
   

VERSLAG Evaluatie kamerverhuur- en woningsplitsingbeleid  

 

Op	donderdag	22	april	heeft	er	op	verzoek	van	BuurtBalans	een	Zoom-gesprek	plaats	

gevonden	met	wethouder	Vivianne	Heijnen	en	Fred	Bunk	van	de	Gemeente	Maastricht.	

Van	BuurtBalans	waren	aanwezig	de	bestuursleden:	Chris	Meys,	Frans	Laarmans	en	

Pauline	Tomlow	(verslag). 

	 

Aanleiding	was	de	geplande	evaluatie	van	het	Kamerverhuur-	en	woningsplitsing-beleid	

aan	het	eind	van	dit	jaar	+	de	acute	schrijnende	ontwikkeling	aan	de	Heerderweg.	 

	 

Onder	aan	dit	bericht	staat	de	agenda,	die	wij	vooraf	toegestuurd	hebben. 

	 

Samenvatting	en	Conclusie: 

Het	was	een	prettige	en	constructieve	bijeenkomst. 

Er	werd	geconstateerd	dat	het	beleid	tot	nu	toe	duidelijkheid	heeft	gebracht	in	dit	

dossier,	maar	dat	er	zeker	ruimte	is	voor	verbetering.	Waarbij	ook	is	geconstateerd	dat	

politiek	de	meningen	over	gewenste	verbeteringen	sterk	uiteenlopen.	Verder	heeft	de	

wethouder	Buurtbalans	verzocht	om	bij	te	dragen	aan	behoud	van	rust	in	dit	dossier.	

Buurtbalans	gaf	aan	dat	zij	'onrust'	waardeert	als	lastige	maar	nuttige	aanleiding	tot	

meer	inzicht.	Zij	wil	van	daaruit	graag	meewerken	aan	constructieve	bijdragen	aan	dit	

dossier. 



	 

Voorbereiding	evaluatie 

BB	wil	graag	direct	betrokken	zijn	bij	het	opstellen	van	de	vragenlijst	om	nieuwe	

aspecten	op	te	kunnen	nemen.	 

*	deze	vroege	rol	is	door	de	wethouder	toegezegd. 

*	daarnaast	zal	een	inventarisatie	gemaakt	worden	van	klachten	en	rechtszaken.	Een	

eerste	globaal	overzicht	is	inmiddels	aangereikt.	Een	meer	diepgaande	analyse	zal	

worden	opgenomen	in	de	komende	evaluatie. 

	 

Nieuw	beleid 

De	8	ingebrachte	punten	zijn	besproken. 

De	voorgedragen	wijzigingen	in	de	agendapunten	1,3,	4,	5	en	6	zoals:	140m2,	50m2,	

afstandscriterium	ook	voor	centrum,	isolatie	en	nulmeting	vonden	begrip.	De	huidige	

hoogte	van	de	ondergrens	voor	te	splitsen/om	te	zetten	woningen	van	110	m2	wordt	in	

de	evaluatie	onderzocht	als	ook	de	herintroductie	van	een	minimumoppervlakte-norm	

voor	kamers	en	appartementen.	De	noodzaak/wenselijkheid	van	maximum	en	

afstandscriterium	per	straat	zijn	ook	aan	de	orde	geweest.	De	Gemeente	herkent	deze	

punten	en	zal	deze	meenemen	in	de	evaluatie.	De	exacte	normering	zal	onderdeel	zijn	

van	de	op	de	evaluatie	volgende	besluitvorming. 

Van	punt	2,	de	wijziging	van	de	40-40-40-	regel	in	20-60-40	verwacht	de	gemeente	

weinig	effect	en	in	de	politiek	bleek	hiervoor	eerder	geen	draagvlak	(besluitvorming	

programmering	studentenhuisvesting	2019).	De	inzet	van	de	gemeente	blijft	primair	

gericht	op	het	realiseren	van	grootschalige	studentenhuisvesting.	Dit	vraagt	veel	

inspanning,	met	name	om	deze	op	tijd	gerealiseerd	te	krijgen.” 

Punt	8	wil	de	wethouder	ook	oppakken;	er	zal	ook	een	effectmeting	komen	in	getallen:	

hoeveel	(gezins)woningen	zijn	onttrokken	aan	het	reguliere	woningbestand	t.b.v.	

verkamering	en	splitsing	(niet	alleen	voor	studenten).	Dit	zal	in	de	evaluatie	worden	



meegenomen.	Daarbij	zal	ook	aandacht	worden	besteed	aan	de	vraag	in	welke	mate	aan	

het	type	onttrokken	woningen	behoefte	is	bij	andere	doelgroepen. 

Het	belang	van	punt	7,	het	Keurmerk	is	nog	niet	duidelijk;	tot	nu	toe	heeft	het	weinig	

effect	gehad,	er	doen	nog	te	weinig	eigenaren	mee	en	de	inhoudelijke	kant	van	het	

onderdeel	leefbaarheid	binnen	het	Keurmerk	is	nog	onvoldoende	aldus	BB.	Het	voordeel	

als	dit	project	meer	navolging	zou	krijgen	zou	zijn	dat	er	een	concrete	'norm'	ontstaat	

voor	studentenhuisvesting.	Dat	studenten	het	liefst	bij	een	goed	verhuurder	huren.	Er	is	

nu	te	weinig	aanbod	waardoor	verhuurders	niet	genegen	zijn	extra	inspanningen	te	

verrichten.	De	gemeente	ziet	graag	meer	tempo	in	het	afgeven	van	Keurmerken	bij	

particuliere	verhuurders	en	zal	daar	aandacht	voor	blijven	vragen.	Als	het	goed	loopt,	

kan	het	keurmerk	onderscheidend	gaan	werken.	Als	de	druk	op	de	woningmarkt	lager	

wordt,	zal	dat	eerder	het	geval	kunnen	zijn.	Leefbaarheid	maakt	nu	geen	onderdeel	uit	

van	het	Keurmerk.	Bij	de	besluitvorming	over	de	evaluatie	van	het	beleid	voor	splitsen	

en	omzetten	zal	de	stand	van	zaken	m.b.t.	het	Keurmerk	worden	betrokken. 

	 

Schrijnende	situaties 

De	wethouder	geeft	aan	dat	de	regels	weinig	ruimte	geven	om	in	te	grijpen;	er	is	geen	

hardheidsclausule.	Daarnaast	is	het	huidige	beleid	een	compromis	tussen	uiteenlopende	

partijen	en	belangen.	Daarbij	is	het	onvermijdelijk	dat	niet	alle	onderdelen	van	het	beleid	

als	positief	worden	ervaren.	Het	in	de	tussentijd	openbreken	van	deze	afspraken	zou	

afbreuk	doen	aan	het	compromis. 

Zij	heeft	door	bezoek	aan	de	Heerderweg	meer	inzicht	gekregen	in	de	problemen, 

met	name: 

*	de	vele	grote	gebouwen	die	er	al	staan	+	het	plan	van	Servatius	om	nog	eens	zo'n	

gebouw	neer	te			zetten.	Hierdoor	begrip	voor	de	wens	om	geen	grootschalige	

studentenhuisvesting	binnen	straal	van	100	m	van	andere	studentenhuisvesting		te	gaan	

accepteren. 

*	het	belang	van	isolatie	tussen	woningen	bij	verkamering. 



*	het	belang	van	een	hardheidsclausule	om	in	te	kunnen	grijpen	bij	niet-

bedoelde		gevolgen	van	een	regeling. 

*	Het	woningsplitsingsbeleid	niet	alleen	voor	studentenhuisvesting	opstellen,	maar	van	

toepassing	verklaren	voor	alle	verkamering	en	splitsing,	zoals	kleinschalige	woningen	

voor	senioren,	starters	en	ex-pats.	Het	gaat	om	een	intensieve	bewoning	tegen	te	gaan	en	

te	verdelen	over	de	buurten	en	in	straten. 

	 

Wat	de	wethouder	wel	gaat	doen	is,	bij	lopende	en	nieuwe	aanvragen	voor	een	

vergunning,	binnen	de	huidige	beleidsregels	nog	zorgvuldiger	toetsen	(met	name	op	de	

voorgestelde	doelgroepen)	en	bij	oude	vergunningen:	handhaving	inzetten	om		na	te	

gaan	of	de	actuele	situatie	nog	klopt	met	de	afgegeven	vergunning.	Daarnaast	zullen	de	

ingebrachte	thema’s	worden	meegenomen	in	de	evaluatie	en	de	daarop	volgende	

besluitvorming. 

	 

Bijzondere	gegevens	die	naar	voren	kwamen: 

*	de	huishoudens	in	Maastricht	bestaan	voor	de	helft	uit	1	en	2-persoonshuishoudens	en	

groeit 

*	30%	van	de	huishoudens	zijn	studenten 

*	het	aantal	gezinnen	neemt	af 

*	het	huizenbestand	bestaat	uit	50%	boven	de	110m2	en	50%	onder	de	110m2 

*	nieuwe	wet	in	voorbereiding	om	opkopen	van	woningen	in	woonstraten	en	-wijken	als	

belegging	tegen	te	gaan.	Hiermee	kan	aan	de	voorkant	regulerend	worden	opgetreden	

m.b.t.	splitsen	en	omzetten	van	woningen. 

*	kwaliteitseisen	stellen	in	de	nieuwe	regelgeving.		Er	is	verkennend	gesproken	over	

nieuwe	normen,	zoals:	de	minmum	afmeting	van	een	'zelfstandige	woning'		van	b.v.	

50m2.	Gemeente	Groningen	hanteert	die	eis	ook.	Dan	zorg	je	herziende	voor	minder	



intensieve	bewoning	en	anderzijds	voor	een	kwalitatieve	woning.	En	of	kleine	

zelfstandige	eenheden	zouden	moeten	meegeteld	worden	bij	de	berekening	van	het	

maximeringspercentage	in	een	straat.	 

  

Met	vriendelijke	groet, 

Pauline	Tomlow 

secretaris	BuurtBalans 

  

  

Bijlage: Agenda voor de bespreking van 22 april 2021 

	 

Beste wethouder Heijnen en heer Bunk, 

  

Hierbij willen we u vooraf de aandachtspunten wat ons betreft aanbieden voor het 

onderhoud dat we donderdag hebben.  

  

Algemeen  

Het huidige beleid heeft naar de mening van Buurtbalans duidelijkheid gebracht maar 

kent ook nog vele beperkingen. Belangrijk aandachtspunten zijn dat voor de 

binnenstad nog immer geen straatmaximum en afstandscriterium gelden en de regels 

vooral toezien op kamerverhuur en daarmee de vele kleine zelfstandige splitsingen 

geen onderdeel uitmaken van de beoordeling van de druk in een straat. Ook zijn er 



zorgen over de voortgang van de bouw van de grote campuscomplexen. Doordat het 

beleid niet elk jaar weer is geëvalueerd is er wel meer rust gekomen in de discussie.  

  

We hebben dan ook een aantal vragen aan de gemeente zelf.  

Welke positieve zaken heeft de gemeente zelf ervaren als gevolg van het huidige 

beleid?  

Wat heeft het de gemeente zelf opgeleverd, bijvoorbeeld minder handhaving, minder 

klachten en rechtszaken, beter woonmilieu voor studenten naar aanleiding van het 

beleid?  

  

Wij hebben ons deze vragen ook gesteld en komen tot de volgende agendapunten:  

  

Evaluatie:  

Meedenken over de vragen bij de evaluatie eind dit jaar. Vragen die er zeker in 

zouden moeten landen, naast de gebruikelijke vragen, zijn:  

* vragen n.a.v. de knelpunten die de gemeente zelf ervaren heeft als gevolg van het 

beleid;  

* vragen n.a.v. goede voorbeelden (best practises) in andere gemeenten;  

* vragen n.a.v. de inhoud van klachten, bezwaren en rechtszaken.  

  

Nieuw beleid:  



Vasthouden aan bestaand beleid behalve: 

1.      110 m2 naar 140m2 (net zoals Groningen hanteert) om meer kleinschalige woningen 

te behouden voor reguliere bewoning en het goede woon- en leefklimaat in buurten. 

Groningen koppelt dit wijs aan de gebruiksoppervlakte uit het Bouwbesluit, de NEN 

2580. In Groningen mag buiten de binnenstad overigens vrijwel nergens meer 

gesplitst worden. Bij 140m2 gebruiksoppervlakte kun je ook echt spreken over 

grotere panden die zich lenen om te splitsen. Er zijn in Maastricht de laatste 10 jaar 

teveel woningen onttrokken aan de reguliere bewoning waardoor starters nauwelijks 

aan een woning komen. Het is in Maastricht een echte beleggersmarkt.  

2.      Invoeren van andere verdeling 40-40-40, bijvoorbeeld naar 20-60-40 om 

herbestemming en de zelfstandige woningen aan te jagen ipv kamerverhuur. In zijn 

geheel is het zaak dat er ook meer voor jongeren en starters wordt gebouwd. Ook 

stellen we vragen bij de toepassing van de 40-40-40. Onlangs werd bij een pand op de 

Hertogsingel (zijde Mariaberg) in zijn geheel niet getoetst aan de 40-40-40 en werd dit 

via een kruimelgevallenregeling omzeild. 

3.      Er zijn ook zorgen, gezien het recente gedoe in Randwyck over de voortgang van de 

grootschalige projecten. Komt het genoeg van de grond gezien de verwachte groei?  

4.      Bij zelfstandige woningen nu ook een oppervlakte-eis toevoegen om 

kamerverhuurplus tegen te gaan. Er worden nu teveel kamers omgebouwd naar 

studio's vaak zonder dat de oppervlakte wijzigt. Als deze zelfstandige eenheden dan 

meetellen in de telling als niet- kamergewijze verhuur dan wordt op die wijze het hele 

bouwwerk te makkelijk omzeild en wordt er geen eerlijk beeld gegeven van de druk in 

een straat. Ander alternatief zou kunnen zijn om alleen echte ' aan de straat' 

voordeuren mee te tellen als zelfstandige woning. Groningen hanteert 50m2 om 

daarmee een goed woonproduct enerzijds te garanderen en anderzijds geen 

onevenredige inbreuk op het woon- en leefklimaat in een straat. Wij stellen derhalve 

voor om bij de berekening van de druk in een straat alle kamerverhuurpanden en 



zelfstandige woningen beneden de 50 m2 gebruiksoppervlakte mee te tellen in de 

berekening. Ook pleiten wij voor een stop op verdere splitsing en verkamering als 

binnen 100 meter een grootschalig complex aanwezig is. Dit allemaal om de beoogde 

spreiding te bewerkstelligen.  

5.      Regels afstandscriterium en maximum per straat ook voor het centrum invoeren ( 1 

zone maken eventueel in combinatie met centrumstedelijk, idee van koppeling gelijk 

milieuzone variant B van 20%) 

6.      Aandacht voor geluidwerende maatregelen. Isolerende maatregelen verplichten? 

7.      Hoe staat de gemeente tov het Keurmerk? Lijkt nu een stille dood gestorven? Is 

Maastricht voornemens om een verhuurdersvergunning in te voeren. Daarmee zou 

goed verhuurderschap richting student en buurt een grote stap dichterbij komen.  

8.      Er dient een nulmeting plaats te vinden over hoeveel regulier bezit er onttrokken is 

aan de woonmarkt als gevolg van de verkamering en splitsingen. Ook willen we graag 

weten wat de gemeente denkt ten aanzien van de huidige leegstand (345 kamer 

volgens de krant) en de situatie na corona? 

  

Schrijnende situaties huidige beleid 

Hoe heeft de gemeente deze kwestie(s) ervaren? En wat denkt zij nog te kunnen doen 

om het vertrouwen van de mensen in de straat terug te winnen?  

Het voorstel is om pas in het volgende college een besluit te nemen over het beleid. 

Gezien de actualiteit van o.a. de Heerderweg, maar ook de druk op de binnenstad, is 

eerder maken nieuw beleid niet toch nog naar voren te halen binnen de termijn van 

het huidig college? En zijn er binnen de huidige regels nog kansen voor zorgvuldigheid 

bij vergunningen, bijvoorbeeld in wijze van tellen? 



  

Vervolgvragen 

We hebben nog een aantal vervolgvragen. Het lijkt ons handig die een keer met de 

heer Bunk op te nemen. Gaat over het verduidelijken van een aantal zaken. 

Bijvoorbeeld wordt er voor de berekening van het straatmaximum kamerverhuur 

gekeken naar de bewoners? Maakt het uit of er studenten wonen of dat er 

afgestuurde jonge mensen met een baan wonen of andere jongeren niet zijnde 

studenten? 

  

Met vriendelijke groet namens Buurtbalans, 

  

Pauline Tomlow, Frans Laarmans en Chris Meys  

 

 


