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Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 33 RvO inzake Leefbaarheid winkelgebied Sappemeer  

 

Geachte leden van de raad, 

 

De raadsfractie van de VVD heeft naar aanleiding van signalen van inwoners van Sappemeer op 29 

juli schriftelijke vragen gesteld. Er bestaat bij de raadsfractie van de VVD, net als bij inwoners, 

bezorgdheid over de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten in 

leegstaande winkelpanden in het historisch lint aan de Noorderstraat van Sappemeer. In deze 

raadsbrief vindt u ons antwoord op de vragen.  

  

Vraag 1  

Heeft het college inzichtelijk op hoeveel locaties het bestemmingsplan ruimte biedt voor een 

dergelijke omvorming van (voormalige) winkelpanden.   

 

Wij hebben inzichtelijk op welke locaties, dus waar, in het historisch lint van Hoogezand-Sappemeer 

meerdere functies, waaronder wonen, zijn toegestaan. Het gaat dan in het algemeen om locaties in 

het lint waar al verschillende functies naast elkaar voorkomen. Het betreft panden die op grond van 

het bestemmingsplan 'Woongebieden' de bestemming 'Centrum en Gemengd' hebben. Bij het 

opstellen van het bestemmingsplan Woongebieden is bewust gekozen voor flexibiliteit en een lage 

regeldruk.   

  

Wat betreft 'verkamering' van panden merken wij op dat kamerverhuur op dit moment uitsluitend is 

toegestaan in daarvoor aangewezen panden. Splitsing van een pand in meerdere appartementen 

staan wij alleen toe na een integrale belangenafweging.  

  

Vraag 2  

Is het college het met de VVD eens dat hier aanvullend beleid op geschreven, op bijvoorbeeld eisen 

van kwaliteit van bewoning, aantal inwoners per appartement bij het opsplitsen van 

appartementen op prominente gebieden binnen de gemeente?  

 

Ja, wij vinden dat aanvullend beleid nodig is voor kamerverhuur. Wij werken hier ook aan. Wij 
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leggen kamerverhuurbeleid vast in beleidsregels en een facetbestemmingsplan. De beleidsregels 

geven aan welke voorwaarden wij stellen aan kamerverhuur en welke regels gelden voor de 

verhuurder en de huurders van kamers. Wij willen de beleidsregels nog dit jaar vaststellen en voor 1 

januari 2023 een ontwerp-facetbestemmingsplan in procedure brengen. Dit bestemmingsplan wordt 

t.z.t. ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.    

  

Vraag 3  

Zouden wij net als in de gemeente Groningen, kunnen werken met een verhuurdersvergunning, 

waarbij goed verhuurderschap wordt bevorderd, en indien er misstanden zijn in kwaliteit van 

bewoning, of achterstallig onderhoud de gemeente de verhuurder hierop aan kan spreken?  

 

Goed verhuurderschap vraagt aandacht in het kamerverhuurbeleid. Wij zoeken nog uit wat de beste 

opties zijn voor onze gemeente. Er zijn gemeenten die net als Groningen werken met een 

verhuurdersvergunning, er zijn ook gemeenten die werken met een omzettingsvergunning. 

Overigens biedt het bouwbesluit handvatten om in te grijpen bij achterstallig onderhoud.   

   

Vraag 4  

Is het college het met ons eens dat ongewenste ontwikkelingen zoals te zien in de Kerkstraat 

voorkomen moeten worden?  

 

Wij gaan ervan uit dat u met uw vraag duidt op kamerverhuur (aan arbeidsmigranten) in voormalige 

bedrijfspanden aan de Kerkstraat. Wij zijn van mening dat kamerverhuur voorziet in de 

woonbehoefte van specifieke doelgroepen. Wel moet kamerverhuur gereguleerd worden, niet alleen 

om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, maar ook om voldoende woonkwaliteit te borgen.   

  

Vraag 5  

Tot slot is het college het met de VVD eens dat winkelgebieden bijdragen aan de leefbaarheid van 

de dorpen binnen de gemeente? En dat deze gebieden het verdienen om beschermd te worden 

tegen ongewenste ontwikkelingen?  

 

Wij zijn met u van mening dat detailhandel bijdraagt aan leefbaarheid. Dit blijkt ook uit 

detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen, die op 19 december 2019 in uw raad is 

vastgesteld. In de visie stellen wij dat detailhandel niet alleen een belangrijke werkgever is in de 

gemeente, maar ook bijdraagt aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de centra en kernen 

in onze gemeente. Waar het gaat om bescherming tegen ongewenste ontwikkelingen verwijzen wij 

u naar ons antwoord op vraag 4.   
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