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Betreft  : Beantwoording technische vragen –  

Nota van uitgangspunten Herontwikkeling locatie Pinksterbloem 
 
 

 
 
Tijdens het Politiek Forum van 28 juni 2021 heeft het college de toezegging gedaan om de raad te 
voorzien van een schriftelijke beantwoording van twee vragen met betrekking tot de nota van 
uitgangspunten Herontwikkeling locatie Pinksterbloem. Hieronder vindt u de beantwoording van de 
vragen.  
 

1. Is het mogelijk om autobezit (voor een deel van de woningen) in een huurcontract te 
verbieden?  
Beantwoording: Dit lijkt strikt juridisch geoorloofd, echter de houdbaarheid van een 
dergelijke bepaling is uiterst onzeker en is praktisch niet uitvoerbaar. 
 
De redenen hiervoor zijn als volgt: 

• In de Grondwet is onder het recht op eigendom opgenomen dat iedereen het recht 
heeft op ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal het eigendom 
worden ontnomen behalve in het algemeen belang zoals bij wet geregeld. Het is 
gelet op dit recht juridisch onzeker of een bepaling in een huurovereenkomst over 
het afzien van het autobezit stand houdt. 

• Een dergelijke bepaling is door de verhuurder bovendien niet handhaafbaar. Er 
kunnen vanwege de privacywetgeving door de verhuurder geen gegevens worden 
opgevraagd om vast te stellen of de huurder in overtreding is. Het optreden tegen 
een dergelijk verbod is voor verhuurder dus praktisch niet uitvoerbaar. Dit geldt 
overigens ook voor de gemeente. Indien toch kan worden aangetoond dat er sprake 
is van overtreding, dan mag door de verhuurder alleen worden opgetreden indien er 
sprake is van een schadelijk gevolg voor hem. Hier is hoogstwaarschijnlijk geen 
sprake van. 

• Het parkeren vindt plaats in de openbare ruimte. De gemeente is de eerst 
aangewezene voor de handhaving van het gebruik van de openbare ruimte. Voor de 
gemeente zijn er meer voor de hand liggende publiekrechtelijke regulerende 
middelen, bijvoorbeeld het invoeren van parkeervergunningen of blauwe zones om 
het autogebruik (en daarmee het bezit) te ontmoedigen. 
 

` Daarbij is het al dan niet bezitten van een auto geen criterium in de 
woonruimteverdelingsregels die de gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben 
opgesteld. Daarom kan Rijnhart Wonen huurders daar niet op selecteren of afwijzen. 
 



 

 

Wij stellen u voor vast te houden aan de eenduidige beleidslijn voor heel Leiderdorp via het 
publiekrechtelijke spoor. Het gemeentelijk Parkeerbeleidsplan is daarvoor het geëigende 
middel. Wij zijn daarnaast in de afgelopen periode door ontwikkelaars van andere locaties 
gevraagd naar de bereidheid om afwijkingen op het parkeerbeleidsplan te faciliteren door 
bijvoorbeeld toestemming te verlenen aan het opnemen van een clausule in huur-
/koopcontracten voor het afzien van autobezit in ruil voor een lagere parkeernorm, dan wel 
het geheel laten vervallen van de eis tot aanleggen van parkeerplaatsen. Deze verzoeken zijn 
om bovenstaande redenen eveneens afgewezen. Het wijzigen van de grondhouding kan 
ertoe leiden dat deze partijen alsnog een beroep zullen doen op gelijke behandeling. 
 

2. Is het mogelijk om bij het RDW gegevens op te vragen over het huidige autobezit in de 
Pinksterbloem?  
Het is mogelijk om bij het RDW gegevens op te vragen over het aantal geregistreerde 
kentekens op de adressen van de Pinksterbloem. De kosten daarvan bedragen ca €260. 
Echter is er in de huidige situatie sprake van tijdelijke verhuur van de drie woonblokken die 
gesloopt gaan worden, waardoor deze informatie niet representatief is. Daarom hebben wij 
deze gegevens niet opgevraagd.  
 
Daarnaast is tijdens het Politiek Forum gerefereerd aan een onderzoek van het CBS uit 2018 
naar het autobezit per 1000 inwoners c.q. huishoudens naar inkomensklasse. De 
gemeentelijke parkeernorm is echter gebaseerd op het aantal parkeerplaatsen per 
wooneenheid en niet per inwoner, dus de cijfers van het onderzoek zijn niet één op één te 
vergelijken met de parkeernorm. Ook zijn er naast inkomen andere indicatoren van belang 
als wordt afgeweken van de parkeernorm, denk hierbij aan o.a. de locatie en de toegang tot 
andere vervoerswijzen (zoals een treinstation). Wij stellen voor dit onderzoek als informatie 
te betrekken in het proces voor de op te stellen Nota Parkeerbeleid.  

 


