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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden
Postbus 9100
2300 PCLeiden

Datum: 18 juni 2019
Betreft: Inspraak op Beleidsregels Onttrekking en Woningvorming 2019

Geacht College,

Het bestuur van de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West stelt er in het kader
van de inspraakfase prijs op u onderstaand zijn reactie op het ontwerp voor de bovengenoemde
Beleidsregels kenbaar te maken.

Het bestuur is positief over diverse aspecten van deze nieuwe Beleidsregels, zoals het introduceren
van quota per straat, het verplichtstellen van inpandige fietsenstallingen en het stellen van de eis dat
naast een verkamerde woning tenminste twee niet verkamerde woningen zijn. Bij de hoogte van het
quotum van 15% voor het gebied binnen de singels plaatst het bestuur evenwel de nodige
kanttekeningen.

1. Het quotum geldt uitsluitend voor woningen; bedrijfspanden, scholen tellen dus niet mee. Dat is
positief en juist. Het bestuur vraagt zich echter af of met name in het gebied binnen de singels
ook niet rekening moet worden gehouden met het aantal inwoners per verkamerde woning.
Immers, een straat met bijvoorbeeld 60 woningen, waar 'slechts' 6 woningen verkamerd zijn
met elk 15 tot 30 bewoners levert een grotere inbreuk op de leefbaarheid op dan diezelfde
straat met 12 woningen met elk drie of vier bewoners. In het eerste geval kan daarenboven het
aantal verkamerde woningen nog toenemen omdat het quotum nog ruimte biedt.

2. Het gekozen hoge quotumpercentage voor het gebied binnen de singels is, zo valt te lezen op
pagina 1 van de Beleidsregels, geen toeval; op voorhand wordt rekening gehouden met de
bestaande, soms al ongewenste praktijk. De Beleidsregels spreken van "passend", omdat er al
(te) veel verkamerde woningen zijn. In de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West woont
ca. 44% van de bewoners er gemiddeld minder dan twee jaar. Aangenomen mag worden dat dit
voornamelijk kamerbewoners zijn. In de Toelichting duiden voorts enige passages hierop. Reeds
verkamerde woningen waarbij alle vergunningen in orde zijn blijven verkamerd, ook als het
quotum overschreden is. Op grond van de rechtszekerheid is dit terecht, maar toch ...
Tenminste zou hier nog wel moeten worden nagegaan of bouw- en brand technisch alles in orde
is naar de huidige maatstaven en of hier nog inpandige fietsenstallingen, zo deze ontbreken,
kunnen worden gerealiseerd.

Indien er echter geen vergunning is verleend en dus sprake is van een illegale situatie, wordt
gekeken naar de datum van aankoop. Als dat voor 1 april 2007 is en er is geen brandgevaar en er
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zijn geen klachten van stelselmatige overlast dan krijgt de eigenaar de mogelijkheid de situatie
te legaliseren. Dit nu lijkt merkwaardig, zeker zoals velen uit ervaring weten dat lang niet altijd
meldingen over overlast worden geregistreerd. Bovendien wordt slecht gedrag van de kopers,
en dat zijn geen zielige daklozen of statushouders, hier beloond (crime pays). Het bestuur is
geen voorstander van deze legalisatieroute en pleit voor strikte handhaving. Mocht deze route
echter gehandhaafd worden dan pleit het bestuur er voor dat de vergunning slechts tijdelijk
wordt verleend tot het moment van verkoop van de verkamerde woning, zodat daarna alsnog
aan het quotum recht kan worden gedaan.

Het bestuur gaat er vanuit dat bij het vaststellen van de definitieve beleidsregels rekening zal worden
gehouden met bovenstaande kanttekeningen.
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