
 

 

Omkatten van woningen door opdelen in kamers, B&B’s en appartementjes 
SDC-NwWest 27-10-2020 

 

Voorzitter, leden van de Commissie en het DB, 

Over het omkatten van woningen naar kamers, B&B’s en kleine appartementjes zeggen de fractie 

van GrL en bewoners van NwSloten rake dingen: de gemeente heeft eind 2019 te laat ingegrepen,         

de eindelijk ingestelde wijk- en pand-quotums zijn te hoog en onvoldoende specifiek. En tegen het 

opdelen in appartementjes is helemáál niks gedaan. De nieuwe Huisvestingsverordeningen van 2021 

en 2022 komen er aan, de inspraak en advisering voor 2021 zijn afgerond, de inspraak en advisering 

voor 2022 starten zomer 2021. Mooi als de regels langs die 2 wegen alsnog worden aangescherpt.  

Maar met de kamers en appartementen gaat ook nog iets anders mis, niet in de Stopera maar dichter 

bij huis, hier in het TuinStadhuis: de vergunningverlening faalt, aan de lopende band wordt in het 

belang van de huisjesmelkers de hand gelicht met de voorwaarden. Na de 10 kamers, zeg maar rustig   

  hokkies   ,   van 2 x 4 m op de Pieter Calandlaan, nu bijvoorbeeld weer in de Hendricus Rempestraat 

een vergunning voor 6 hokkies, met schending van      zeven     van de voorwaarden.    *) 

En dan heb ik het over de voorwaarden van de Huisvestingsverordening én het bestemmingsplan: 

een jaar of 2 geleden, in deze zaal, heeft het Algemeen Bestuur van het stadsdeel in antwoord op 

brede inspraak opnieuw bepaald dat de woningen zijn bestemd voor slechts één huishouden.                                  

En dat de rijtjes-woningen in beginsel niet worden opgedeeld in appartementen.  

De vergunningverleners hebben maling aan die bepalingen, evenals aan tal van voorwaarden van de 

Huisvestingsverordening; voor zo ver ik overzie worden alle kamer- en appartement-aanvragen 

gewoon gehonoreerd, lijnrecht tegen de regels van de verordening en het bestemmingsplan in.  

Over intimiderend optreden van huisjesmelkers heb ik dit voorjaar al ingesproken, met de roep om 

een veilig meldpunt wijst GrL nog eens op die praktijken. Als ik ook daarover iets mag toevoegen, 

denkt u dat de intimidatie beperkt blijft tot de bewoners ?   Ik denk het niet.  

Alleen al daarom het verzoek aan het DB: leg de beslissing over de vergunning niet in handen van de 

medewerker die de aanvraag behandelt en het contact onderhoudt met de aanvrager; geef alleen de 

leidinggevende mandaat tot beslissen, zonder afwijking van de regels. Trouwens, het gaat om hele 

grote belangen, daarbij moet zo wie zo het vier-ogen-beginsel worden toegepast. 

 

Hoezeer de huidige regels ook tekort schieten, nu graag eerst en vooral uw aandacht & inzet voor 

een vergunningverlening die klopt met de regels zoals die nu al gelden. Dan behoudt de gemeente 

zijn geloofwaardigheid en hoeven de bewoners én de gemeente-juristen niet steeds tijd & energie 

vretende bezwaar- en beroeps-procedures te voeren.   

hv  27-10-2020 
 

*)   1.  de hand gelicht met het verbod in het bestemmingsplan op wonen door meer dan één huishouden 
      2.  de hand gelicht met het verbod op nieuwe kamers van de HVV 
      3.  de hand gelicht met het eigendoms-vereiste van de HVV 
      4.  de hand gelicht met het tijdelijkheids-vereiste van de HVV 
      5.  de hand gelicht met de vereisten van geluidsisolatie van de HVV 
      6.  de hand gelicht met de toetsing van de parkeerdruk van de HVV 
      7.  de quotum-systematiek van de HVV niet of fout toegepast 


