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Uw kenmerk

Onderwerp: Verzoek om woonwagenstandplaats

Geachte heer Schneider,

Naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek om een woonwagenstandplaats, ontvangt u deze brief. In 
uw brief verwijst u o.a. naar het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standpfaatsenbeleid dat 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is ontwikkeld. Met deze brief geven we aan hoe het 
gemeentebestuur van Haarlem invulling wil geven aan dit beleidskader.

Op 6 november hebben wij een gesprek gehad naar aanleiding van uw brief. U heeft tijdens dit 
gesprek nogmaals aangegeven op de Waarderveldweg te willen staan. We hebben als afronding van 
het gesprek een aantal vragen genoteerd. Deze worden beantwoord in de bijlage bij deze brief.

U heeft in het gesprek ook aangegeven dat u vanuit uw demonstratierecht op 2 voormalige 
woonwagenstandplaatsen een caravan heeft geplaatst. Via deze brief willen wij aangeven dat naar 
de mening van de gemeente de caravans daar onrechtmatig staan. Binnenkort zal de gemeente u 

daar apart over informeren.

Huidig beleid
Het huidige beleid is er vooralsnog op gericht om, na afbouw van de locatie Waarderveld, het 
bestaande aantal standplaatsen te handhaven, dat zijn 90 standplaatsen op 10 locaties. De verdeling 
van woonwagenstandplaatsen vindt plaats via stichting Woonservice. Van belang blijft dat ieder die 

een woonwagenstandplaats wil, ingeschreven staat bij Woonservice.

Nieuw beleid
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (hierna: het Rijk) heeft het gemeentelijk beleidskader 
woonwagen- en standplaatsenbeleid vastgesteld en naar gemeenten gestuurd. Dit kader geeft aan 

dat vanuit het mensenrechtenkader woonwagenbewoners recht hebben om op de manier te wonen 
zoals zij dat als culturele groep gewend zijn.

Toewijzing

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
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Het college van B & W Haarlem heeft, mede naar aanleiding van het nieuwe beleidskader vanuit het 

Rijk, een concept-huisvestingsverordening de inspraak ingebracht. In deze nieuwe concept- 
huisvestingsverordening is de toewijzing van woonwagenstandplaatsen in overeenstemming 
gebracht met het rijksbeleidskader: woningzoekenden die "afstammen" van een woonwagenfamilie 
gaan voor op overige woningzoekenden bij de toewijzing van een woonwagenstandplaats. Het is van 
belang dat u hier kennis van neemt en zo mogelijk gebruik maakt van uw recht tot inspraak. U kunt 
vanaf 2 november tot 14 december 2018 een reactie geven. Gegevens over de inspraak en de 
concept huisvestingsverordening kunt hier vinden : www.haarlem.nl/inspraakhw2019

Na de inspraakperiode wordt de verordening - eventueel gewijzigd naar aanleiding van de reacties - 

opnieuw in het college besproken en door de gemeenteraad vastgesteld.

Vervolg beleidsontwikkeling
Het rijk geeft de suggestie dat uitgangspunt zou kunnen zijn dat de wachttijd/slaagkans op een 
woonwagenstandplaats gelijkwaardig is aan die voor sociale huurwoningen, en dat de behoefte aan 
standplaatsen het best regionaal in beeld kan worden gebracht. Het college wil samen met de 
regiogemeenten en de corporaties meer zicht op de behoefte aan standplaatsen krijgen. Uw verzoek 
om aanspraak te maken op een standplaats wordt bij deze inventarisatie meegenomen. Het college 
wil aan de hand van het inzicht in de behoefte beslissen wat de vervolgstap zou moeten zijn, en dit 

ook met de gemeenteraad bespreken.

We gaan er vanuit dat in het eerste kwartaal van 2019 de behoefte in beeld is. Wanneer het college 

een besluit neemt over de vervolgstap zullen we dit aan u doorgeven.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

n
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Gemeente
Haarlem

Bijlage 1

1. Wat staat er in het bestemmingsplan over de standplaatsen Waarderveidweg?
In het van toepassing zijnde bestemmingsplan is een zogenaamd afbouwscenario opgenomen ter 
zake het woonwagenkamp waar de Standplaats onderdeel van uitmaakt. Omtrent dit 
afbouwscenario is het volgende opgenomen in het bestemmingsplan (paragraaf 2.5, onder het kopje 
"Waarderveld", pagina 12 en 13):

Waarderveld
Op basis van de Woonwagenwet (afgeschaft in 1999) hadden gemeenten de taak om de voorraad 
woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente op peil te brengen en te houden. Deze verplichtingen 
waren vastgelegd in de zogenaamde provinciale woonwagenplannen. In het tweede provinciaal 
Woonwagenplan is voorgesteld het regionale woonwagencentrum Waarderveld op te heffen. Op 29 
augustus 1998 heeft de Haarlemse gemeenteraad het besluit genomen tot opheffing. Voor bewoners 
waarvoor toentertijd nog geen definitieve locatie gevonden was, is in 2004 het huidige Waarderveld, 
nabij de Waarderhaven als tijdelijke locatie ingericht. Op dit moment (januari '10) zijn er op het 
Waarderveld nog zeven standplaatsen. Hiervoor zijn tijdelijke bouwvergunningen verleend, voor 5 
jaar. Deze bouwvergunningen Hepen eind 2009 af. Tijdelijke bouwvergunningen mogen na die 5 jaar 
niet verlengd worden, de wet verbiedt dit. Wel kunnen de standplaatsen gehandhaafd worden indien 

deze opgenomen worden in een nieuw bestemmingsplan.
Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar geschikte locaties in de stad om deze zeven standplaatsen 
naartoe te verplaatsen. Geconcludeerd is dat verplaatsing van de standplaatsen in alle gevallen 
ernstige vertraging tot gevolg heeft in de projecten, omdat de mogelijke komst op weerstand stuit bij 
zowel de gemeenteraad, bij omwonenden als ook bij de woonwagenbewoners zelf.
Dit gebrek aan politiek en maatschappelijk draagvlak voor verplaatsing van de woonwagens heeft er 
toe geleid dat onderzocht is wat de mogelijkheden zijn het woonwagencentrum te handhaven op de 
huidige locatie in de Waarderpolder en het Waarderveld in de loop van de jaren geleidelijk aan op te 
heffen. Dit onderzoek wijst uit dat deze mogelijkheid kan rekenen op een maatschappelijk draagvlak. 
De impact van de huidige zeven woonwagenstandplaatsen op de economische ontwikkelingen in de 
Waarderpolder is zeer gering zo is gebleken in de afgelopen 5 jaar. Bedrijven worden niet of 
nauwelijks beperkt in hun bedrijvigheid als gevolg van de aanwezigheid van deze woonfuncties.

Door het vormgeven van een "afbouwscenario" kan bewerkstelligd worden dat de woonwagens nu 
niet verplaatst hoeven te worden én dat de gronden in de Waarderpolder op termijn toch uitgeef baar 

zijn als bedrijfslocaties.

Deze afbouwconstructie houdt het volgende in:
Het Waarderveld houdt in dit nieuwe bestemmingsplan de hoofdbestemming Bedrijventerrein BT (in 
het oude bestemmingsplan had het gebied ook de bedrijvenbestemming). De zeven standplaatsen zijn 
allen voorzien van een aanduiding "woonwagenstandplaats" (wp). In het bestemmingsplan is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Met deze wijzigingsbevoegheid kan bij beëindiging van de 
woonfunctie de aanduiding van de plankaart worden verwijderd en blijft alleen de 
bedrijfsbestemming over. Beëindiging heeft geen betrekking op het moeten of willen vervangen van 
een woonwagen. Uitgangspunt is ook dat de huidige bewoners in geen geval gedwongen zullen
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worden te vertrekken. Als een bewoner echter vrijwillig vertrekt of komt te overlijden wordt de 
standplaats in dat geval niet meer ter beschikking gesteld aan nieuwe gegadigden.
Beleidsmatig gezien wordt door het opnemen van deze constructie aangesloten bij het beleid van de 
bedrijfswoningen in de Waarderpolder. De (legale) bestaande situatie is positief bestemd2 maar bij 
beëindiging van een bedrijfswoning kan deze met de wijzigingsbevoegdheid worden geschrapt uit de 
lijst en mag er op die locatie geen nieuwe bedrijfswoning meer komen. Bedacht moet overigens wel 
worden dat er in theorie nog jaren voorbij kunnen gaan voordat de woonfunctie (bedrijfswoningen 
en woonwagenstandplaatsen) geheel uit de Waarderpolder verdwenen is.

2. Waarom zijn er 2 plekken weg?
De huurovereenkomst voor deze standplaatsen zijn met tussenkomst van de rechter ontbonden.
Gelet op ons beleid (zie vraag 1) worden deze niet meer ter beschikking gesteld aan nieuwe 

gegadigden.

3. Waarom kunnen die niet gebruikt worden?
Zie de antwoorden op vraag 1 en 2.

4. Mogen die vakken gebruikt worden? Eventueel als passanten vak?
Nee, de hoofdbestemming is Bedrijventerrein BT.

5. Waarom worden de plekken voor woonboten wel uitgebreid in de Waarderpolder?
In de Waarderhaven lagen en liggen nog steeds 57 woonschepen. In de Waarderhaven lagen deze 57 

woonschepen echter te dicht
op elkaar waardoor de brandveiligheid onvoldoende was. Er is daarom meer ruimte gecreëerd rond 

de bestaande woonschepen.

6. Er is plek op de standplaats van mevrouw A.A. Smidt voor een schuur, mag dit zo mogelijk 

tijdelijk gebruikt worden voor een kleine woonwagen?
In de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Waarderpolder 2010 staat het volgende over 

een standplaats:

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN 
51. Standplaats:
Een kavel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn 
die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten 

kunnen worden aangesloten.

60. Woonwagen:
Een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of 

in delen kan worden verplaatst.
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ARTIKEL 4: BEDRIJVENTERREIN (BT)

Bestemming: Lid 1
n. standplaats: uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding (wp) is een standplaats ten behoeve 
van één woonwagen met bijbehorend erf en bijgebouwen toegestaan;

Bebouwingsvoorschriften: Lid 5
j. voor het bouwen ter plaatse van de functieaanduiding woonwagenstandplaats (wp) als bedoeld in 
artikel 4 lid 1 onder n. gelden de volgende bepalingen:
• ter plaatse van de functieaanduiding woonwagenstandplaats (wp) mag binnen de op de 
plankaart aangegeven bestemmingsgrens een woonwagen worden geplaatst;
• op de standplaats mag één berging worden gebouwd met een oppervlak van maximaal 10 

m2 en een hoogte van maximaal 3 meter;
• de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2 meter;

Bovenstaande houdt in dat op 1 standplaats niet meer dan één woonwagen mag staan.
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