
Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: een rem op de verstudiorisering van het woningbestand 

Datum: 10 augustus 2021 

Geacht college, 

Dat het gebrek aan betaalbare en kwalitatief verantwoorde woonruimte voor lagere en 

middeninkomens de pan uitrijst behoeft geen betoog. Dat beleggingsmaatschappijen en 

pandjesbazen daarvan profiteren door in hoog tempo koop/studentenwoningen om te zetten in 

kippenhokken, genaamd studio’s, met huren net onder de woontoeslaggrens is alom bekend. Deze 

funeste praktijken ontregelen een evenwichtige bevolkingssamenstelling in met name oudere 

woonwijken wat volledig indruist tegen het gemeentelijke beleid.  Ook de gemeente Groningen doet 

van alles om verdere verbrokkeling van het (huur-)woningbestand tegen te gaan. 

De Stichting Kop Indische buurt behartigt de belangen van bewoners van de Bankastraat, 

Riouwstraat, Billitonstraat. Onlangs heeft onze fractie een schrijven (zie bijlage) van deze stichting  

ontvangen waarin zij bezwaar maakt tegen de door u verleende omgevingsvergunning voor het 

omzetten van een woning Bankastraat 12/12a van kamerverhuur naar vijf studio’s en het plaatsen van 

een uitbouw in de tuin. De vergunning is, zoals gemeld door de stichting, nota bene aangevraagd door 

de directeur door Pandomo, een makelaardij voortgekomen uit de corporatiewereld. 

Naar aanleiding van dit bezwaar heeft onze fractie de volgende vragen: 
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?  

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

tot nieuwe wet- en regelgeving is doorgevoerd? Zo ja, 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. 

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? 

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? 

Jimmy Dijk 



Bijlage 
 
Gemeente Groningen 
Afdeling Juridische Zaken 
Postbus 7081 
9701 JB Groningen Groningen, 27 juli 2021 
Onderwerp: Bezwaar omgevingsvergunning 
Bankastraat 12/12A Groningen 
OVA 202174174/ 
Geachte heer/ mevrouw, 
Namens het bestuur van Stichting Kop Indische Buurt en een aantal bewoners 
tekenen wij bezwaar aan tegen uw beslissing van 20 juli 2021 om een 
omgevingsvergunning voor Bankastraat 12/12a te verlenen ‘voor het omzetten 
van de woning van 9 onzelfstandige kamers naar 5 zelfstandige appartementen 
en het plaatsen van en uitbouw aan de achterzijde van de woning”. Het kenmerk 
van de beslissing is OVA-202174174/. 
Wij zijn het niet eens met de beslissing omdat met name de uitbouw minder 
licht en zonval voor de directe buren rond het betreffende pand het gevolg 
zal zijn. De uitbouw heeft nadelige gevolgen voor de afwatering in de buurt ( 
plat dak). De uitbouw verstoort het ecologisch evenwicht in de ( toch al 
weinige overgebleven) tuinen tussen de Bankastraat en Bilitonstraat. Het 
beleid van het toestaan van uitbouwen in achtertuinen staat haaks op het 
gemeentelijk beleid van vergroening: tegels eruit, planten/bomen erin. De 
stad zal meer en meer opwarmen door het toestaan van meer bebouwing in 
groene gebieden. Bovendien willen wij u erop wijzen dat een uitbouw 
inbraakgevoeliger is. De bovenwoningen zijn makkelijker te bereiken door 
de voorgenomen uitbouw. De panden in deze straat zijn gehorig, vaak niet 
brandveilig en in de Bankastraat wonen te veel mensen op te kleine 
oppervlaktes. 
Wij vinden dat de beslissing ligt in het teruggeven van het pand aan bewoners 
(families) en dat wij grote vraagtekens zetten bij de verdere studioficering van 
onze wijk. Eigenaar Piet Casemier van het pand Bankastraat 12/12A ( directeur/ 
eigenaar Pandomo makelaars) zal ongetwijfeld in zijn bestand goede kandidaten 
kunnen vinden in plaats van studenten. 
Tenslotte: in december 2020 bezocht wijkwethouder Carine Bloemhoff de 
binnentuinen tussen Bankastraat en Bilitonstraat. Zij schrok van de aanblik. Een 
ambtenaar inventariseerde op haar verzoek de vele ( legale en illegale) 
uitbouwen. 
Mondeling toelichten. 
Onze bezwaren lichten wij graag mondeling toe in een hoorzitting. Wij 
verzoeken u verder om de beslissing niet uit te voeren tot u een definitief besluit 
op ons bezwaarschift heeft genomen. 
Wij vragen u om vergoeding van de kosten die wij voor deze bezwaarpocedure 
maken. 
Wij zien uw reactie gaarne tegemoet. 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het bestuur van Stichting Kop Indische Buurt (BOKIP), 
Voorzitter: 
M. Rozenveld Riouwstraat 35 9715 BT Groningen 



Buurtbewoners die bezwaar ondersteunen: 
Familie Wielink Riouwstraat 32 9715 BT Groningen 
Familie De Jong Riouwstraat 30 9715 BT Groningen 
Henk de Bruin Riouwstraat 44 9715 BT Groningen 
Lejo Siepe Riouwstraat 33 9715 BT Groningen 
Margriet Van der Kleij Riouwstraat 32 9715 BT Groningen 
Lyseth Belt Bilitonstraat 32 Groningen 
Henk Troudes Bilitonstraat 18 Groningen. 
JL De Wit Bankastraat 16 9715 CB Groningen 
Paul en Annemiek Lowick Bankastraat 15 9715 CB Groningen 
Pia en Marco Wijers Riouwstraat 37 9715 BT Groningen 


