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T oelichting
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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Gemeente Westland wil regie houden op de vestiging van (tijdelijke) arbeidsmigranten. Deze vorm van
huisvesting verdient een eigen juridisch-planologische regeling. Het betreft in feite 'short stay' waarbij het
met name gaat om huisvesting van enkele weken tot enkele maanden. Duidelijk is dat de bestemming
"wonen" en de bestemming "horeca/hotel" daartoe niet passend zijn.
Een bestemming "wonen" gaat uit van permanente bewoning en is daarom niet geschikt. Een
bestemming 'horeca/hotel" is evenmin geschikt, omdat hier wordt uitgegaan van kortstondig verblijf. Om
de kamergewijze bewoning van woningen te reguleren, is het paraplubestemmingsplan "wonen
Westland" vastgesteld. Om eveneens de bestemmingen horeca/hotel te reguleren, wordt dit
paraplubestemmingsplan "horeca/hotel Westland" vastgesteld.

1.2

Ligging plangebied

Plangebied b estemmingsplan horeca/hotel Westland
Dit paraplubestemmingsplan geldt voor het hele grondgebied van Westland, behalve dat van de
bestemmingsplannen Glastuinbouwgebied Westland, Glastuinbouwgebied Boomawatering,
bestemmingsplan Poelzone en bestemmingsplan Groene Schakel. Het plan is van toepassing binnen
de rode gebieden.
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1.3

Geldend bestemmingsplan

Voorliggend bestemmingsplan is een paraplubestemmingsplan. Het gaat hierbij om een bijzondere
variant op een gewoon bestemmingsplan. Een bestemmingsplan herziet of vervangt het voorheen
geldende bestemmingsplan en voorziet dan in een volledig planologisch juridisch kader door middel van
een verbeelding met bestemmingen en bijbehorende regels.
Dit paraplubestemmingsplan heeft echter een ander doel en een andere werking. Het plan hangt als het
ware als een paraplu over alle bestemmingsplannen binnen het plangebied heen en geeft een regeling
voor de definities van horeca, hotel en bed & breakfast binnen de Westlandse bestemmingsplannen.

1.4

Leeswijzer

Het bestemmingsplan horeca/hotel bestaat uit een toelichting en planregels. De toelichting is als volgt
opgebouwd. In Hoofdstuk 2 komen achtergrond en beleid aan de orde. In Hoofdstuk 3 worden
onderzoeken behandeld. In Hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de planvorm en de achtergrond bij de
regels die zijn opgenomen voor de verschillende bestemmingen. Tot slot wordt in Hoofdstuk 5 ingegaan
op de economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2
2.1

Gebiedsvisie

Beleidskader

In dit hoofdstuk is het relevante beleid samengevat.
2.1.1

Gemeentelijk beleid

Gemeente Westland wil graag grip houden op de plekken waar al dan niet langdurige huisvesting (bv.
van (tijdelijke) arbeidsmigranten) wordt toegestaan, de reguliere horeca/hotel bestemming is hier niet
het juiste instrument voor. Enerzijds omdat het juridisch-planologisch niet de juiste basis is, het betreft
immers een andersoortig gebruik, anderzijds omdat een bestaande reguliere horeca / hotel bestemming
bedoeld is voor publieksgericht (kortstondig) zakelijk of toeristisch verblijf, een economische activiteit die
beschermd moet worden.
Binnen de door de raad vastgestelde Woonvisie 2020-2030 is beleid opgesteld t.b.v. de huisvesting van
arbeidsmigranten. Het is hiermee een integraal onderdeel geworden van het huisvestings- en
woonbeleid van de gemeente. Dergelijke huisvesting heeft veelal een langdurig karakter en heeft naar
aard en omvang een ander ruimtelijke uitstraling dan een reguliere hotelfunctie. Langdurige huisvesting
heeft meer een woonkarakter en kan gevolgen hebben voor het gebruik van parkeerplaatsen en de
leefbaarheid in de omgeving. Gemeente Westland vindt het ongewenst dat langdurige huisvesting (van
arbeidsmigranten) binnen (horeca)bestemmingen plaats zou kunnen vinden. Deze bestemming is wat
het verstrekken van nachtverblijf beperkt tot kortstondig verblijf in een hotel dat ook werkelijk een hotel is.
Dit zal ook handhaafbaar moeten zijn, vandaar dat een effectieve en consistente herziening van
bestaande definities noodzakelijk is.
Het gaat echter niet alleen om mogelijkheden binnen de omschrijving 'hotel', het gaat breder om het
horeca begrip: 'verstrekken van nachtverblijf / logies', zodat ook andere planologische mogelijkheden
onderzocht (moeten) worden. Nachtverblijf en logies zijn synoniemen, in het vervolg wordt de term
nachtverblijf gebruikt.
Bestemming Horeca / Staat van Horeca-activiteiten
Het verstrekken van nachtverblijf is mogelijk op grond van een horeca bestemming, op grond van een
horeca aanduiding binnen een andere bestemming of op grond van een specifieke aanduiding als
'hotel', 'pension' of 'bed & breakfast'. Alle bestemmingsplannen van Westland zijn op deze
bestemmingen en definities bekeken. De bestemming of aanduiding horeca is altijd gekoppeld aan een
zogenaamde "Staat van Horeca-activiteiten".
Alle Staten van Horeca-activiteiten die als bijlage van een Westlands bestemmingsplan zijn opgenomen
kennen drie categorieën: 1. lichte horeca, 2. middelzware horeca en 3. zware horeca. Het onderscheid zit
hem vooral in de openingstijden en de hoeveelheid bezoekers: lichte horeca is overwegend overdag en
's avonds geopend, middelzware horeca overwegend ook delen van de nacht en de zware horeca (ook) 's
nachts en dan voor een groot aantal bezoekers.
Lichte horeca ziet op de verstrekking van etenswaren, maaltijden en dranken al dan niet in combinatie
met het tegen vergoeding verstrekken van nachtverblijf. Middelzware horeca kan bestaan uit lichte
horecabedrijven die gelet op de aard van hun omgeving ook delen van de nacht open zijn en ziet
hoofdzakelijk op de verstrekking van dranken al dan niet in combinatie met het verstrekken van
etenswaren en maaltijden. Zware horeca ziet eveneens op het laatste.
Het verstrekken van nachtverblijf hoort dus bij de lichte horeca, die vervolgens is ingedeeld in drie
categorieën: 1a. aan detailhandel verwante horeca, 1b. overige lichte horeca en 1c. bedrijven met een
relatief grote verkeersaantrekkende werking, waaronder verstaan bedrijven zoals genoemd onder 1a en
1b met een vloeroppervlak van meer dan 250/400 m2.
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In een paar gevallen is een hotel, pension of bed & breakfast opgenomen onder categorie 1 (zonder dat
er een verdere verdeling van die categorie is), maar in het overgrote gedeelte van de gevallen is een
hotel, pension of bed & breakfast opgenomen in categorie 1b. Zou het betreffende nachtverblijf groter zijn
dan 250 dan wel 400 m2, wordt het categorie 1c. Het is dus afhankelijk van de in het
bestemmingsplanvoorschrift opgenomen categorie wat op die betreffende plek is toegestaan.
Definitie horeca / verstrekken van nachtverblijf
De meeste Westlandse bestemmingsplannen kennen dezelfde definitie van 'horeca' en een aantal
kennen een daarvan licht afwijkende vorm, maar komen eigenlijk op hetzelfde neer. De meest gangbare
definitie is: "het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het
bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf." De
varianten zien soms op een 'horecabedrijf' in plaats van horeca en hebben dan als definitie: "een bedrijf
dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van logies en/of ter plaatse te nuttigen
voedsel en of dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie." Feitelijk hetzelfde, maar in een
andere volgorde.
In de Staten van Horeca-activiteiten worden zoals gezegd verschillende categorieën bedrijven
toegestaan, waarbij ook bedrijven expliciet genoemd worden. Er zijn Staten van Horeca-activiteiten die de
categorie benoemen en dan met een dubbele punt een opsomming van mogelijke bedrijven geven.
Andere Staten van Horeca-activiteiten benoemen hetzelfde, maar geven dan nog aan dat het gaat om
bedrijven "zoals", waarna een opsomming volgt.
Dit wordt aangehaald omdat het relevant is of deze opsomming van bedrijven al dan niet uitputtend
bedoeld is. Zou dat het geval zijn, dan zijn alleen bedrijven als genoemd in de opsomming mogelijk. Het
verstrekken van nachtverblijf is dan slechts mogelijk in bijvoorbeeld een hotel, bed & breakfast of pension
(als zij in de opsomming opgenomen zijn). Echter, omdat vooral de openingstijden en de te verwachten
hinder van horecabedrijven bepalend zijn voor de categorie waarbinnen een bedrijf valt en niet zozeer het
'label' dat op het bedrijf kan worden geplakt, moeten we aannemen dat de opsomming van bedrijven niet
uitputtend bedoeld is.
Alle bestemmingsplannen binnen het plangebied met een horecabestemming of -aanduiding van
tenminste categorie 1b van de Staat van Bedrijfsactiviteiten maken zodoende "het bedrijfsmatig
verstrekken van nachtverblijf" mogelijk, ongeacht in welke bedrijfsvorm dat plaatsvindt. Het verstrekken
van nachtverblijf wordt niet aan verdere beperkingen gekoppeld, zodat het onduidelijk kan zijn of ook
langdurige huisvesting voor (tijdelijke) arbeidsmigranten mogelijk is. Dit speelt en speelde bij meerdere
gemeenten, zodat er de nodige jurisprudentie op dit gebied is.
In een zaak waarin onder de bestemming 'horeca, het verstrekken van nachtverblijf en/of van het ter
plaatse nuttigen van voedsel en dranken', kamergewijze verhuur aan arbeidsmigranten plaatsvond, was
aangevoerd dat dit in strijd met de bestemming was, omdat de arbeidsmigranten ook overdag ter
plaatse verbleven, er enkele maanden verbleven en er ook geen voedsel en drank werden verstrekt.
Hierop oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) dat onder het
verstrekken van nachtverblijf mede wordt begrepen het verstrekken van verblijf overdag en 's avonds, voor
zover dit aan het verstrekken van verblijf gedurende de nacht is verbonden. Het feit dat buitenlandse
arbeidsmigranten gedurende enkele maanden in het pand verblijven, maakt niet dat de kamergewijze
verhuur niet onder de begripsomschrijving van horecabedrijf valt, nu zij hun hoofdverblijf elders hebben.
Het verstrekken van nachtverblijf zonder het verstrekken van consumpties wordt onder horecabedrijf
begrepen (ABRvS 14-10-2015, ECLI:NL:RVS:2015:3162). Hieruit volgt dat inderdaad huisvesting van
arbeidsmigranten binnen de algemene bestemming 'horeca' mogelijk zou zijn.
In een zaak waarin een "kamergewijze bewoning" (gebaseerd op de bestemming 'wonen') was
toegelaten, voerde het college van Utrecht aan dat de woonbestemming huisvesting van tijdelijke
arbeidsmigranten niet mogelijk maakte. Huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten zou immers moeten
worden opgevat als "logies" (verstrekken van nachtverblijf). De ABRvS overwoog dat in deze geen sprake
was van logies. Bij logies behorende faciliteiten zoals gemeenschappelijke maaltijdverstrekking
ontbraken en de kamers werden niet louter aangeboden om te overnachten. Gemeente Utrecht had nog
aangevoerd dat de mensen 3 a 4 maanden in de kamers verbleven, terwijl ze ook nog een woonadres in
Polen hadden en dat de kamers onpersoonlijk waren ingericht met weinig persoonlijke eigendommen,
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zodat geen sprake kon zijn van kamergewijze bewoning, maar juist van logies. De Afdeling overweegt dat
op grond van die omstandigheden niet kan worden vastgesteld dat het pand voor logies werd gebruikt en
niet voor kamerbewoning (ABRvS 14-08-2019, ECLI:NL:RVS:2019:2761).
Relevant voor de vraag of er sprake is van logies zijn hier faciliteiten als gemeenschappelijke
maaltijdverstrekking en de vraag of kamers alleen worden aangeboden om te overnachten. Is dat niet het
geval, is er geen sprake van "het verstrekken van nachtverblijf", maar zou er sprake kunnen zijn van
kamergewijze bewoning.
Gelet op het vorenstaande is het wenselijk de definitie van "horeca: het verstrekken van nachtverblijf" in
ieder geval aan te passen aan de criteria gemeenschappelijke maaltijdverstrekking en de mogelijkheid
dat kamers alleen worden aangeboden om te overnachten. Hier wordt nader op ingegaan nadat de drie
mogelijke bedrijven voor het verstrekken van nachtverblijf uit de Staten van Horeca-activiteiten, te weten
hotels, pensions en bed&breakfast, besproken zijn.
(Definitie) hotel
In alle Staten van Horeca-activiteiten wordt het hotel genoemd als mogelijke "verstrekker van
nachtverblijf" (en tevens het verstrekken van maaltijden en dranken en het exploiteren van
zaalaccommodatie). De ABRvS heeft in ieder geval uitgemaakt dat permanente bewoning in strijd is met
de bestemming horeca / hotel (ECLI:NL:RVS:2017:2345), maar kan een hotel voor het huisvesten van
(tijdelijke) arbeidsmigranten gebruikt worden?
Het overgrote gedeelte van de bestemmingsplannen van Westland voorziet niet in een definitie van het
begrip hotel. In dat geval sluit de ABRvS aan bij hetgeen in het algemeen spraakgebruik daaronder wordt
verstaan, zoals dat door "Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal" wordt omschreven
(ABRvS 4-10-2017, ECLI :NL:RVS:2017:2684).
Van Dale geeft als definitie van 'hotel': gebouw waarin reizigers tegen betaling op een kamer kunnen
overnachten. Een reiziger is iemand die reist en dat veronderstelt een bepaalde kortstondigheid. Het is
goed overeind te houden dat een hotelkamer gebruiken voor langere tijd, omdat arbeid in de buurt wordt
verricht, niet valt onder het gebruik van de kamer als 'reiziger'.
Uitspraken van de ABRvS bevestigen dit. Bij de in Van Dale gegeven omschrijving van gebruik als hotel
gaat het om verblijf van korte duur. Langdurig verblijf kan daarom niet onder gebruik als hotel worden
begrepen. De omstandigheid dat verblijf van niet meer dan 6 maanden niet als woonverblijf zou kunnen
worden aangemerkt, betekent niet dat dat verblijf dan moet worden aangemerkt als hotelverblijf (ABRvS
19-9-2018, ECLI:NL:RVS:2018:3029).
Ook in een andere uitspraak wordt gesteld dat de periode waarvoor het nachtverblijf wordt verstrekt een
rol speelt bij de beoordeling van het hotel. In dit geval ging het om verblijf van een maximale
aaneengesloten periode van drie maanden. Een hotelbedrijf verstrekt in het algemeen nachtverblijf voor
beperktere duur. Dat in voorkomende gevallen personen langdurig in een hotel verblijven, doet hieraan
niet af. Dat betreft uitzonderingsgevallen (ABRvS 14-3-2018, ECLI:NL:RVS:2018:823). Bij een verblijf van
enkele weken oordeelde de ABRvS ook dat geen sprake was van verblijf van korte duur (ABRvS
13-8-2014, ECLI:NL:RVS:2014:3017).
Op basis van deze rechtspraak lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de (tijdelijke) huisvesting
arbeidsmigranten niet als 'hotel' plaats kan vinden, maar het gaat niet alleen om de kortstondigheid, ook
om de manier van exploitatie en de inrichting van het gebouw. De aard van het verblijf, zakelijk of
toeristisch, is niet van belang. Dat een pand beschikt over een gezamenlijke entree, receptie en keuken,
in het pand personeel aanwezig is en het pand bouwtechnisch niet geschikt is voor bewoning, maken
ook nog niet dat er sprake is van een hotel. Roomservice, dagelijkse schoonmaak van kamers en
beddenopmaak maken wel verschil (zelfde uitspraak als hierboven).
Verder speelt een rol of er een bar of restaurant is waar tegen vergoeding spijzen en/of dranken worden
gebruikt, of er een ruimte is voor het nuttigen van ontbijt, lunch of diner, en of er een mogelijkheid is ter
plaatse een kamer te reserveren of te betalen. Wanneer gasten zelf hun eten en drinken verzorgen of
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wanneer er eigen of gedeelde keukens op de kamers aanwezig zijn, is dat een aanwijzing dat er geen
sprake is van een hotel (ABRvS 7-3-2016, ECLI:NL:RVS:2016:738 en ABRvS 20-3-2013,
ECLI:NL:RVS:2013:BZ4961).
De bestemmingsplannen Het Nieuwe Water, Gemeentehuis 's Gravenzande ('s Gravenzande), Monster
Noord, Westmade (Monster), Poeldijk Centrum (Poeldijk) en Honderdland fase 2, 1e herziening
(Maasdijk) kennen wel een definitie van het begrip 'hotel'. Een hotel is dan meestal gedefinieerd als: "een
bedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en waarbij het verstrekken van
voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is." In andere definities is ook nog opgenomen: "en/of het
exploiteren van zaalaccommodatie."
In het bestemmingsplan Honderdland fase 2 was een hotel in eerste instantie gedefinieerd als: "een
horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met - al dan niet - als
nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken voor consumptie ter plaatse. (Inmiddels is dit
gewijzigd naar "een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) in
combinatie met de nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken voor consumptie ter plaatse,
niet zijnde logies voor arbeidsmigranten.")
Omdat hier geen koppeling meer bestaat met het begrip 'reiziger' (Van Dale hoeft immers niet erbij
gepakt te worden om het begrip hotel uit te leggen) ontstaat mogelijk onduidelijkheid of het nachtverblijf
nu bedoeld is voor reizigers en/of toeristen of dat ook anderen hiervan gebruik kunnen maken. Ook de
toevoeging 'per nacht' zoals in bestemmingplan Honderdland fase 2 staat er niet aan in de weg dat een
kamer voor een groot aantal nachten kan worden geboekt. Echter, ook hier hanteert de ABRvS het
criterium dat het verblijf voor beperktere duur is en verder ook uit het totaalbeeld moet blijken dat er
sprake is van een hotelbedrijf (ABRvS 14-3-2018, ECLI:NL:RVS:2018:823).
Concluderend kan gesteld worden dat het begrip hotel, al dan niet gedefinieerd, voor kortstondig verblijf
bedoeld is en ook aan inrichtings- en exploitatie eisen moet voldoen zoals: roomservice, verstrekking van
consumpties en maaltijden, de mogelijkheid om ter plaatse een kamer te reserveren of te betalen. Om
eventuele misverstanden te voorkomen is het wenselijk de definitie hierop aan te passen, waarbij verblijf
t.b.v. tijdelijke arbeid of kamerverhuur wordt uitgesloten.
Tegenwoordig zijn ook zogenaamde 'appartementenhotels' in opkomst, een hotel dat bestaat uit een
verzameling van appartementen of studio's met volledige eigen voorzieningen. Het heeft soms ook de
voordelen van een hotel (schoonmaak, service en ontbijt, lunch en-of diner), maar je kunt er ook volledig
zelf voorzienend verblijven. Omdat dit ook de kans op langdurig verblijf vergroot, wordt het
appartementenhotel van de definitie van hotel uitgesloten.
De definitie komt dan te luiden als volgt:
hotel: een bedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van kortstondig nachtverblijf, waarbij
passende voorzieningen als roomservice, dagelijkse schoonmaak en beddenopmaak en de
verstrekking van consumpties en maaltijden in een restaurant (ook voor niet overnachtenden) aanwezig
zijn, waarbij er geen keukens op de kamers aanwezig zijn en de mogelijkheid bestaat bij een receptie
per dag een kamer te kunnen reserveren en betalen. Onder een hotel voorziening wordt niet verstaan een
appartementenhotel en/of overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of
seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur.
"Kortstondig zakelijk verblijf" wordt dan gedefinieerd als: "verblijf ten behoeve van zakelijk contact en/of
overleg met anderen die in dezelfde of aanverwante branches werkzaam zijn, niet zijnde intensieve
fysieke arbeid, voor niet langer dan 14 dagen."
(Definitie) pension
Het begrip 'pension' is in geen enkel bestemmingsplan gedefinieerd, zodat we hiervoor aansluiting
moeten zoeken naar wat daar in het normale spraakgebruik onder wordt verstaan. Een 'pension' is dan:
1. kost en inwoning tegen vaste betaling, en 2. huis waar mensen, bv. toeristen tegen vergoeding kost en
inwoning hebben.
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Een pension is meestal een eenvoudige logiesaccommodatie, dikwijls gevoerd door een echtpaar of
een eigenaar, soms met de mogelijkheid tot gehele verzorging (volpension) voor langere termijn of voor
een vakantietermijn.
Als een pension wordt gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten, dan lijkt dat te kunnen onder
de horecabestemming. Kamergewijze verhuur in de vorm van een pension valt onder de
begripsomschrijving van horecabedrijf, ook als buitenlandse arbeidsmigranten overdag aldaar zijn en
gedurende enkele maanden in het pand verblijven, zij hebben immers hun hoofdverblijf elders. Het feit
dat geen consumpties zouden worden verstrekt doet hier niet aan af (ABRvS 14-10-2015,
ECLI:NL:RVS:2015:3162).
Om misverstanden te voorkomen en de reguliere horecabestemmingen te beschermen, komt er ofwel
een definitie voor het begrip 'pension' die afwijkt van hetgeen daar in het normaal spraakgebruik onder
wordt verstaan, ofwel een pension wordt onmogelijk gemaakt. Aangezien in Westland geen pensions
gevestigd zijn en voor de kleinschalige verhuur beleid bestaat voor bed & breakfasts en recreatieve
verhuur (van de gehele woning), worden pensions uitgesloten van de mogelijkheid tot het verstrekken
van nachtverblijf onder de horeca bestemming.
(Definitie) bed & breakfast
In het bestemmingsplan Monster Kern is een definitie voor 'bed & breakfast' opgenomen die luidt als
volgt: 'een overnachtingsaccommodatie, gericht op het tegen betaling bieden van de mogelijkheid tot een
veelal kortdurend recreatief verblijf met het serveren van ontbijt, gevestigd in een hoofd- of bijgebouw en
gerund door de bewoner(s) van de betreffende woning.' Het betreft hier een aanduiding die is
opgenomen bij de bestemming 'wonen'. Echter is een 'bed & breakfast' ook mogelijk gemaakt onder de
horecabestemming onder categorie 1b.
Ook het bestemmingsplan Poeldijk Kern kent een soortgelijke definitie van het begrip 'bed & breakfast',
maar er is verder geen voorschrift te vinden waarin het begrip terug te vinden is. Alhoewel het begrip ook
niet opgenomen is in de genoemde bedrijven van de Staat van Horeca-activiteiten, moeten we ervan
uitgaan dat het onder de algemene lichte horeca-bestemming wel mogelijk is. Het is zowel voor Monster
als Poeldijk evenwel de vraag of 'bed & breakfast' wel uitgeoefend kunnen worden binnen de horeca
bestemming, omdat er een duidelijke koppeling met een woning wordt gemaakt en de bestemming
horeca het wonen niet mogelijk maakt.
Hieruit volgt al dat 'bed & breakfast' eigenlijk gekoppeld hoort te zijn aan de bestemming 'wonen' en niet
aan de bestemming 'horeca'. Dit volgt ook uit het bestemmingsplan Glastuinbouw, het derde en laatste
bestemmingsplan waar 'bed & breakfast' gedefinieerd is: 'een kleinschalige
overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal
kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woning, niet
zijnde vrijstaand bijgebouw, en wordt gerund door de eigenaar/ gebruiker van de betreffende woning.
Onder een bed & breakfast voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het
verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente
kamerverhuur.' Ook hier is binnen de woonbestemming een aanduiding 'bed & breakfast" opgenomen.
Binnen de bestemming 'horeca' is geen verstrekken van nachtverblijf mogelijk (al wordt een hotel wel
genoemd bij de Staat van Horeca-activiteiten).
In 2013 is de beleidsnotitie 'bed & breakfast gemeente Westland' vastgesteld. Uitgangspunt is dat voor
woningen (burgerwoningen in het glastuinbouwgebied slechts voor zover zij gelegen zijn aan een route
met toeristische waarde) die voldoen aan een flink aantal voorwaarden een omgevingsvergunning kan
worden aangevraagd voor het exploiteren van een bed & breakfast.
Omdat deze categorie binnen de bestemming 'wonen' valt, wordt ook deze vorm van het verstrekken van
nachtverblijf binnen de bestemming 'horeca' uitgesloten.
Met de beleidsnotitie 'bed & breakfast gemeente Westland' geldt een regeling voor de aanvraag van een
omgevingsvergunning. Als voldaan wordt aan de (duidelijke) voorwaarden wordt hieraan meegewerkt.
Medewerking vindt nu plaats d.m.v. de zogenaamde "kruimelregeling" wat een behoorlijk bedrag aan

12

leges kost. Er is destijds al overwogen om dit via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid mogelijk te
maken, zodat de kosten beter te dragen zijn, dat wordt met dit bestemmingsplan gerealiseerd. In
vergelijking met de eerdere beleidsnotitie wordt het aantal maximaal aanwezige gasten teruggebracht
van zeven na vier om hierin gelijk op te trekken met het eerder vastgestelde beleid voor de recreatieve
verhuur van woningen. Daarbij is nog expliciet bepaald dat bed & breakfast niet mogelijk is bij een
eventuele woning op een bedrijventerrein.
Definities
Alles overwegende komen de definities van horeca- of horeca bedrijf, hotel en bed & breakfast te luiden
als volgt:
Horeca: het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig
exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, uitsluitend in de
vorm van een hotel.
Horecabedrijf: een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te
nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig
verstrekken van nachtverblijf, uitsluitend in de vorm van een hotel.
Hotel: een bedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van kortstondig nachtverblijf, waarbij
passende voorzieningen als roomservice, dagelijkse schoonmaak en beddenopmaak en de
verstrekking van consumpties en maaltijden in een restaurant (ook voor niet overnachtenden) aanwezig
zijn, waarbij er geen keukens op de kamers aanwezig zijn en de mogelijkheid bestaat bij een receptie
per dag een kamer te kunnen reserveren en betalen. Onder een hotel voorziening wordt niet verstaan
permanente kamerverhuur, een appartementenhotel en/of overnachting (altijd meerdere nachten), in
verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid,
uitgezonderd kortstondig zakelijk verblijf.
Kortstondig zakelijk verblijf: "verblijf ten behoeve van zakelijk contact en/of overleg met anderen die in
dezelfde of aanverwante branches werkzaam zijn, niet zijnde intensieve fysieke arbeid, voor niet langer
dan 14 dagen.
Bed & breakfast: een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de
mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed &
breakfast is gevestigd in een woning, niet zijnde vrijstaand bijgebouw, en wordt gerund door de eigenaar/
gebruiker van de betreffende woning. Onder een bed en breakfast voorziening wordt niet verstaan
overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden
werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur.
Staat van Horeca-activiteiten
Westland kent grosso modo twee verschillende Staten van Horeca-activiteiten, wat tot ongewenste
verschillen in toepassing van ruimtelijk beleid kan leiden. Met dit paraplubestemmingsplan komen voor
alle bestemmingsplannen dezelfde Staat van Horeca-activiteiten te gelden, waarbij de toevoeging "zoals"
wordt weggelaten bij de opsomming van mogelijke horecabedrijven en 'pension' en 'bed&breakfast'
komen te vervallen. Een andere wijziging is nog om eetcafés en shoarmazaken / grillrooms naar
categorie 2 te verplaatsen (in sommige Staten van Horeca-activiteiten is dat al zo), omdat deze ook delen
van de nacht geopend zijn. Hetzelfde voor restaurants met een bezorg- en/of afhaal service, omdat deze
hierdoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken.
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Hoofdstuk 3
3.1

Onderzoek

M ilieu

Dit paraplubestemmingsplan heeft ten doel een nieuwe geharmoniseerde definitie van de begrippen
"horeca" en "hotel" en een nieuwe Staat van horeca-activiteiten. Het is niet gericht op het toevoegen van
milieugevoelige of milieubelastende functies waardoor het aspect milieu geen belemmeringen vormt
voor de uitvoerbaarheid van het plan.

3.2

Water en natuur

Een aspect dat moet worden belicht in het kader van het opstellen van een bestemmingsplan, vormt de
waterhuishouding. Belangrijke thema's zijn het vasthouden van hemelwater in plaats van het direct
afvoeren ervan, het hergebruiken van water, zuinig omgaan met drinkwater en het beperken van de
onttrekking van grondwater. Dit parapluplan voorziet niet in een uitbreiding van bebouwd oppervlak. De
waterhuishouding vormt dan ook geen belemmering voor dit plan en staat de uitvoerbaarheid niet in de
weg.
Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht besteed worden aan beschermde natuurwaarden die
eventueel in de directe omgeving van het plangebied zouden kunnen voorkomen. Hierbij moet onder
meer worden gefocust op de aanwezigheid van beschermde diersoorten en hun verblijfplaatsen, maar
ook op beschermde natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden. Aangezien dit
bestemmingsplan niet leidt tot fysieke ingrepen of een intensivering van het gebruik van panden, is het
plan niet van invloed op beschermde diersoorten en hun verblijfplaatsen en beschermde
natuurgebieden.

3.3

Cultuurhistorische aspecten

Indien een ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, dient ook aandacht te worden besteed aan de vraag of
deze ontwikkeling invloed heeft op de archeologische en cultuurhistorische waarden binnen het
plangebied. Met dit parapluplan worden geen nieuwe bodemingrepen uitgevoerd die een negatieve
invloed zouden kunnen hebben op eventuele aanwezige archeologische waarden in de bodem. De
vigerende bestemmingsplannen bieden extra bescherming aan gronden indien wordt verwacht dat ter
plekke archeologische waarden aanwezig zijn doordat dan archeologische dubbelbestemmingen van
kracht zijn. Geconcludeerd moet worden dat dit bestemmingsplan geen invloed heeft op eventuele
archeologische en cultuurhistorische waarden binnen het plangebied van dit plan.
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Hoofdstuk 4

Juridische planbeschrijving

4.1

Planvorm

4.1.1

Wettelijk voorgeschreven standaardisering

De planregels en de planverbeelding van dit bestemmingsplan zijn overeenkomstig de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen als gepubliceerd door het ministerie van VROM (SVBP 2008) en als
wettelijk voorgeschreven in de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008
(Staatscourant 2008, nr. 377, van 30 oktober 2008).
Daarnaast zijn in de planregels de standaardregels opgenomen als geboden in artikelen 3.2.1 en 3.2.2
van het Besluit ruimtelijke ordening.
Voor uitleg van die planregels wordt verwezen naar de toelichting op het Besluit ruimtelijke ordening en
de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008, in samenhang met de jurisprudentie over die uitleg.
Voorts is de "Werkafspraak terminologie Wabo in Standaard voor Vergelijkbare bestemmingsplannen"
van september 2010 verwerkt. Die werkafspraak in het kader van de ministeriële regeling is gemaakt met
het oog op de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010.
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Hoofdstuk 5
5.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

Aangezien onderhavig planvoornemen geen betrekking heeft op een specifiek bouwproject zoals
genoemd in artikel 6.2.1 Bro is het opstellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk. Aan het
onderhavige parapluplan zijn, behoudens de kosten voor het opstellen van het plan en het begeleiden
van de procedure voor de gemeente, geen kosten verbonden. Het plan is financieel uitvoerbaar.

5.2

M aatschappelijke uitvoerbaarheid

5.2.1

Bekendmaking en overleg

De gemeente heeft de voorbereiding van dit paraplubestemmingsplan conform artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op 12 november 2020 bekend gemaakt.
In de periode vanaf 13 november 2020 heeft over het ontwerp van dit bestemmingsplan bestuurlijk
overleg plaatsgehad als geboden in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.
De uitkomsten van het overleg, als bedoeld in artikel 3.1.6, eerste lid, onder c., van het Besluit ruimtelijke
ordening, zijn opgenomen in Bijlage 1 van deze toelichting.
5.2.2

Zienswijzen

Van 13 november tot en met 24 december 2020 heeft het ontwerp van dit bestemmingsplan ter visie
gelegen voor het indienen van zienswijzen, als bedoeld in artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke
ordening in verbintenis met Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Gedurende de periode van tervisielegging is één zienswijze ingediend.
De ontvangen zienswijze is beoordeeld. Hiervoor wordt verwezen naar Bijlage 1 van deze toelichting.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1 Nota beantwoording zienswijzen en overleg
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NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN en wettelijk vooroverleg Ontwerp paraplubestemmingsplan horeca/hotel Westland

1.

Indiener

Reactie

Beantwoording

Van Driel advocaten,

Westbrick heeft een plan geïnitieerd voor

Dit onderdeel van de zienswijze richt zich niet tegen het voorliggende

namens WestbrickInternational BV

de ontwikkeling en exploitatie van een
logiesgebouw voor arbeidsmigranten. Ten

bestemmingsplan, maar richt zich op een voormalige
omgevingsvergunningaanvraag van reclamant. Deze

Poeldijkstraat 4
1059 VM Amsterdam

tijde van het sluiten van de
koopovereenkomst gold het

omgevingsvergunningaanvraag maakt geen onderdeel uit van deze
procedure. Ook het voorbereidingsb esluit, dat is genomen voorafgaand

bestemmingsplan Honderdland fase 2,
zoals vastgesteld op 27 juni 2017 .

aan de totstandkoming van het bestemmingsplan 1e herziening
Honderdland fase 2, is geen aspect dat wordt beoordeeld bij de

Westbrick heeft op 3 juli 2018 een
omgevingsvergunning ingediend voor de

afweging van de totstandkoming van dit bestemmingsplan.
Wanneer een koopovereenkomst gesloten is, is niet van belang voor de

bouw van een logiesgebouw met 150 units
voor ca. 300 arbeidsmig ranten. Westbrick

beoordeling van een bouwaanvraag. De datum van de aanvraag om een
omgevingsvergunning is daartoe doorslaggevend. Dat het plan van 3 juli

had het plan zodanig aan kunnen passen
dat aan het bestemmingsplan zou worden

2018 aangepast had kunnen worden aan het bestemmingsplan is niet
correct, ook het destijds geldende bestemmingsplan Honderdland fase 2

voldaan, maar is daarvan door de
gemeente weerho uden. De gemeente heeft

maakte de bouw van een logiesgebouw voor arbeidsmigranten niet
mogelijk. In ieder geval is de vergunningaanvraag van NL Jobs

Westbrick voorgehouden dat de eerdere
vergunningaanvraag zou moeten worden

beoordeeld als zijnde in strijd met het bestemmingsplan, reden waarom
het college op 19 februari 2019 de raad heeft voorgesteld een ontwerp

ingetrokken, dat er een voortraject
doorlopen moest worden met een

verklaring van geen bedenkingen voor een logiesgebouw voor
arbeidsmigranten te weigeren. De raad heeft toen echter besloten de

supervisor leidende tot goedkeuring van de
supervisor. Westbrick werd tijdens het

ontwerp verklaring van geen bedenkingen we l te verlenen. U heeft in het
kader van die procedure ook een zienswijze ingediend. Om

ontwikkelen van het aangepaste bouwplan
op 14 augustus 2018 (inwerking getreden

onduidelijkheden rondom het begrip horecabedrijf en dan in het
bijzonder welke vormen van nachtverblijf binnen de pensionfu nctie

17 augustus 2018) geconfronteerd met een
voorbereidingsbesluit dat de bouw van een

zouden zijn toegestaan te verduidelijken, is eerst een
voorbereidingsbesluit genomen en is later het bestemmingsplan

logiesgebouw voor arbeidsmigranten
onmogelijk maakte. NL Jobs had op 15

Honderdland fase 2, 1e herziening vastgesteld. U heeft hiertegen beroep
ingesteld.

augustus 2018 nog een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor de
bouw van een logiesgebouw voor
arbeidsmigranten, waarvoor de raad op 19
februari 2019 een verklaring van geen
bedenkingen heeft verstrekt.

In artikel 2.3 van de planregels wordt

Naar aanleiding van de zienswijze is gebleken dat de S taat van horeca-

verwezen naar de Staat van horeca activiteiten, deze is evenwel niet

activiteiten niet (altijd) raadpleegbaar was, dit is direct hersteld.
Bovendien heeft reclamant direct een exemplaar ontvangen en is hem

raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp

uitstel verleend tot en met 8 januari 2021 (i.p.v. 24 december 2020) om
zijn zienswijze op dit punt nog nader aan te vullen. D at is niet gebeurd.

bestemmingsplan moet opnieuw ter inzage
worden gelegd, verzocht wordt zo sp oedig

Reclamant is aldus niet in zijn belangen geschaad en he t ontwerp hoeft
niet opnieuw ter inzage te worden gelegd.

mogelijk een exemplaar te verstrekken.
Westbrick maakt ernstig bezwaar tegen de
beperking van exploitatiemogelijkheden

Gemeente Westland kent veel bestemmingsplannen die ook het
verstrekken van nachtverblijf mogelijk maken. Het is nimmer de

qua doelgroep (type gasten), verblijfsduur
en exploitatieopzet.

bedoeling geweest om binnen deze horeca - of andere
(dubbel)bestemmingen die het verstrekken van nachtverblijf mogelij k
maken- langdurig verblijf (bv. door arbeidsmigranten) mogelijk te
maken. Langdurig verblijf heeft naar aard en vorm een andere
ruimtelijke uitstraling dan een nachtverblijf als een regulier hotel (zie
ook ABRvS 31 okt. 2012, ECLI:NL:RVS:2012 :BY1744). Gemeente
Westland vindt dit ongewenst en wil verduidelijken waarvoor de
(horeca)bestemmingen gegeven zijn: kortstondig verblijf in een hotel dat
ook werkelijk een hotel is. Of dit een beperking voor bestaande
mogelijkheden is, is afhankelijk van het betreffende bestemmingsplan en
de vraag hoe bepaalde begrippen gedefinieerd zijn of anderszins
uitgelegd zouden moeten worden in dat betreffende bestemmingsplan.
Ten opzichte van het bestemmingsplan Honderdland fase 2, 1e
herziening, het bestemmingsplan geldend voor gronden waarop
Westbrick een omgevingsvergunning voor een hotel heeft aangevraagd,
was al duidelijk dat het in ieder geval geen logies voor arbeidsmigranten
mocht betreffen. Het type gasten dat in de met dit
paraplubestemmingsplan mogelijk is in de t oegestane hotels, zal niet
verschillen van wat op grond van de hui dige planologische regimes
mogelijk is: toeristen of zakelijke gasten, voor ko rtdurend verblijf.

Het bestemmingsplan verbied t alle andere
horecabranches dan hotels.

De huidige bestemmingsplannen voorzien in verschillende
mogelijkheden van het verstrekken van nachtverblijf. Sommigen zijn
beperkt, anderen zijn uitgebreider. Pensions, bed & breakfasts en hotels
worden genoemd in mogelijke bedrijven volgens de s taten van horeca activiteiten. Pensions zijn er in Westland niet en voor bed & breakfasts

was al apart beleid gemaakt, feitelijk hoort de laatste categorie niet
binnen de horecabestemmingen thuis, maar ziet dit op mogelijke
toeristische overnachtingen bij mensen thuis. Omdat het verstrekken
van nachtverblijf verduidelijkin g behoeft en er een belangrijk ruimtelijk
argument is om te zorgen dat het verstrekken van nachtverblijf werkelijk
kortstondig en met een bepaald serviceni veau plaatsvindt, is alleen door
middel van een hotel nog het verstrekken van nachtverblijf mogelijk
gemaakt.
Toegestane hotels worden beperkt in hun
normale, reguliere gebruiksmogelijkheden

De toevoeging ‘overnachtingen, noodzakelijk in verband met het
verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of

nu van een hotelvoorzie ning worden
uitgezonderd: ‘overnachtingen,

arbeid’ is overgenomen uit de definitie van ‘bed & breakfast’ uit het in
2012 vastgestelde bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland.

noodzakelijk in verband met het verrichten
van tijdelijke of seizoengebonden

Hiermee wordt bedoeld dat een bed & breakfast niet kan worden
gebruikt voor de langdurige huisvesting van gasten die daar vanwege

werkzaamheden en/of arbeid’. Westbrick
heeft een vergunningaanvraag voor een

werk (veelal arbeidsmigranten) verblijven. Dezelfde bedoeling heeft dit
bestemmingsplan. Om een mogelijke uitleg als zou normaal zakelijk

hotel ingediend voor het kunnen laten
verblijven van zakelijke gasten tot en met

verblijf hieronder kunnen worden begrepen te voorkomen, wordt de
laatste zin uit de definitie van ‘hotel’ gewijzigd naar: “Onder een

toeristen en Westbrick wenst dat zakelijke
gasten niet worden uitgesloten.

hotelvoorziening wordt niet verstaan permanente kamerverhuur, een
appartementenhotel en/of overnachting (altijd meerdere nachten) in
verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden
werkzaamheden en/of arbeid, uitgezonderd kortstondig zakelijk verblijf ”.
“Kortstondig zakelijk verblijf” wordt dan nog gedefinieerd als: “verblijf
ten behoeve van zakelijk contact en/of overleg met anderen die in
dezelfde of aanverwante branches werkzaam zijn , niet zijnde intensieve
fysieke arbeid voor niet langer dan 14 dagen.” Incidenteel kan een
zakelijk verblijf ook een s langdurig zijn, maar regel is dat het een
kortstondig verblijf betreft (vergelijk oo k ABRvS 14 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:823: “Een hotelbedrijf verstrekt in het algemeen
nachtverblijf voor beperktere duur. Dat in voorkomende gevallen
personen langdurig in een hotel verblijven, doet hieraan niet af. Dat
betreft uitzonderingsgevallen.”)

Er ligt geen ruimtelijk relevant motief ten
grondslag aan de branche- en

Gemeente Westland wil grip wil houden op de plekken waar al dan niet
huisvesting van (tijdelijke) arbeidsmigranten wordt to egestaan en de

exploitatiebeperkingen, zoals het uitsluiten

reguliere horeca/hotel bestemming is daarvoor niet het juiste

van zakelijke gasten. De beperkingen zijn

instrument. Het is juridisch-planologisch niet de juiste basis, omdat het

in strijd met artikel 3.1 Wet ruimtelijke
ordening jo. artikel 3.1.2 lid 2 Besluit

een andersoortig gebruik met een andere ruimtelijke uitstraling be treft.
Langdurige huisvesting kan gevolgen hebben voor het gebruik van

ruimtelijke ordening en tevens met artikel
15, lid 3 onder c van de Dienstenrich tlijn.

parkeerplaatsen en de leefbaarheid. Bovendien is de reguliere
horeca/hotelbranche gericht op (kortstondig) t oerisme en normaal
zakelijk verblijf, een economische a ctiviteit die beschermd moet worden.
De huisvesting van arbeidsmigranten is met de door de gemeenteraad
vastgestelde Woonvisie 2020-2030 integraal onderdeel van het
huisvestings- en woonbeleid van de gemeente, uitdrukkelijk niet van het
horecabeleid. ‘Horeca’ staat voor ‘hotel, restaurant, café’, dat is een
ander deel van de ruimtelijke ordening dan de huisvesting en het wonen.
Door de definities in de Westlandse bestemmingsplannen te
verduidelijken, wordt voork omen dat langdurige huisvesting de
ruimtelijke uitstraling van bestemmingen die het ‘verstrekken van
nachtverblijf’ mogelijk maken (ongewenst) veranderen. Langdurig
verblijf t.b.v. te verrichten arbeid heeft meer een woonkara kter dan een
horecakarakter en verdient een eigen regeling op die plekken die
daartoe ruimtelijk ook ingericht zijn . Om dit te verduidelijken is de
toelichting nog uitgebreid. Er is dan feitelijk geen sprake van
branchebeperking, omdat het niet om gelijke b ranches gaat. De
horeca/hotel bestemmingen zien op kortstondig ve rblijf, terwijl de
huisvesting van arbeidsm igranten (in een logiesgebouw) op langdurig
verblijf zien met een ander planologisch karakter. Voor zover de nieuwe
regels een beperking inhouden t.o.v. de bestaande regels, zijn deze
ingegeven door de noodzaak een duidelijke en han dhaafbare
‘horecaregeling’ te hebben ten aanzien van het verstrekken van
nachtverblijf. T.o.v. de feitelijke bestaande situatie verandert er niets,
want de hotels binnen Westland voldoen ook aan de nieuwe regeling en
andere verstrekkers van kortstondig nachtverblijf zijn er niet. Er vindt
geen beperking in de hoeveel toegestane verstrekking van nachtver blijf
plaats, er wordt slecht verduidelijk t met nadere eisen onder welke
voorwaarden dit ruimtelijk is toegestaan.
Wat betreft de strijdigheid met de Dien stenrichtlijn: op grond van deze
wetgeving gelden voor een brancheringsregeling voorwaarden. Gesteld
dat de nieuwe definitie voor het verstrekk en van nachtverblijf als een
brancheringsregeling zou moeten word en beschouwd, dan is deze in

overeenstemming met de Dienstenrichtlijn. O.g.v. artikel 15 lid 3 van de
Dienstenrichtlijn kunnen brancheringsregelingen gerechtva ardigd zijn
als voldaan wordt aan drie voorwaarden: 1. geen discriminatie, 2.
noodzakelijk, en 3. evenredigheid.
1. Van een onderscheid naar nationaliteit of, voor vennootschappen,
de plaats van hun statutaire zetel, is in casu geen sprake, zodat
dit verbod geen enkele rol speelt.
2. Ten aanzien van de noodzakelijkheid is gesteld dat huisvesting
van arbeidsmigranten niet bij recht past in het ruimtelijk kader
dat voor bestemmingen die verstrekken van nachtverblijf
mogelijk maken op basis van ‘horeca’. De nadruk ligt op horeca
met publieksgerichtheid. De bestemmingen lenen zich niet voor
een woonsituatie, waar de huisvesting of opvang van
arbeidsmigranten meer aan verwant is, dan reguliere horeca logiesfuncties.
3. Tot slot is de regeling evenredig ten opzichte van het beoogde
doel. De regeling is geschikt om de ongewenste mogelijke
ongebreidelde huisvesting van arbeidsmigranten binnen horeca
gerelateerde bestemmingen te voorkomen en te kunn en
handhaven. Het is een coherente en systematische regeling, die
bovendien effectief is. Voor zover de toets aan de
Dienstenrichtlijn dient plaats te vinden , biedt de onderbouwing in
onderhavig bestemmingsplan over voldoende motivering om te
kunnen voldoen aan de eisen van voornoemde bepalingen.
OVERLEG ART. 3.1.1
Bro
1.

Provincie ZuidHolland

Het ontwerp paraplubestemmingsplan horeca/hotel Westland is
verzonden naar het digitale loket van provincie Zuid -Holland op 9
november 2020. De provincie heeft een ontvangstbevestiging gestuurd,
maar geen verdere op- of aanmerkingen aangaande het plan.

2.

Hoogheemraadschap
van Delfland

Het ontwerp paraplubestemmingsplan horeca/hotel Westland is
verzonden naar het digitale loket van het Hoogheemraadschap van
Delfland op 9 november 2020. HHD heeft een ontvangstbevestiging
gestuurd, maar geen verdere op- of aanmerkingen aangaande het plan

3.

Omgevingsdienst

De ODH heeft geen opmerkingen.

Haaglanden
4.

Veiligheidsregio

De VRH voorziet geen significante verandering voor de externe

Haaglanden

veiligheid als gevolg van dit bestemmingsplan en neemt het voor
kennisgeving aan.

5.

Gemeente MiddenDelfland

Gemeente Midden-Delfland heeft kennis genomen van het plan en ziet
geen reden voor een zienswijze.

6.

Gemeente Rijswijk

Geen reactie.

7.

Gemeente Den Haag

Geen reactie.

8.

Gemeente Delft

Geen reactie.

9.

Gemeente Maassluis

Geen reactie.

10.

(Deel)gemeente Hoek
van Holland

Geen reactie.

11.

MKB Westland

Geen reactie.

12.

VNO-NCW Westland

Geen reactie.

Bijlage 2 Staat van wijzigingen t.o.v. ontwerp
paraplubestemmingsplan
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St aat va n w ijz igi ng en t .o .v . ont w e rp pa r apl ube st emm ing sp l an h or ec a /hot el We st la nd
TOELICHTING:
p. 8 paragraaf 2.1.1, eerste zin, “huisvesting van (tijdelijke)

Hiermee wordt duidelijker dat dit bestemmingsplan niet alleen ziet op het

arbeidsmigranten”, wordt gewijzigd door “langdurige huisvesting (bv. van voorkomen van bewoning van horeca/hotelbestemmingen door (tijdelijke)
(tijdelijke) arbeidsmigranten).
arbeidsmigranten, maar dat het gaat om het voorkomen van langdurige
bewoning van dergelijke bestemmingen in het algemeen.
p. 8, paragraaf 2.1.1, tweede zin, wordt verwijderd: “(dat is bv. de

Dit is omdat een definitieve keuze omtrent een bestemmingsplanregeling

bestemming “arbeidsmigranten hotel”).

voor de huisvesting van arbeidsmi granten wordt bepaald op het moment
dat dit aan de orde is.

p. 8, paragraaf 2.1.1, laatste zin: “ (kortstondig) toerisme” wordt

Binnen ‘regulier’ horeca/hotel gebruik past niet alleen toerisme, maar ook

gewijzigd door “publieksgericht (kortstondig) zakelijk of toeristisch
verblijf”.

(kortstondig) zakelijk verblijf. Bovendien betreft het een publieksgerichte
functie, toegankelijk voor allen.

p. 8, paragraaf 2.1.1, na de eerste alinea : ingevoegd wordt:

Hiermee wordt een verduidelijking gegeven van de noodzaak voor de

“Binnen de door de raad vastgestelde Woo nvisie 2020-2030 is beleid
planologische herziening van de begrippen binnen de horeca
opgesteld t.b.v. de huisvesting van arbeidsmigranten. Het is hiermee een (gerelateerde) bestemmingen.
integraal onderdeel geworden van het huisvestings - en woonbeleid van
de gemeente. Dergelijke huisvesting heeft veelal een langdurig karakter
en heeft naar aard en omvang een ander ruimtelijke uitstraling dan een
reguliere hotelfunctie. Langdurige huisvesting heeft meer een
woonkarakter en kan gevolgen hebben voor het gebruik van
parkeerplaatsen en de leefbaarheid in de omgeving. Gemeente Westland
vindt het ongewenst dat langdurige huisvesting (van arbeidsmigranten)
binnen (horeca)bestemmingen plaats zou kunnen vinden. Deze
bestemming is wat het verstrekken van nachtverblijf beperkt tot
kortstondig verblijf in een hotel dat ook werkelijk een hotel is. Dit zal ook
handhaafbaar moeten zijn, vandaar dat een effectieve en consistente
herziening van bestaande definities noodzakelijk is. ”
p. 11, vierde alinea en p. 13 tweede alinea, laatste zin: definitie ‘hotel’

Met deze aanpassing en aanvulling wordt duidelijker dat korts tondig

komt te luiden en wordt aangevuld als volgt:
“Onder een hotelvoorziening wordt niet verstaan permanente

zakelijk verblijf mogelijk is binnen de toegestane hotelfunctie.

kamerverhuur, een appartementenhotel e n/of overnachting (altijd
meerdere nachten) in verband met het verrichten van tijdelijke of
seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid, uitgezonderd kortstondig
zakelijk verblijf”.
“Kortstondig zakelijk verblijf” wordt dan gedefinieerd als: “verblijf ten
behoeve van zakelijk contact en/of overleg met anderen die in dezelfde of
aanverwante branches werkzaam zijn, niet zijnde intensieve fysieke
arbeid, voor niet langer dan 14 dagen.”
REGELS:
p. 18, definitie hotel komt te luiden en wordt aangevuld als volgt:

Met deze aanpassing en aanvulling wordt duidelijker dat kortstondig

“Onder een hotelvoorziening wordt niet verstaan permanente
kamerverhuur, een appartementenhotel en/of ove rnachting (altijd

zakelijk verblijf mogelijk is binnen de toegestane hotelfunctie.

meerdere nachten) in verband met het verrichten van tijdelijke of
seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid, uitgezonderd kortstondig
zakelijk verblijf”.
“Kortstondig zakelijk verblijf” wordt dan gedefinieerd als: “verblijf ten
behoeve van zakelijk contact en/of overleg met anderen die in dezelfde of
aanverwante branches werkzaam zijn, niet zijnde intensieve fysieke
arbeid, voor niet langer dan 14 dagen.”
p.19, artikel 2.2 wordt gewijzigd als volgt: ingevoegd wordt sub d.:

Zie hierboven.

“kortstondig zakelijk verblijf”, zoals genoemd in artikel 1.6 ; en bestaande
sub d. wordt hernoemd naar sub e. waarbij “artikel 1.6” wijzigt naar
“artikel 1.7”.
p.20, artikel 3.2 sub f wordt: “(inclusief aan - en uitbouwen en
bijgebouwen)” gewijzigd naar “(inclusief aan- en uitbouwen) van de

Een bed & breakfast mag plaatsvinden in een woning en daartoe
behorende aan- en uitbouwen, niet in (vrijstaande) bijgebouwen. Die

woning”.

tellen dus ook niet mee bij het bepalen van de maximale oppervlakte.

Regels
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Hoofdstuk 1

Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan

Het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Horeca/hotel Westland met identificatienummer
NL.IMRO.1783.OHORECAobp-VA01 van de gemeente Westland.
1.2

bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
1.3

horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren
van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, uitsluitend in de vorm van
een hotel.
1.4

horecabedrijf

een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel
en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van
nachtverblijf, uitsluitend in de vorm van een hotel.
1.5

hotel

een bedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van kortstondig nachtverblijf, waarbij passende
voorzieningen als roomservice, dagelijkse schoonmaak en beddenopmaak en de verstrekking van
consumpties en maaltijden in een restaurant (ook voor niet overnachtenden) aanwezig zijn, waarbij er
geen keukens op de kamers aanwezig zijn en de mogelijkheid bestaat bij een receptie per dag een
kamer te kunnen reserveren en betalen. Onder een hotel voorziening wordt niet verstaan permanente
kamerverhuur, een appartementenhotel en/of overnachting (altijd meerdere nachten), noodzakelijk in
verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid,
uitgezonderd kortstondig zakelijk verblijf.
1.6

kortstondig zakelijk verblijf

verblijf ten behoeve van zakelijk contact en/of overleg met anderen die in dezelfde of aanverwante
branches werkzaam zijn, niet zijnde intensieve fysieke arbeid, voor niet langer dan 14 dagen.
1.7

bed & breakfast

een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een
toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in
een woning, niet zijnde vrijstaand bijgebouw, en wordt gerund door de eigenaar/ gebruiker van de
betreffende woning. Onder een bed en breakfast voorziening wordt niet verstaan overnachting,
noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of
arbeid of permanente kamerverhuur.
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Artikel 2
2.1

Reikwijdte

Herziening bestemmingsplannen

Dit 'Paraplubestemmingsplan horeca/hotel' herziet alle bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en
uitwerkingsplannen binnen het plangebied van dit bestemmingsplan, voor zover het betreft de
begripsomschrijvingen, die op het moment van vaststelling van dit 'Paraplubestemmingsplan
horeca/hotel' zijn vastgesteld, op de wijze zoals is aangegeven in artikel 2.2 t/m 2.4 en laat de overige
regels uit die onderliggende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen
ongewijzigd.
2.2

Aanvulling begrippen

De begrippen van de bestemmingsplannen zoals genoemd in artikel 2.1 worden herzien of aangevuld
met de begrippen:
a.
b.
c.
d.
e.
2.3

"horeca", zoals genoemd in artikel 1.3
"horecabedrijf", zoals genoemd in artikel 1.4;
"hotel", zoals genoemd in artikel 1.5;
"kortstondig zakelijk verblijf", zoals genoemd in artikel 1.6;
"bed & breakfast", zoals genoemd in artikel 1.7.
Herziening Staat van horeca-activiteiten

De Staten van horeca-activiteiten van de bestemmingsplannen zoals genoemd in artikel 2.1 worden
vervangen door de als bijlage bij deze regels gevoegde Staat van horeca-activiteiten.
2.4

Afwijkingsbevoegdheid bed & breakfast

De bestemmingen "wonen", "woondoeleinden" van de bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en
uitwerkingsplannen zoals genoemd in artikel 2.1 worden uitgebreid met een afwijkingsbevoegdheid voor
het vestigen van een bed & breakfast.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Regels betreffende hotel en bed & breakfast

Gebruik hotel op de verdieping

Indien binnen een bestemming (al dan niet in combinatie met een aanduiding) de mogelijkheid bestaat
een hotel te vestigen, is het gebruik van het betreffende pand als hotel ook toegestaan op de
verdiepingen.
3.2

Afwijkingsbevoegdheid bed & breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het
bestemmingsplan voor de vestiging van een bed & breakfast in een woning, mits:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

de activiteiten kleinschalig van omvang zijn en passen bij de kwaliteit en de schaal van het
plangebied en van ondergeschikt belang zijn aan de functie wonen;
de eigenaar van de bed & breakfast zelf de hoofdbewoner van de woning is;
de woning niet gelegen is op een bedrijventerrein;
de voorziening door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet functioneert als
zelfstandige woning;
geen zelfstandige kookgelegenheid in de voorziening aanwezig is;
maximaal 40% van de bruto oppervlakte (inclusief aan- en uitbouwen) van de woning, tot een
maximum van 75 m2 wordt gebruikt als bed & breakfast;
het maximale aantal gasten dat gelijktijdig van de bed & breakfast gebruik mag maken is vier;
een maximale verblijfsduur van één week wordt gehanteerd;
de vestiging van de bed & breakfast geen negatieve effecten heeft voor de leefbaarheid van de
omgeving;
de extra parkeerdruk die voortkomt uit het toegevoegde gebruik wordt opgevangen op eigen terrein,
uitgezonderd de gevallen waarvoor de gemeentelijk verkeerskundige toestemming heeft gegeven
binnen een centrumgebied.
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Artikel 4
4.1

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwen

4.1.1 Algemeen overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
4.1.2 Afwijking
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van artikel 4.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 4.1.1 met maximaal 10%.
4.2

Overgangsrecht gebruik

4.2.1 Algemeen overgangsrecht gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
4.2.2 Wijzigen strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 4.2.1, te veranderen of
te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking
naar aard en omvang wordt verkleind.
4.2.3 Verboden gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 4.2.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.
4.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
Artikel 4.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 5

Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Paraplubestemmingsplan horeca/hotel Westland'.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1 Staat van horeca-activiteiten
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Staat van Horeca-activiteiten

Categorie 1: ‘lichte horeca’
Horeca bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend overdag en
’s avonds zijn geopend. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van etenswaren, maaltijden en dranken
al dan niet in combinatie met het tegen vergoeding verstrekken van nachtverblijf. Hierdoor
veroorzaken zij slechts beperkte hinder voor omwonenden. Binnen deze categorie worden de
volgende subcategorieën onderscheiden:
1a. aan detailhandel verwante horeca:
-

broodjeszaak, crêperie, croissanterie;
cafetaria, koffiebar, theehuis;
lunchroom;
ijssalon;
snackbar;
traiteur.

1b. overige lichte horeca:
-

hotel;
hotel-restaurant;
bistro;
kookstudio;
poffertjeszaak/pannenkoekenhuis;
restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);

1c. bedrijven met relatief grote verkeersaantrekkende werking:
-

bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een vloeroppervlak van meer dan 400 m2.

Categorie 2: ‘middelzware horeca’
Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend ook delen van de
nacht zijn geopend en/of een bezorgingsfunctie hebben. Dit hoofdzakelijk voor verstrekking van
dranken en etenswaren en maaltijden. Hierdoor kunnen zij aanzienlijke hinder voor omwonenden
veroorzaken:
-

shoarmazaak/grillroom;
restaurant met bezorg- en/of afhaalservice;
bar, bierhuis, café, pub;
biljartcentrum;
café-restaurant, eetcafé;
zalenverhuur (zonder regulier gebruik t.b.v. feesen en muziek-/dansevenementen).

Categorie 3: ‘zware horeca’
Bedrijven die voor een goed functioneren ook ’s nachts geopend zijn. Dit hoofdzakelijk voor de
verstrekking van dranken al dan niet in combinatie met etenswaren en maaltijden en die tevens een
groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen
brengen:
-

bar-dancing;
dancing;
discotheek;
nachtclub;
zalenverhuur/partycentrum (regulier gebruik t.b.v. feesten en muziek-/dansevenementen).

