
 
 
11 mei 2021 
 
Opiniestuk Stichting Buurtbalans over diverse artikelen m.b.t. kamerverhuur 
 
 
Voorkom nieuwe brandhaarden in woonstraten met stadsbrede regels 
 
Stichting Buurtbalans, een samenwerkingsverband van 25 bewonersorganisaties in 
Maastricht, is opgericht met als doel een beter kamerverhuur- en woningsplitsingsbeleid te 
realiseren waardoor het voor alle inwoners van onze stad prettig wonen is.  
De afgelopen 10 jaar is het aantal gesplitste en verkamerde woningen in onze stad explosief 
gestegen (30%!). Beleggers zagen hun kans waardoor een op de drie woningen in de stad zijn 
opgekocht en verbouwd om vaak duur te verhuren. Deze ontwikkeling vindt ook niet in 
gelijke mate plaats in alle buurten en straten. Daardoor zijn bepaalde buurten en straten in 
een kort tijdsbestek totaal veranderd qua bewoning en leefbaarheid. Waar eerst vaste 
inwoners woonden komen steeds meer tijdelijke bewoners, in hoofdzaak studenten, expats 
en toeristen. Het opkopen als vastgoedbelegging van panden heeft de prijzen opgedreven en 
enorme gevolgen op de woningmarkt. Betaalbare starterswoningen zijn niet meer te vinden.  
 
Wat is het probleem van deze ontwikkeling? In onze ogen is dat vierledig.  

• Kamerverhuur en ministudio’s leveren door de veel intensievere bewoning per pand 
van vaak ook nog eens bewoners met een afwijkend levensritme (zoals studenten) 
meer overlast op; 

• starters en andere doelgroepen vinden geen koopwoning; 
• de sociale samenhang in straten gaat verloren; 
• kamerverhuurpanden worden vaak slecht onderhouden en de verhuurder heeft vaak 

geen binding met het pand en woont elders.  
 
Brandhaarden voorkomen is beter dan genezen 
Het klopt dat niet overal brandhaarden zijn maar beter is nog nieuwe brandhaarden te 
voorkomen. Zeker omdat handhaving en politie weinig capaciteit vrij kunnen maken voor 
handhaving achteraf. Daarom is stadsbreed beleid aan de voorkant essentieel. Er is 
decennialang nauwelijks beleid geweest. Universiteit en gemeente hadden ook nooit 
verwacht dat de groei zo gigantisch zou zijn (elk jaar zijn weer 600 nieuwe kamers- en of 
studio’s nodig). Er is sinds een aantal jaren gelukkig kamerverhuur- en 
woningsplitsingsbeleid evenals in veel andere gemeenten.  
 



Evaluatie huidige beleid 
Brandhaarden wil BuurtBalans voorkomen. Daarvoor moet het huidige woonbeleid 
stadsbreed geëvalueerd en verbeterd worden. Dat beleid heeft voor een deel goed gewerkt. 
Op een aantal punten blijkt het onvoldoende te werken en is bijschaving nodig. Wat goed 
gewerkt heeft in de meeste straten is: 

• het afstandcriterium;  
• het maximeringspercentage per straat; 
• de verplicht afval- en fietsenberging en; 
• vooral sinds enkele jaren de inzet op 75% van de groei van studenten op te vangen 

in grootschalige complexen. 
Het leverde de stad verleden jaar nog de titel van beste studentenstad van Nederland op.  
 
Aangezien het toevoegen van nieuwe kamers en zelfstandige eenheden in de toekomst 
jaarlijks nog over 25% van de groei gaat, het spreiden en dus voorkomen van brandhaarden 
enerzijds het doel moet zijn en anderzijds het draagvlak voor Maastricht studentenstad in 
stand houden, stellen wij de volgende vijf aanpassingen voor: 

• Voer het maximeringspercentage en afstandscriterium ook voor de binnenstad in; 
• Pas de telling aan in die zin dat alle zelfstandige eenheden onder de 50m2 

(voorbeeld gemeente Groningen), die voortkomen uit woningsplitsing, ook 
meetellen voor de berekening van het maximeringspercentage kamerverhuur per 
straat. Dat geeft een eerlijkere weergave van de druk in een straat als ook 
veredelde kamers meetellen voor het maximumpercentage. Momenteel tellen ze 
als woningen -niet -zijnde -kamergewijze- verhuur en halen ze het percentage 
juist omlaag; 

• Om voldoende woningen te behouden voor o.a. starters dient het 
gebruiksoppervlak (Bouwbesluit), waarbij verkamerd en gesplitst mag worden, 
opgetrokken te worden van 110 m2 naar 140 m2 (conform beleid gemeente 
Groningen). Woningen die groter zijn dan 140 m2 gebruiksoppervlakte behoren 
niet tot de categorie “betaalbaar en schaars”, waarmee voldoende woningen 
voor starters en gezinnen worden behouden. 

• Maak het verplicht voor eigenaren van kamerverhuurpanden en splitsingspanden 
om geluidswerende maatregelen in de vorm van degelijke isolatie aan te 
brengen; 

• Voer een verhuurdersvergunning in. Daarmee is de student gegarandeerd van 
een veilige en betaalbare woning en de buurt heeft meer kans om contact te 
leggen met de verhuurder bij overlastsituaties.  

 
Dus, op naar de evaluatie en aangepast beleid! 
Samen de schouders eronder als stad. 
 
Het dagelijks bestuur van Stichting Buurtbalans 
 
 
 
 


