
 

 

 

 

Plan van Aanpak: 

Woningsplitsing en Verkamering 

 

  



1. Inleiding  

Het afgelopen jaar hebben wij aan de gemeenteraad laten weten dat we werken aan een plan van 

aanpak ten behoeve van de regulering van woningsplitsing en verkamering1. Hierbij hebben we 

toegezegd in het vierde kwartaal van 2019 een plan van aanpak aan de raad voor te leggen. Dit plan 

van aanpak is onder andere gebaseerd op een beleidsevaluatie die is uitgevoerd in 2018. Voor deze 

evaluatie én ook daarna hebben we uitgebreid informatie verkregen van verschillende externe en 

interne stakeholders. Een belangrijk document hiertoe was bijvoorbeeld een uitgebreid projectplan 

vanuit het Spijkerkwartier. In september hebben enkele fracties uit uw raad een initiatiefvoorstel 

ingediend over verkamering en woningsplitsing. In onze reactie hebben we toegezegd om een aantal 

van de maatregelen uit dat voorstel in dit plan te integreren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren zijn Arnhemse woningen in toenemende mate gesplitst of omgezet. Splitsingen en 

verkamering zijn van wezenlijke waarde voor Arnhem, omdat ze voorzien in een bepaalde woonvraag. 

Ze kunnen echter ook negatieve effecten met zich meebrengen. De afgelopen jaren lijken deze 

negatieve effecten steeds nadrukkelijker naar voren te komen en groeit de wens om hier meer op te 

kunnen sturen. Uit de beleidsevaluatie is gebleken dat het huidige beleid op het gebied van splitsing 

niet goed functioneert. Enerzijds omdat de vergunningverlening niet altijd goed verloopt en anderzijds 

omdat we in de praktijk regelmatig zien dat wordt overgegaan op kamerverhuur bij het niet verkrijgen 

van een vergunning voor splitsing. Het grootste knelpunt omtrent woningsplitsing en (vooral omtrent) 

kamerverhuur is echter dat de leefbaarheid in wijken steeds meer onder druk staat.  

 

De huidige splitsingsregels gelden momenteel voor drie wijken (Spijkerkwartier, Sonsbeek Zuid/Sint-

Marten, Centrum) en zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening. Op het gebied van kamerverhuur 

zijn er momenteel in Arnhem nauwelijks regels. Alleen in een klein gedeelte van het centrum is er een 

onttrekkingsvergunning benodigd. Daarnaast moeten kamerverhuurbedrijven (5 of meer 

wooneenheden) voldoen aan landelijk gestelde eisen op het gebied van brandveiligheid.  

 

 

 

                                                      
1 In januari 2019 heeft de gemeenteraad een evaluatie ontvangen over het verkamering- en splitsingsbeleid in Arnhem: link  
Hierin wordt regulering via een facetplan als voorkeursoptie benoemd. In april 2019 en mei 2019 heeft het college tijdens drie 
raadkamers input vergaard voor het te ontwikkelen beleid. In juli 2019 is voor het Spijkerkwartier ter anticipatie op het facetplan 
een voorbereidingsbesluit genomen: link . In het gemeenteblad is het voornemen tot het opstellen van een facetplan 
gepubliceerd link. In juli 2019 ontving u per raadsbrief een notitie over de voortgang van de beleidsontwikkeling: link . In het 
antwoord op artikel 44 vragen van de Arnhemse Ouderen Partij wordt verwezen naar het nieuwe beleid link . In de reactie van 
het college op het initiatiefvoorstel 'verordening woningsplitsing en verkamering' komen de voornemens van het college naar 
voren: link. Ook bij de actualisering van de huisvestingsverordening is aangegeven is in mei 2019 en november 2019 in een 
raadsbrief en raadsvoorstel aangegeven dat het college werkt aan nieuw beleid en een facetplan: link en link 

Van woningsplitsing is sprake wanneer één zelfstandige wooneenheid (één huis) wordt 

gesplitst in meerdere zelfstandige wooneenheden. Dit zijn dan appartementen met een 

eigen voordeur, huisnummer en achter die voordeur voorzieningen voor eigen gebruik 

 

 
Van kamerbewoning is sprake wanneer één zelfstandige wooneenheid (één huis) -  of 

een pand waarin wonen is toegestaan - wordt omgezet in meerdere onzelfstandige 

wooneenheden. Met de begrippen 'omzetten' en 'verkameren' wordt hetzelfde bedoeld. 

Een onzelfstandige wooneenheid heeft vaak de beschikking tot een eigen woon-

slaapkamer, maar overige voorzieningen worden vaak gedeeld met de andere bewoners  

 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/872d5d0d-d769-441c-a351-2ebaeff38f8f
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=241c0b33-9f7c-4db0-a9ca-9461400955ca
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-172714.pdf
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/64f566a2-5e54-43b0-94fa-e7784c7a0825
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/841a1532-5dc1-497d-b452-2a04a4d57935
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/14951462-4d71-4c63-9d6a-011609b35c24
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/f418a65f-7248-40f3-b2f8-1cc84d88acb1
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=34b7c033-58a4-457f-9991-faa7f5722526


2. Huidig beleid en noodzaak nieuw beleid 
 

Woningsplitsing 

Aan het splitsen van een woning zijn momenteel in de wijken Centrum, Sint-Marten/Sonsbeek-Zuid en 

het Spijkerkwartier voorwaarden verbonden: de gesplitste wooneenheden dienen minimaal 70m2 te 

zijn en dienen te beschikken over een buitenruimte en een berging. Voor het splitsen van een woning 

is op grond van de huisvestingsverordening een splitsingsvergunning benodigd. Deze voorwaarden 

zijn in het verleden gesteld om gezinsbewoning in de desbetreffende wijken mogelijk te houden en de 

negatieve effecten op de leefbaarheid te verminderen.  

 

Naast de splitsingsvergunning op basis van de huisvestingsverordening, dient voor de 

bouwactiviteiten een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. In de genoemde wijken is men 

tevreden over de regels die zijn vastgelegd om splitsing te reguleren.  

Door onder andere veranderende woonwensen, de groei van eenpersoonshuishoudens en omdat 

appartementen voor investeerders interessante producten zijn, komt woningsplitsing steeds vaker en 

in steeds meer wijken voor.  

 

Verkamering 

Alleen voor het gebied Binnenstad en Singels geldt een klein aantal regels voor omzetting 

(verkamering). Het gebrek aan regulering leidt steeds vaker tot ongewenste effecten in de stad en 

bemoeilijkt het borgen van een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Ook gaat het bij kamerverhuur vaak 

om een intensieve vorm van bewoning. Groepen die over het algemeen afhankelijk zijn van 

kamerbewoning zijn studenten, arbeidsmigranten en mensen met een zorgvraag. Het gebrek aan 

regulering van verkamering draagt bij aan stedelijke problematiek.  

Uitbreiding van de regels voor verkamering is gewenst omdat: 

 Pandeigenaren waarbij een splitsingsvergunning wordt geweigerd in de praktijk vaak 

overgaan tot kamerverhuur; 

 Initiatieven voor verkamering niet worden getoetst. Ze vallen namelijk onder de 

woonbestemming en passen dus in het bestemmingsplan; 

 Kamerverhuur en zeker een concentratie ervan kunnen leiden tot een grote druk op de 

leefbaarheid; 

 Bewoners overlast kunnen ervaren: op allerlei gebied, ruimtelijk, sociaal, geluid etc.; 

 De woonkwaliteit voor de kamerbewoners onvoldoende wordt geborgd.  

Door het verdergaand reguleren van omzetting sluiten we aan bij de gangbare praktijk in vrijwel alle 

steden met grote studentenpopulaties.  

 

Twee sporen 

Om een woning te mogen splitsen zijn (in de genoemde drie wijken) momenteel twee vergunningen 

benodigd; een splitsingsvergunning en een omgevingsvergunning. Voor het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning en een splitsingsvergunning lopen momenteel twee sporen. Nu kan het zo zijn 

dat voor een bepaald gebied de huisvestingsverordening van toepassing is en daardoor een 

splitsingsvergunning is vereist. De omgevingsvergunning die benodigd is voor de daadwerkelijke 

verbouwing van de woning is hiermee echter niet automatisch verkregen. En vice versa; wanneer bij 

een omgevingsvergunning voor bouwen de vereiste splitsingsvergunning ontbreekt, kan deze 

ingevolge de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet worden geweigerd. 

 

  



Huisvestingsverordening 

Momenteel zijn woningsplitsing en woningonttrekking gereguleerd via de Huisvestingsverordening 

gemeente Arnhem 2016. Recentelijk is uit jurisprudentie gebleken dat het steeds moeilijker is om de 

huisvestingsverordening te gebruiken voor ingrijpen in de woningvoorraad.  

 

De gemeenteraad kan in een huisvestingsverordening alleen regels met betrekking tot het verdelen 

woonruimte en het wijzigen in de bestaande woonruimtevoorraad opnemen als dat noodzakelijk is 

voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten door schaarse woonruimte. 

Omdat het moeilijk aantoonbaar is dat er door de gehele woningvoorraad heen schaarste bestaat, kan 

de huisvestingsverordening beperkt worden gebruikt voor een generieke en stadsbrede maatregel om 

verkamering en splitsing te reguleren. De Arnhemse problematiek met betrekking tot verkamering en 

woningsplitsing betreft niet uitsluitend de schaarse woonruimtevoorraad; het gaat ook om dure 

panden.  

 

Wonen boven winkels 

In de huidige beleidsregels wordt er een uitzondering gemaakt voor splitsingen in het winkelgebied. 

Deze uitzonderingsregel is gemaakt in verband met het project Wonen Boven Winkels.  

In de binnenstad willen we het wonen boven winkels blijven stimuleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Plan van aanpak 
 

Het plan van aanpak wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt aan de hand van de vragen 'wat willen we 

bereiken?' 'wat gaan we daarvoor doen?' en 'wat mag het kosten?' 

 

3.1 Wat willen we bereiken? 

Het nieuwe beleid moet evenwicht brengen in verschillende belangen. Om te voorzien in een 

(groeiende) woonbehoefte wil de gemeente de realisatie van extra (kleinere) woonruimten blijven 

faciliteren. Ook willen we dat het voor starters en/of gezinnen met een kleinere portemonnee mogelijk 

blijft een kleinere gezinswoning te betrekken. Tegelijkertijd moet het mogelijk zijn om ongewenste 

ontwikkelingen tegen te gaan en de leefbaarheid van de stad te beschermen. Er is behoefte aan een 

helder kader waarop aanvragen voor woningsplitsing en omzetting tot kamers worden beoordeeld.  

 

Wat vinden we daarbij belangrijk? 

Criterium 1: Omzetten en splitsen is onder voorwaarden mogelijk 

Criterium 2: Er wordt beter gestuurd op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en volkshuisvestelijke 

aspecten.  

Criterium 3: Het stelsel wordt eenduidiger 

Criterium 4: Regels worden gehandhaafd 

Criterium 5: Huurders worden in positie gebracht 

Criterium 6: Het splitsing/omzettingsbeleid draagt zoveel als mogelijk bij aan schone en veilige wijken. 

 

3.2. Wat gaan we daarvoor doen? 

Op basis van de genoemde criteria stellen we in dit voorstel een zestal concrete acties voor, die 

bijdragen aan de realisatie van het doel.  

 

De belangrijkste maatregel om splitsing en verkamering voor de toekomst te reguleren is de invoering 

van een facetbestemmingsplan voor de gehele stad (en niet slechts voor enkele wijken). Door regels 

voor omzetting en splitsing te verankeren in een bestemmingsplan worden alle toekomstige 

initiatieven voor splitsing en/of verkamering getoetst aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden 

houden rekening met de woonkwaliteit, de leefbaarheid, schone wijken en de druk op de ruimte. Ook 

is het door deze actie mogelijk om de verdere concentratie van verkamerde panden tegen te gaan. 

Met het facetplan dragen we bij aan een oplossing voor stedelijke problematiek; we borgen spreiding 

van studentenkamers, verminderen tijdelijke kamerbewoning - vergelijkbaar met logies - aan 

werknemers, en borgen spreiding van panden waar via kamerbewoning begeleid of beschermd wonen 

plaatsvindt. 

 

Naast de regulering via het bestemmingsplan worden verschillende acties uitgevoerd met betrekking 

tot het in positie brengen van huurders, intensivering van de samenwerking met verhuurders, 

woonoverlast, en ondermijning. Een aantal van deze activiteiten is niet nieuw, maar worden wel 

genoemd in deze nota. 

 

Actie 1: Regulering via het bestemmingsplan 

Deze maatregel draagt bij aan criteria 1,2,3,4,5,6 

Via het bestemmingsplan leggen we de spelregels voor omzetten (verkameren) en splitsen vast 

voor de gehele stad. Alleen voor de binnenstad maken we op een aantal punten een uitzondering 



om hier wonen boven winkels te stimuleren. Voor het splitsen of omzetten van een woning is één 

vergunning nodig: de omgevingsvergunning. Via een (facet)bestemmingsplan leggen we voor de 

gehele stad een verbod op over woningsplitsing en woningonttrekking/omzetting, met een 

afwijkingsbevoegdheid.  

 

Initiatieven voor omzetting en splitsing toetsen we aan fysieke en volkshuisvestelijke aspecten. 

Omdat omzetting/verkamering leidt tot een grotere druk op de leefbaarheid dan woningsplitsing 

gelden er voor kamerbewoning aanvullende voorwaarden met het oog op de leefbaarheid. Hierdoor 

kunnen we er bij verkamering bijvoorbeeld voor zorgen dat we verdere zeer hoge concentraties van 

kamerbewoning beperken.  

 

Voor parkeren geldt dat de omgevingsvergunning voor omzetting of splitsing wordt getoetst aan de 

parkeernomen zoals opgenomen in de beleidsregels parkeren van de gemeente Arnhem. Om 

overlast van afval op straat en grote aantallen fietsen te voorkomen wordt - in zoverre de ruimtelijke 

opbouw van de wijk dit toelaat - een (van buiten toegankelijke) bergingsruimte verplicht gesteld. 

 

Van het verbod op splitsing of omzetting kan worden afgeweken, mits voldaan wordt aan de 

onderstaande eisen. In beleidsregels zullen we nauwkeuriger definities, toelichting, de regels, 

uitzonderingen en de wijze van toetsing uiteenzetten.  

De woningen voldoen uiteraard ten minste aan de bouwkundige eisen die het Bouwbesluit stelt aan 

bestaande bouwwerken met een woonfunctie.  

Woningsplitsing 

 De gebruiksoppervlakte van de bestaande woning is groter of gelijk aan 110m2. 

Hierdoor beschermen we kleinere woningen voor splitsing en/of omzetting, waardoor deze woningen beschikbaar 

blijven voor starters en/of kleinere huishoudens. We kiezen voor de grens van 110 m2 gbo, omdat blijkt dat kleine 

huishoudens vaak zoeken naar woningen rond of onder dit gebruiksoppervlak. Daarbij ligt de helft (de mediaan) van de 

huidige (01-01-2019) woningvoorraad (exclusief corporatiebezit) in Arnhem onder deze grens. 

 De gebruiksoppervlakte van elke zelfstandige woning die als gevolg van splitsing ontstaat, is niet kleiner dan 70 m2  ter 

plaatse van de gebiedsaanduiding 'Spijkerkwartier/ Sint Marten/ Centrum; 

of kleiner dan 40m2 ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'binnenstad en singels'; 

of kleiner dan 50m2 ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overig', 

Met deze voorwaarden sluiten we aan bij het bestaande beleid voor de wijken Spijkerkwartier/Sint-Marten, Sonsbeek-

Zuid/Centrum en het kernwinkelgebied. Deze voorwaarden komen ook terug in het initiatiefvoorstel dat is ingediend 

door een aantal gemeenteraadsfracties. Door eisen te stellen aan de oppervlakte borgen we vooral de woonkwaliteit.  

 De gesplitste woningen beschikken over een bergingsruimte; 

Deze voorwaarden sluiten aan bij het initiatiefvoorstel dat door een aantal fracties is ingediend. De eis voor de 

bergingsruimte heeft als doel om te sturen op schone wijken; fietsen en afval kunnen hierin worden opgeborgen. Voor 

de wijken Spijkerkwartier/Sint-Marten, Sonsbeek-Zuid/Centrum geldt al een eis voor een buitenberging. In het huidige 

beleid geldt een uitzondering voor het kernwinkelgebied: die uitzondering blijft behouden.  

Omzetting ("verkamering") (bij kamerbewoning vanaf 3 personen die geen gezamenlijke huishouding voeren) 

 De gebruiksoppervlakte van de bestaande woning is groter of gelijk aan 110m2. 

Zie motivatie onder woningsplitsing 

 de gebruiksoppervlakte per bewoner is minimaal 18 m2. 



Door eisen te stellen aan het gebruiksoppervlak per persoon borgen we vooral de woonkwaliteit en ontstaat er minder 

druk op de omgeving. Door het opnemen van deze voorwaarde voorkomen we overbewoning. De norm van 18m2 is 

gekozen omdat er zo ongeveer 5 personen (die geen gezin/huishouden vormen) per 100m2 in een woning kunnen 

wonen.  

Als voorbeelden: 

I. Een woning die omgezet wordt dient ten minste 110 m2 te zijn. 

II. Een woning met 120 m² aan gebruiksoppervlakte kan door maximaal 6 bewoners worden bewoond. Er 

wordt niet naar boven afgerond. 

 De woning beschikt over een bergingsruimte 

De eis voor de bergingsruimte heeft als doel om te sturen op schone wijken; fietsen en afval kunnen hierin worden 

opgeborgen. Er is voldoende ruimte voor fiets en afvalcontainer of afvalzakken op eigen terrein aanwezig, of dit kan 

worden gerealiseerd.  

 Er wordt geen vergunning verleend indien sprake is van omzetting in onzelfstandige woonruimte voor het verschaffen 

van kortdurend tijdelijk verblijf, te vergelijken met logies, al dan niet als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, aan 

werknemers.  

Bovenstaande voorwaarde is overgenomen uit de beleidsregels over omzetting van de gemeente Nijmegen. Daarnaast 

is in het overgrote deel van gemeenten in de regio gereguleerd dat werknemers die hier kortdurend verblijven geen 

toegang hebben tot de reguliere woningvoorraad: Vaak is in deze gemeenten via de definities van 'wonen' en/of 

'woning' in het bestemmingsplan geregeld dat dit is voorbehouden tot bewoning door een huishouden.  

Verblijfsruimte in de vorm van logies, die vaak door een eigenaar / ondernemer wordt aangeboden aan door hem 

ingehuurde werknemers, heeft een zeer forse impact op de directe omgeving. Werknemers wonen er niet, maar 

verblijven er slechts tijdelijk. Er is veel verloop. Er is geen of nauwelijks contact met de omwonenden. Er is geen 

betrokkenheid met het pand of de omgeving daarvan. Werknemers hebben doorgaans allemaal een auto, hetgeen de 

parkeerdruk in de buurt sterk verhoogd. Uit ervaring blijkt dat er vaak sprake is van fors conflicterende leefstijlen en het 

volstrekt negeren van klachten van omwonenden. Dat wil het college voorkomen. Deze vorm van logies wijkt af van 

kamerverhuur omdat men daar doorgaans toch langere tijd in een bepaald pand woont. Buurtgenoten kennen elkaar 

beter en weten ook wie ze aan moeten spreken in het geval van overlast. 

Omdat de huisvesting van arbeidsmigranten desondanks een opgave vormt binnen onze gemeente en binnen de regio 

is het een goed thema in het kader van de woondeal.   

 er ontstaat geen onaanvaardbare inbreuk op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hieraan wordt geacht te zijn 

voldaan indien de omzetting voldoet aan de in de beleidsregels verwerkte leefbaarheidstoets. 

Door het instellen van een leefbaarheidstoets zorgen we dat een nieuw initiatief geen grote inbreuk maakt op het woon- 

en leefklimaat in de wijk.  

Deze toets bestaat uit een tweetal vereisten: 

1. Er vindt geen verdere concentratie plaats van verkamerde panden 

Als er binnen 50 meter van het pand zich reeds een verkamerde woning bevindt, wordt er geen vergunning 

verleend:  

Spreiding van woningen waarbinnen kamergewijze bewoning plaatsvindt, is wenselijk. Clustervorming binnen 

wijken kan ten koste gaan van de leefbaarheid. Het is daardoor van belang dat er wordt gekeken naar de 

aanwezigheid van kamerverhuurpanden ter plaatse van het object waar een vergunning voor wordt 

aangevraagd.  

 

2. Er zijn geen overige, voor de leefbaarheid relevante, factoren in de directe omgeving 

Als voorbeeld dienen de aanwezigheid van: coffeeshops;  panden waarin opvang, beschermd wonen of 

verhuur vanuit zorgaanbieders plaatsvindt; en prostitutie.  

Deze factoren leiden mogelijk al tot overlast zodat er vanuit de leefbaarheid geen ruimte bestaat voor extra 

kamerbewoning. Als er vanuit het pandenoverleg of de teams leefomgeving signalen zijn dat de leefbaarheid 

onder druk staat, nemen we deze signalen mee.  



Planning/stand van zaken:  

Een ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende beleidsregels zullen in januari worden aangeboden 

aan het college van B&W. Hierna kan het bestemmingsplan ter inzage worden aangeboden.  

De voorzienbaarheid van de maatregel is geborgd doordat in juli 2019 het voornemen is 

gepubliceerd waarin wordt gemeld dat een facetplan wordt opgesteld. Om voldoende 

'voorzienbaarheid' te creëren en planschaderisico's te mitigeren moeten er een aantal maanden 

zitten tussen bekendmaking van het voornemen van het facetplan en de vaststelling hiervan. Voor 

het Spijkerkwartier e.o. is in juli 2019 een voorbereidingsbesluit genomen.  

 

Actie 2: Goed verhuurderschap/Excessen op de huurmarkt 

Deze maatregel draagt bij aan criteria 5 en 6 

Op de particuliere verhuurmarkt komen ongewenste excessen voor bij verkamerde panden. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om zaken als huisjesmelkerij, intimidatie van huurders, onterechte 

bemiddelingskosten en onwenselijk huurdersgedrag. Onder de noemer 'goed verhuurderschap' 

verstaan we de wenselijke situatie zonder excessen. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken 

wordt reeds gewerkt aan een aanpak om excessen op de huurmarkt tegen te gaan. Hierbij zoeken 

we nadrukkelijker de aansluiting.  

Ter aanvulling op maatregelen vanuit het Rijk, geven wij aan het Huurdershuis de opdracht om een 

onderzoek uit te voeren naar de excessen op de particuliere huurmarkt. Een onderdeel van de 

opdracht zal het opzetten van een meldpunt voor huisjesmelkers zijn. Daarnaast dient in kaart te 

worden gebracht hoe huurders beter hun weg kunnen vinden naar bijvoorbeeld de Huurcommissie. 

Deze opdracht sluit aan bij eerder door de raad geuite wensen. Ook via communicatie vanuit de 

gemeente willen we huurders wijzen op hun rechten en het woningwaarderingsstelsel.  

In het kader van goed verhuurderschap is in de gemeente Groningen vorig jaar een 

exploitatievergunningstelsel voor verhuurders geïntroduceerd via aanpassing van de APV. Hierbij 

wordt het gedrag van verhuurders getoetst voordat een vergunning wordt afgegeven. In de 

voortgangsnotitie van 5 juli 2019 gaven wij aan dat wij de mogelijkheid van zo'n maatregel in 

Arnhem zouden onderzoeken. Omdat er voldoende bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 

mogelijkheden zijn om op te treden bij veel van de gevallen van 'slecht verhuurderschap' en omdat 

via het Arnhemse pandenoverleg problemen al opgepakt kunnen worden, sluiten wij ons aan bij het 

standpunt van het Rijk dat een soortgelijke maatregel als in Groningen op dit moment 

buitenproportioneel is. Mocht in de toekomst anders blijken, dan zullen wij het 'Groningse model' 

heroverwegen.  

 

Recentelijk is Arnhem de Arnhemse Verhuurders Vereniging (AVV) opgericht. Met deze vereniging 

hopen wij goed verhuurderschap verder te kunnen stimuleren en ideeën op te doen over 

bijvoorbeeld een keurmerk en voor betere contacten tussen verhuurders, huurders en de omgeving. 

In het kader van 'goed verhuurderschap' zullen we ook onderzoeken hoe we kunnen borgen dat er 

bij woningen waar kamerbewoning plaatsvindt iemand wordt aangesteld die onder andere toeziet 

op de hygiëne en de veiligheid en die dient als aanspreekpunt voor bewoners. Dit is één van de 

bepalingen die we overnemen uit het initiatiefvoorstel dat eerder dit jaar is ingediend door zes 

fracties.   

Planning/stand van zaken:  

De opdracht zal begin 2020 aan het Huurdershuis worden verstrekt. De AVV zien we als een 

belangrijke gesprekpartner om verhuurders te bereiken. We bezien hoe we vanuit de gemeente 

huurders beter kunnen voorlichten over hun rechten.  

 



Actie 3: Aanpak woonoverlast 

Deze maatregel draagt bij aan criteria 2, 4 en 6. 

Woonoverlast is een zeer belangrijk thema voor dit college. Een voorbeeld van de Arnhemse 

aanpak van de problematiek is dat de burgemeester op basis van de Algemeen Plaatselijke 

Verordening (APV) bestuursrechtelijk kan optreden als er ernstige en herhaaldelijke hinder wordt 

veroorzaakt voor omwonenden in of vanuit een woning of onmiddellijke nabijheid van de woning.  

 

In de praktijk is de aanpak om woonoverlast te stoppen maatwerk. Er wordt gekeken welke 

interventie het meest geschikt is om de woonoverlast te stoppen. In veel woonoverlastsituaties is 

een intensieve samenwerking nodig tussen verschillende partijen. In dit kader zijn reeds 

georganiseerd2: 

 Overlast en Zorg Overleg (OZO)  

 Buurtbemiddeling 

 Pandenoverleg  

 Handhaving 

 

In dit plan van aanpak veranderen we niets aan de huidige werkwijze. Goede communicatie en 

samenwerking tussen de betrokken partijen is echter ook voor de andere maatregelen van belang.  

 

Actie 4: Nulmeting verkamerde panden 

Deze maatregel draagt bij aan criteria 1, 2, 4 en 6 

Voor de uitvoerbaarheid van de acties dienen de panden in kaart gebracht te worden waar 

(vermoedelijk) kamerbewoning plaatsvindt. Op basis van het BAG-adressenbestand kan een groot 

deel van de verkamerde panden in beeld worden gebracht. Dit document kan dienen als nulsituatie 

en vormt de basis voor de in het vervolg te verlenen vergunningen voor verkamering. Hierdoor 

borgen we dat het spreidingscriterium kan worden toegepast. 

Planning/stand van zaken:  

Er is een stippenkaart ontwikkeld waardoor inzichtelijk is gemaakt waar (vermoedelijk) 

kamergewijze bewoning plaatsvindt.  

 

Actie 5: Handhaving (bestaande) kamerverhuurbedrijven 

Deze maatregel draagt bij aan criteria 3,5 en 6 

De voorwaarden uit het bestemmingsplan zullen gaan gelden voor alle nieuwe initiatieven. Al deze 

initiatieven worden dus getoetst aan de nieuwe voorwaarden. Alle bestaande panden waar reeds 

kamergewijze bewoning plaatsvindt, vallen niet onder deze regelgeving.  

 

Voor panden waarbij verhuur van vier wooneenheden of meer plaatsvindt, geldt op basis van het 

Bouwbesluit 2012 al wel een meldingsplicht. Deze meldingsplicht blijft uiteraard gewoon bestaan. 

Deze meldingsplicht is in het leven geroepen omdat op basis van nationale wetgeving aanvullende 

eisen gelden op (bijvoorbeeld) het gebied van brandveiligheid.  

 

Ten behoeve van het uitvoeren van controles bij (bestaande) kamerverhuurbedrijven en vanwege 

zorgen van de ODRA en de brandweer over de brandveiligheid in een groot deel van de 

kamerverhuurbedrijven, willen we zorgen voor een gerichte handhavingsaanpak. Bij de in 2018 

gecontroleerde panden werd in 95% van de gevallen tekortkomingen geconstateerd, van heel klein 

tot zorgwekkend. De ODRA voert bij kamerverhuurbedrijven integrale controles uit. Hierbij wordt 

                                                      
2 Voor meer informatie over de aanpak woonoverlast: link 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Arnhem/CVDR611545.htm


onder andere toegezien op de brandveiligheid, constructieve veiligheid, illegale bewoning en strijdig 

gebruik. 

 

Op basis van reeds geconstateerde tekortkomingen kan worden bepaald of panden jaarlijks, 

driejaarlijks of nog minder frequent gecontroleerd dienen te worden. Momenteel krijgt de ODRA de 

opdracht om bij kamerverhuurbedrijven 50 handhavingsacties per jaar uit te voeren. De afgelopen 

drie jaar is dit incidenteel verhoogd naar 100. Voor 2020 is het aantal acties wederom verhoogd. 

Gezien het grote aantal tekortkomingen, achten we het van belang om de inzet te verhogen en zo 

binnen afzienbare tijd een completer beeld van de verkamerde panden te hebben; hierdoor kan 

vervolgens een gerichtere handhavingsaanpak plaats vinden. Om de situatie beter in beeld te 

brengen zijn ongeveer 600 handhavingsacties benodigd. Deze worden bij voorkeur binnen 1 jaar 

uitgevoerd. Om de druk op capaciteit en middelen te verlichten achten wij echter een periode van 

maximaal 3 jaar aanvaardbaar als zogenaamde nulmeting waarop de gerichte handhavingsaanpak 

kan worden gebaseerd. We gaan ervan uit dat van de 200 controles per jaar ongeveer 150 

controles uitgevoerd kunnen worden volgens de opzet en planning van de nulmeting en dat 

ongeveer 50 controles per jaar nodig zijn om in te kunnen spelen op overlastmeldingen, incidenten, 

verzoeken vanuit initiatievenberaad of pandenoverleg. 

 

Bij panden die in de toekomst omgezet worden en waar een omgevingsvergunning voor wordt 

aangevraagd, dekken de leges de kosten voor een eerste integrale controle.  

Planning/stand van zaken:  

Hoewel een uitbreiding van het aantal handhavingsacties wenselijk is, is voor uitbreiding van de 

capaciteit geen budget beschikbaar. We zullen een voorstel voor uitbreiding van de 

handhavingscapaciteit ter afweging meenemen in de perspectiefnota. Over de dekking van de 

hogere frequentie zullen we de raad op een later moment informeren.  

 

Actie 6: Handhaving bestemmingsplan 

Deze maatregel draagt bij aan criteria 2,4 en 6 

Wanneer gebouwen waar gewoond kan worden zonder geldige vergunning worden gebruikt voor 

omzetting, onttrekken, of splitsing in strijd met de vergunningsvoorwaarden, kan de gemeente 

handhavend optreden. De gemeente kan een last onder dwangsom of bestuursdwang opleggen, de 

vergunning intrekken en voor een aantal overtredingen een bestuurlijke boete opleggen. 

Planning/stand van zaken:  

Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld, geldt het nieuwe regime.  

 

3.3 Wat mag het kosten? 

 

Voor de bovengenoemde acties gaan we uit van de volgende aanvullende investeringen: 

 

Actie Aanvullende 
Kosten (€) 

Opmerkingen 

Actie 1: Regulering via het bestemmingsplan 

 Planschade onderzoek 

 
4100 

Dekking uit bestaande 
begroting (volkshuisvestelijk 
fonds) 

Actie 1: Planschade/compensatie   Risico wordt actueel op het 
moment dat het 
facetbestemmingsplan definitief 
wordt vastgesteld. 



Actie 2: Excessen op de huurmarkt/goed 

verhuurderschap 

 Opzetten meldpunt en onderzoek 
huisjesmelkerij 

 
 
 
7000 

Dekking uit bestaande 
begroting (volkshuisvestelijk 
fonds). 

Actie 3: Aanpak woonoverlast - Aansluiten bij huidige 
werkwijze. 

Actie 5:  Handhaving bestaande panden 

(integrale controles, m.n. op brandveiligheid)  

 In 2020 wederom verhoging 
van de frequentie van het 
aantal acties ten opzichte van 
het structurele aantal acties. 
 
Een voorstel voor uitbreiding 
van de handhavingscapaciteit 
nemen we ter afweging mee in 
de perspectiefnota.  

Actie 6: Handhaving facetbestemmingsplan  Uitvoering door ODRA 

Overige kosten (bijvoorbeeld stadsadvocaat, 

advisering) 

5000 Dekking uit bestaande 
begroting (volkshuisvestelijk 
fonds) 

 

 

 

 


