Initiatiefvoorstel
VERORDENING WONINGSPLITSING EN VERKAMERING ARNHEM 2019

1. Aanleiding
Twee ontwikkelingen zijn de aanleiding voor dit initiatiefvoorstel:
1.1 Het huidige beleid voor woningsplitsing leidt op veel plekken in de stad tot knelpunten. De
leefbaarheid staat daardoor onder druk. Want: vergeleken met gezinsbewoning is kamer- en
etagebewoning meestal een intensievere vorm van bewoning. 1
In ons beleid zoeken wij naar een goed evenwicht tussen meerdere belangen:
- het belang van goede en voldoende huisvesting voor starters en studenten;
- en het belang van beschermen van de leefbaarheid in de stad.
1.2 De rechter heeft in een aantal gemeenten een streep gezet door de vergunningstelsels voor
woningsplitsing en verkamering.
2. Doel
Met dit voorstel willen D66, ChristenUnie, PvdA, Arnhems Ouderen Partij, DENK/Verenigd Arnhem en
Arnhem Centraal:
- Een vergunning- en een meldingsstelsel in het leven roepen, waarmee bovengenoemde belangen
beter met elkaar in evenwicht worden gebracht.
- Aan woningsplitsing en woningomzetting voorwaarden verbinden die bijdrage aan het verbeteren
van de kwaliteit van gesplitste of omgezette woningen.
- Een juridisch correcte grondslag te bieden voor de regeling.
- Een juridische grondslag voor de legesheffing scheppen.
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De problematiek doet zich vooral voor in de volgende wijken: het centrum Heijenoord, Burgemeesterswijk, St. Marten,
Klarendal, Spijkerkwartier, Het Broek, Klarendal, Malburgen en Presikhaaf.

1

3. Problematiek
Door toenemende woningsplitsing en kamerverhuur staat de leefbaarheid in wijken onder druk.
Tegelijkertijd is er behoefte aan voldoende en kwalitatief goede woonruimte, vooral voor starters en
studenten.
Daarnaast is het, door ontwikkelingen in de rechtspraak, van belang om ons vergunningstelsel van
een juiste grondslag te voorzien.
4. Argumenten
4.1 Langer wachten is niet verantwoord.
Bewoners van meerdere Arnhemse wijken luidden de noodklok over woningsplitsing en verkamering.
Vanuit het Spijkerkwartier kwamen in 2017 al de eerste signalen. In 2018 hadden een deel van de
initiatiefnemers een raadsvoorstel in voorbereiding. Op verzoek van het college hebben zij het
voorstel niet ingediend omdat een beleidsevaluatie werd uitgevoerd. Inmiddels is de evaluatie
opgeleverd, in de raadskamer besproken en laten concrete resultaten nog minimaal een jaar op zich
wachten.
Vandaar dat de initiatiefnemers nu doorpakken en het voorstel uit 2018, verrijkt met nieuwe
inzichten, indienen bij de raad.
4.2 Het vergunningstelsel voor woningsplitsing wordt uitgebreid tot het grondgebied van de hele
gemeente. Drie wijken houden hun eigen voorwaarden voor woningsplitsing.
4.2.1 Wonen boven winkels in Arnhem Centrum.
In het gebied Binnenstad en Singels, zie kaart vier in de bijlagen, blijven de huidige regels gelden voor
wonen boven winkels van kracht. Deze voorwaarden zijn:
- de woonruimte is gelegen boven een winkel;
- het gebruiksoppervlak is minimaal 40 m2 per woonruimte, tenzij sprake is van bijzondere
doelgroepen.
Op die manier blijft het mogelijk om boven winkels te wonen. Wèl laten wij de voorwaarde vervallen
dat sprake moet zijn van leegstand gedurende een aangesloten periode van mimimaal 2,5 jaar.
4.2.2 Algemene voorwaarden voor woningsplitsing in heel Arnhem
Met uitzondering van wonen boven winkels in het gebied Binnenstad en Singels gelden in alle wijken
de volgende voorwaarden voor woningsplitsing:
- het samenstel van de gesplitste woonruimten voldoet aan de parkeernorm, inclusief de daarin
opgenomen afwijkingsmogelijkheden;
- het energielabel per woonruimte gaat minimaal twee energielabels omhoog, tenzij energielabel B is
of wordt behaald;
- de te vormen woonruimten moeten bescherming bieden tegen geluidsoverlast tussen
gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie.
4.2.3 Aanvullende voorwaarden voor St. Marten/Sonsbeek Zuid, Centrum en Spijkerkwartier
Voor de wijken St. Marten/Sonsbeek Zuid, Centrum en Spijkerkwartier gelden de volgende
aanvullende voorwaarden:
- het gebruiksoppervlak is minimaal 70 m2 per woonruimte;
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- elke woonruimte beschikt over een buitenruimte en een buitenberging.
Deze voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden die nu gelden.
4.2.4 Aanvullende voorwaarden andere wijken
Voor alle andere wijken gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
- het gebruiksoppervlak is minimaal 50 m2 per woonruimte;
- iedere woonruimte beschikt over een buitenberging.
4.3 Aan kamerverhuur worden voorwaarden verbonden voor ‘geregeld beheer’ en bergingen. Deze
voorwaarden worden verbonden aan een meldingsstelsel.
Door een toename van kamerverhuur kan de leefbaarheid in een wijk onder druk komen te staan.
Kamerverhuur heeft echter ook een belangrijk functie voor de huisvesting van jongeren, studenten
en starters op de woningmarkt. Wanneer de bewoningsintensiteit door kamerverhuur niet of
nauwelijks afwijkt van bewoning door een "normaal" huishouden dan staat de leefbaarheid niet
onder druk.
De druk die kamerverhuur op de leefbaarheid legt, heeft vaak te maken met gedrag. Daarom is het
van belang dat sprake is van geregeld beheer. Daarnaast draagt het stallen van fietsen in de
openbare ruimte bij aan druk op de leefbaarheid. Om voor deze overlast een oplossing te bieden,
wordt een meldingsstelsel met de volgende voorwaarden ingesteld:
- Er is sprake van geregeld beheer, waarbij iemand, niet zijnde een huurder van de woonruimte, is
aangesteld, die
◦ toeziet op de hygiëne en de veiligheid;
◦ aanspreekpunt is voor bewoners, omwonenden en overheden bij klachten;
◦ elke dag van de week bereikbaar is;
◦ een actueel overzicht bijhoudt van de bewoners van het pand.
- Iedere wooneenheid beschikt over een buitenberging of een gezamenlijke buitenberging van
minimaal 2 m2 per wooneenheid.
Het meldingsstelsel sluit aan bij het stelsel voor kamergewijze verhuur in het Bouwbesluit.
5. Juridische kader
De juridische grondslag voor deze regeling is artikel 147 van de Gemeentewet. De gemeenteraad kan
zaken regelen in een verordening als deze bevoegdheid niet ligt bij de burgemeester, het college van
burgemeester en wethouders of een hogere wetgever. Met de voorgestelde regeling wordt beoogd
de leefbaarheid in de wijken van de stad te verbeteren.
Het huidig vergunningstelsel stoelt op de Huisvestingswet 2014 en de Huisvestingsverordening
gemeente Arnhem 2016. De wet biedt de mogelijkheid een vergunningplicht in het leven te roepen
voor het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Omdat deze regeling een ander
doelstelling heeft dan dit intiatiefvoorstel, laten wij die regeling in dit voorstel ongemoeid.
6. Handhaving
De handhaving is een taak van het college. Toch hechten de initiatiefnemers eraan om een paragraaf
over handhaving op te nemen. De insprekers hebben handhaving immers als belangrijk knelpunt
benoemd, tijdens de behandeling van de beleidsevaluatie.
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De handhaving start direct na de vergunningverlening. Bij de oplevering van de gesplitste woning
wordt gecontroleerd of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De administratieve lasten voor
de gemeente en aanvrager kunnen worden beperkt door deze controle tegelijk te doen met de
controle op de bouw- en (brand)veiligheidsvoorschriften. De kosten van deze opleveringscontrole
worden gedekt uit de leges voor de vergunning. Tijdens de verhuurfase kan het toezicht op deze
vergunningen gecombineerd worden met de brandveiligheidscontroles die al met enige regelmaat
plaatsvinden.
7. Dekking
Voor de vergunning zal een kostendekkend legesbedrag worden opgenomen in hoofdstuk vier van
het tarievenblad.
8. Besluit
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van Met dit voorstel willen D66, ChristenUnie, PvdA,
Arnhems Ouderen Partij, DENK/Verenigd Arnhem en Arnhem Centraal;
gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet
besluit:
1. vast te stellen de
Verordening Woningsplitsing en verkamering
Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. het college: het college van burgemeester en wethouders;
b. woonruimte: besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten,
bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden;
c. wooneenheid: gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur dat bestemd is
voor afzonderlijke bewoning;
d. woonfunctie voor kamergewijze verhuur: niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie
waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden;
e. splitsingsvergunning: een vergunning voor het verbouwen van een woonruimte tot twee of
meer woonruimten;
f. buitenberging: een bergruimte als bedoeld in artikel 4.30, lid 1, artikel 4.31, leden 1 en 3 en
artikel 4.32 van het Bouwbesluit;
g. buitenruimte: een buitenruimte als bedoeld in artikel 4.34, lid 1 en artikel 4.35 van het
Bouwbesluit;
h. GO: afkorting voor de ‘gebruiksoppervlakte’; de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het
Bouwbesluit (NEN 2580);
i. Bouwbesluit: de ten tijde van het ontvangen van de aanvraag geldende versie van het
Bouwbesluit.
Artikel 2 Vergunningplicht
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Het is verboden om een woonruimte zonder vergunning van burgemeester en wethouders tot twee
of meer woonruimten te verbouwen of in die verbouwde staat te houden.
Artikel 3 Aanvraagformulier

Een aanvraag om een splitsingsvergunning wordt ingediend door gebruikmaking van een door
burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.
Artikel 4 Algemene toetsingsvoorwaarden woningsplitsing

1. het samenstel van de gesplitste woonruimten voldoet aan de parkeernorm, inclusief de
daarin opgenomen afwijkingsmogelijkheden;
2. het energielabel, zoals bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, per woonruimte
gaat minimaal 2 energielabels omhoog, tenzij energielabel B is of wordt behaald;
3. de te vormen woonruimte moet voldoen aan de nieuwbouweisen voor het beschermen
tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie, zoals
bedoeld in afdeling 3.4 van het Bouwbesluit.
Artikel 5 Toetsingsvoorwaarden woningsplitsing in Binnenstad en Singels

1. Dit artikel is van toepassing op de splitsing van woonruimten boven winkels die zijn gelegen
in het kernwinkelgebied, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart
Binnenstad en Singels.
2. Artikel 3 is niet van toepassing op de splitsing van de woonruimten als bedoeld in het eerste
lid.
3. De oppervlakte van de woonruimte(n) welke door splitsing ontstaat/-staan, dient minimaal
40 m² GO te zijn. Bij huisvesting van bijzondere doelgroepen kan een kleinere GO worden
toegestaan.
Artikel 6 Toetsingsvoorwaarden woningsplitsing in drie specifieke wijken

1. Dit artikel is van toepassing op de splitsing van woonruimten die zijn gelegen in de wijken
Centrum, St. Marten/Sonsbeek Zuid en Spijkerkwartier zoals aangegeven op de bij deze
verordening behorende kaarten
2. De oppervlakte van de woonruimte(n) welke door splitsing ontstaat/-staan, dient minimaal
70 m² GO te zijn.
3. Elke woonruimte moet beschikken over een buitenberging.
4. Elke woonruimte moet beschikken over een buitenruimte.
Artikel 7 Toetsingsvoorwaarden woningsplitsing overige wijken

1. Dit artikel is van toepassing op de splitsing van woonruimten die zijn gelegen buiten de
wijken Centrum, St. Marten/Sonsbeek Zuid en Spijkerkwartier zoals aangegeven op de bij
deze verordening behorende kaarten.
2. De oppervlakte van de woonruimte(n) welke door splitsing ontstaat/-staan, dient minimaal
50 m² GO te zijn.
3. iedere woonruimte beschikt over een buitenberging.
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Artikel 8 meldingsplicht geregeld beheer bij kamergewijze verhuur

Het is verboden om zonder of in afwijking van een melding geregeld beheer bij kamergewijze verhuur
een woonfunctie met vijf of meer wooneenheden in gebruik te nemen of te gebruiken voor
kamergewijze verhuur.
Artikel 9 Vereisten melding geregeld beheer bij kamergewijze verhuur

1. Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur:
a. is er iemand aangesteld, niet zijnde een huurder die:
◦ toeziet op de hygiëne en de veiligheid;
◦ aanspreekpunt is voor bewoners, omwonenden en overheden bij klachten;
◦ elke dag van de week bereikbaar is;
◦ een actueel overzicht bijhoudt van de bewoners van het pand.
b. beschikt iedere wooneenheid over een buitenberging of een gezamenlijke
buitenberging van minimaal 2 m2 per wooneenheid/kamer.
Artikel 10 Overgangsbepaling

Aanvragen om een splitsingsvergunning die zijn ingediend op grond van de Huisvestingsverordening
gemeente Arnhem 2016 worden geacht te zijn ingediend op grond van deze verordening.
Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt tegelijkertijd in werking op de dag nadat deze op de voorgeschreven wijze
bekend is gemaakt.
Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:
Verordening Woningsplitsing en verkamering Arnhem 2019
PM Verzoek aan het college om de kaarten te laten aanpassen, zodat deze niet meer verwijzen naar
de oude maar naar de nieuwe regeling. PM
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BIJLAGEN – KAART 1 CENTRUM
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BIJLAGEN – KAART 2 ST. MARTEN/SONSBEEK-ZUID
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BIJLAGEN – KAART 3 SPIJKERKWARTIER
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BIJLAGEN – KAART 4 CENTRUM

10

2. vast te stellen de
Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
Artikel I

Aan hoofdstuk 4 van het Tarievenblad behorende bij 'Legesverordening 2018' wordt
toegevoegd:
Verordening Woningsplitsing en verkamering
4.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag voor een vergunning in
verband met een splitsen van een woning zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening
Woningsplitsing en verkamering PM Verzoek aan het college om dit bedrag te bepalen. PM
4.13.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het
kamergewijs verhuren zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening Woningsplitsing en
verkamering PM Verzoek aan het college om dit bedrag te bepalen. PM
Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat dit besluit op de voorgeschreven wijze is
gepubliceerd.

De griffier,

De voorzitter,
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