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Betreft: Voorstel voor beleid kamergewijze verhuur 
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Maastricht, 12 juni 2016

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Naar aanleiding van het stakeholdersoverleg van 2 juni jongstleden 
betreffende Leefbaarheid en het Kamerverhuur- en Woningsplitsingsbeleid,
en de daar gepresenteerde voorstellen, hebben wij als zijnde Buurtraden 
en Buurtverenigingen nader onderling overleg gepleegd en ons nader 
geïnformeerd over mogelijke opties voor beleid op kamerverhuurpanden. 

Op basis hiervan hebben wij een voorstel geformuleerd voor stadsbreed 
beleid op kamerverhuurpanden dat voor de buurten effectief is, een goede
oplossing voor de toekomst biedt, helder en eenduidig is, en juridisch 
haalbaar (bijlage 1). Wij streven hiermee naar een balans in opbouw en 
woningvoorraad in buurten en behoud van de leefbaarheid. 

Met dit voorstel hopen wij bij te dragen aan de oproep van de wethouders 
Van Grootheest en Damsma om op constructieve wijze mee te denken aan
het te vormen beleid. Bij het opstellen van ons  voorstel hebben wij ons 
mede laten leidden door enkele uitspraken van de Raad van State. 

Hoogachtend.

Namens,

Buurtraad Limmel   Buurtbalans              Buurtplatform 
Brusselsepoort Bewoners Belfort

S.P.F. Vos      M. Mooren T. Koppes                R. Bons 
C.H. Meys   C. Leonards

  M. van der Loo



Bijlage 1
Voorstel beleid kamergewijze verhuur
Ons voorstel is om naast de huidige voorschriften in het 
facetbestemmingsplan zijnde de norm van 110 m2 en groter, de 
voorwaarden m.b.t. de fietsenberging, de voorwaarden m.b.t. de 
afvalberging en de parkeernorm de volgende instrumenten op te nemen: 

1. Een maximumpercentage kamerverhuurpanden per straat op basis 
van het aantal kooppanden 

2. Een afstandscriterium 
3. Een leefbaarheidstoets/gebieds-specifieke ontzegging voor 

kwetsbare buurten
4. Een planschade/compensatie overeenkomst bij afgeven vergunning 
5. Een beheerovereenkomst bij afgeven vergunning 

Waarbij wij de volgende specificaties voorstellen: 

Ad.1. Maximumpercentage kamerverhuurpanden per straat 

Bepaald op het aantal kooppanden, met een maximum van 15%. In de 
wijken rondom het centrum 15%, in de stadsrandmilieus (de 
woonbuurten)  10%. 

Ad.2. Een afstandscriterium  om clustervorming te voorkomen
Minstens 7 panden tussen elk opvolgend kamerverhuurpand  aan 1 
zijde van een straat, teneinde clustervorming in (delen van) straten te 
voorkomen. In flats maximaal 2 woningen boven, onder, diagonaal of 
naast de woning. 

Ad.3. Een leefbaarheidstoets/ gebieds-specifieke ontzegging  
voor kwetsbare buurten

Waarin de leefbaarheid in de directe omgeving (wijk, buurt, straat) van 
de woning  waarvoor een vergunning is aangevraagd  wordt getoetst 
op basis van de score van een buurt in het gemeentelijke 
buurtonderzoek,  de indruk van wijkregisseurs, welzijnswerkers, 
wijkagent, studentagent en buurtraden/platforms e.d./ Of een gebieds-
specifieke ontzegging voor kwetsbare buurten met reeds een hoog 
percentage verkamerde kooppanden (>25%).



Ad.4. Een planschade/compensatie overeenkomst bij afgeven 
vergunning 
Om woningeigenaren te compenseren voor  eventuele waardedaling 
van hun koopwoning als gevolg van het verlenen van een vergunning 
voor kamergewijze verhuur.

A.5. Een beheerovereenkomst bij afgeven vergunning 
Waarin de voorwaarden voor goed verhuurderschap worden gesteld 
o.a. bestaande uit het verkeren van de woning in goede staat en het 
onderhouden van deze goede staat, het duidelijk zichtbaar aanwezig 
zijn van huis- en leefregels (ook in de taal van herkomst van 
bewoners), toezicht op hygiëne en veiligheid, maatregelen tegen 
geluidsoverlast , aanspreekpunt zijn en 24-uur per dag bereikbaar zijn. 
Daarnaast stellen wij voor dat hierover verplicht regels in de 
verhuurovereenkomst opgenomen worden, waarbij de verhuurder 
verantwoordelijke partij blijft bij overlast. Overtreding van de 
beheerovereenkomst is gekoppeld aan sanctionering. 

Alternatief

Als alternatief voor een apart maximumpercentage per straat, 
afstandscriterium en leefbaarheids-toets zien wij ook de optie om:
 een maximumpercentage kamerverhuurpanden per straat op de 

kooppanden;
 clustervorming;
 en de verhouding koop- en huurwoningen in een straat 
als toetsingscriteria in de leefbaarheidstoets  te hanteren, wanneer u 
besluit van dit instrument gebruik te maken. 

Argumenten 
Ons gemeenschappelijke voorstel baseren wij op de volgende argumenten:

 Een combinatie van bovengenoemde instrumenten is beproefd in 
andere steden om de balans en leefbaarheid in (delen van) straten 
en wijken te behouden (bevestigd door de aldaar voor het beleid 
verantwoordelijke ambtenaren en ondersteund door uitspraken van 
de Raad van State). 

 Een maximumpercentage kamerverhuurpanden per straat richt zich 
op het woningtype (en niet op een bepaalde categorie bewoners) en 
is een duidelijke norm voor alle partijen. 



(Waarbij we willen opmerken dat dit niet leidt tot opdrijven van 
kamerprijzen, aangezien deze aan een wettelijk puntensysteem zijn 
gekoppeld).

 Een maximumpercentage per straat van 30% in de wijken rond het 
centrum en 15% in de woonbuurten vinden wij te hoog. De stad 
Groningen hanteert maximaal 15% kamerverhuurpanden per straat 
voor de gehele stad. In het voorstel dat voor ligt voor onze stad 
wordt ingezet om in het centrum geen maximaal percentage per 
straat in te stellen en wordt ingezet op de bouw van campussen. 
Daarnaast is het aandeel van de bevolking dat potentieel behoefte 
heeft aan huisvesting in een kamer tweemaal zo klein in Maastricht 
als in Groningen. 

Het maximumpercentage per straat in Maastricht zou dus 
redelijkerwijs een stuk lager kunnen liggen dan in Groningen. Een 
percentage van 15% in de wijken naast het centrum en 10% in de 
woonbuurten biedt nog aanzienlijke ruimte voor groei. 

Daarnaast zal door de aanwezigheid van reeds bestaande en 
gelegaliseerde/te legaliseren panden het daadwerkelijke aanwezige 
percentage kamerverhuurpanden in vele straten en buurten 
aanzienlijk hoger liggen. Bij een maximumpercentage per straat van 
10% kan in een woonbuurt als Limmel met maar een beperkte 
voorraad grondgebonden koopwoningen nog steeds  een toename 
van het aantal kamerverhuurpanden plaatsvinden van ongeveer 
23%, waardoor het totale aandeel verkamerde kooppanden in de 
wijk toch nog kan stijgen van 25% naar 30%, en in de oude 
dorpskern van 30% naar 38%. 

Dit komt o.a. door de verhouding koop- en huurpanden in de wijk. 
Het toepassen van een maximum percentage kamerverhuurpanden 
per straat op het aantal kooppanden in een straat is een beter 
criterium om rekening te  houden met de verhoudingen koop- en 
huurwoningen in buurten. 

Voor buurten waar het aandeel verkamerde kooppanden reeds 
onevenredig hoog is (>25%) stellen wij een gebieds-specifieke 
ontzegging voor zoals o.a. ook in Groningen, Eindhoven en 
Roermond toegepast wordt.  Een percentage van maximaal 25% 
kamerverhuurpanden in een straat op basis van de koopwoningen is 
naar onze mening het maximaal verantwoorde percentage. Niet 
alleen hebben kamerverhuurpanden gemiddeld beduidend meer 



bewoners dan regulier bewoonde panden maar ook is hun leefritme 
afwijkend wat dan weer tot vormen van overlast kan leiden. Het gaat
erom dat de gemeente door te sturen in haar beleid kan voorkomen 
dat buurten een eenzijdige woningvoorraad en bewonersopbouw 
ontwikkelen.

 Clustervorming van kamerverhuurpanden in (delen van) straten en 
wijken kan ten koste gaan van de leefbaarheid in (delen van) straten
en wijken. Dit wordt ook beschreven in het beleid van o.a. de 
gemeenten Utrecht, Roermond, Eindhoven, Tilburg, Wageningen en 
Groningen. Spreiding van kamerverhuurpanden en een instrument 
om dit te bewerkstelligen is dus nadrukkelijk wenselijk. Dit is de 
reden dat de gemeente Groningen met voortschrijdend inzicht 
ervoor heeft gekozen om haar beleid te herzien en op 
clustervorming te toetsen. In het Utrechts model (dat in meerdere 
gemeenten wordt toegepast) is clustervorming als een 
toetsingscriterium in de Leefbaarheidstoets opgenomen. Tilburg en 
Roermond hanteren een afstandscriterium. 

Een afstandscriterium van minimaal 7 panden tussen twee 
kamerverhuurpanden aan een zijde van de straat is een duidelijk 
criterium voor alle partijen en voorkomt clustervorming in (delen 
van) straten. Deze maatregel kan eveneens clustervorming van 
kamerverhuurpanden als gevolg van de verhouding koop- en 
huurpanden in een straat (clustering in het koopgedeelte) 
voorkomen. 

 Er ligt de volgende jurisprudentie voor ten aanzien van het toetsen 
van de leefbaarheid in relatie tot kamerverhuurpanden:

1. Vanuit kamergewijs verhuurde woningen gaat in het algemeen 
een grotere druk op de woonomgeving van anderen uit in de 
vorm van overlast dan vanuit woningen die door gezinnen 
worden bewoond.  Zaak nr. 201206921/1/A3. Tevens 
aangehaald in uitspraak Raad van State, 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3156.

2. Een gemeente is verplicht op leefbaarheid te toetsen bij het 
afgeven van een omgevingsvergunning tot kamerverhuur. 
Raad van State beslist tot intrekken van vergunning omdat er 
niet op leefbaarheid is getoetst. Uitspraak Raad van State, 
2016, 201502455/1/A3. 

3. Het weigeren van het afgeven van een vergunning voor 
kamerverhuur op basis van een Leefbaarheidstoets (Gemeente
Utrecht) gebaseerd op toetsing op clustervorming, negatieve 



adviezen van omzettingsmanager en gebiedsmanager en 
informatie van wijkagent en buurtcomité houdt stand bij de 
Raad van State. Uitspraak Raad van State 
ECLI:NL:RBMNE:2014:535.

Voorstel beleid legalisatie 
Met betrekking tot het beleid voor legalisatie is ons voorstel:

1. De termijn voor legalisatie zo snel mogelijk te beëindigen, en;
2.  aanvullende voorwaarden aan legalisatie te stellen naast de 

voorwaarden m.b.t. de fietsenberging, afvalberging en parkeernorm:
namelijk de 110 m2 en groter, de planschade overeenkomst, de 
beheerovereenkomst en de leefbaarheidstoets. 


