
Op wo 2 mrt. 2022 om 11:16 schreef Bouwman, Bart <Bart.Bouwman@stichtsevecht.nl> 

Beste mevrouw Van Vliet, 

Op 24 februari 2022 heeft u vijf technische vragen ingediend die betrekking hebben op uw motie over 
pre-mantelzorgverblijven. 

 In uw motie en uw vragen gebruikt u het woord ‘mantelzorgwoning’. Het Besluit omgevingsrecht 
schrijft voor dat de huisvesting voor mantelzorg plaatsvindt in of bij een woning. Het is dus niet zo dat 
een mantelzorgverblijf een aparte woning is. Om deze reden wordt in gemeentelijk beleid in beginsel 
de term mantelzorgverblijf gebruikt. Ik zal deze term dan ook bij de beantwoording van uw vragen 
gebruiken. 

 Vergunningsvrije mogelijkheden vanuit de wet 

Voor het realiseren van een mantelzorgverblijf is een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige 
of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur nodig, zo schrijft artikel 1.1 
(definities) van bijlage II Besluit omgevingsrecht voor. Hiervoor geldt geen leeftijdsgrens. In dat geval 
is het realiseren van een mantelzorgverblijf in een bestaand bouwwerk vergunningsvrij. Het is ook 
mogelijk om eerst een bouwwerk binnen de regels voor vergunningsvrij bouwen te bouwen en dit 
bouwwerk vervolgens vergunningsvrij te gebruiken voor een mantelzorgverblijf.  

 Door het verplicht stellen van de medische verklaring, voorziet het Besluit omgevingsrecht niet in pre-
mantelzorgverblijven. De gemeente heeft niet de mogelijkheid om deze vergunningsvrije regels te 
verruimen. 

 Geldend gemeentelijk beleid 

Als uitbreiding op de vergunningsvrije regels heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om (pre-
)mantelzorgverblijven toe te staan via de bestemmingsplannen. Wanneer een bestemmingsplan 
zonder dergelijke bepaling herzien wordt, wordt onderstaande geüniformeerde regel doorgaans in het 
bestemmingsplan opgenomen. Inmiddels kennen verreweg de meeste bestemmingsplannen binnen 
de gemeente de mogelijkheid om een omgevingsvergunning aan te vragen voor (pre-
)mantelzorgverblijven. 

 Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen. 

 1.     Is voor een aanvraag onder de 75 jaar een medische verklaring nodig om een (pre) 
mantelzorgwoning te realiseren? 

In de bestemmingsplannen is geregeld dat indien sprake is van een ouder - kind relatie, waarbij de 
ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn), geen medische of sociale indicatie noodzakelijk is. Wel is er sprake 
van een vergunningplicht voor het in gebruik nemen van deze (pre-)mantelzorgverblijven. 

 2.     Is het mogelijk om een pre-mantelzorgwoning, dus onder 75 jaar en zonder medische 
verklaring, vergunningsvrij te bouwen? 

Het is niet mogelijk een mantelzorgverblijf of pre-mantelzorgverblijf vergunningsvrij te realiseren of in 
gebruik te nemen zonder medische verklaring. 

 3.     De huidige regelgeving staat deze mogelijkheid nog niet toe, maar is Stichtse Vecht wel in 
staat pre-mantelzorgwoningen toe te staan? 

De gemeente heeft niet de mogelijkheid om deze vergunningsvrije regels voor mantelzorgverblijven te 
verruimen. Wel heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om (pre-)mantelzorgverblijven – bij een ouder-
kindrelatie, waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn) en zonder medische verklaring – toe te staan 
via de bestemmingsplannen. 
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 Onder de Omgevingswet krijgt de gemeente wel de mogelijkheid om vergunningplichten te vervangen 
door vergunningsvrije regels of meldingsplichten. De gemeenteraad kan deze afweging, mits het rijk 
de vergunningsvrije regels voor mantelzorgverblijven bij de invoering van de Omgevingswet 
overdraagt aan gemeenten, maken bij het opstellen van het omgevingsplan. 

 4.     Wordt er in het beleid wel onderscheid gemaakt in pre-mantelzorgwoningen en 
mantelzorgwoningen?  

Ja, de vergunningsvrije regels verplichten een medische verklaring bij het in gebruik nemen van 
mantelzorgverblijven. Op basis van onze bestemmingsplannen is een medische of sociale indicatie 
voor (pre-)mantelzorgverblijven niet noodzakelijk, wel is er daardoor sprake van een vergunningplicht.  

 5.     Zijn er in het verleden aanvragen gedaan voor: 

A. mantelzorg woningen? 

Mantelzorgverblijven van initiatiefnemers met een medische verklaring zijn vergunningsvrij. In dat 
geval is geen aanvraag nodig. 

 B. pre-mantelzorg woningen? 

Voor zover bekend zijn er in de periode van 1 mei 2021 tot en met 17 februari 2022 drie aanvragen 
voor een (pre-)mantelzorgverblijf gedaan. Hierbij was sprake van een ouder - kind relatie, waarbij de 
ouder(s) 65 jaar of ouder was (waren) en een medische verklaring niet noodzakelijk was. 

 C. Zijn er aanvragen afgewezen op basis van leeftijd en gebrek aan medische verklaring?  

Nee, voor zover bekend zijn er op basis van leeftijd en/of gebrek aan medische verklaring geen 
aanvragen geweigerd. 

 Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Bart Bouwman 

Planoloog 

  

  

 

  bart.bouwman@stichtsevecht.nl 

T 0346 25 45 91 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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Geüniformeerde regel over (pre-)mantelzorgverblijven in bestemmingsplannen van de 
gemeente Stichtse Vecht 

X.X.X.  Mantelzorg 

a.         Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van lid X.2.1 voor 
het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken als extra 
wooneenheid ten behoeve van mantelzorg mits:  

1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale indicatie. Indien er sprake 
is van een ouder - kindrelatie, waarbij de ouder(s) 65 jaar of ouder is (zijn), is geen medische of 
sociale indicatie noodzakelijk;  
2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten;  
3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, waaronder die van 
omwonenden en (agrarische) bedrijven;  

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt als extra wooneenheid voor mantelzorg niet meer bedraagt 
dan 80 m².  

b.         Het bevoegd gezag kan de onder a. bedoelde omgevingsvergunning intrekken na beëindiging 
van de mantelzorg;  

c.         Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder b., is degene aan wie de 
omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake was van afhankelijke 
woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze hetzij in de vorige toestand te 
herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen.  

 


