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Onderwerp: schriftelijke vragen CDA – Kerkstraat Hoogezand 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Hierbij reageren wij op uw schriftelijke vragen van 27 maart 2019 met het onderwerp 

“Handhaving”. 

 

1. De adressen waar de briefschrijvers naar onze vragen naar verwezen: Kerkstraat 161 en 161a 

staan niet op deze lijst; betekend dit dat verhuur hier illegaal is? 

 
Antwoord: 
Kamerverhuur is een bijzondere vorm van wonen. In het bestemmingsplan voor het Stadshart is 
deze woonvorm op slechts acht adressen in de Kerkstraat toegelaten: op de nummers 14, 157, 237 
a t/m d, 257 en 257a. Dit betekent dat kamerverhuur op alle niet op de lijst genoemde adressen 
volgens het bestemmingsplan niet toegelaten.  
Bewoning van deze adressen is overigens wel toegelaten door de bestemming, ook verhuur van de 
panden voor bewoning is toegelaten. 

Voor het gebied dat valt in het bestemmingsplan “Stadscentrum”, vastgesteld door de 

gemeenteraad op 13 januari 2014, is voor de percelen waar wonen is geregeld, bijvoorbeeld met de 

bestemming “Centrum – Stadscentrum 2”, een regeling voor kamerverhuur opgenomen. 

Zie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0018.BP101Stadscentrum-

30va/r_NL.IMRO.0018.BP101Stadscentrum-30va_2.4.html 

Het begrip kamerverhuur is niet opgenomen in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan, wel 

het begrip kamerverhuurpand. In artikel 1.34 van de plan regels is opgenomen “Kamerverhuurpand: 

Gebouw of deel van een gebouw met, of geschikt te maken voor, kamers, niet vallende onder het 

begrip logiesgebouw en/of logiesverblijf als bedoeld in het Bouwbesluit, welke kamers als 

hoofdverblijf apart zijn of kunnen worden bewoond door niet in het verband van een huishouden 

levende personen.” 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0018.BP101Stadscentrum-30va/r_NL.IMRO.0018.BP101Stadscentrum-30va_2.4.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0018.BP101Stadscentrum-30va/r_NL.IMRO.0018.BP101Stadscentrum-30va_2.4.html


   

 Pagina: 2 van 2 

 Datum: 4 april 2019 

 Zaak: 2019-012749 

 

 

 

2. De locatie van het voormalige postkantoor (Kerkstraat 22 en verder) staat hier ook niet op. 

Wat is de status hiervan? 

 

Antwoord: 

Op die locatie, Kerkstraat 22 te Hoogezand, is wonen toegelaten door het bestemmingsplan. Op 6 

maart 2013 is door het college vergunning verleend voor de splitsing van de voorkant van het pand 

tot 4 vier woonappartementen. 

 

 

3. Kunt u de schijnbare paradox toelichten dat kamerverhuur in Hoogezand standaard “niet 

verboden en niet vergunningplichtig” is, en tegelijk dat het alleen is toegestaan op door de 

raad aangewezen plekken? 

 

Antwoord: 

In de gemeente Midden-Groningen is kamerverhuur niet standaard verboden. De voormalige 

gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft jaren geleden gekozen voor een regeling die kamerverhuur 

tegengaat. In de bestemmingsplannen “Stadscentrum” en “Woongebieden”, waarmee vrijwel alle 

woongebieden van Hoogezand en Sappemeer gedekt zijn, is daarom een verbodsregeling 

opgenomen. In het bestemmingsplan “Buitengebied” van Hoogezand-Sappemeer is een 

vergelijkbare regeling opgenomen die “commerciële kamerverhuur” tot strijdig gebruik maakt. De 

meeste andere bestemmingsplannen van de gemeente bevatten ook regelingen die kamerverhuur 

vrijwel overal niet toelaten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


