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Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij doen wij u onze beantwoording toekomen van de vragen ex artikel 38 RvO van 

de heer J. Dijk van de SP over een rem op de verstudiorisering van het woningaanbod. 

De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. Allereerst willen wij aangeven dat 

wij ons het gevoel van de bewoners kunnen voorstellen, wij zouden als gemeente ook 

meer grip willen op de woningmarkt. We zullen mogelijkheden benutten zodra deze 

zich voordoen, bijvoorbeeld de opkoopbescherming. Daarnaast hebben we met oa. 

Herziening Bestemmingsplan Wonen (HBW) al aangescherpte regels opgenomen. 

Maar we lopen ook aan tegen beperkingen en kunnen niet altijd ongewenste 

ontwikkelingen tegenhouden. Hieronder beantwoorden wij de vragen puntsgewijs.  

 

1. Per 010122 wordt wrs. de Omgevingswet van kracht die omwonenden meer 

mogelijkheden biedt om de belangen van de buurt een rol te laten spelen in de 

vergunningverlening die nu plaats vindt op zuiver technische gronden vlg het 

bouwbesluit van 2012. Ook hangt wetswijziging in de lucht die 

zelfbewoningsplicht mogelijk maakt en gemeenten meer armslag geven om 

ongewenste ontwikkelingen (verhuurvergunningen) tegen te gaan. 

a. Is er een groei bespeurbaar in het aantal aanvragen 

bouwvergunningen studio’s nu strakkere regelgeving in het verschiet 

ligt?  Zo ja, kunt u het aantal aanvragen aangeven bouwvergunningen 

voor het realiseren van studio’s die in 2019, 2020 en 2021 (tot nu) zijn 

gedaan? 

Het aantal aanvragen is de afgelopen drie jaar redelijk stabiel, in 2020 

was een lichte stijging zichtbaar maar deze lijkt zich niet door te zetten 

in 2021. In 2019 zijn er 149 aanvragen gedaan om onzelfstandige 

wooneenheden om te zetten in zelfstandige eenheden, in 2020 waren dit 

er 234 en in 2021 waren dat er – tot en met 16 augustus jl.- 99. 

b. Bent u met ons van mening dat nog niet verleende aanvragen bevroren 

moeten worden tot nieuwe wet- en regelgeving is doorgevoerd? Zo ja, 
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beschikt u over wettelijke instrumenten om zo’n moratorium af te 

kondigen? Welke zijn dit? Zo nee, bent u bereid links om of rechtsom 

aanvragen te vertragen tot nieuwe wetgeving van kracht wordt? Bijv. 

doordat (ooit) verleende onttrekkingsvergunningen geen betrekking 

hebben op de ombouw naar studio’s. 

Nee, wij delen deze mening niet. De invoering van de Omgevingswet is 

enkele keren uitgesteld, momenteel is de verwachte ingangsdatum 1 juli 

2022. Wij zijn volop bezig met het uitwerken van de gevolgen inzake 

de Omgevingswet door bijvoorbeeld het opstellen van een 

omgevingsplan.  

 

Aanvragen worden getoetst aan de geldende regelgeving. Het is niet 

toegestaan om aanvragen aan te houden. Dit verandert ook niet met de 

invoering van de Omgevingswet. De focus komt meer te liggen op 

participatie, maar de toetsing vindt nog steeds plaats. 

 
In het MJP 2021-2024 zijn de “Beleidsregels huisvestingsvergunning 

onttrekking onzelfstandige woonruimte en woningvorming 2019” 

geëvalueerd. De bevindingen gaven op dat moment geen aanleiding om 

de beleidsregels aan te passen. We blijven de ontwikkeling, met 

bijbehorende cijfers en meldingen monitoren en komen hierop terug in 

het MJP van 2022-2025. Er bestaat een mogelijkheid om de 

beleidsregels, indien op dat moment gewenst, aan te passen of aan te 

scherpen wanneer bestemmingsplannen naar omgevingsplannen 

omgezet worden. 

 

 

2. Bezwaren tegen verleende bouwvergunningen worden over het algemeen 

afgedaan onder verwijzing naar het bouwbesluit 2012. In onderhavige 

vergunning is sprake van het realiseren van een uitbouw in de tuin hetgeen 

betekent dat er (weer) een stukje van het uiterst schaarse groen verdwijnt in 

deze dichtbebouwde buurt. Bent u met ons van mening dat dit haaks staat op 

het door de raad vastgestelde beleid van vergroening vanwege de 

klimaatverandering en het welzijn van mensen? Zo nee, waarom niet? Zo ja 

waarom is deze vergunning dan verleent en wat heeft u gedaan om dit element 

uit de vergunning tegen te houden? 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Groningen de mogelijkheden om panden 

om te zetten naar kamerverhuurpanden of om kamers om te zetten naar 

zelfstandige eenheden verder beperkt. Onder anderen door aangescherpte 

regels op te nemen in het bestemmingsplan “Herziening Bestemmingsregels 

Wonen 2” . Alle bouwplannen worden aan deze regels getoetst, dus ook 

wanneer deze door kamerverhuurders worden aangevraagd. 

 

Een aanvraag voor een bouwvergunning wordt aan het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan getoetst, maar ook of het voldoet aan redelijke eisen van 
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welstand en aan het Bouwbesluit. De uitbreiding bedraagt zo’n 9,8 m2 en is in 

het geval van de Bankastraat 12/12a op basis van landelijke wetgeving 

vergunningvrij. De omzetting van onzelfstandige kamers naar 5 appartementen 

aan de Bankastraat 12/12a voldoet aan de regels van het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan.  Zo vervallen de onzelfstandige wooneenheden, gaat het 

aantal wooneenheden van 9 onzelfstandige eenheden naar 5 zelfstandige 

eenheden en is het minimale gebruiksoppervlak per eenheid minimaal 24 m2 

per eenheid. Ook voldoet het bouwplan aan het Bouwbesluit en aan redelijke 

eisen van welstand. Er waren geen weigeringsgronden en we konden niet 

anders dan de vergunning verlenen.  

 

3. Wij verkeren in de veronderstelling dat U met ons de verstudiorisering vn een 

deel van het woningbestand met ons met lede ogen aanzien temeer als groene 

tuinen worden omgezet in uitbouwen. Een van de mogelijkheden dit tegen te 

gaan is de gang naar de rechter om opschorting te bewerkstelligen door -in dit 

geval- de stichting. Bent u bereid gezien het gezamenlijke (gemeente en 

bewoners) belang de kosten voor deze rechtsgang voor uw rekening te nemen? 

Zo nee waarom niet? 

Nee, wij herkennen ons niet in uw veronderstelling dat wij de verstudiorisering 

van een deel van het woningbestand met lede ogen aanzien. Er zijn strikte 

regels aangaande het omzetten van onzelfstandige naar zelfstandige eenheden, 

deze regels zijn onder andere opgenomen in de bestemmingsplannen waaraan 

getoetst wordt.  

Het staat de stichting vrij om juridische procedures te starten, maar wij zijn niet 

bereid de kosten van de mogelijke rechtsgang van de stichting voor onze 

rekening te nemen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


