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Nu de zomer van 2019 bijna voorbij is brengen we u op de hoogte van de stand van zaken 
van de onderwerpen die voor balans in de buurten van belang zijn: a) woningsplitsing en -
omzetting, b) handhaving en leefbaarheid, c) vakantieverhuur, en d) de omgevingsvisie. 
 
A 
Het splitsen en omzetten van woningen naar kamerverhuurbedrijven en appartementen en 
studios is gereguleerd in de gemeentelijke woonprogrammering en in het 
facetbestemmingsplan studentenhuisvesting. 
Op drie niveaus zijn er beperkingen aan uitbreiding van wooneenheden gesteld.  
Stadsbreed mogen jaarlijks niet meer dan 40 kamers, 40 appartementen en 40 eenheden in 
bijzondere gebouwen worden toegevoegd. Het college wilde aanvankelijk in deze 40-40-40 
regeling schuiven, maar uiteindelijk is het (voorlopig) bij de oude verdeling gebleven. 
Op wijkniveau geldt dat in wijken rondom het centrum en in de buitenwijken een 
maximumpercentage voor het aantal kamerverhuurbedrijven blijft gelden, en dat ook het 
zogenaamde afstandscriterium blijft gelden waarbij tussen kamerverhuurbedrijven een 
minimum aantal gewone panden moet zijn. Helaas geldt deze regeling niet voor de 
binnenstadsbuurten, die alleen door de 40-40-40 regeling tegen ongebreidelde verkamering 
beschermd worden. 
Op het niveau van afzonderlijke panden wordt verkamering aan regels gebonden over het 
minimale oppervlak van 110 vierkante meter en de aanwezigheid van opbergplaatsen voor 
fietsen en vuilniszakken. De oppervlakte eis probeert er voor te zorgen dat voldoende 
woonruimte voor starters op de woningmarkt beschikbaar blijven, de opbergplaatsen om 
overlast van rondslingerende zakken en verkeerd geplaatste fietsen in de starten te 
voorkomen. 
Voor studentenhuisvesting heeft het stadsbestuur in de woonprogrammering vastgelegd 
dat in de toekomst nadrukkelijk wordt ingezet op grootschalige complexen voor huisvesting 
van studenten, enerzijds om aan de snel groeiende vraag te kunnen voldoen, anderzijds om 
de wijken te ontlasten en meer invloed te kunnen uitoefenen op de betaalbaarheid van het 
kameraanbod. 
Totnutoe konden particuliere kamerverhuurders hun illegaal verhuurde pand vrij eenvoudig 
legaliseren. Met de aanname van het facetbestemmingsplan is daar een einde aangekomen. 
Alleen binnen de 40-40-40 regeling kan er nog gelegaliseerd worden of nieuw worden 
toegevoegd. Over handhaving van deze maatregel bestaat echter onduidelijkheid. 
Waarschijnlijk gaat er niet actief gehandhaafd worden en zal er een coulante regeling 
worden getroffen met illegale verhuurders en hun kamerbewoners. 



BuurBalans zal zich in de komende tijd richten op het kritisch volgen van de genomen 
maatregelen, die deels in 2020 alweer geevalueerd zullen worden. Realisatie van 
grootschalige huisvesting buiten de wijken en buurten, uitbreiding van het straatmaximum 
naar de woonwijken in de binnenstad en gemeentelijk ingrijpen bij illegale verhuur zullen 
daarbij de hoofdmoot van aandacht opeisen. Vanuit BuurtBalans ziet Tonny Koppes toe op 
dit aandachtsveld, daarbij gesteund door Jeroen Busselman vanuit het Kommelkwartier. 
 
B 
Het dossier handhaving en leefbaarheid is vol in beweging. Na een evaluatieronde in het 
voorjaar van 2019 zal in het najaar nieuw gemeentelijk beleid voor de komende 5 jaar tot 
stand worden gebracht, waarbij ook in een stadsronde de mogelijkheid tot inspraak zal 
bestaan. Tot nu toe is de gemeente niet bijzonder toeschietelijk waar het om aanscherping 
van handhaving gerelateerd aan kamer- en appartementenverhuur en vakantieverhuur 
gaat. Er is geen duidelijke taakverdeling tussen politie en gemeentelijke handhavers, er is 
geen eenduidig protocol over hoe waarschuwingen bij overlast door sancties kunnen 
worden gevolgd en ook de communicatie met melders en slachtoffers laat te wensen over. 
Wel lijkt het er op dat de gemeente inziet dat centrale melding en betere dekking van 
handhaving buiten kantooruren nodig zijn. Voldoende menskracht en dus voldoende budget 
zal tijdens de komende beraadslagingen over handhaving in de komende jaren centraal 
moeten staan in de onderhandelingen. 
BuurtBalans zal zich concentreren op het bereiken van één centraal meldpunt, handhaving 
met name ook ’s-nachts, een duidelijk stappenplan voor de handhaving en een goede 
feedback naar de melders. Binnen onze gelederen werd dit dossier door Chris Leonards 
getrokken, in samenwerking met Mart Mooren, Taco Eisenga (Wijck) en Hans Cornelesen 
(Binnenstad). Aangezien Chris Leonards een stap terug doet is versterking vanuit de buurten 
hier nodig, temeer daar in het najaar veel werk te verwachten is. 
 
C 
Vakantieverhuur rijst landelijk, dus ook in Maastricht de pan uit. Er is in het voorjaar van 
2019 voor het eerst een gemeentelijk beleid geformuleerd dat vankantieverhuur via Airbnb 
en dergelijke beperkt tot 6 personen per keer en 60 dagen per jaar. Van goede handhaving 
is ook hier echter geen sprake. Wel is er nu een vrijwillige registratie van vakantieverhuur 
afgesproken zodat over enige tijd de omvang en groei van vakantieverhuur mede hiermee 
geevalueerd zou kunnen worden.  
BuurtBalans twijfelt sterk aan de effectiviteit van deze regelingen. In alle grote steden in en 
buiten Nederland blijkt dat men eerder stevige maatregelen had moeten nemen en spijt 
heeft van het dralen. Dit dossier wordt kritisch gevolgd door Wouter Mulder uit 
Jekerkwartier. Hij zal versterking vanuit andere buurten behoeven om dit dossier weer in 
beweging te brengen, want vanuit het stadsbestuur valt op dit moment weinig initiatief te 
verwachten. 
 
D 
De gemeente heeft het vormen van de omgevingsvisie krachtig aangepakt met diverse 
discussie-, inspraak- en medezeggenschapsbijeenkomsten. Er ligt nu een concept plan ter 
inzage dat in het najaar verder besproken en uitgewerkt zal worden. Helaas is het 
BuurtBalans niet gelukt om ‘Wonen’ aan de centrale themas toe te voegen, maar toch heeft 
de stichting een paar belangrijke punten op de agenda gezet, zoals de problematiek van het 



Maaskruisend verkeer, de toeristische druk op de stad en de brede problematiek van 
‘student en stad’. Vanuit BuurtBalans is met name Chris Meys met dit onderwerp bezig, 
bijgestaan door o.a. Huub Smeets (Jekerkwartier), Joop van Sintfiet (Borgharen), Chris 
Hoekstra (Borgharen) en Wouter Mulder (Jekerkwartier). 
In de tweede helft van 2019 en in 2020 zal dit dossier voortdurend in beweging zijn en 
feitelijk een kader gaan vormen voor alle andere aandachtspunten van BuurtBalans tegen 
2023. 
 
 


