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‘Woonoverlast is een van de meest wrede vormen van criminaliteit’  
(Burgemeester Marcouch)1 

 

Bij een groot aantal bewoners van het Spijkerkwartier is een groot ongenoegen ontstaan 

over de kwaliteit van wonen. De afgelopen decennia heeft het grote aantal verkamerde 

panden geleid tot een verstoring van de balans tussen verschillende bewonersgroeperingen. 

De uiteenlopende lifestyles tussen verschillende populaties botsen soms, waardoor gezinnen 

nu wegtrekken uit de buurt. Ook spanningen tussen buren zijn vaak terug te herleiden tot 

deze historische gegroeide verkameringsproblematiek. 

 

Werkgroep Verkamering, op zoek naar betere balans 

Deze notitie is opgesteld door de werkgroep Verkamering Spijkerkwartier naar aanleiding 

van drukbezochte themabijeenkomsten De werkgroep ging op zoek ging naar oplossingen 

die rechtdoen aan woongenot voor alle bewonersgroepen, kamerbewoners incluis.  

Uitgangspunt is de notie dat er  in onze wijk  ruimte moet zijn voor iedereen. Samen willen 

we een vitale woon-, werk- en leefgemeenschap vormen.  

Maar hiertoe dient de huidige scheefgroei van overmatige  verkamering te worden 

gecorrigeerd zodat er een betere een balans ontstaat tussen verschillende woonvormen en 

doelgroepen. Nodig is een evenwichtige en duurzame balans tussen gezinswoningen, 

appartementen, studenten woningen, zorgwoningen en bedrijfspanden.  

Dat vraagt om een nieuwe, betere  regelgeving, en handhaving op de naleving van die regels. 

Een taak die ook door gemeente beter opgepakt dient te worden. 

 

Wijk en gemeente 

Het is de bedoeling dat in overleg met de gemeente de hier verwoorde uitgangspunten 

verder uitgewerkt worden en – in overleg met het bewonersoverleg worden “teruggelegd” 

in de wijk met het doel te komen tot een evenwichtig en gedragen plan. Op basis van dat 

plan kan de gemeente daaraan dan vervolgens, samen met de bewoners, de wijkteams en 

alle betrokkenen en belanghebbenden in de wijk, invulling geven.  

 

Geschiedenis van een dynamisch Spijkerkwartier 

 Het Spijkerkwartier is een bijzondere wijk met een bijzondere geschiedenis. De ligging is 

voor velen zeer aantrekkelijk: dicht bij het centrum, voorzieningen en openbaar vervoer. De 

 
1 (https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2317721/Arnhem-krijgt-aso-wet-vuist-tegen-woonoverlast,  
Geraadpleegd op 7 september 2019) 

 



bebouwing is zeer divers. Er zijn zowel grote stadsvilla’s en herenhuizen als kleine “van Dam-

appartementjes” en studentenkamers. De woningvoorraad varieert van eind 19e
 
eeuw tot 

zeer recent. Een levendige wijk met een grote kern van actieve bewoners en ondernemers 

die hún wijk leefbaar en levendig willen houden. Door de jaren heen zijn verschillende 

voorbeelden te noemen van succesvolle inzet van die kern: stadsvernieuwing, binnentuinen, 

verwijderen van de raamprostitutie, bestrijden van drugsoverlast, een bestemmingsplan met 

ruimte voor economische activiteiten (30%), een door bewoners gerund buurthuis en 

recentelijk een voor Nederland uniek parkeerplan.  

 

Achtpuntenplan opgesteld door de werkgroep verkamering 

 

1. We zoeken een beter evenwichtige tussen verschillende woonvormen en doelgroepen 
 

In de wijk is er ruimte voor iedereen en samen vormen we een vitale woon-, werk- en 
leefgemeenschap. Er is een duurzame evenwichtige balans tussen verschillende 

woonvormen en doelgroepen en tussen gezinswoningen, appartementen, studenten 
woningen, zorgwoningen en bedrijfspanden. 

 
Aanbevelingen 
 
a. De gemeente dient meer ruimte te realiseren voor gezinnen die op dit moment de wijk 

verlaten door verkamering. De gemeente zou actief overlast moeten tegengaan, 
ontstaan door de huidige scheefgroei van overmatige woningsplitsing en verkamering. 

b. De draaglast van de wijk en van (delen van) straten wordt een belangrijk criterium bij de 
vergunningverlening voor studentenpanden, panden voor zorginstellingen en panden 
voor beschermd wonen omdat bij een te grote concentratie overlast en verloedering op 

de loer ligt. 
c. Concentratie van studentenpanden, panden voor zorginstellingen en panden voor 

beschermd wonen in de wijk dient te worden tegen gegaan. 
d. De gemeente vormt zich een beeld van de meerjarige behoefte aan (zorg)woningen en 

woon(zorg)vormen en bevordert dat het aanbod daarop wordt aangepast en maakt met 
name prestatieafspraken met de corporaties en kamerverhuurders. 

e. De gemeente ontwikkelt instrumentarium om de balans tussen woonvormen en 
doelgroepen te herstellen. 

f. De gemeente kan hiertoe de Wet Voorkeursrecht Gemeenten inzetten om bij verkoop 
van kamerverhuurpanden deze op te (laten) kopen. 

 
 

2. De overmatige verkamering wordt teruggedrongen door het fundamenteel aanpassen 
van het vergunningenstelsel voor woningsplitsing en verkamering   

 
Doelstellingen: het volume van kamerverhuur en woningsplitsing beperken, concentratie 

in bepaalde straten tegen te gaan en het beheer van de verhuurde kamers te verbeteren.  
 



a. Een leefbaarheidstoets maakt onderdeel uit van het vergunningenbeleid voor splitsing 
en verkamering.  

 
Verkamering 
Het stelsel kan als volgt aangepast: 
 
b. Voor alle panden waarin onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) wordt verhuurd 

aan vijf personen of meer is een vergunning nodig, ongeacht of de verhuurder in het 
pand woont of niet. Dit komt overeen met de huidige praktijk. 

c. Indien de verhuurder niet in het pand woont is een vergunning nodig als het pand/de 
woning wordt opgesplitst in twee of meer onzelfstandige wooneenheden. 
 
Hiermee wordt tevens beoogd het onaantrekkelijker te maken voor beleggers, die niet 
zelf in het pand wonen, om woningen die geschikt zijn voor meerpersoonshuishoudens 
(o.a. gezinnen) kamergewijs te gaan verhuren. 

Als de verhuurder wel zelf als hoofdbewoner in het pand woont blijft de regel dat 
maximaal aan 4 personen onzelfstandige woonruimte mag worden verhuurd zonder dat 

daar een vergunning voor nodig is. Ervaring leert dat deze constructie minder gevoelig is 
voor overlast. 

 
d. Alle bestaande kamerverhuurbedrijven vallen vanzelfsprekend onder het overgangsrecht 

totdat de grenzen van het nieuwe bestemmingsplan zijn bereikt. 
e. Aan kamerverhuurbedrijven worden aanvullende eisen gesteld ten aanzien van 

beheersfuncties als: fietsenstalling, veiligheid, toezicht, overlast, verklaring goed gedrag 
eigenaar e.d. 

f. Er komt een maximalisering van het aantal onzelfstandige woonheden in 
kamerverhuurbedrijven per straatdeel dat wordt vastgelegd in bestemmingsplan, 

beleidsregels woningsplitsing, huisvestingsverordening. 
 

Woningsplitsing 
 

g. De splitsingsverordening blijft van kracht, maar het aantal woningen in de wijk dat 
kleiner is dan 70m2 dient niet verder te groeien en moet (op termijn) teruggebracht 
worden.  

h. In het bestemmingsplan wordt het aantal zelfstandige woningen dat kleiner is dan 70 m2 
gemaximeerd op een aantal dat lager ligt dan het huidige aantal, een plafond dus. 
 
Deze regel is van belang omdat de splitsingsverordening alleen betrekking heeft op het 

splitsen van woonruimte en niet op het omvormen van andere gebouwen en op 
nieuwbouw. 

 
i. Alle bestaande woningen onder de 70 m2 kunnen blijven (op basis van overgangsrecht) 

maar er kunnen geen vergunningen worden afgegeven totdat het aantal onder het 
vastgestelde maximum is gedaald. 

j. Om bij eventuele splitsingen te stimuleren dat er grotere, voor 
meerpersoonshuishoudens waaronder gezinnen, ontstaan zal gekeken worden hoe dit 



aantrekkelijk gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door het toekennen van parkeerruimte 
in de openbare ruimte. 

 
 
3. Huiseigenaren en of hun beheerders worden persoonlijk aanspreekbaar bij 

verkamerde panden op kwaliteit, integriteit en overlast  
 

a. Huiseigenaren aansprakelijk stellen voor, overlastgevend gedrag van huurders, 
verwijdering graffiti en minimaal onderhoud. 

b. Voor elk pand van een kamerverhuurbedrijf is een beheerder beheerder/conciërge 
aanwezig en aanspreekbaar. 

c. Bij woningen bedoeld voor mensen met psychische problemen, dient een hulpverlener 
24/7 bereikbaar te zijn. 
 
 

4. De controle en handhaving van regels en voorschriften rondom splitsing, verkamering 
en overlast wordt aantoonbaar strenger, frequenter en meer integraal 

 
a. De ODRA (Omgevingsdienst regio Arnhem) gaat strenger, frequenter en meer integraal 

controleren en handhaven 
b. Per te bepalen tijdsperiode worden controles uitgevoerd bij vergunninghouders 

c. De middelen voor handhaving dienen daarvoor toereikend te zijn 
d. Signalen en klachten van omwonenden worden direct behandeld en leiden tot effectieve 

maatwerk interventies van de gemeente 
e. De gemeente informeert de indiener van de klacht altijd over handelwijze en voortgang 

f. Het gemeentelijk apparaat werkt onderling samen en organiseert zichzelf rondom 
gesignaleerde opgaven en problemen om ze samen met bewoners integraal op te lossen 

g. Bij wisseling van eigenaren (verkoop) van verkamerde panden gaan de nieuwe regels 
gelden worden nieuwe eigenaren proactief benaderd over het beleid rondom splitsing, 

verkamering, aanspreekbaarheid, overlast en handhaving en vindt monitoring plaats 
 

 
 
 

5. Overlastpanden en straatdelen worden stevig aangepast, desnoods door de burgemeester 
via de ASO wet2 
 

a. Het bestaande meldpunt overlast (Veiligheid@arnhem.nl) moet voor iedereen bekend zijn 

en de bereikbaarheid en moet sterk verbeterd worden. 
b. Tegen overlast-panden wordt effectief opgetreden. Alle wettelijke aanleidingen die er zijn 

kunnen worden ingezet om integrale handhaving te realiseren. (vergunning, brandveiligheid, 
bouwverordening, UWV, IND, politie, fiscus) 

 
2 Om woonoverlast aan te pakken moeten dossiers gevormd worden en informatie verzameld worden. Dat kan te lang 

duren. De nieuwe zogenoemde aso-wet, die gemeenten sinds vorig jaar kunnen invoeren, geeft de burgemeester de 
bevoegdheid om een boete op te leggen, mensen uit huis te plaatsen of bijvoorbeeld te verplichten hun tuin te snoeien.  



c. Tegen overlastveroorzakers wordt opgetreden, desnoods door via de bevoegdheid van de 
burgersmeester om overlastgevers een dwangsom op te leggen, en/of hen tijdelijk uit huis 

te plaatsen (‘de ASO wet’) 
d. Om de (historie van) overlast te doorbreken maakt de gemeente, als kamerverhuurpanden 

worden verkocht, gebruik van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. 
e. De gemeente benoemt samen met de wijk panden en straatdelen waarvoor een pro-actief 

handhavings- en verbeteringsbeleid noodzakelijk wordt geacht en ontwikkelt daarvoor 
samen met de omwonenden en andere belanghebbenden een beleid ten goede. 
 
 

6. Huurders worden beter ingelicht, ondersteund en beschermd door de oprichting van een 
Huurteam  
 

a. Om de kwetsbare positie van kamerverhuurders te versterken wordt in Arnhem een 
Huurteam opgericht naar voorbeeld van de gemeente Utrecht 

b. Een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag is onderdeel van het Huurteam3 
c. Huurders kunnen gratis gebruik maken van het Huurteam (inclusief een gratis traject naar de 

landelijke Huurcommissie) 
d. Huurders kunnen daar anoniem klachten over hun kamer en of verhuurder indienen waarop 

het Huurteam actie onderneemt 
e. Het Huurteam verleent een OK-keurmerk aan bonafide verhuurders. 

f. De gemeente zorgt voor de bemensing en de financiering van het Huurteam4 
g. Studenten en Hogescholen worden actief betrokken bij de oplossing van de aan de aan 

verkamering gerelateerde problematiek 
 
 
 
 

 
 

7. De kwaliteit van de openbare ruimte krijgt structureel aandacht 
 

a. Schone en hoge kwaliteit van de woonomgeving staat structureel op de agenda 
(groenvoorziening, bomen, graffiti)  

b. De afvalproblematiek wordt structureel opgelost door effectieve regels rondom 
afvalcontainers, inzet van het Buurt Groenbedrijf, coaches en actieve handhaving 

c. Weesfietsen die niet gebruikt worden kunnen snel van de straat verwijderd worden 
d. Bij verkamerde woningen worden fietsenstallingen en fietsnietjes geplaatst om de doorgang 

voor voetgangers mogelijk te maken en het straatbeeld daardoor niet te laten domineren 
e. De gemeente stelt een volkshuisvestingsfonds in (zoals in Houten) 

Een aanvrager betaalt een bedrag (bijv. € 25.000, zoals in Houten) als de splitsings- of 
verkameringsvergunning wordt verleend. Dat bedrag wordt gestort in een 
Volkshuisvestingsfonds. Uit dit fonds wordt de herinrichting van de openbare ruimte, 
herstructurering etc. betaald. 

 
3 Zoals in Amsterdam https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/huren/ongewenst-verhuurgedrag/ 
4 Een Huurteam naar Utrechts voorbeeld is actiever en komt meer op voor de directe bewoners belangen dan het 
Huurdershuis in Arnhem. Voorstel is het Huurdershuis te evalueren en door te ontwikkelen tot een Huurteam naar Utrechts  
voorbeeld, of een apart Huurteam op te richten als dat niet kan of passend is. 

 



 
 

8. Buurtbewoners nemen en krijgen de gelegenheid om actief verantwoordelijkheid te 
nemen  
 

a. Het Spijkerkwartier start een leefbaarheidsoverleg met bewoners in de wijk met het Team 
Wonen en het Team Leefomgeving waarin een convenant wordt opgesteld tussen de 
bewoners en de gemeente en waarin doelgroepen elkaar scherp houden  

b. Een wijkgastheer/-vrouw of wijkconciërge heet nieuwe bewoners welkom en is eerste 
aanspreekpunt voor wijkbewoners bij overlast. 

c. Vrijsstellingen op het gebied van splitsing en verkamering dienen met redenen omkleed aan 
de wijk en het leefbaarheidsoverleg gemeld te worden.  
 
 
Werkgroep Verkamering, 15 december 2019 


