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Initiatiefvoorstel splitsing woningen in Bloemendaal

Er zijn genoeg vierkante meters woonruimte in Nederland als we ze maar beter verdelen

Van : Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal
Datum : 2 maart 2023
Datum raad : 16 maart 2023
Onderwerp : Woningsplitsing
Corsanummer: 2023000402

De raad, in openbare vergadering bijeen op 16 maart 2023;

Besluit:

De regels voor het splitsen van woningen in de gemeente Bloemendaal vóór 1 juli 2023 aan te 
passen op basis van de uitgangspunten in dit initiatiefvoorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 maart 2023,

, burgemeester

, griffier

1. Aanleiding

In Bloemendaal en de gehele regio is een groot woningtekort. Tegelijkertijd zijn er in 
de gemeente relatief veel grote woningen. Door het splitsen van woningen kan de 
woningvoorraad worden vergroot en kunnen meer mensen worden gehuisvest 
binnen de gemeente. Om nadelige effecten van splitsing (zoals afname van 
ruimtelijke kwaliteit en een te hoge parkeerdruk) te voorkomen, zijn 
splitsingsvoorwaarden belangrijk. Dit voorstel heeft tot doel om
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splitsingsmogelijkheden van woningen (dus niet: percelen) te verruimen. Wij willen 
niet wachten op (verdere discussie over) de Omgevingswet.

2. Huisvestingsverordening

De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een 
huisvestingsverordening regels vast te leggen die betrekking hebben op wijzigingen 
in de woningvoorraad. Gemeenten kunnen splitsing van woningen 
vergunningplichtig stellen. De gemeente Bloemendaal heeft er niet voor gekozen om 
wijzigingen in de woningvoorraad te reguleren via de huisvestingsverordening. De 
gemeente Heemstede heeft daar wel voor gekozen. Splitsing van woningen is daar 
onder voorwaarden toegestaan.

3. Andere gemeenten

In de regio Zuid-Kennemerland maar ook in de Haarlemmermeer is splitsing 
mogelijk (gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Velsen, Haarlemmermeer 
staan splitsing toe). De regels die van toepassing zijn verschillen per gemeente.

4. Argumenten voor verruiming splitsingsmogelijkheden

Splitsing van woningen - horizontaal en/of verticaal - kan de volgende voordelen 
opleveren:

« Meer woonruimte.
« Behoud van cultuurhistorisch erfgoed zoals bij Duinlust. Verloedering en verval kan 

worden voorkomen door grote historische panden geschikt te maken voor bewoning 
voor meerdere huishoudens.

« Splitsing biedt mensen de mogelijkheid in de eigen buurt te blijven wonen en biedt 
families en anderen de mogelijkheid samen met elkaar in één pand te wonen (zonder 
dat er 'ingewoond' wordt).

* Ouderen die kleiner willen wonen, kunnen blijven wonen in een deel van hun 
woning, of doorstromen naar een andere (kleinere) woning of appartement.

« Investeringen die zijn gericht op renovatie (b.v. groot onderhoud of verfraaiing van 
een bestaande villa of landgoed-hoofdhuis) en energiezuinigheid van de grote (veelal 
oude) woningen (zoals isoleren), worden wellicht eerder haalbaar en terugverdiend 
bij splitsing.

* In het verlengde hiervan kiezen huiseigenaren mogelijk minder snel voor sloop van 
hun villa om deze te vervangen door nieuwbouw. Dit initiatiefvoorstel gaat daarom 
ook over bescherming van (beeldbepalende) panden tegen verval en sloop.
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5. Argumenten tegen verruiming splitsingsmogelijkheden/risico's

Het splitsen kent naast voordelen ook diverse risico's:

» Risico aantasting ruimtelijke kwaliteit door verkaveling van tuinen.
» Het woonklimaat en privacy van omwonenden kan onder druk komen te staan als er 

meer mensen/huishoudens op het perceel zijn. Mogelijk geeft dit meer overlast door 
geluiden uit de tuin en parkeerbewegingen op eigen terrein.

* Hogere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen.

6. Uitgangspunten splitsingsregeling

Wij willen splitsing van woningen onder voorwaarden mogelijk maken. Die 
voorwaarden zijn:

* De splitsing leidt tot toevoeging van zelfstandige woningen;

* de splitsing leidt niet tot woningen met een oppervlakte minder dan 60 m2 BVO 
(NEN 2580) per woning;

» de te splitsen woning heeft een oppervlakte van ten minste 200 m2 BVO (NEN 2580). 
Bij een BVO minder dan 200 m2 is splitsing niet mogelijk;

» de splitsing leidt niet tot woningen die niet voldoen aan de voorwaarden en 
bepalingen uit het Bouwbesluit;

« de woningen die ontstaan na splitsing moeten een (gezamenlijke) buitenruimte 
hebben;

» de woningen moeten een berging hebben;

* er moet worden voldaan aan de voorwaarden van het paraplubestemmingsplan 
parkeren;

* het stallen van fietsen moet op eigen terrein;

« de woningen moeten voldoende geïsoleerd zijn op het gebied van geluidsoverdracht 
(NEN 5077);

« de regels voor aan- en bijgebouwen blijven gelden voor de woning vóór splitsing en 
gelden niet per te splitsen woning;

« monumentale waarden mogen niet worden aangetast als gevolg van splitsing;
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« er komen geen extra in- of uitritten;

« splitsing mag geen wijziging van de voorgevel tot gevolg hebben;

« splitsing is niet geoorloofd als de toestand van het gebouw zich uit een oogpunt van 
indeling of staat van onderhoud geheel of gedeeltelijk tegen splitsing verzet en de 
desbetreffende gebreken niet door het treffen van voorzieningen of het aanbrengen 
van verbeteringen kunnen worden opgeheven, of onvoldoende is verzekerd dat de 
gebreken zullen worden opgeheven. Van gebreken is in ieder geval sprake indien: a. 
Het college ingevolge de artikelen 14 tot en met 25 van de Woningwet een 
aanschrijving heeft gedaan en deze aanschrijving nog niet is uitgevoerd; b. Het 
gebouw, waarop de aanvraag om een splitsingsvergunning betrekking heeft, één of 
meer woonruimten bevat, die ingevolge de artikelen 29 tot en met 38 van de 
Woningwet onbewoonbaar zijn verklaard;

7. Uitwerking

Als dit initiatiefvoorstel is aangenomen, zal het college:
a. de uitgangspunten genoemd onder 6 hierboven omzetten in een 

splitsingsregeling (beleidsregels en toelichting),
b. e.e.a. publiceren en toepassen met ingang van 1 juli 2023';
c. in 2026 de toepassing te evalueren en de raad op de hoogte stellen van de 

conclusies.

8. Financieel

Voor de behandeling van splitsingsaanvragen zal de aanvrager een tarief berekend 
krijgen dat kostendekkend is.

9. Bekendmaking

In de week na aanname van het initiatiefvoorstel wordt het nieuwe splitsingsbeleid 
bekend gemaakt via (o.a.) een raadspersbericht. Uiteraard wordt de gemeentelijke 
website ook aangevuld met de geldende regels, inclusief hoe een aanvraag ingediend 
moet worden hoe de procedure na aanvraag verloopt (integrale behandeling van de 
verschillende aspecten die bij een aanvraag van belang kunnen zijn) en met welk 
tijdspad de vergunningsprocedure wordt doorlopen.

Stemmen voor: Stemmen tegen:
Hart voor Bloemendaal 
Zelfstandig Bloemendaal
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