van de
woonvoorraad te reguleren. Dat wil men doen, zo blijkt uit voornoemde besluitenlijst, via de
bestemmingsplannen en dát lijkt dus de werkelijke reden te zijn voor het opnemen van de
gewijzigde definitie van het begrip "huishouden" in het hier voorliggende ontwerpbestemmingsplan.
15. Dat heeft met goede ruimtelijke ordening, hét criterium bij de vraag of een bepaalde bestemmingsplanregeling aanvaardbaar is, dus echter niets te maken. Ten eerste is er van beheer van
de woningvoorraad helemaal geen sprake: er wordt simpelweg voor gekozen om kamerverhuur volledig te verbieden, zonder te kijken naar de precieze plaatselijke omstandigheden en
de werkelijke planologische, ruimtelijke aanvaardbaarheid van kamerverhuur in de bewuste
plangebieden. Ten tweede wordt er volledig voorbijgegaan aan het feit dat er óók in de gemeente Velsen behoefte is aan kamergewijze verhuur. Gelet op die behoefte vereist de goede
ruimtelijke ordening juist dat kamerverhuur mogelijk wordt gemaakt c.q. gehouden, en kan
het volledig verbieden daarvan dus nimmer getuigen van een goede ruimtelijke ordening.
Daarbij is het kennelijk de bedoeling om dit systeem op het gehele grondgebied van de gemeente Velsen te gaan toepassen! Dit alles alleen maar om de weggevallen vergunningsplicht
uit de oude huisvestingsverordening te compenseren. Nogmaals: dit is dus een keuze die niet
wordt ingegeven door een goede ruimtelijke ordening, maar door de wens de woonruimtevoorraad te beheren. Daarmee is het plan in strijd met artikel 3.1 van de Wro.
16. Ook om een andere reden is de opgenomen gewijzigde definitie overigens onaanvaardbaar en
in strijd met de wet, in dit geval met de (nieuwe) Huisvestingswet. De gewijzigde definitie
wordt alléén maar opgenomen met het oog op het beheren van de samenstelling van de woonvoorraad, zo blijkt uit de hiervoor genoemde besluitenlijst. Artikel 4 lid 1 van de Huisvestingswet bepaalt uitdrukkelijk dat de gemeenteraad uitsluitend bij (huisvestings)verordening
regels mag geven met betrekking tot het in gebruik nemen of geven van goedkope woonruimte en met betrekking tot wijzigingen in de bestaande woonvoorraad. Het bestemmingsplan is
daarvoor dus niet het juiste instrument en mag en kan daarvoor niet gebruikt (in feite: misbruikt) worden.
Dat de bevoegdheid een bestemmingsplan vast te stellen wordt misbruikt met het doel de samenstelling van de woningvoorraad te beheren is dus bovendien in strijd met het verbod van
détournement de pouvoir.
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17. Kortom: het bestemmingsplan zoals dat thans voorligt kan niet worden vastgesteld, aangezien
dit in strijd is met het motiveringsbeginsel, de goede ruimtelijke ordening, de Wro en de
Huisvestingswet én in strijd is met het verbod van détournement de pouvoir. Enkel indien de
tekst van artikel 1 gelijkluidend wordt aan de tekst van artikel 1 van het bestemmingsplan
"Havengebied IJmuiden" kan dit bestemmingsplan worden vastgesteld.
Wijzigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 3.5 onder c
18. Ook de wijzigingsbevoegdheid van artikel 3.5 onder c is ten onrechte in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.
19. Op grond van artikel 3.6 lid 1, aanhef en onder a Wro kan in een bestemmingsplan worden
opgenomen dat het College van B&W met inachtneming van de bij het plan te geven regels
het plan kan wijzigen binnen de bij het plan te bepalen grenzen. Het is vaste jurisprudentie
van de Afdeling bestuursrechtspraak' dat in een wijzigingsbepaling, mede gelet op de rechtszekerheid van de belanghebbenden, in voldoende mate moet worden bepaald in welke gevallen en op welke wijze hiervan gebruik mag worden gemaakt. Een wijzigingsbevoegdheid
dient derhalve door voldoende objectieve normen te worden begrensd. Of dat het geval is
hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij onder meer belang kan worden gehecht aan de aard van de wijziging, de omvang van het gebied en de aanleiding voor het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid.
20. Bovendien is van belang dat als een wijzigingsbevoegdheid met het oog op een toekomstige
behoefte wordt opgenomen, het wel aannemelijk moet zijn dat die behoefte zich gedurende de
komende planperiode zal gaan verwezenlijken. Jumelet verwijst naar ABRvS 18 januari 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BV1201.
21. Om met het laatste te beginnen: die behoefte ontbreekt hier, in ieder geval gedurende de
komende planperiode, zo staat onherroepelijk vast gelet op de inhoud van de uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak in de procedure van Jumelet tegen het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden".
22. Ter onderbouwing van het opnemen van de uitsterfregeling in het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" is namens de gemeente in de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak
gesteld (zie rechtsoverweging 4 van de uitspraak) dat men uiteindelijk alle woningen uit het
havengebied wil laten verdwijnen omdat deze niet passend zijn in de omgeving en in de toekomst de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven kunnen beperken.
23. Met dat standpunt heeft de Afdeling bestuursrechtspraak korte metten gemaakt. In rechtsoverweging 9 overweegt de Afdeling:
Zie bijvoorbeeld A B R v S 5 september 2001, nr 200005239/1, A B R v S 26 augustus 2009, nr. 200806020/1,
A B R v S 2 l april 2010, ECL1:NL:RVS:2010:BM1793 en A B R v S 18 januari 2012, F X L I : N L : R V S : 2 0 1 2 : B V 1 2 0 I
1
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"Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad niet inzichtelijk gemaakt dat een woonbestemming voor de
woningen op de percelen aan de Trawlerkade 38 en 64 niet langer in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De omstandigheid dat de woningen in de toekomst mogelijk een belemmering zullen vormen
voor de bedrijvigheid in de omgeving van de woningen is in dit geval onvoldoende om een inbreuk op de bestaande rechten van H.P. Jumelet en P.H. Jumelet te rechtvaardigen. Ter zitting heeft de raad naar voren gebracht
dat er in de huidige situatie geen problemen zijn en dat de verschillende aanwezige functies in het gebied zich
met elkaar verdragen."

24. Als er ten tijde van de procedure bij de Afdeling geen indicaties waren om aan te nemen dat
de woningen van Jumelet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening, dan is dat nu natuurlijk niet anders, te meer daar in de toelichting op het bestemmingsplan geen andere omstandigheden worden aangedragen voor het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid dan de
omstandigheden die al tijdens de procedure zijn aangedragen. Nu die omstandigheden ongewijzigd zijn, is er dus geen enkele reden om de wijzigingsbevoegdheid op te nemen: de woningen zijn immers niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening en zullen dat ook gedurende de komende planperiode niet worden. Jumelet verwijst naar de hiervoor onder randnummer 20 genoemde uitspraak.
Voorts verwijst Jumelet naar wat in de toelichting op het bestemmingsplan over de wijzigingsbevoegdheid wordt gezegd:
"Het doel is hetzelfde als bij het bestemmingsplan Havengebied enkel de uitwerking van de regeling is anders."

en:
"Hiermee zijn deze woningen, net als de overige
bestemd (...)" (cursivering A v D )

legale woningen in het bestemmingsplan Havengebied positief

Kortom: met dit bestemmingsplan wordt in feite opnieuw geprobeerd dat te bewerkstelligen
wat de Afdeling in de uitspraak van 2 april 2014 al heeft afgewezen. Dat is natuurlijk opnieuw in strijd met een goede ruimtelijke ordening, zoals dat destijds ook al het geval was, zo
staat onherroepelijk vast.
25. Bovendien ontbreken in de opgenomen wijzigingsbevoegdheid voldoende objectieve
voorwaarden waarmee in voldoende mate kan worden bepaald in welke gevallen en op welke
wijze daarvan gebruik gemaakt kan worden, zoals is bepaald in de jurisprudentie waarnaar in
randnummer 19 is verwezen. Daarmee is het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid in strijd
met een goede ruimtelijke ordening en in strijd met het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a
Wro. Er wordt slechts bepaald dat de aanduiding "wonen (w)" kan worden verwijderd als het
gebruik ten minste één jaar is beëindigd. In de bepaling worden echter geen objectieve voorwaarden gesteld aan de ruimtelijk relevante reden die zich moet voordoen om van de bevoegdheid gebruik te kunnen maken. Zo lang de woningen aanvaardbaar blijven op grond van
een goede ruimtelijke ordening (en dat is op dit moment het geval, zo blijkt uit de uitspraak
van de Afdeling), is er geen enkele ruimtelijk relevante reden om de aanduiding "wonen (w)"
te (willen)verwijderen. Doordat aan het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid in het geheel
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geen voorwaarden worden gesteld, is deze bevoegdheid derhalve in strijd met de Wro.
26. Kortom: de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid is in strijd met de
uitspraak van de Afdeling van 2 april 2014, in strijd met een goede ruimtelijke ordening en in
strijd met de Wro. Het thans voorliggende ontwerpbestemmingsplan kan dus enkel worden
I C I I de~wijzigingsbevoegdheid
vastgesteld indien
van artikel 3.5 onder c wordt verwijderd.
Jien
cje"w
27. Gelet op het voorgaande
ooruaand verzoekt Jumelet u het bestemmingsplan niet vast te stellen, of
althans slechts na aanpassing vast te stellen, in die zin dat artikel 1 van het bestemmingsplan
gelijkluidenû is aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" en dat de
wijzigingsoevoegdheid van artikel 3.5 onder c wordt verwijderd.
Mannaeás Appels
voor deze

A.C.P.M. van
advocaat
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PRODUCTIE 1

Raad
vanState
201308078/1/R1.
Datum uitspraak: 2 april 2 0 1 4

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:
1. P.H. Jumelet, wonend te IJmuiden, gemeente Velsen,
2. H.P. Jumelet, wonend te IJmuiden, gemeente Velsen,
appellanten,

de raad van de gemeente Velsen,
verweerder.

201308078/1/R1

2

2 april 2 0 1 4

Procesverloop
Bij besluit van 2 0 juni 2 0 1 3 heeft de raad het bestemmingsplan
"Havengebied IJmuiden" vastgesteld.
Tegen dit besluit hebben P.H. Jumelet en H.P. Jumelet beroep ingesteld.
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een
enkelvoudige.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 februari 2 0 1 4 , waar
P.H. Jumelet en H.P. Jumelet, vertegenwoordigd door
mr. A . C . P . M . van Dun, advocaat te Tilburg, en P. Jumelet, en de raad,
vertegenwoordigd door M.M.W. Pijpers, werkzaam bij de gemeente, zijn
verschenen.
Overwegingen
1.
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad
beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de
raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht.
De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de
Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding
bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het
standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een
goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van
de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of
genomen in strijd met het recht.
2.
Het plan voorziet in een actueel planologisch kader voor het
havengebied van IJmuiden.
3.
H.P. Jumelet en P.H. Jumelet betogen dat voor hun woningen op
de percelen aan de Trawlerkade 38 en de Trawlerkade 64 ten onrechte een
uitsterfregeling is opgenomen. In dit verband wijzen zij erop dat de woningen
legaal zijn opgericht en in de voorgaande bestemmingsplannen altijd als
zodanig bestemd zijn geweest. H.P. Jumelet en P.H. Jumelet betogen dat zij
door het opnemen van een uitsterfregeling onevenredig in hun belangen
worden geschaad. Volgens hen heeft de raad onvoldoende gemotiveerd dat
de woningen niet als zodanig kunnen worden bestemd. De raad is er altijd
vanuit gegaan dat in het havengebied verschillende functies naast elkaar
kunnen bestaan. H.P. Jumelet en P.H. Jumelet betogen t o t slot dat de raad
een wijzigingsbevoegdheid in het plan had kunnen opnemen om te
bewerkstelligen dat aan woningen die niet langer als zodanig worden
gebruikt een andere bestemming kan worden toegekend.
4.
De raad heeft uiteengezet dat de woningen legaal zijn opgericht en
altijd als zodanig bestemd zijn geweest. De raad heeft voorts uiteengezet dat
voor de woningen op de percelen aan de Trawlerkade 38 en
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de Trawlerkade 6 4 een uitsterfconstructie is opgenomen, omdat de raad wil
bewerkstellingen dat uiteindelijk alle woningen uit het havengebied
verdwijnen. De woningen zijn niet passend in deze omgeving en zullen in de
toekomst de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven beperken. Nu het
gebruik van de woning mag worden voortgezet, worden H.P. Jumelet en
P.H. Jumelet volgens de raad niet onevenredig in hun belangen geschaad.
5.
Aan de percelen aan de Trawlerkade 38 en de Trawlerkade 64 is de
bestemming "Bedrijf - Havengebonden" toegekend.
Ingevolge artikel 3, lid 3 . 1 , van de planregels zijn de voor
"Bedrijf - Havengebonden" aangewezen gronden bestemd voor:
a. havengebonden bedrijven met dien verstande dat enkel bedrijfsactiviteiten
welke zijn opgenomen in de bij de regels behorende Staat van
Bedrijfsactiviteiten tot en met maximaal de categorie op de verbeelding
aangegeven, zijn toegestaan, dit met uitzondering van Bevi-inrichtingen;
b. niet-havengebonden bedrijven voor zover aanwezig en vergund op het
tijdstip van inwerkingtreding van dit plan tot en met maximaal de categorie
op de verbeelding aangegeven, zijn toegestaan, dit met uitzondering van de
Bevi-inrichtingen;
c. voorzieningen en bebouwing ten behoeve van de KNRM;
d. onzelfstandige detailhandel die behoort bij een toegestane
bedrijfsuitoefening, daaraan nauw aansluit en zowel bedrijfseconomisch als
ruimtelijk een ondergeschikt onderdeel uitmaakt van de bedrijfsuitoefening;
e. niet zelfstandige kantoren, met dien verstande dat - per bedrijf- de
oppervlakte van de kantooractiviteiten die functioneel zijn verboden met de
uitoefening van de bedrijfsactiviteiten niet meer dan b0 Zo mag bedragen van
het totale bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 1 500 m per
vestiging.
Ingevolge lid 3.3, onder 2 geldt voor het gebruik van de gronden
ter plaatse van de in Bijlage 2 van deze regels genoemde adressen het
volgende: het gebruik van de gronden en de daarop aanwezige gebouwen als
woning of bedrijfswoning mag, mits naar aard en omvang niet vergroot,
worden voortgezet. Indien dit gebruik na het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan voor een periode langer dan een jaar w o r d t onderbroken, is het
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
o

2

6.
De woningen op de percelen aan de Trawlerkade 38 en de
Trawlerkade 6 4 staan vermeld op de lijst met adressen zoals opgenomen in
Bijlage 2 bij de planregels. Voor het gebruik van de woningen geldt derhalve
de in artikel 3, lid 3.3, onder 2, van de planregels opgenomen
uitsterf constructie.
7.
Vaststaat dat de woningen aan de Trawlerkade 38 en de
Trawlerkade 64 legaal zijn opgericht en onder de voorgaande
bestemmingsplannen als zodanig waren bestemd.
8.
De rechtszekerheid vereist in het algemeen dat bestaand legaal
gebruik overeenkomstig de bestaande situatie wordt opgenomen in een
bestemmingsregeling. Dit uitgangspunt kan onder meer uitzondering vinden,
indien het als zodanig bestemmen van bestaand legaal gebruik op basis van
nieuwe inzichten niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke
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ordening en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt
dan de gevestigde rechten en belangen. De raad kan dan in overweging
nemen voor het bestaande gebruik van de gronden te voorzien in een
uitsterfregeling die inhoudt dat het bestaande gebruik als zodanig wordt
toegestaan, met dien verstande dat als dit gebruik eindigt dit niet opnieuw
een aanvang mag nemen en niet langer is toegestaan.
9.
Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad niet inzichtelijk
gemaakt dat een woonbestemming voor de woningen op de percelen aan de
Trawlerkade 38 en de Trawlerkade 64 niet langer in overeenstemming is met
een goede ruimtelijke ordening. De omstandigheid dat de woningen in de
toekomst mogelijk een belemmering zullen vormen voor de bedrijvigheid in
de omgeving van de woningen is in dit geval onvoldoende om een inbreuk
op de bestaande rechten van H.P. Jumelet en P.H. Jumelet te
rechtvaardigen. Ter zitting heeft de raad naar voren gebracht dat er in de
huidige situatie geen problemen zijn en dat de verschillende aanwezige
functies in het gebied zich met elkaar verdragen. Het bestreden besluit, voor
zover dat betrekking heeft op de plandelen met de bestemming "Bedrijf Havengebonden" ter plaatse van de Trawlerkade 38 en de Trawlerkade 64
en bijlage 2 bij de planregels, voor zover daarop de percelen aan de
Trawlerkade 38 en de Trawlerkade 64 staan vermeld, is vastgesteld in strijd
met de vereiste zorgvuldigheid. De beroepen zijn gegrond. Het bestreden
besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene w e t
bestuursrecht te worden vernietigd.
10.
Uit een oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3. van
het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te
dragen de hierna in de beslissing genoemde onderdelen van deze uitspraak
binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken in het
elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke
voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.
11.
De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden
veroordeeld. Nu de beroepsgronden van H.P. Jumelet en P.H. Jumelet
identiek zijn en zij in deze procedure door dezelfde rechtsbijstandsverlener
zijn vertegenwoordigd, ziet de Afdeling aanleiding hun beroepen te
behandelen als samenhangende zaken, als bedoeld in het Besluit
proceskosten bestuursrecht, die wat betreft de vergoeding van kosten van
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand als één zaak worden
beschouwd.
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Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I.
II.

III.

IV.

V.

verklaart de beroepen gegrond;
vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Velsen van
20 juni 2 0 1 3 , waarbij het bestemmingsplan
"Havengebied IJmuiden" is vastgesteld, voor zover dat betrekking
heeft op:
a. de plandelen met de bestemming "Bedrijf - Havengebonden" ter
plaatse van de Trawlerkade 38 en de Trawlerkade 6 4 ;
b. bijlage 2 bij de planregels, voor zover daarop de percelen aan de
Trawlerkade 38 en de Trawlerkade 64 staan vermeld;
draagt de raad van de gemeente Velsen op om binnen vier weken
na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat de
hiervoor onder II a en b genoemde onderdelen worden verwerkt in
het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de
landelijke voorziening, http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
veroordeelt de raad van de gemeente Velsen tot vergoeding van bij
P.H. Jumelet in verband met de behandeling van het beroep
opgekomen proceskosten tot een bedrag van ê 4 8 7 , 0 0 (zegge:
vierhonderdzevenentachtig euro), geheel toe te rekenen aan door
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
veroordeelt de raad van de gemeente Velsen tot vergoeding van bij
H.P. Jumelet in verband met de behandeling van het beroep
opgekomen proceskosten tot een bedrag van C 4 8 7 , 0 0 (zegge:
vierhonderdzevenentachtig euro), geheel toe te rekenen aan door
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
gelast dat de raad van de gemeente Velsen aan appellanten het
door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht
ten bedrage van C 1 6 0 , 0 0 (zegge: honderdzestig euro) voor
P.H. Jumelet en C 1 6 0 , 0 0 (zegge: honderdzestig euro) voor
H.P. Jumelet vergoedt;

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, lid van de enkelvoudige kamer,
in tegenwoordigheid van mr. L. Brand, ambtenaar van staat.

w . g . Van Sloten
lid van de enkelvoudige kamer

w . g . Brand
ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 april 2 0 1 4
575.
Verzonden: 2 april 2 0 1 4
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Voor eensluidend afschrift,
de secretaris van de Raad van State,

ļk
mr. H.H.C. Visser
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1 P R E S E N T I E L I J S T B & W - V E R G A D E R I N G d . d . d i n s d a g 14 a p r i l 2015~
L o c c ^ b u r g e m e e s t e r A.V. Baerveldt
locogemeentesecretaris K. Radstake
wethouder A. Verkaik
wethouder R. Vennik
wethouder R. te Beest
wethouder F. Bal
Afwezig:
Burgemeester F.M. W e e r w i n d
gemeentesecretaris F.A.M. Beijk

O P E N B A R E B E S L U I T E N L I J S T B & W - V E R G A D E R I N G d . d . d i n s d a g 14 a p r i l

2015

Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll.Baer
B15.0112
O p e n b a a r direct
Ketencalamiteitenplan Jeugdzorg

Besluit

Het Ketencalamiteitenplan Jeugdzorg Velsen vast te stellen

Publiekssamenvatting

Het Ketencalamiteitenplan Jeugdzorg Velsen is opgesteld in het kader van
de transitie jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de j e u g d z o r g , jeugdbescherming en jeugdreclassering
o v e r g e g a a n naar de gemeente. De gemeente is sindsdien verantwoordelijk
voor de afhandeling van calamiteiten. Een calamiteit is e e n niet-beoogde of
onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de
jeugdhulp en die tot e e n ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een
j e u g d i g e of een ouder heeft geleid. Het ketencalamiteitenplan maakt duidelijk welke stappen er moeten worden g e n o m e n e n welke rollen de betrokken partijen hebben bij een calamiteit in de jeugdzorg. Doel van het ketencalamiteitenplan is o m de afhandeling van de calamiteit in goede banen te
leiden en voorbereid te zijn op de (bestuurlijke) gevolgen van een calamiteit
in de jeugdhulp.

Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Ven
B15.0108
O p e n b a a r week later via besluitenlijst
Afronden eerste fase ( l o c a t i e o n d e r z o e k ) locaties Kleinschalig Opdrachtgeverschap

Besluit

1.

2.

3.

De locaties Snippenbos, Van den Vondellaan en het Jan Ligthartge
b o u w op basis van de uitgevoerde quickscans verder te ontwikkelen als
locaties voor kleinschalig opdrachtgeverschap
De raad te consulteren over het v o o r n e m e n van het college voor het
openen van grondexploitaties voor d e locaties S n i p p e n b o s en Van den
Vondellaan en een klusobjectexploitatie voor het Jan Ligthartgebouw o p
basis van de financiële haalbaarheidsanalyses.
De raad te consulteren over het voorstel o m in de kavelregels van de
locatie Snippenbos op te n e m e n dat de ontwerpen v o o r de bouw niet
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4.

5.

w o r d e n getoetst door de Welstandscommissie.
Op grond van artikel 25, lid 2, van de G e m e e n t e w e t geheimhouding op
te leggen ten aanzien van de financiële haalbaarheidsanalyses Snippenbos, Van den Vondellaan en het Jan Ligthartgebouw in verband met
het belang g e n o e m d in artikel 10, lid 2, sub b e n g, van de Wet o p e n
baarheid van bestuur (bescherming e c o n o m i s c h e en financiële belangen van de gemeente en derden).
De raad voor te stellen o m de door het college opgelegde geheimhouding van de financiële haalbaarheidsanalyses Snippenbos, Van den
Vondellaan en het Jan Ligthartgebouw te bekrachtigen.

Publiekssamenvatting

Op 16 december 2014 heeft het college ingestemd met de uitgangspunten
van het Plan van Aanpak Kleinschalig O p d r a c h t g e v e r s c h a p en het starten
van een pilot. Deze pilot houdt in dat de g e m e e n t e in 40 á 50 kavels op de
markt gaat zetten voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap. Dit betekent
bouwkavels en kluskavels in de verkoop zetten zodat particulieren hun eigen woning kunnen bouwen of kunnen klussen met zoveel mogelijk vrijheid. In de afgelopen maanden zijn drie locaties onderzocht op haalbaarheid:
Locatie Snippenbos, Zeewijk IJmuiden ( 16 tot 25 bouwkavels)
Locatie Van den Vondellaan 1, Driehuis (3 bouwkavels)
Jan Ligthartgebouw, Eksterlaan 8 IJmuiden ( 8 kluswoningen)
De planning is deze kavels uiterlijk maart 2016 op de markt te brengen.
Voorafgaand hieraan wordt de raad geconsulteerd over het openen van
grondexploitaties en een klusobjectexploitatie en het voor e e n van de locaties afzien van welstandstoetsing.

Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

C0II. V e n
B15.0110
O p e n b a a r direct
Startdocument bestemmingsplan Santpoort-Noord

Besluit

1.
2.

Publiekssamenvatting

De g e m e e n t e is verplicht elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan op te
stellen voor alle gebieden in de gemeente. Het is d a a r o m noodzakelijk een
nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor Santpoort-Noord. Het college
heeft besloten de uitgangspunten voor dit nieuwe bestemmingsplan vast te
leggen in het startdocument bestemmingsplan Santpoort-Noord. Ook heeft
men besloten deze uitgangspunten consulterend voor te leggen aan de
gemeenteraad.

Portefeuillehouder
Registratienummer
Communicatieadvies
Onderwerp

Coll. Bal
B15.0105
O p e n b a a r direct
Huisvestingsverordening 2015 en voorbereidingsbesluit IJmuiden-Oost en
Santpoort-Noord

Besluit

Huisvestingsverordening
Het college besluit de raad voor te stellen:
1.
2.

Het startdocument bestemmingsplan Santpoort-Noord vast te stellen;
Het startdocument bestemmingsplan Santpoort-Noord consulterend
voor te leggen aan de raad.

De huisvestingsverordening Velsen 2 0 1 5 vast te stellen.
De huisvestingsverordening Velsen 2 0 1 5 in werking te laten treden op 1
juli 2015.

Voorbereidingsbesluit
Het college besluit de raad voor te stellen:
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1.

2.

3.

Publiekssamenvatting

te verklaren dat er bestemmingsplannen worden voorbereid voor de
g e b i e d e n IJmuiden-Oost en Santpoort-Noord zoals aangegeven op de
bij het besluit behorende verbeelding met idn
NL.IMRO.0453.VB0001WOONGEBRUIK1-R001;
te bepalen dat het verboden is o m wijzigingen aan te brengen in het
feitelijk gebruik van gronden en b o u w w e r k e n , zoals dat bestond op het
m o m e n t van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen in een ander
gebruik.
te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 g e n o e m d e verbod indien
het plan er niet toe strekt dat een pand;
a. zal w o r d e n opgesplitst ten behoeve van w o n e n ,
b. kamergewijs zal w o r d e n verhuurd,
c. wordt gebruikt ten behoeve van short-stay of als hotel,
d. wordt gebruik voor het bedrijfsmatig verstrekken van logies.
4. Het college van burgemeester e n wethouders kan aan de omgevingsvergunning voorschriften/beperkingen verbinden, waaronder
het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde periode.
5. te bepalen dat het besluit onder 1 t/m 4 op de d a t u m van terinzagelegging in werking treedt.

De nieuwe Huisvestingswet bepaalt dat gemeentelijke huisvestingsverord e n i n g e n op 1 juli 2015 vervallen, m a a r dat een nieuwe verordening kan
w o r d e n vastgesteld voor de verdeling v a n schaarse, goedkope woonruimte.
V e l s e n werkt op het gebied van wonen s a m e n met de gemeenten in de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland. In overleg met deze gemeenten is
een regionale modelverordening opgesteld. Op basis van dit model is de
huisvestingsverordening Velsen 2015 tot stand g e k o m e n . De huisvestingsverordening bevat regels voor de verdeling van goedkope huurwoningen. De raad wordt voorgesteld deze verordening voor vier jaar vast te
stellen.
D e z e huisvestingsverordening bindt een ander gebruik van een woning dan
voor bewoning door een huishouden niet langer aan een vergunning.
W a n n e e r bijvoorbeeld sprake is van kamergewijze verhuur van een woning
m o e t daartegen kunnen w o r d e n opgetreden op grond van het bestemmingsplan. In de meeste wijken is dit al mogelijk, omdat dit in het bestemmingsplan is o p g e n o m e n . Voor IJmuiden-Oost en Santpoort-Noord zijn bes t e m m i n g s p l a n n e n in voorbereiding en dient een voorbereidingsbesluit gen o m e n te w o r d e n om in de tussentijd kamerverhuur tegen te kunnen gaan.
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