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1. BEGRIPSBEPALINGEN 

Bor 
Besluit omgevingsrecht. 
 
Buitengebied 
Alle percelen waarop de bestemmingsplannen Buitengebied Hardenberg, Reestdal en Bergentheim-
Zuid en Buitengebied Hardenberg (inclusief de latere herzieningen) van toepassing zijn. 
 
Inwoning 
Bij inwoning is er sprake van de huisvesting van twee huishoudens in één woning1. Inwoonsituaties 
hebben als regel een sociale achtergrond, zoals de (mantel)zorg voor ouders of overname van de 
ouderlijke woning door kinderen. 
 
Stedelijk gebied 
Alle percelen waarop de bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor de kernen van 
toepassing zijn (inclusief de latere herzieningen). 
 
Wabo 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
Woningsplitsing 
Splitsing van een bestaande woning, waardoor deze geschikt wordt voor de huisvesting van twee 
zelfstandige huishoudens. 

                                                           
1
 Formeel is er sprake van het aanvullen van een bestaand huishouden met een extra huishouden. 
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2. INLEIDING 

In de gemeente Hardenberg komen relatief veel inwoonsituaties voor. Dat zijn situaties waarin er 
twee huishoudens in één woning wonen. Dit kan verband houden met een verzorgingssituatie, maar 
dat is lang niet altijd (meer) het geval. In veel gevallen hebben beide huishoudens zelfs helemaal 
geen binding met elkaar en is er feitelijk sprake van twee gescheiden woningen. 

Op basis van verleende bouw- c.q. omgevingsvergunningen en toegekende huisnummers zijn bij de 
gemeente op dit moment ongeveer 300 inwoonsituaties bekend, waarvan ongeveer driekwart 
buiten de bebouwde kom. Daarbij moet worden aangetekend dat  een deel van de bebouwde 
kommen, bijvoorbeeld de bebouwingslinten van Schuinesloot, De Krim en Lutten, volgens het 
bestemmingsplan bij het buitengebied hoort.  

Als daarom wordt gevraagd, kent de gemeente bij inwoning via een huisnummerbesluit een i-
nummer toe. Ook zijn er adressen waaraan in het verleden een a-nummer aan een inwoonsituatie is 
toegekend. Het gevolg van toekenning van een a- of i-nummer is o.a. dat voor dit nieuwe adres de 
gebruikelijke gemeentelijke belastingen betaald moeten worden (WOZ, vastrecht, 
containerledigingen, rioolrecht e.d.), ook al is er geen sprake van een zelfstandige woning. 

In de praktijk leidt dit tot diverse problemen, onder andere in verband met aankoop en financiering. 
Diverse partijen (waaronder banken, makelaars en notariaat, maar ook bewoners en eigenaars) 
hebben aan het gemeentebestuur gevraagd om mee te denken bij het vinden van een oplossing 
voor deze gevallen. 

Het college van b en w heeft in het voorjaar van 2016 besloten deze problematiek te verkennen en 
hierover in contact te treden met de betrokken partijen. Met als uitgangspunt om, voor zover 
haalbaar, aan eigenaren de mogelijkheid te bieden om inwoonsituaties om te zetten naar twee 
zelfstandige woningen. 

In deze beleidsregel worden de voorwaarden benoemd waaronder de gemeente bereid is om 
medewerking te verlenen aan woningsplitsing bij bestaande inwoonsituaties. 

 

3. HUIDIGE REGELS 

Volgens de op dit moment geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen is inwoning 
toegestaan als er sprake is van dringende sociale, verzorgings- of sociaal-economische redenen. In 
de voorgaande bestemmingsplannen werd deze voorwaarde niet gesteld, daardoor zijn er in het 
verleden vergunningen verleend voor inwoonsituaties waarbij er van een sociale- of 
verzorgingsrelatie geen sprake was en die dus niet voldoen aan de huidige regels. Op deze situaties 
is het overgangsrecht van toepassing, zodat het bestaande gebruik kan worden voortgezet. 

Juist bij de inwoonsituaties die jaren geleden zijn ontstaan onder het regime van, inmiddels 
vervallen, bestemmingsplannen komt het voor dat er feitelijk geen sprake (meer) is van inwoning, 
maar van zelfstandige bewoning door twee huishoudens. De hieronder beschreven knelpunten en 
oplossingsrichting hebben dan ook betrekking op deze situaties. 
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4. KNELPUNTEN 

In de praktijk komt het regelmatig voor dat bij inwoning kadastrale splitsing van het perceel en de 

daarop staande woning plaatsvindt. Daarover heeft de gemeente geen zeggenschap (= 

privaatrecht). Maar bij verkoop leidt een dergelijke splitsing vaak tot problemen, omdat: 

- er geen twee volwaardige woningen aanwezig zijn; dat kan bij verkoop leiden tot restschuld 
en ook kunnen er problemen ontstaan bij de verlenging van de hypotheek; 

- banken geen hypotheek willen verstrekken voor de aankoop van een i-woning (hoewel 
dezelfde banken in het verleden wel via hypotheekverstrekking hebben meegewerkt aan 
het ontstaan van de i-woning); 

- er (meestal) geen planologische ruimte is om de woning nog verder te vergroten of extra 
bijgebouwen te bouwen; een eventuele koper moet het doen met de gebouwen zoals die er 
op dat moment staan; 

- er sprake kan zijn van een met de verleende bouwvergunning en het bestemmingsplan 
strijdige situatie, omdat er bijv. bouwkundige aanpassingen hebben plaatsgevonden, zoals 
het dichtmetselen van binnendeuren, waardoor er feitelijk geen sprake meer is van 
inwoning. Controle en handhaving hierop is moeilijk, omdat deze aanpassingen van de 
buitenkant niet zichtbaar zijn. 

 
In objectieve zin wegen deze problemen niet allemaal even zwaar (veel kopers wisten waar ze aan 
begonnen), maar de beleving in de praktijk is anders. Er zijn inwoonsituaties waarin, gelet op de 
feitelijke situatie, eerder sprake is van zelfstandige bewoning dan van inwoning.  
 

5. OPLOSSINGSRICHTING 

De hiervoor beschreven knelpunten leiden in de praktijk tot financiële problemen en schrijnende 
situaties.   

Vast staat dat de gerezen problemen alles te maken hebben met de planologische status van i-
woningen. Bij een i-woning is er namelijk geen sprake van een zelfstandig object, waardoor de 
(taxatie)waarde een stuk lager ligt dan bij een reguliere woning. Wil de gemeente de helpende hand 
bieden, dan ligt het daarom voor de hand om de oplossing te zoeken in het ruimtelijke spoor.  

Zoals aangegeven hebben de in de vorige paragraaf beschreven problemen betrekking op situaties 
die zijn ontstaan onder de werking van inmiddels vervallen bestemmingsplannen. De huidige regels 
voor inwoning zijn duidelijk. Inwoning is alleen mogelijk als er sprake is van mantelzorg (zoals 
geregeld in het Besluit omgevingsrecht), of als er sprake is van dingende sociale, verzorgings- of 
sociaal-economische redenen (zoals geregeld in het bestemmingsplan danwel de 
beheersverordening). Volgens de huidige regels is er dan ook geen wildgroei aan inwoonsituaties 
meer mogelijk. 

In het bestemmingsplan Buitengebied is een splitsingsmogelijkheid opgenomen voor voormalige 
boerderijen, met een inhoud van meer dan 1.000 m3. Deze regeling heeft tot doel om te voorkomen 
dat voor het buitengebied kenmerkende boerderijen worden afgebroken. Voor de meeste 
inwoonsituaties biedt deze regeling echter geen uitkomst, omdat het niet gaat om voormalige 
boerderijen of omdat de inhoud van de woning kleiner is dan 1.000 m3. De bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen voor het stedelijk gebied kennen geen splitsingsregeling. 

Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit geldt voor het buitengebied het uitgangspunt dat er 
geen verdere verstedelijking mag optreden. Voor alle (woon)bestemmingen vormen de bestaande 
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situatie en de bestaande bouwrechten het uitgangspunt, meer bouwrechten zijn alleen mogelijk als 
de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd is, bijvoorbeeld door het treffen van extra 
landschapsmaatregelen op het erf of in de omgeving daarvan. Als dit uitgangpunt ook bij de 
verzelfstandiging van bestaande inwoonsituaties wordt gehanteerd,  is de ruimtelijke kwaliteit 
voldoende gewaarborgd en is er geen sprake van verdere verstedelijking van het buitengebied.  
Door middel van het ruimtelijke kwaliteitsplan kan, waar nodig, ook ruimte worden geboden voor 
maatwerkoplossingen. 

Bij de verlening van bouw- c.q. omgevingsvergunningen voor i-woningen wordt getoetst aan de 
eisen van het bouwbesluit en de bouwverordening voor 1 woning. Een bestaande i-woning zal in de 
meeste gevallen niet 1-op-1 kunnen voldoen aan de eisen voor een zelfstandige woning (o.a. ten 
aanzien van bouwtechnische regels, aansluitingen riool, parkeerplaatsen). Vaak zullen aanpassingen 
nodig zijn, o.a. vanuit het oogpunt van brandveiligheid en ventilatie. 

Een ander aandachtspunt is het gemeentelijk woningbouwprogramma. Buiten dit programma om is 
er geen ruimte voor een toename van het aantal woningen, niet in het stedelijk gebied en niet in het 
buitengebied. Maar omdat het bij legale inwoonsituaties gaat om bestaande huishoudens, heeft een 
omzetting naar een volwaardige woonbestemming geen gevolgen voor het 
woningbouwprogramma. 

Het vorenstaande biedt mogelijkheden om in voorkomende gevallen medewerking te verlenen aan 
woningsplitsing bij inwoning. In het buitengebied gelden daarbij extra voorwaarden op het gebied 
van ruimtelijke kwaliteit. 

In het volgende hoofdstuk worden de voorwaarden uitgewerkt. 
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6. VOORWAARDEN VOOR WONINGSPLITSING  

Hieronder worden de voorwaarden benoemd waaronder medewerking kan worden verleend aan 
woningsplitsing bij bestaande inwoningssituaties. Waar nodig zijn de voorwaarden voorzien van een 
toelichting. 

Algemeen: 

1. Er moet sprake zijn van een bestaande situatie waarin er twee huishoudens in één woning 
zijn gehuisvest. 

2. De inwoonsituatie moet legaal zijn ontstaan voor de vaststelling van het nu geldende 
bestemmingsplan danwel de nu geldende beheersverordening en moet sedertdien 
onafgebroken hebben bestaan. 
Toelichting: Door de opname van deze bepaling is duidelijk dat nieuwe inwoonsituaties niet voor 
woningsplitsing in aanmerking komen. 
Voor het buitengebied gelden twee data, namelijk 23 april 2013 (Buitengebied Hardenberg, Reestdal en 
Bergentheim-Zuid) en 1 oktober 2013 (Buitengebied Hardenberg) 
Voor het stedelijk gebied gelden veel meer bestemmingsplannen en beheersverordeningen, zodat van 
geval tot geval de vaststellingsdatum bepaald moet worden. 

3. Er moet voor beide woningen worden voldaan aan de eisen uit het bouwbesluit en de 
bouwverordening voor zelfstandige woningen.  

4. Er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de huidige bouw- en 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bestemmingen. 

5. De geluidsbelasting vanwege een weg of spoorweg mag de voorkeursgrenswaarde uit de 
Wet geluidhinder niet overschrijden. 

Aanvullende voorwaarden voor het buitengebied: 

1. Er mag geen uitbreiding plaatsvinden van de, op grond van de, op grond van de geldende 
bouwregels toegestane, bebouwde oppervlakte en het bouwvolume van de hoofd- en 
bijgebouwen. 
Toelichting: Wat de verschijningsvorm betreft moet er sprake blijven van 1 hoofdgebouw met 
bijbehorende bouwwerken. Het is niet de bedoeling dat er een reguliere twee-onder-een-kap woning 
ontstaat, omdat dat kan leiden tot een verdere verstening van het buitengebied. Bouwrechten en 
erfinrichting moeten zijn afgestemd op het bestaande ruimtelijke beeld. 

2. Inpassing op het erf en in het landschap moet plaatsvinden aan de hand van een ruimtelijke 
kwaliteitsplan. 
Toelichting: de voorwaarde van een ruimtelijke kwaliteitsplan maakt het mogelijk om met de aanvrager 
in overleg te komen over de inrichting van het erf. Bij inwoning is er namelijk sprake van één woning en 
één bijbehorend erf. Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit moet dit beeld zoveel mogelijk in stand 
blijven, het is niet gewenst dat er, wat de erfinrichting betreft, een reguliere dubbele woning ontstaat. Op 
het ruimtelijke kwaliteitsplan is de basisinspanning van toepassing, dat wil zeggen dat moet worden 
aangetoond dat de erfinrichting past in het omliggende gebied. 

N.B. 

Voor buitengebied is het van belang dat het niet gaat om reguliere vrijstaande of twee-onder-een-
kapwoningen. Daarom ligt het voor de hand om, als de geldende bestemmingsplannen weer aan 
een integrale herziening toe zijn, hiervoor een afzonderlijke regeling op te nemen. Op dat moment 
zal worden bepaald welke bouwregels het best bij deze woningen passen. 
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7. JURIDISCHE BASIS 

Deze beleidsregel is van toepassing op afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening 
met toepassing van: 

a. Binnen de bebouwde kom: artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo, juncto artikel 4, lid 
9 bijlage II Bor (de zogenaamde kruimellijst)  

b. Buiten de bebouwde kom: artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo 
(omgevingsvergunning uitgebreide procedure).  

 
 

 
8. INSPRAAK EN OVERLEG 

Op grond van de inspraakverordening heeft deze beleidsregel vanaf ….. gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. 

Resultaat: PM 

Tijdens de voorbereiding van deze beleidsregel heeft overleg met de provincie Overijssel 
plaatsgevonden. Tevens is de ontwerp-beleidsregel voor overleg aan de provincie toegezonden. 

Resultaat: PM 

 


