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1. Leiden wordt mogelijk een van de eerste steden in Nederland waar de 
’zelfbewoningsplicht’ wordt ingevoerd. In hoeverre is het (voorgenomen) woonbeleid van 
de gemeente Leiden meegenomen in de totstandkoming van 
het paraplubestemmingsplan? Is er reden om een 'waterbedeffect' te verwachten, in de 
zin dat investeerders hun oog nu laten vallen op Leiderdorp, waar men zich eerst focuste 
op Leiden? 

Dit paraplu bestemmingsplan woongebruik en kamerverhuur is opgesteld op verzoek 
van de raad naar aanleiding van een discussie tijdens het vaststellen van het 
bestemmingsplan ‘reparatieplan Nieuw Centrum 2020’ op  9 november vorig jaar. De 
discussie in de raad ging over de ‘strenge’ definitie van ‘huishouden’ in het  
bestemmingsplan, waardoor kamerverhuur in het geheel niet meer mogelijk werd 
gemaakt. Dit terwijl alle toen aanwezige fracties in ieder geval graag zouden zien dat 
onder voorwaarden en vorm van kamerverhuur mogelijk zou moeten blijven, zijnde de 
zogeheten hospes/hospita vorm.

Dit paraplu bestemmingsplan woongebruik en kamerverhuur regelt dat kamerverhuur in 
die vorm mogelijk is voor maximaal 2 kamers indien de eigenaar zelf in de woning 
woont. Door deze koppeling te maken met het eigenaarschap en te eisen dat diegene 
die de woning als hoofdbewoner bewoont wordt voorkomen dat panden worden 
opgekocht met het doel ze volledig te verkameren en te verhuren, zonder daar zelf te 
wonen. 

De zelfbewoningsplicht die sommige gemeenten willen invoeren is vooral bedoeld om 
speculatie op de woningmarkt in te dammen. Er is contact geweest met ambtenaren van  
Leiden over de beleidsnota toeristische verhuur van woonruimte leiden 2021. Voor het 
reguleren van toeristische verhuur of kamerverhuur met bijvoorbeeld een quotum per 
straat zoals in Leiden wordt voorgesteld, is een huisvestingsverordening nodig. De 
grondslag voor het reguleren van toeristische verhuur en kamerverhuur kan zijn 
woningschaarste of leefbaarheid. In Leiderdorp is overlast als gevolg van toeristische 
verhuur beperkt. Voor het tegengaan van het opdelen van woningen ten behoeve van 
bijvoorbeeld enkel studentenkamers is in Leiderdorp overigens geen zelfbewoningsplicht  
als sturingsmiddel nodig. Dit past namelijk niet binnen de regels van de bestemming 
‘Wonen’ in de bestemmingsplannen, omdat daardoor wordt gehandeld in strijd met 
bepaling dat een woning is bestemd voor één huishouden. 

De verruiming die dit parapluplan daarop mogelijk maakt is verkamering in beperkte 
vorm als hospes/hospita.



De gemeente kan bij nieuwbouw alleen sturen op het woningbouwprogramma via het 
bestemmingsplan of via het opnemen van een zelfbewoningsplicht bij de verkoop van 
grond en in anterieure overeenkomsten met een grondeigenaar. In 2021 is de wijziging 
van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van 
enkele andere wetten van kracht geworden. 

Hiermee is onder andere beoogd de gemeenteraad een instrument te bieden om ervoor 
te zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar blijven als 
koopwoningen in buurten waarin er schaarste is aan dat soort woningen of wanneer de 
leefbaarheid in de buurt wordt aangetast door de opkoop van woningen voor de verhuur.  
Bron van deze alinea; https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/vlottrekken-van-de-
woningbouw-deel-3-de-zelfbewoningsplicht/

De wettelijke grondslag voor  een zelfbewoningsplicht is de (gemeentelijke) 
huisvestingverordening en niet het bestemmingsplan. Indien de raad een 
zelfbewoningsplicht als beleid wil gaan hanteren, zal dit op een andere manier moeten 
worden geregeld dan in een (paraplu)bestemmingsplan. Overigens heeft Leiderdorp nu 
geen eigen huisvestingverordening, deze is regionaal vastgelegd in Holland Rijnland 
verband. 

2. In het parapluplan wordt gekozen voor een kamerverhuurvariant waarbij de 
verhuurder optreedt als hospes/hospita. Zijn er andere varianten van kamerverhuur die 
overwogen zijn maar in het proces uiteindelijk afgevallen? Zo ja, welke overwegingen 
hebben daaraan ten grondslag gelegen?

De scope van dit paraplu bestemmingsplan is de toezegging aan de raad geweest om 
(beperkte) kamerverhuur mogelijk te maken en toe te staan onder voorwaarden zonder 
dat hiervoor een vergunning nodig is. Daarnaast is een B&B regeling toegevoegd en is 
via een afwijkingsmogelijkheid het gebruik van de woning voor bijzondere doelgroep, 
een zogenaamde ‘friendswoning’ mogelijk gemaakt. Dit houdt in dat er met coaches 
begeleid wordt gewoond in een normale woning. 

3. In Leiderdorp vindt momenteel al verhuring plaats van woningen waarbij sprake is van 
een zekere mate van verkamering. Deze praktijk lijkt niet in lijn met de visie die is 
neergelegd in het paraplubestemmingsplan, die kamerverhuur zodanig wil reguleren dat 
het huren van een kamer alleen nog maar mogelijk is binnen een hospes/hospita-
huurder model. Met inachtneming van de reeds bestaande praktijk in onze gemeente, 
dreigt er met dit paraplubestemmingsplan niet een werkelijkheid op papier te ontstaan 
parallel aan de reële werkelijkheid?

De bestaande praktijk met verkamering zonder inwonende huiseigenaar werd juist niet 
beoogd door de raad en dit plan komt daarin tegemoet door de koppeling te maken met 
het eigenaarschap en te eisen dat diegene die de woning als hoofdbewoner bewoont. 

Het toestaan van kamerverhuur met een zogenaamde ‘hospitaregeling’ is vastgelegd in 
een regel in het bestemmingsplan op basis waarvan geen vergunning nodig is voor 
kamerverhuur, mits aan de voorwaarden van de regels van het bestemmingsplan wordt 
voldaan. 

Het bestemmingsplan staat kamerverhuur waarbij een wordt verbouwd in extra 
zelfstandige wooneenheden niet toe. Indien in een woning in een bepaalde ruimte alle 
voorzieningen zijn aangebracht waardoor een zelfstandige woonruimte is gerealiseerd, 
dient daar altijd een vergunning voor te worden aangevraagd bij de gemeente. Enerzijds 
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is dit in strijd met de regels uit het bestemmingsplan en anderzijds is dit op grond van de 
bouwregelgeving vergunningplichtig.

In die gevallen waarin er dus feitelijk strijdig wordt gehandeld dient het college te 
onderzoeken of legalisatie mogelijk is door op aanvraag alsnog een vergunning te 
verlenen. Daarbij speelt precedentwerking ook een belangrijke rol.


