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5. Gebruik 
 
In eerdere bouwplannen waren deze appartementen expliciet aangeduid als 
studentenhuisvesting maar die benaming is later vervallen.  Hoewel de appartementen 
beschikken over eigen voorzieningen is het project wat betreft de invloed op het woon- 
en leefklimaat vergelijkbaar met kamer verhuur-/studentenhuisvesting. In ieder geval is 
bewoning door (minimaal) 17 personen niet vergelijkbaar met de bewoning door één of 
twee huishoudens. Gelet op de zeer kleine oppervlakte van de appartementen, is het 
bovendien aannemelijk dat, hoewel niet meer expliciet als zondig aangeduid, deze 
bedoeld zijn voor huisvesting van studenten. In ieder geval is dat niet uitgesloten. Zie in 
dit verband de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(hierna: de Afdeling) van 18 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2019:2277): 
 
11.1. Verder kan het college weliswaar worden gevolgd in zijn betoog dat het bij de verhuur 
van kamers niet zonder meer hoeft te gaan om studenten, maar zoals de rechtbank terecht heeft 
overwogen, is het in dit geval ook niet uitgesloten dat de kamers in de panden worden verhuurd 
aan studenten. Uit de uitspraak van de Afdeling van 8 februari 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BV3229, volgt dat er een ruimtelijk relevant verschil bestaat tussen de 
bewoning van een pand door een groep studenten en de bewoning van een pand door een gezin. 
De ruimtelijke uitstraling daarvan verschilt, alleen al vanwege de leeftijdssamenstelling en het 
levensritme van de onderscheiden groepen bewoners. 
 
Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 12 augustus 2020 
(ECLI:NL:RVS:2020: 1907), lopen de levens van studenten en van de overige bewoners 
in de buurt niet synchroon en dat leidt niet zelden tot overlast en ongerief: 
 
3.2. De rechtbank is er terecht van uitgegaan dat er een ruimtelijk relevant verschil is 
tussen het gebruik van een pand voor kamerverhuur en de bewoning van een pand door 
één huishouden, omdat dit van invloed kan zijn op het woon- en leefklimaat van de 
omgeving. Hierbij gaat het onder meer om (geluid)overlast. Dit ruimtelijk relevante 
verschil geldt te meer bij kamerverhuur aan studenten, alleen al vanwege de 
leeftijdssamenstelling en het levensritme van de te onderscheiden groepen bewoners (zie 
de uitspraak van de Afdeling van 18juli 2018, ECLI NL:RVS:2018:2276). Een verschil 
in beoordeling tussen enerzijds panden die worden gebruikt voor kamerverhuur - in het 
bijzonder aan studenten – en anderzijds bewoning door één huishouden, is daarom 
gerechtvaardigd: Het plan heeft aanzienlijke nadelige gevolgen voor omwonenden en 
de wijk als geheel. Dit betreft ruimtelijk relevante bezwaren die bij het verlenen van de 
omgevingsvergunning moeten worden meegenomen en in de belangenafweging en in de 
beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Bezwaarden hebben dit in 
hun eerdergenoemde brief aan het college ook duidelijk gemaakt, maar het college is 
daar in het bestreden besluit totaal aan voorbij gegaan. Er wordt enkel overwogen dat 
het plan door aanvrager is aangepast van 


