Aan huis gebonden beroepen / Consumentverzorgende ambachten

1.

Inleiding

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit te mogen
uitoefenen in een woning. De gemeente moet vervolgens beoordelen of de desbetreffende activiteit
past binnen de woonomgeving. Dit gebeurt thans aan de hand van de desbetreffende bestemmingsplanvoorschriften, die echter op dit punt nogal eens verschillen. Daarnaast is het mogelijk om een
verzoek tot vrijstelling van de gebruiksvoorschriften in te dienen (artikel 19, derde lid, van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, eerste lid onder e, van het Besluit op de ruimtelijke
ordening 1985). Dit heeft de gemeente ertoe doen besluiten om de uitgangspunten voor het al dan
niet toestaan van beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in woningen eenduidig en helder vast te leggen in de voorliggende beleidsnotitie.

2.

Juridisch kader

In de meeste bestemmingsplannen is de bepaling opgenomen dat het verboden is gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de woonbestemming. Een ander gebruik dan wonen is niet toegestaan. In de jurisprudentie is echter bepaald dat het vestigen van een
vrij beroep niet strijdig is met de woonbestemming, mits de woonbestemming in overwegende mate
gehandhaafd blijft. Ook de provincie geeft in haar Handleiding bestemmingsplannen (actualisatie 2001)
aan, dat kleinschalige economische activiteiten kunnen samengaan met de woonfunctie. Deze vermenging van functies hoeft geen afbreuk te doen aan het karakter van een woongebied, mits de kleinschaligheid in de hand kan worden gehouden.
De bedrijvigheid kan zelfs een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een woongebied. Echter, er
moet voldaan worden aan het criterium dat de woonfunctie in alle gevallen in overwegende mate
gehandhaafd wordt.

3.

Welke activiteiten?

Bij welke activiteiten is er nu sprake van handhaving van de woonfunctie? Vrije beroepen worden
sinds oudsher geacht binnen de woonbestemming te passen; andere beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in beginsel niet. Moderne beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten worden op grond van de
bestaande bestemmingsplannen vaak niet toegestaan, ondanks het feit dat deze qua aard, karakter en
hinder niet wezenlijk afwijken van de vrije beroepen.
Zoals hiervoor al kort is aangegeven, kan bedrijvigheid in de woonomgeving in een tweetal subcategorieën worden onderverdeeld:
1.

De vrije beroepen oftewel aan-huis-gebonden beroepen;

2. De consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten.
3.1

Vrij beroep/beroep aan huis
3.1.1 Definitie
Onder aan-huis-gebonden beroepen wordt verstaan: de uitoefening van een beroep of het
beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch,
kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen kan worden uitgeoefend, waaronder
niet wordt begrepen de uitoefening van detailhandel of consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten.
Onder de aan huis gebonden beroepen worden in ieder geval begrepen:
1. Architect
2. Advocaat
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

3.2

Acupuncturist
Beeldhouwer
Belastingadviseur
Fysiotherapeut
Grafisch ontwerper
Huisarts
Hypotheekadviseur
Juridisch adviseur
Kunstschilder
Makelaar
Notaris
Psycholoog
Tandarts
Verloskundigenpraktijk
Dierenarts(kleine huisdieren)
Zakelijke dienstverlening
Logopedie

Consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten
3.2.1 Definitie
Onder consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten wordt verstaan: het beroepsmatig uitoefenen van dienstverlenende bedrijvigheid gericht op consumentverzorging doch niet zijnde een
aan huis gebonden beroep, dan wel ambachtelijke bedrijvigheid gericht op consumentverzorging, geheel of overwegend door middel van handwerk, waarbij de omvang van de activiteiten
zodanig is dat, wanneer deze in een woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd en de ruimtelijke uitwerking of uitstraling in overeenstemming is met die woonfunctie.
3.2.2 Randvoorwaarden
Bij de beoordeling of een bepaalde activiteit is toegestaan dan wel op welke schaal de activiteit mag worden uitgeoefend, dienen, naast hetgeen in de bestemmingsplanvoorwaarden omtrent de toelaatbaarheid van consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten is opgenomen, de
volgende regels in acht te worden genomen:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Een consumentverzorgende bedrijfsactiviteit is alleen met een vrijstelling ex artikel 19,
derde lid, WRO toegestaan;
De dienstverlenende bedrijvigheid betreft het bedrijfsmatig verlenen van diensten;
De ambachtelijke bedrijvigheid betreft het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door
middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen alsook het - als ondergeschikte activiteit - verkopen en/of leveren van goederen
die verband houden met het ambacht;
De onder g. Opgenomen lijst van activiteiten is in beginsel limitatief. Dit betekent dat
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. De afwijking dient gemotiveerd te worden;
Eventuele detailhandelsactiviteiten zijn van ondergeschikte aard;
Het is een eenmansbedrijf;
De hierna te noemen consumentverzorgende activiteiten zijn in beginsel (met inachtneming van de overige voorwaarden) toelaatbaar:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

4.

Fotograaf
Autorijschool (geen theorie)
Bloemschikker
Decorateur
Fietsenreparateur
Goud- en zilversmid
Hoedenmaker
Hondentrimmer
Pottenbakker
Instrumentenmaker
Kaarsenmaker
Klompenmaker
Lijstenmaker
Loodgieter
Meubelmaker
Computerservice (o.a. Systeembouw/-analyse)
Schoonheidsspecialist/kapsalon
Traiteur
Muziekinstrumentenmaker
Zadelmaker
Nagelstudio
Tv/radio reparateur
Reisorganisatie (kleinschalig)
Koeriersdienst
Prothesemaker
Reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek/radio’s-tv’s/horloges etc.)
Glazenwasser

Voorzover de onder g. Genoemde activiteiten meldings- c.q. Vergunningplichtig zijn op
grond van het bepaalde in de Wet Milieubeheer (bijvoorbeeld door hun omvang of het
gebruik van bepaalde machines of anderszins) zijn deze activiteiten in beginsel niet toegestaan, tenzij er geen overlast voor de omgeving op zal treden;
In totaal mag maximaal 30% van de grondvloeroppervlakte, maar nooit meer dan 80 m²
worden gebruikt;
De woonfunctie van het betreffende pand blijft in overwegende mate behouden;
Geen onevenredige hinder wordt of kan worden toegebracht aan het woon- en leefmilieu;
Geen onevenredige hinder wordt of kan worden toegebracht aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
Het betreft niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die verkeersoverlast veroorzaken of die verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen, noodzakelijk maken;
Er worden geen grote reclameborden (>0,5 m²) bij of aan de woning geplaatst;
Degene die de activiteiten verricht dient tevens de gebruiker van de eigenlijke woning
te zijn. Vorengenoemde voorwaarden laten overigens de mogelijkheid onverlet dat in
een individueel bestemmingsplan - meestal nieuwere plannen - een afwijkende regeling
kan worden opgenomen.

Werkwijze

Naar aanleiding van een verzoek van een initiatiefnemer die een bepaalde activiteit in de woonomgeving wil ontplooien, dient op grond van de hiervoor genoemde definitiebepalingen te worden onderzocht of de activiteit gekenmerkt dient te worden als:
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a.

b.

Aan huis gebonden beroep, of
Consumentverzorgende bedrijfsactiviteit

Nadat vaststaat onder welke categorie de activiteit valt, moet het ter plaatse vigerende bestemmingsplan worden geraadpleegd. In de voorschriften van het bestemmingsplan (o.a. Begripsbepalingen, gebruiksvoorschriften en vrijstellingsbepalingen) staat beschreven wat in concreto is toegestaan.
Wanneer een activiteit afwijkt van het vigerende bestemmingsplan, dan kan een vrijstellingsprocedure
ex artikel 19, derde lid, WRO worden gevolgd om - onder bepaalde voorwaarden - alsnog een planologisch kader voor de desbetreffende activiteit te scheppen.
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