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Hoofdstuk 1 - Inleiding 
 
In de gemeente Dronten bevinden zich enkele HBO- en MBO-onderwijsinstellingen die landelijk vrij 
uniek zijn. De verschillende studies binnen deze instellingen trekken studenten van (ver) buiten de 
gemeente. Dit heeft tot gevolg dat studenten zich tijdelijk vestigen in de gemeente Dronten. Voor de 
huisvesting van studenten is in de gemeente Dronten tot op heden geen specifiek beleid ontwikkeld.   
 
Tijdens de behandeling van het beleid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in de 
gemeente Dronten, is door de gemeenteraad van Dronten een motie aangenomen met betrekking 
tot studentenhuisvesting. De motie bevatte het verzoek ‘beleid te ontwikkelen ten aanzien van de 
huisvesting van studenten binnen de bebouwde kom in de gemeente Dronten’. Overwegingen hierbij 
waren dat: 

 Het gebruik van woningen binnen de bebouwde kom in principe niet is toegestaan, onder andere 
voor studentenhuisvesting; 

 studentenhuisvesting kwalitatief goed moet zijn; 

 Overlastsituaties in de woonwijken zoveel mogelijk dienen te worden beperkt. 
 
Met inachtneming van voorgaande is deze beleidsnotitie nu opgesteld. In hoofdstuk 2 wordt de 
huidige situatie met betrekking tot studentenhuisvesting in de gemeente Dronten besproken. In 
hoofdstuk 3 worden keuzes gemaakt in de (ruimtelijke) mogelijkheden voor studentenhuisvesting in 
de gemeente met de daarbij horende voorwaarden. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 beschreven hoe 
om te gaan om met bestaande studentenhuisvesting en handhaving.
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Hoofdstuk 2 - Huidige situatie 
 

2.1 Studenten 
Dronten heeft een aantal scholen binnen de gemeentegrenzen die zorgen voor de aanwezigheid van 
studenten uit binnen- en buitenland. 
De grootste onderwijsinstelling is de CAH Vilentum. De CAH Vilentum biedt verschillende HBO 
opleidingen op het gebied van bedrijfskunde, voedsel, dier en groene ruimte. Het aantal studenten 
op de CAH Vilentum in Dronten is licht groeiende: van 1200 à 1300 studenten naar afgelopen en 
vermoedelijk ook komend schooljaar (2014/2015) ruim 1400.  
De Warmonderhof heeft MBO opleidingen in biologisch dynamische landbouw en landbouw & zorg. 
De Warmonderhof biedt hiervoor een combinatie van wonen, werken en leren aan, waardoor 
studenten dus ook in Dronten komen wonen. Momenteel worden op de Warmonderhof circa 90 
studenten opgeleid. Ook hier is een groei van het aantal studenten gaande zo geeft de 
Warmonderhof aan. 
 

2.2 Huisvesting 
In de gemeente Dronten concentreert de studentenhuisvesting zich logischerwijs in de kern Dronten, 
aangezien de scholen zich daar bevinden. In Dronten zijn er voor de verschillende studenten op dit 
moment de volgende opties: 
1. Huisvesting op het campusterrein nabij de CAH Vilentum; 
2. Huisvesting op het terrein van  de Warmonderhof; 
3. Huisvesting via Oost Flevoland Woondiensten (OFW); 
4. Huisvesting via particuliere verhuur. 
 
1. Huisvesting op het campusterrein via CAH Vilentum (bron: CAH Vilentum) 

Op het terrein van de Aeres Groep is studentenhuisvesting gerealiseerd door 
OFW welke verhuurd wordt door de CAH Vilentum aan hun HBO-studenten: 
- Zes woningblokken aan de Ir. Van Hartenstraat, goed voor 150 kamers met in 

totaal 180 bedden. 
- Drie appartementengebouwen aan het Agripark West, goed voor 90 kamers 

met in totaal 110 bedden. 
Hier kunnen dus in totaal 290 studenten terecht. Deze huisvesting wordt steeds 
voor één schooljaar verhuurd aan 1e jaars studenten en internationale studenten 
die hier veelal ook vaak voor één schooljaar zijn. Na het 1e jaar dienen studenten zelf voor 
huisvesting te zorgen. 

 
2. Huisvesting op het terrein van de Warmonderhof (bron: Warmonderhof) 

Op het terrein van de Warmonderhof verhuurt de Stichting Warmonderhof 
in 15 studentenhuizen, 85 kamers aan hun MBO-studenten. Dit vormt 
onderdeel van het principe ‘wonen, leren, werken’ dat gehanteerd wordt: 
studenten ervaren op deze manier gedurende hun studie hoe het is om op 
een bedrijf te wonen. 
 

3. Huisvesting via OFW (bron: OFW) 
OFW heeft ook huisvestingsmogelijkheden voor studenten. Het gaat hier 
om huisvesting op twee locaties in de kern Dronten: 
- Het Hogerhuis in de wijk De Fazant; een aantal woongebouwen waar, 

afhankelijk van de vraag, onder andere studenten, maar ook andere 
jongeren worden gehuisvest. 
 



 

Beleidsnotitie huisvesting studenten gemeente Dronten   4 

 

- Een achttal studentenwoningen in Dronten Zuid:  
Hondsrug 28 (4 kamers); 
Kruizemunt 185 (3 kamers) ; 
Langstraat 65 en 71 (beide 4 kamers); 
Thomsonstraat 79 (5 kamers), 88, 100 en 168 (allen 4 kamers). 

 
4. Huisvesting via particuliere verhuur 

Het is bekend dat er in Dronten meerdere particulieren actief zijn op het gebied van 
studentenhuisvesting. Deze particulieren richten reguliere woningen in en verhuren deze 
specifiek aan studenten. Hierbij hebben studenten een eigen slaap-/studeerkamer en delen ze 
gezamenlijk de woonkamer, keuken en het sanitair. 
Een variant hierop is dat studenten zelf gezamenlijk een reguliere woning of een appartement 
huren via de particuliere huurmarkt. 
Ook komt het voor dat ouders een woning kopen in Dronten waar het kind, met eventuele 
medestudenten, gebruik van maakt gedurende de studietijd. 
Tot slot zijn er in Dronten mogelijkheden om een kamer te huren bij een hospita: studenten 
huren een kamer van de bewoner(s) van de woning en trekken dus feitelijk bij de bewoner(s) in. 
 
Deze vormen van studentenhuisvesting via de particuliere markt zijn grotendeels niet in beeld bij 
de gemeente, omdat dit vaak buiten de gemeente om plaatsvindt. Vaak komen slechts bij 
klachten enkele van deze (studenten)woningen in beeld. 
 

2.3 Huidig beleid 
In de Structuurvisie Dronten 2030 wordt ondermeer ingegaan op de bevolking en woningvoorraad. 
Aangegeven wordt dat een gevarieerde woningvoorraad van belang is, waar ruimte is voor diverse 
leeftijds-, huishoudens- en inkomensgroepen. Ook voor studenten dus. 
Groei van de bevolking is van belang om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de kernen 
in stand te houden. Studenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 
Verder wil Dronten zich profileren als het agro-kenniscentrum voor moderne landbouwsystemen en 
kennis- en onderwijsontwikkeling op de Drieslag en aan de Wisentweg stimuleren: toonaangevend 
worden met een unieke combinatie van opleidingen. Hier horen studenten uiteraard bij. 
 
Tot op heden is er dus nog nooit specifiek gemeentelijk beleid opgesteld betreffende de huisvesting 
van studenten, terwijl Dronten MBO- en HBO opleidingen binnen haar grenzen heeft die redelijk 
uniek zijn voor Nederland.  
In de vigerende bestemmingsplannen in de gemeente zijn wel regelingen opgenomen die direct of 
indirect betrekking hebben op dit onderwerp. Hieronder wordt daar op ingegaan. 
 
De reguliere woningen (in de woonwijken) in de kernen Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en 
Ketelhaven hebben vrijwel allemaal de bestemming ‘Wonen’ in de geactualiseerde 
bestemmingsplannen. Binnen deze bestemming zijn woningen toegestaan, waarbij deze in de 
gemeente Dronten gedefinieerd zijn als ‘een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 
huisvesting van één afzonderlijke huishouding’. Huisvesting van studenten is in strijd met deze 
definitie, zo heeft de Raad van State al eens elders geoordeeld. Letterlijk is hierover ondermeer het 
volgende gesteld in de betreffende uitspraak: 

“Het samenwonen van een groep studenten wordt in overwegende mate bepaald door de 
wens om gedurende de studietijd over huisvesting te beschikken. Alleenstaande studenten 
hebben niet de intentie om bestendig, voor onbepaalde tijd, een met een gezinsverband 
vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan. Het gaat niet om een 
samenlevingsvorm die bestond vóór en stand zal houden ná bewoning van de woning. Het 
samenwonen kenmerkt zich in dit geval door een tevoren vaststaande tijdelijkheid van de 
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samenwoning. In verband daarmee en in aanmerking genomen het grote aantal studenten 
dat na realisering van het bouwplan in de woning zal kunnen verblijven, kan dan ook niet van 
een gezamenlijk huishouden van de bewoners worden gesproken en kan de woning derhalve 
niet als een ‘eengezinshuis’ als bedoeld in de planvoorschriften worden aangemerkt.” 

In lijn met deze uitspraak mogen woningen in de gemeente Dronten binnen de huidige 
bestemmingsplannen formeel niet gebruikt worden voor de huisvesting van meerdere studenten. 
Hier is tot op heden vaak alleen op verzoek handhavend tegen opgetreden, waarbij met name het 
aspect (brand)veiligheid aandacht heeft gehad. 

Op het terrein van de Aeres Groep in de kern Dronten zijn de gronden op de campus De Drieslag 
secundair bestemd voor ondermeer studentenhuisvesting. Ook een aantal gronden langs de 
Wisentweg (bij de Warmonderhof en schoolboerderij De Drieslag) zijn, ondergeschikt aan de 
primaire onderwijsfunctie, bestemd voor studentenhuisvesting. 

Op de bedrijventerreinen is op basis van de huidige bestemmingsplanregeling, logischerwijs, alleen 
ruimte voor bedrijvigheid en daarnaast voor enkele woon-werk locaties (De Amstel, De Ploegschaar 
en De Kil). De aanwezige woningen zijn bestemd als bedrijfswoningen en mogen alleen ten dienste 
van het bedrijf worden gebruikt. Huisvesting van studenten is daarom niet toegestaan. 
 
Buiten de bebouwde kom, in het buitengebied en de randmeerzone, is ook geen sprake van 
bestemmingen die studentenhuisvesting toelaten. 
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Hoofdstuk 3 - Toekomstig (ruimtelijk) beleidskader 
 

3.1 Algemeen 
Het voornemen is om beleidsmatig aan te sluiten bij de huidige situatie in de gemeente: enkele 
grootschalige locaties en daarnaast  kleinschalige huisvesting, verspreid over de kern(en). 
Op deze wijze is er voldoende en gedifferentieerd aanbod voor de studenten. Zowel qua woonvorm 
als qua locatie. Dit maakt Dronten wellicht ook aantrekkelijker voor studenten om te wonen in plaats 
van heen en weer te reizen of te kiezen voor een vergelijkbare studie elders. 
Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de mogelijkheden voor grootschalige huisvesting, 
kleinschalige huisvesting, de voorwaarden voor het ontwikkelen van beide vormen van huisvesting 
en de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden. 
 

3.2 Grootschalige studentenhuisvesting 
Naast de bestaande grootschalige huisvesting in de kern Dronten bij de CAH-Vilentum, de 
Warmonderhof en in het Hogerhuis aan de Fazant, wil de gemeente Dronten beleidsmatig ruimte 
bieden voor eventuele nieuwe (al dan niet tijdelijke) grootschalige studentenhuisvesting, indien de 
markt daar om vraagt. Net zoals de 
huidige grootschalige huisvesting 
dient dit plaats te vinden in de kern 
Dronten, vanwege de ligging van de 
scholen en de betere bereikbaarheid 
van de kern Dronten. Overigens zal 
de vraag naar huisvesting in de 
kernen Swifterbant en 
Biddinghuizen ook minimaal zijn 
gezien de twee hiervoor benoemde 
aspecten. 
 
Ruimtelijk gezien is het binnen de 
kern Dronten logisch om voor een 
nieuwe grootschalige locatie aan te 
sluiten bij belangrijke criteria voor 
studenten: de nabijheid van school, 
openbaar vervoer en/ of 
voorzieningen. Een locatie in of in de 
nabijheid van het gebied station - 
(winkel)centrum - centrum Dronten 
West - Drieslagcampus/ Wisentweg 
ligt dan voor de hand. Dit 
zoekgebied is globaal weergegeven 
op de kaart hiernaast. 
 
In het hiernaast aangeduide 
zoekgebied ligt bijvoorbeeld Het 
Hanzekwartier waar een meer 
stedelijk woonmilieu met ruimte 
voor woonbebouwing in meerdere 
lagen is gewenst, conform de 
Structuurvisie Hanzekwartier. 
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Ook is het gebied nabij het (winkel)centrum een optie gezien de daar aanwezige voorzieningen.  
Een ander gebied met voorzieningen is het Centrum Dronten West. Hier is nog ontwikkelruimte 
aanwezig en deze locatie ligt niet ver van de scholen. 
 
Verdere ontwikkeling van de locaties direct nabij de scholen is ook een optie: de Drieslagcampus 
rondom de CAH-Vilentum of het terrein van de Warmonderhof ten zuiden van de Wisentweg. Beide 
zijn gebieden waar studentenhuisvesting nu al planologisch mogelijk is en waar ook al grootschalige 
huisvesting aanwezig is. 
 

3.3 Kleinschalige studentenhuisvesting 
Bij kleinschalige huisvesting van studenten hebben we het over huisvesting op woningniveau: een 
beperkt aantal studenten in reguliere woningen. Hieronder wordt ingegaan op de meest 
voorkomende woonvorm, namelijk de bewoning van eengezinswoningen door meerdere studenten. 
 
Buitengebied 
In het buitengebied bevinden zich op de (voormalige) agrarische erven vrijkomende 
(bedrijfs)woningen welke in aanmerking zouden kunnen komen voor de huisvesting van studenten. 
De gemeente is hier geen tegenstander van. De bedrijfswoningen zijn bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is. En daar waar sprake is van burgerwoningen zijn deze bestemd voor één huishouden. 
Onder voorwaarden is de gemeente bereid om van deze regeling af te wijken voor de huisvesting van 
studenten. Zo mogen bijvoorbeeld de ontwikkelingsmogelijkheden voor omliggende bedrijven niet 
verslechteren door het wijzigen van het gebruik van de woning. In paragraaf 3.4 wordt nader 
ingegaan op de voorwaarden voor medewerking. 
 
Ook kan de gemeente zich voorstellen dat bijvoorbeeld studenten stage lopen bij een (agrarisch) 
bedrijf in het buitengebied. Dan is er voor een individuele student gewoon de mogelijkheid om als 
onderdeel van het huishouden tijdelijk in te trekken bij de bewoner(s) van de bedrijfswoning op het 
erf. 
 
Bedrijventerreinen 
Op de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente bevinden zich her en der bedrijfswoningen 
welke in aanmerking zouden kunnen komen voor de huisvesting van studenten. De gemeente kiest 
er echter voor om, in lijn met het huidig gemeentelijk beleid omtrent bedrijfswoningen op 
bedrijventerreinen, dit niet toe te staan.  
De bestaande bedrijfswoningen op de bedrijventerreinen zijn allemaal slechts bestemd voor de 
huisvesting van personen wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het 
terrein noodzakelijk is. Met een dergelijke bestemming zijn deze bedrijfswoningen minder 
milieugevoelig dan reguliere woningen, zodat deze woningen ook minder belemmerend werken voor 
de ontwikkeling van omliggende bedrijven. Door in bedrijfswoningen zelfstandige 
studentenhuisvesting toe te staan, een functie die geen enkele relatie heeft met het bijbehorende 
bedrijf en bedrijvigheid in het algemeen, worden mogelijk wél extra belemmeringen opgeworpen 
voor de ontwikkeling van omliggende bestaande bedrijven of eventuele toekomstige bedrijven. Op 
een bedrijventerrein moet dat voorkomen worden. 
 
Centrum 
In het centrum van de kern Dronten bevindt zich reeds sinds lange tijd een behoorlijke concentratie 
van studentenhuisvesting in bestaande woningen. Het betreft hier vooral de woningen boven de 
‘oude’ winkels aan Het Ruim en De Rede.  
De gemeente wil studentenhuisvesting, onder voorwaarden, in het centrumgebied onbeperkt 
toestaan, omdat dit iets kan toevoegen: 
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- De aanwezigheid van studenten draagt bij aan een stukje levendigheid/ reuring in het 
centrumgebied. Bij de gemeente zijn vanuit het centrumgebied nog nooit signalen afgegeven 
over overlast door daar wonende studenten; 

- Bij het ontwikkelen van het centrumplan is gekozen voor wonen boven winkels, zodat ook na 
winkelsluitingstijd zich mensen in het centrum bevinden. Dit verhoogt de sociale controle en 
veiligheid. Leegstand is ongewenst. Studenten kunnen positief bijdragen aan voorgaande. 

- Bovendien is het zo dat deze woningen tegemoet komen aan de behoefte van studenten aan 
woonmogelijkheden nabij voorzieningen; 

 
Op onderstaand kaartje wordt de begrenzing van het centrumgebied weergegeven waarbinnen 
onbeperkt woningen mogen worden gebruikt voor studentenhuisvesting. 
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Voorgaande is dus alleen van toepassing op het centrumgebied van de kern Dronten. Voor de 
wijkcentra Dronten West en Zuid en de centra van Swifterbant en Biddinghuizen, gelden de 
uitganspunten zoals deze voor woonwijken van toepassing zijn. 
 
Woonwijken 
Het huisvesten van studenten in bestaande woonwijken ligt gevoelig, zo blijkt uit de huidige situatie 
op sommige locaties in Dronten en elders in den lande. Voorbeelden uit de praktijk zijn 
(geluids)overlast, verwaarloosde tuinen en tegenwoordig ook parkeerproblemen. Deze aspecten 
komen de leefbaarheid in de woonwijken niet ten goede.  
Tegelijkertijd is er wel behoefte aan studentenhuisvesting in Dronten, zo blijkt wel uit de praktijk als 
beschreven in hoofdstuk 2. En daarnaast wenst de gemeente zich dus te ontwikkelen tot landelijk 
kenniscentrum in de agro-sector. Daar horen studenten bij. 
Keuze is dan ook om (buiten het centrumgebied van de kern Dronten) medewerking te verlenen aan 
huisvesting van studenten in woningen in de bebouwde kom, mits dit (onder andere) gespreid 
plaatsvindt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het beleid dat is vastgesteld voor de huisvesting van 
tijdelijke arbeidsmigranten. Op deze wijze wordt ruimte geboden voor studentenhuisvesting, maar 
ontstaat er niet teveel druk op de leefbaarheid van wijken, buurten en straten. Deze optie is mogelijk 
in alle kernen van de gemeente. De nadere voorwaarden worden weergegeven in paragraaf 3.4. 
 
Tot slot is er nog een kleinschalige vorm van studentenhuisvesting niet benoemd: het wonen bij een 
hospita of hospes. Bij deze woonvorm wordt de student feitelijk onderdeel van het huishouden van 
de betreffende hospita of hospes in de woning. Dit is wat de gemeente Dronten betreft ook een 
goede optie om in woonruimte voor studenten te voorzien. 
 

3.4 Voorwaarden studentenhuisvesting 
Voor de in paragraaf 3.2 en 3.3 weergegeven mogelijkheden voor grootschalige en kleinschalige 
huisvestingsmogelijkheden voor studenten wenst de gemeente een aantal voorwaarden te stellen. 
Deze komen deels overeen met de voorwaarden uit het beleid voor de huisvesting van tijdelijke 
arbeidsmigranten. In de volgende paragrafen worden de voorwaarden benoemd en toegelicht. 
 

3.4.1 Voorwaarden grootschalige studentenhuisvesting 
Behalve de hiervoor genoemde ruimtelijke kaders zijn belangrijke aspecten bij (tijdelijke) 
grootschalige huisvesting de brandveiligheid en het voorkomen van overlast. Ondermeer daarom wil 
de gemeente voorwaarden stellen aan de ontwikkeling van nieuwe grootschalige 
studentenhuisvesting. 
1. Er mag geen verstoring plaatsvinden van de openbare orde, veiligheid, gezondheid dan wel een 

verstoring van een geordend woon- en leefmilieu in het betreffende gebouw of de omgeving van 
het gebouw; 

2. de huisvesting dient vanzelfsprekend te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, zoals het 
Bouwbesluit, waaronder het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, en de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV); 

3. Er dient een beheer(s)plan te zijn. 
 
Deze lijst met voorwaarden is niet uitputtend. In gevallen waarin deze voorwaarden niet expliciet 
voorzien, beslist het college. Hierbij hanteert zij de strekking van dit beleid als leidraad voor haar 
beslissing.  
 
Bij aanvragen voor grootschalige studentenhuisvesting dient door initiatiefnemers ingegaan te 
worden op de hiervoor genoemde voorwaarden. Bij het ontbreken van een nadere motivering 
waarin wordt ingegaan op de voorwaarden, kan een aanvraag geweigerd worden. 
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Toelichting op de voorwaarden 
1. In feite spreekt deze voorwaarde voor zich en geldt dit voor een ieder. Toch blijkt in de praktijk 

dat studenten door hun levenswijze nog wel eens voor overlast zorgen, omdat deze levenswijze 
en –ritme afwijkt van de overige bewoners in de woonwijken. Daarom wordt deze voorwaarde 
als zodanig toch nadrukkelijk opgenomen. De vergunninghouder kan hier op worden 
aangesproken en eventueel kan handhavend worden opgetreden. 

2. Zie hiervoor punt 5 in paragraaf 3.4.2. 
3. Zie hiervoor punt 6 in paragraaf 3.4.2. 
 

3.4.2 Voorwaarden kleinschalige studentenhuisvesting 
De voorwaarden op basis waarvan de gemeente medewerking zal verlenen aan de afgifte van een 
omgevingsvergunning voor de huisvesting van studenten in reguliere woningen zijn als volgt: 
 
Centrumgebied Dronten en de woonwijken 
1. Er mag geen verstoring plaatsvinden van de openbare orde, veiligheid, gezondheid dan wel een 

verstoring van een geordend woon- en leefmilieu in het betreffende gebouw of de omgeving van 
het gebouw; 

2. Er dient een minimale afstand van 100 meter aangehouden te worden tussen woningen waarin 
studenten of arbeidsmigranten gehuisvest worden (gemeten van gevel tot gevel); 
Deze voorwaarde is niet van toepassing op het centrumgebied Dronten. 

3. Huisvesting vindt plaats in een bestaande woning inclusief bestaande aan- en uitbouwen. Het 
karakter van het pand mag niet wijzigen. Zo is huisvesting in losstaande bijgebouwen niet 
toegestaan. 

4. Per woning mogen maximaal 6 studenten gehuisvest worden;  
5. de huisvesting dient vanzelfsprekend te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving, zoals het 

Bouwbesluit, waaronder het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, en de APV; 
6. Er dient een beheer(s)plan te zijn. 
 
Daarnaast worden vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nog de volgende 
voorwaarden gesteld aan een afwijking van het bestemmingsplan: 
- Het moet gaan om een woning binnen de bebouwde kom; 
- Het aantal woningen dient gelijk te blijven; 
- Het moet gaan om een maximale oppervlakte van 1500 m2 bvo. 
 
Buitengebied 
Voor het gebruik van woningen voor studenten in het buitengebied gelden dezelfde voorwaarden als 
hierboven genoemd voor woningen in woonwijken. Aanvullend geldt echter voor het buitengebied 
nog het volgende: 
7. De functieverandering van de woning mag geen onevenredige afbreuk doen aan de 

milieusituatie en ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de directe omgeving; 
 
Deze lijst met voorwaarden is niet uitputtend. In gevallen waarin deze voorwaarden niet expliciet 
voorzien, beslist het college. Hierbij hanteert zij de strekking van dit beleid als leidraad voor haar 
beslissing.  
Bij aanvragen voor kleinschalige studentenhuisvesting dient door initiatiefnemers ingegaan te 
worden op de hiervoor genoemde voorwaarden. Bij het ontbreken van een nadere motivering 
waarin wordt ingegaan op de voorwaarden, kan een aanvraag geweigerd worden. 
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Toelichting op de voorwaarden 
1. Verstoring 

In feite spreekt deze voorwaarde voor zich en geldt dit voor een ieder. Toch blijkt in de praktijk 
dat studenten door hun levenswijze nog wel eens voor overlast zorgen, omdat deze levenswijze 
en –ritme afwijkt van de overige bewoners in de woonwijken. Daarom wordt deze voorwaarde 
als zodanig toch nadrukkelijk opgenomen. De vergunninghouder kan hier op worden 
aangesproken en eventueel kan handhavend worden opgetreden. 
 

2. Afstand van 100 meter 
Deze afstand biedt enerzijds ruim voldoende mogelijkheden voor kleinschalige huisvesting van 
studenten in de woonwijken in de kernen, mits er sprake is van voldoende spreiding over de 
verschillende wijken.  
Anderzijds waarborgt deze afstand voldoende ruimte tussen woningen die voor dit doel gebruikt 
(gaan) worden. Zo zullen in nieuwe situaties vrijwel nooit meer dan één of twee woningen per 
straat voor deze doeleinden worden gebruikt. 
Bij het bepalen van deze afstanden, dienen ook de woningen in acht te worden genomen 
waarvoor toestemming is verleend om tijdelijke arbeidsmigranten te huisvesten. Dat is een 
bewonersgroep die vergelijkbaar is met studenten, vanwege de tijdelijkheid van de bewoning, de 
beperktere mate van onderlinge verbondenheid en het gebrek aan continuïteit in de 
samenstelling van de bewoners. 
Andersom dient dit ook te gaan gelden voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten: 
binnen een afstand van 100 meter van een woning die in gebruik is door tijdelijke 
arbeidsmigranten en/of studenten mag geen nieuwe woning gebruikt worden voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten. Het beleid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten 
moet op dit punt aangevuld worden. 
 

3. Huisvesting in de bestaande woning 
De huisvesting moet plaatsvinden in de bestaande woning inclusief bestaande aan- en 
uitbouwen. Het mag niet zo zijn dat de woning op zodanige wijze wordt verbouwd dat zoveel 
mogelijk studenten kunnen worden gehuisvest. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van een 
(nieuwe) uitbouw aan een woonkamer in de achtertuin ten behoeve van het creëren van een 
extra slaapkamer. Huisvesting in eventuele losstaande bijgebouwen is ook niet toegestaan. 
De woning moet na eventuele beëindiging van de studentenhuisvesting weer ingezet kunnen 
worden op de woningmarkt als reguliere woning voor één huishouden. 
 

4. Maximaal 6 studenten 
Omdat het gaat om huisvesting in bestaande woonwijken, wordt een aantal van maximaal 6 
studenten redelijk geacht. Dit komt overeen met een groot gezin. Het aantal is afhankelijk van 
aspecten zoals: 

- het type woning (kleine rijwoning of riante vrijstaande woning zonder directe buren); 
- de grootte van de woning: het aantal oorspronkelijke slaapkamers, eventuele 

zolderruimte, bestaande aan- en uitbouwen bij een woning. Hierbij is het uitgangspunt 
één student per kamer; 

- de (on)mogelijkheden om te parkeren op eigen terrein; 
- de voorwaarden vanuit wettelijke regelgeving zoals het Bouwbesluit. 

 
5. Het Bouwbesluit en de APV 

In het Bouwbesluit 2012 zijn verschillende bouw- en gebruikseisen gesteld ten aanzien van 
studentenhuisvesting. Hoe het Bouwbesluit moet worden toegepast verschilt per situatie en 
aanvraag en zal daarom per geval beoordeeld worden.  
In het Bouwbesluit zijn ook de brandveiligheidseisen opgenomen. Afhankelijk van de situatie 
moeten eventueel extra brandveiligheidsvoorzieningen worden getroffen. In Dronten komt het 
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gebruik van reguliere woningen voor studentenhuisvesting relatief vaak voor. Hierbij hebben 
studenten meestal een eigen ruimte (een slaap-/ studeerkamer) en daarnaast gedeelde 
voorzieningen (woonkamer, keuken en badkamer). Bij verhuur van 5 of meer van dergelijke 
studentenkamers in een woning is er sprake van een ‘woonfunctie voor kamergewijze verhuur’ 
met specifieke brandveiligheidseisen. Het gaat, gezien de complexiteit, te ver om daar in deze 
beleidsnotitie dieper op in te gaan, maar hierover is door het ministerie van Binnenlandse Zaken 
het ‘Infoblad Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012’ uitgegeven. Deze is als bijlage bij deze 
notitie gevoegd. Bij de toetsing van aanvragen zal dit Bouwbesluit vanzelfsprekend toegepast 
worden. 
 
De APV moet in acht worden genomen wat betreft het voorkomen van overlast. Dit sluit aan bij 
de 1e voorwaarde: het voorkomen van hinder (voor omwonenden). 
 

6. Een beheer(s)plan 
Bij een (omgevingsvergunning)aanvraag voor de huisvesting van studenten dient door de 
initiatiefnemer/ verhuurder een beheer(s)plan te worden ingediend welke ook aan de huurders/ 
studenten kenbaar gemaakt dient te worden. Dit beheer(s)plan dient tenminste de volgende 
aspecten te bevatten: 

 Veiligheidsinstructies voor de bewoners: welke voorzieningen zijn er aanwezig voor 
calamiteiten (bv. rookmelders, brandblussers, blusdekens)? Hoe ziet het vlucht-/ 
ontruimingsplan er uit en instructies voor bewoners zodat de genoemde 
veiligheidsmaatregelen ook kunnen functioneren. 

 Huisregels voor de bewoners:  Er dient aangegeven te worden wat het rook-, drink- en 
drugsbeleid is voor het betreffende pand. Daarnaast dient er beleid omtrent orde en netheid 
rond de woning te zijn (hoe om te gaan met vuilnis, het onderhoud van de woning en tuinen, 
waarborgen van nachtrust, etc.), zodat overlast voor de omgeving wordt voorkomen. 

 Contactgegevens van de verhuurder/ het aanspreekpunt voor zowel huurders/ studenten als 
omwonenden; 

 De verhuurder/ het aanspreekpunt dient te allen tijde een actueel register te kunnen 
overleggen met daarin vermeld de personen die nachtverblijf houden in het betreffende 
pand. 

 
7. Geen belemmeringen voor omliggende (agrarische) bedrijven 

Het spreek voor zich dat in het buitengebied de landbouw als basisfunctie wordt beschouwd. De 
agrarische sector heeft dan ook het primaat in het buitengebied van Dronten en wordt 
beschermd tegen eventuele negatieve effecten van niet-agrarische functies (zoals 
studentenhuisvesting). Daarom is deze voorwaarde opgenomen. 

 

3.5 Instrumentarium 

3.5.1 Instrumenten grootschalige studentenhuisvesting 
Grootschalige huisvesting is planologisch alleen bij recht mogelijk op het huidige campusterrein van 
de CAH en op het terrein van de Warmonderhof, zoals beschreven is in paragraaf 2.3. 
Overige nieuw te ontwikkelen locaties voor grootschalige studentenhuisvesting passen niet binnen 
de vigerende bestemmingsplannen. Hiervoor moet een aparte bestemmingsplanprocedure worden 
gevolgd of een uitgebreide Wabo-procedure (maximaal 26 weken) om af te wijken van het vigerende 
bestemmingsplan. Beide procedures zijn in principe een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Voordat een eventuele procedure opgestart wordt, dient aantoonbaar aan alle gestelde 
voorwaarden te worden voldaan. Bij het ontbreken van onderdelen kan een aanvraag geweigerd 
worden. Na afloop van de procedure kan een omgevingsvergunning worden verleend met daaraan 
nog eens gekoppeld de voorwaarden. Indien de aan de omgevingsvergunning gekoppelde 
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voorwaarden niet worden nageleefd, kan het college handhavend optreden en in het uiterste geval 
een verleende omgevingsvergunning intrekken op basis van artikel 5.19 van de Wabo. 
 

3.5.2 Instrumenten kleinschalige studentenhuisvesting 
Woonwijken 
Sturing is mogelijk op basis van de gemeentelijke bestemmingsplannen, dankzij de consequent 
gehanteerde standaard definities in de plannen. Vrijwel alle vigerende gemeentelijke 
bestemmingsplannen voor de woonwijken in de drie kernen in de gemeente Dronten hebben 
namelijk een bestemming ‘Wonen’ zoals beschreven in paragraaf 2.3, dus woningen bestemd voor 
de huisvesting van één afzonderlijke huishouding. Dit betekent dat er op dit moment vrijwel nergens 
planologische mogelijkheden zijn om studenten te huisvesten. Zoals aangegeven wenst de gemeente 
onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de huisvesting van studenten in woningen binnen 
de bebouwde kom. De voorwaarden worden gekoppeld aan een omgevingsvergunning om af te 
wijken van het bestemmingsplan voor het gewijzigd gebruik van een woning voor de huisvesting van 
studenten. Dit is een buitenplanse afwijking op basis van artikel 2.12 lid 1a onder 2 Wabo in 
combinatie met bijlage ll artikel 4 lid 9 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze artikelen stellen de 
volgende (al eerder genoemde) voorwaarden aan een gebruikswijziging: 
- Het moet gaan om een woning binnen de bebouwde kom; 
- Het mag gaan om een maximale oppervlakte van 1500 m2 bvo; 
- Het aantal woningen dient gelijk te blijven. 
Voor deze lichte afwijkingsmogelijkheid van het bestemmingsplan moet de reguliere Wabo-
procedure worden doorlopen (maximaal 8 weken). Dit is een bevoegdheid van het college. 
Ook hier geldt dat vóór vergunningverlening aantoonbaar aan alle gestelde voorwaarden moet 
worden voldaan (dus al bij indiening van de formele vergunningaanvraag). Bij het ontbreken van 
onderdelen kan een aanvraag geweigerd worden. Aan de te verlenen omgevingsvergunning worden 
nog eens de voorwaarden gekoppeld. Indien die voorwaarden niet worden nageleefd, kan het 
college handhavend optreden en in het uiterste geval een verleende omgevingsvergunning intrekken 
op basis van artikel 5.19 van de Wabo. 
 
Buitengebied 
Ook in het buitengebied kunnen studenten dus niet zondermeer gehuisvest worden in bestaande 
woningen. Het planologisch toegestane gebruik wijzigen van deze woningen is echter complexer dan 
in woonwijken. Hier wordt namelijk niet voldaan aan één van de wettelijke voorwaarden voor een 
lichte afwijking: de woning ligt niet binnen de bebouwde kom. Dit betekent dat, wanneer aan de 
voorwaarden uit paragraaf 3.3.2 wordt voldaan, alleen medewerking kan worden verleend zoals bij 
grootschalige studentenhuisvesting: een uitgebreide Wabo-procedure (maximaal 26 weken) om af te 
wijken van het vigerende bestemmingsplan of een nieuw bestemmingsplan. Beide procedures zijn in 
principe een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Voordat een eventuele procedure opgestart wordt, dient aantoonbaar aan alle gestelde 
voorwaarden te worden voldaan. Bij het ontbreken van onderdelen kan een aanvraag geweigerd 
worden. Na afloop van deze procedure kan een omgevingsvergunning worden verleend met daaraan 
nog eens gekoppeld de voorwaarden. Indien de aan de omgevingsvergunning gekoppelde 
voorwaarden niet worden nageleefd, kan het college handhavend optreden en in het uiterste geval 
een verleende omgevingsvergunning intrekken op basis van artikel 5.19 van de Wabo. 
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Hoofdstuk 4 - Overgangsregeling bestaande situaties & Handhaving 
 

4.1 Overgangssituatie 
Op dit moment vindt er her en der reeds kleinschalige studentenhuisvesting plaats in reguliere 
woningen. Deze woningen kunnen onder een overgangsregeling vallen, mits aan de gestelde 
voorwaarden uit dit beleid wordt voldaan. Voor voorwaarden waar in bepaalde situaties wellicht niet 
(per direct) aan voldaan kan worden, zoals het afstandscriterium of het maximaal aantal gehuisveste 
studenten, zijn onder deze overgangsregeling uitzonderingen mogelijk. De overgangsregeling ziet er 
als volgt uit: 
 
1) Onder deze overgangsregeling valt het gebruik van alle woningen die op de datum van 

vaststelling van deze beleidsregels (30 oktober 2014) aantoonbaar als studentenwoning in 
gebruik zijn en waarvoor vóór 1 mei 2015 een complete vergunningaanvraag is ingediend.  
Voor deze woningen kan een omgevingsvergunning voor gewijzigd gebruik worden verleend, 
mits aan de voorwaarden uit dit beleid wordt voldaan. 
 

2) Wanneer binnen een afstand van 100 meter reeds andere woningen legaal worden gebruikt voor 
studentenhuisvesting of huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, dan zal slechts vergunning 
worden verleend voor het legaliseren van het gewijzigd gebruik van de aangevraagde woning, 
indien uit gemeentelijk onderzoek voldoende duidelijk is gebleken dat de reguliere omwonenden 
tot het moment van aanvraag van de vergunning geen overwegende bezwaren hebben gehad 
(bv. meerdere formele verzoeken om handhaving of klachten bij de politie) tegen het 
betreffende gebruik van de woning en tevens aan alle overige voorwaarden wordt voldaan zoals 
omschreven in paragraaf 3.4.2 van dit beleid. 
 

3) Indien er sprake is van andere woningen die legaal worden gebruikt voor studentenhuisvesting 
of huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten binnen een afstand van 100 meter én er is sprake 
geweest van overwegende bezwaren zoals bedoeld onder 2, dan zal geen vergunning worden 
verleend en dient het gebruik binnen één jaar definitief te beëindigd te worden. 
 

4) In het geval er sprake is van een woning waarin meer dan 6 studenten zijn gehuisvest, dient zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van één jaar na vergunningverlening het 
aantal studenten definitief terug te zijn gebracht tot het maximale aantal van 6 studenten, tenzij 
dit vanuit (brand)veiligheidsoverwegingen uiteraard eerder vereist is. Deze termijn zal als (extra) 
voorwaarde aan de vergunning worden gekoppeld. 

 

4.2 Handhaving 
Door de gemeenteraad wordt jaarlijks het Programma Vergunningen & Handhaving voor onder 
andere ruimtelijke ordening vastgesteld. De huisvesting van studenten valt onder toezicht en 
handhaving van omgevingsvergunningen en ruimtelijke ordening. Zo worden bijvoorbeeld de in dit 
beleid gestelde voorwaarden afgedwongen via het RO-instrumentarium.  De doelstelling voor het 
toezicht en de handhaving op ruimtelijke ordening in het Programma luidt als volgt: 
‘Het gebruik van de gronden en gebouwen en de daarvoor verleende vergunningen zijn in 
overeenstemming met het ruimtelijke beleid. Hiertoe worden gebieden, volgens een nog te bepalen 
prioriteit, gecontroleerd en 80% van alle locaties waar een signaal over is ontvangen worden 
gecontroleerd. Na de hercontrole voldoet 80% aan de regels.’  
Ook studentenhuisvesting maakt deel uit van deze doelstelling. 
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Daarnaast kan toezicht en handhaving op brandveilig gebruik een rol spelen bij studentenhuisvesting. 
Dit is uitbesteed aan de Brandweer Flevoland. Voor dit aspect is als doelstelling geformuleerd om 
‘door preventief en repressief toezicht en handhaving de brandveiligheid optimaliseren’. 
 
Woningen Oost Flevoland Woondiensten (OFW) 
Indien voormalige woningen van woningbouwvereniging OFW worden gebruikt voor de huisvesting 
van studenten is er eventueel nog een andere wijze van handhaving mogelijk. 
Bij de verkoop van woningen door OFW wordt in de akte van levering opgenomen dat verhuur van 
de betreffende woningen niet is toegestaan, omdat de woningen in principe bedoeld zijn voor 
starters op de woningmarkt. Ook wordt dan altijd een kettingbeding opgenomen, zodat bij 
doorverkoop deze voorwaarde in stand blijft. Hieraan is tevens een boetebepaling gekoppeld. OFW 
zal op basis hiervan handhavend optreden als er sprake is van verhuur van woningen (t.b.v. 
huisvesting  studenten) die door OFW zijn verkocht. 
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