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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Toepassen hardheidsclausule (huisvestingsverordening) voor woningvormen in time-out gebied  

 

Nummer 2019/886347 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling VTH / ECDW 

Auteur Kamphuis, A. / Knip, S. 

Telefoonnummer 023-5115523 

Email sknip@haarlem.nl 

Kernboodschap  In augustus 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van 

een woonruimte in de Transvaalbuurt tot 5 appartementen. Daarna, op 1 mei 

2019, is de huisvestingsverordening gewijzigd en dit heeft juridische gevolgen voor 

de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is niet binnen 26 weken na 

afgifte uitgevoerd en daarom is een vergunning voor woningvorming vereist. Deze 

kan niet verleend worden, omdat de locatie in een time-out gebied ligt. De 

vergunninghouder verzoekt om toepassing van de hardheidsclausule, zodat hij de 

omgevingsvergunning alsnog kan uitvoeren. Aan het verzoek wordt meegewerkt, 

nu het niet aan vergunninghouder te wijten is dat hij de omgevingsvergunning niet 

op tijd heeft kunnen uitvoeren. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 31 maart 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. Het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule ten aanzien van de 

termijn, waarbinnen de omgevingsvergunning moet zijn uitgevoegd (art. 30, 

huisvestingsverordening), toe te wijzen en de vergunninghouder een extra 

termijn van 26 weken te geven, waarbinnen de omgevingsvergunning alsnog 

volledig moet zijn uitgevoerd. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

In augustus 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woning in de 

Transvaalbuurt tot 5 appartementen. Tegen het verlenen van de vergunning is geen bezwaar 

aangetekend. De vergunning is dus onherroepelijk. 

 

Op 1 mei 2019 is de aangepaste Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2017 

in werking getreden. Op grond van artikel 16, eerste lid, sub c. van de Huisvestingsverordening is niet 

toegestaan om de in artikel 15 aangewezen woonruimte zonder vergunning een woonruimte te 

verbouwen tot twee of meer woonruimten (woningvorming).  

 

Op grond van artikel 30 van de Huisvestingsverordening is de vergunning, zoals bedoeld in artikel 16, 

eerste lid, sub c, niet vereist, als: 

- er voor het bouwkundig splitsen voor 1 mei 2019 een omgevingsvergunning is ingediend en 

ontvankelijk verklaard is voor de activiteit bouwen; 

- de werkzaamheden binnen 26 weken na de verlening van de omgevingsvergunning volledig zijn 

uitgevoerd en gereed gemeld zijn bij het bevoegd gezag; 

- de werkzaamheden volledig conform de verleende omgevingsvergunning zijn uitgevoerd. 

 

Bij controle van de woning in de Transvaalbuurt is geconstateerd dat de in 2018 verleende 

omgevingsvergunning nog niet was uitgevoerd. Dit betekent dat deze situatie niet onder het 

overgangsrecht valt en alsnog een vergunning voor woningvorming nodig is. De woning, waarvoor de 

omgevingsvergunning is verleend, valt echter in Gebied 1 (time-out gebied). Het time-out gebied 

betreft vooroorlogse wijken, waar de druk op de openbare ruimte te hoog is geworden. Daarom 

geldt hier tot het einde van de looptijd van de verordening, een verbod op woningvormen en 

omzetten. Dat heeft tot gevolg dat een omgevingsvergunning voor het bouwkundig splitsen van een 

woning niet uitgevoerd kan worden. 

 

De vergunninghouder heeft verzocht om toepassing van de hardheidsclausule, zodat hij de 

omgevingsvergunning alsnog kan uitvoeren. Uit een verklaring van zijn letselschadejurist en een 

medisch specialist komt naar voren dat hij door een auto ongeluk een tijd lang fysieke en psychische 

problemen heeft gehad. Hierdoor heeft hij de wijziging van de Huisvestingsverordening gemist en 

hier niet adequaat op kunnen reageren en is de omgevingsvergunning nog niet uitgevoerd.  

 

Op grond van artikel 29 van de Huisvestingsverordening zijn burgemeester en wethouders bevoegd 

in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid 

leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van de verordening (hardheidsclausule). 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
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1. Het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule ten aanzien van de termijn, waarbinnen de 

omgevingsvergunning moet zijn uitgevoerd, toe te wijzen en de vergunninghouder een extra 

termijn van 26 weken te geven, waarbinnen de omgevingsvergunning alsnog volledig moet zijn 

uitgevoerd. 

 

3. Beoogd resultaat 

De vergunninghouder de mogelijkheid te bieden om alsnog de omgevingsvergunning voor het maken 

van 5 appartementen uit te voeren, door hem hiervoor met toepassing van de hardheidsclausule een 

extra termijn van 26 weken te geven. 

 

4. Argumenten 

1. Door mee te werken aan het verzoek, kan de omgevingsvergunning alsnog worden uitgevoerd. 

De reden dat de omgevingsvergunning niet tijdig is uitgevoerd, ligt buiten de schuld van 

vergunninghouder zelf.  

 

2. Tegen de omgevingsvergunning is destijds door niemand bezwaar aangetekend. 

Toepassing van de hardheidsclausule leidt uitsluitend tot het alsnog kunnen uitvoeren van de in 

augustus 2018 verleende, onherroepelijke, omgevingsvergunning. Verzoeker krijgt dus niet meer 

rechten en kan niets anders uitvoeren dan dat wat in augustus 2018 vergund is. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

 De verzoeker wordt schriftelijk geïnformeerd over het toewijzen van zijn verzoek om toepassing 

van de hardheidsclausule.  

 Om de verzoeker eerst te kunnen informeren, vindt publicatie van deze nota op de besluitenlijst 

een week later plaats. 

 

7. Bijlagen 

N.v.t. 

 
 


