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Aanleiding

Op 11 mei 2020 hebben de raadsleden Brok en Van Esch een initiatiefvoorstel ingediend met het 
verzoek dit te agenderen voor de eerstvolgende informatievergadering. Het onderwerp van dit 
initiatiefvoorstel is bouwen naar behoefte: meer bouwen voor starters en senioren. Voorgesteld 
wordt:

● ‘bijgevoegde doelgroepenverordening starters vast te stellen’;
● ‘bijgevoegde doelgroepenverordening senioren vast te stellen’;
● ‘dat de gemeente Heusden vanaf dit moment gaat eisen dat bij elk nieuw bestemmingsplan de 

noodzakelijke starterswoningen te bouwen dientengevolge per jaar minimaal 10% van de 
totale te bouwen woningen in Heusden starterswoningen (sociale koop gericht op de 
doelgroep starters) moeten zijn’;

● ‘dat de gemeente Heusden vanaf dit moment gaat eisen dat bij elk nieuw bestemmingsplan de 
noodzakelijke seniorenwoningen te bouwen dientengevolge per jaar minimaal 10% van de 
totale te bouwen woningen in Heusden seniorenwoningen (sociale koop gericht op de 
doelgroep senioren) moeten zijn’;

● ‘dat de gemeente Heusden gaat onderzoeken of de bouw van starters en seniorenwoningen 
op NIEGG-gronden1 binnen de bebouwde kom of grenzend aan de bebouwde kom mogelijk 
is’;

● ‘dat het college gaat onderzoeken of, om invulling te kunnen geven aan de behoefte aan 
starters en seniorenwoningen, ook particuliere initiatieven geschikt zijn’;

● ‘dat het college uiterlijk bij de behandeling van de geactualiseerde Woonvisie terug komt met 
de uitkomsten van deze onderzoeken’.

In artikel 40 van het Reglement van orde voor de raad Heusden 2018 is opgenomen dat het college 
binnen vier weken na het indienen van het initiatiefvoorstel haar wensen of bedenkingen kenbaar kan 
maken. Met deze raadsinformatiebrief geven wij hier invulling aan.  

Informatie

Aanleiding 
In de aanleiding van het initiatiefvoorstel wordt aangegeven dat er in Heusden volop wordt gebouwd. 
Geconcludeerd wordt echter dat er te weinig ingezet wordt op de bouw van haalbare en betaalbare 
starterswoningen in de gemeente en dat er een grote behoefte is aan seniorenwoningen.  

Wij zijn van mening dat als het gaat om de bouw van haalbare en betaalbare starterswoningen we op 
het vlak van de sociale huurwoningen een aantal stappen voorwaarts hebben gezet. De doelstelling 

1 Niet in exploitatie genomen gronden



was om 300 sociale huurwoningen te realiseren binnen een tijdsbestek van  4 jaar. Hiervan zijn er 
inmiddels circa 140 gerealiseerd en liggen de plannen klaar om er in 2020 en 2021 nog 100 aan toe te 
voegen. Voor de overige 60 wordt momenteel gezocht naar geschikte locaties (bij voorkeur in 
Drunen). Daarnaast zijn er in de prestatieafspraken met woonveste afspraken gemaakt over 
woningzoekenden met een middeninkomen (> €39.005). Zij worden in het geliberaliseerde deel van 
hun woningbezit (boven de huurtoeslaggrens) gefaciliteerd. Woonveste streeft naar een toename van 
300 naar 600 geliberaliseerde huurwoningen voor deze doelgroep. Ook zijn er de afgelopen jaren op 
diverse plekken betaalbare koopwoningen gerealiseerd (te denken valt aan de Frans Halslaan, 
Valeriusstraat en Beukstraat in Drunen. Akkerpad, Wolput en Parklaan in Vlijmen. Donkhof in 
Haarsteeg, Th. Rijkenstraat in Elshout en de Abt van Grevenboekstraat in Herpt).  

De afgelopen jaren is een tweetal door ons aangedragen initiatieven voor deze doelgroep overigens 
door uw raad afgewezen. Daarbij gaat het om de realisatie van goedkope koopwoningen in de Kees 
Klerkxstraat in Vlijmen (2013) en de realisatie van sociale huurwoningen op het Oranjeveld in Drunen 
(2017).  

Tenslotte biedt de bestaande woningvoorraad ook mogelijkheden voor starters. Op Funda staan 
regelmatig woningen te koop onder de € 200.000 en tussen € 200.000 en € 225.000, zowel in Drunen, 
Vlijmen als Oudheusden 

Behoefte
In het initiatiefvoorstel wordt de behoefte geïllustreerd aan de hand van de conclusies die getrokken 
worden in het woonwensenonderzoek gemeente Heusden 2019. Daarnaast worden de 
aandachtspunten van de provincie op het vlak van wonen benoemd. 

Wij zijn ons bewust van de behoefte aan kleinere woningen, voor 1- en 2 persoonshuishoudens. In 
onze woningbouwprogrammering is daar zeker aandacht voor. Daarnaast zijn wij van mening dat in 
nieuwbouwwijken zoals Geerpark of De Grassen, naast de sociale huur, goedkope koop en midden 
huur, ook grotere woningen moeten worden gebouwd om een gedifferentieerde en leefbare wijk te 
krijgen. De wijze waarop (en voor welke doelgroepen) we van de mogelijke extra ruimte in de 
woningbouwprogrammering gebruik gaan maken, nemen we op in de woonvisie. Dat kan bijvoorbeeld 
in de 2e fase van De Grassen, maar ook door diverse (particuliere) inbreidingslocaties hiervoor te 
bestemmen. 

Problemen voor starters en senioren op woningmarkt 
Op pagina 3 en 4 van het initiatiefvoorstel worden de problemen voor starters en senioren op de 
woningmarkt geschetst. 

Voor wat betreft de starters is het grootste probleem op de woningmarkt de groep die te veel inkomen 
heeft voor een sociale huurwoning, maar te weinig inkomen om voldoende hypotheek te krijgen. Dit 
probleem wordt met name veroorzaakt door landelijke regelgeving (voor wat betreft 
hypotheekverschaffing) en de gestegen bouwkosten van nieuwbouwwoningen. Op dit moment is de 
situatie zo dat er geen woningen gerealiseerd kunnen worden onder de € 200.000 zonder dat er 
sprake is van een vorm van subsidiëring2. Voor wat betreft de sociale huur is het zo dat starters vaak 
over een te korte inschrijftijd beschikken om snel in aanmerking te komen voor een huurhuis.     

In het initiatiefvoorstel wordt gesteld dat de verkoopprijzen in Heusden procentueel harder gestegen 
zijn dan in Waalwijk, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. In het voorstel wordt echter niet duidelijk om welke 
periode het gaat, daarnaast wekt een dergelijke stelling de suggestie op dat dat ook in absolute zin 
het geval is. Zeker ten opzichte van ’s-Hertogenbosch is dit niet het geval. De afgelopen jaren is er 

2 Bijvoorbeeld dmv lagere grondprijzen. Wij zien wel mogelijkheden in de realisatie van bijvoorbeeld “ tiny houses” of kleinere 
appartementen. 



juist een grote groep die uit ’s-Hertogenbosch afkomstig is die in onze gemeente, met name in 
Vlijmen, een woning vindt die veel betaalbaarder is dan in hun eigen gemeente. Dat er relatief meer 
jongeren uit Heusden vertrekken naar steden zoals ’s-Hertogenbosch, Tilburg maar ook andere 
universiteitssteden is van alle tijden en heeft over het algemeen met andere aspecten te maken dan 
de beschikbaarheid van geschikte huisvesting. 

Wij delen uw constatering dat er een tekort is aan 1- of 2- persoonswoningen voor senioren. Een 
behoorlijk gedeelte van de nieuwbouw in de afgelopen jaren bestond dan ook uit nultredenwoningen. 
Uit het woonwensenonderzoek en onze praktijkervaring blijkt echter ook dat verreweg het grootste 
deel van de senioren bij voorkeur in de eigen woning wil blijven wonen.

Wat willen we bereiken / conclusie
Het college kan zich vinden in de doelen en de conclusie die in het initiatiefvoorstel worden genoemd. 
Daarbij wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan Steenenburg net is vastgesteld en in dit plan volop 
ruimte is voor seniorenwoningen.  
   
Oplossing
Als oplossing op de hierboven geschetste problematiek wordt voorgesteld twee 
doelgroepenverordeningen (één ten behoeve van starters en één ten behoeve van senioren) vast te 
stellen. Het beoogde doel van deze verordeningen is om in bestemmingsplannen een bepaald 
percentage sociale koop voor beide doelgroepen af te dwingen. Daarnaast wordt gevraagd onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden om de zogenaamde NIEGG gronden die in eigendom zijn van de 
gemeente, in te zetten voor de betreffende doelgroepen. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor 
leeftijdsbestendig bouwen. 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro)3 en het besluit ruimtelijke ordening (Bro) biedt gemeenten de 
mogelijkheid om per deelgebied in bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage van 
categorieën woningen wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen. Dit kan voor de categorieën sociale 
huur, middeldure huur, sociale koop (de wettelijk maximale prijs is € 200.000 V.O.N.) en particulier 
opdrachtgeverschap. De afbakening van de doelgroepen krijgt zijn vertaling door het instellen van  
maximale inkomensgrenzen. In de doelgroepenverordening definieert de gemeente de doelgroepen 
en de instandhoudingstermijnen. De doelgroepenverordening vormt daarmee de wettelijke basis voor 
het doorvoeren van gemeentelijk woonbeleid in bestemmingsplannen. De doelgroepenverordening 
heeft alleen betrekking op nieuwbouw. Om de doelgroepenverordening te kunnen toepassen moet dit 
in het betreffende bestemmingsplan en/of het bijbehorende exploitatieplan vastgelegd worden. Alleen 
dan kan de doelgroepenverordening worden toegepast. 

Wij vragen ons af in hoeverre de voorgestelde verordeningen juridisch houdbaar zijn. Zoals hierboven 
is aangegeven worden doelgroepen gedefinieerd aan de hand van maximale inkomensgrenzen. In de 
verordening starters wordt ook de doelgroep starters an sich gedefinieerd als doelgroep die in 
aanmerking zou kunnen komen voor een sociale koopwoning. In de verordening senioren wordt 
helemaal geen maximale inkomensgrens bepaald. Wij vragen ons af hoe een dergelijke formulering 
zich verhoudt tot het recht op vrije vestiging.4 Op de doelgroepenverordening van de gemeente 
Zaanstad (2020) na komen wij ook geen enkele doelgroepenverordening tegen waarin deze wijze van 
doelgroepen definiëring wordt toegepast.   

3 De Wro zal naar verwachting in de loop van1 januari 2022 vervangen worden door de omgevingswet. Daarbij hoort ook de 
aanvullingswet grondeigendom die het mogelijk maakt om eisen te stellen aan sociale huur, sociale koop en middenhuur. De 
verwachting is dat deze wet ook in de loop van 2020 in werking zal treden. 
4 Er moet ook voor worden gewaakt dat de verschillende doelgroepenverordeningen elkaar of de reeds bestaande Verordening 
doelgroepen sociale woningbouw overlappen; de rechter zou in het voorkomende geval de toegepaste verordening dan 
onverbindend kunnen verklaren ! 



Op 14 januari 2014 heeft u de Verordening doelgroepen sociale woningbouw Heusden vastgesteld. 
Aanleiding voor deze verordening was de intentie om samen met Woonveste afspraken te maken over 
de gezamenlijke ontwikkeling van Geerpark. Sindsdien zijn er geen bestemmingsplannen en/of 
exploitatieplannen meer vastgesteld, waarbij het wenselijk was de doelgroepenverordening toe te 
passen. 

Hier is een aantal redenen voor te benoemen. Bij een aantal recente bestemmingsplannen 
(bijvoorbeeld Dillenburg, Victoria, De Gorsen5 en Lavendelpark) is er bewust voor gekozen geen 
voorwaarden te stellen, omdat de nadruk lag op het op orde brengen van de gemeentelijke financiën 
c.q. taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen. Daarnaast is er bewust voor gekozen de 
bestemmingsplannen zo flexibel mogelijk te houden, zodat  snel kan worden ingespeeld op 
veranderingen in de markt. Van veel van de grotere woningbouwlocaties was / is de gemeente mede 
eigenaar waardoor er relatief eenvoudig (anterieure overeenkomst) voorwaarden kunnen worden 
opgelegd. Tot slot worden ten aanzien van de sociale huur rechtstreeks (prestatie)afspraken gemaakt 
met Woonveste.    

Afgezien van de juridische houdbaarheid hebben wij vragen bij de praktische uitvoerbaarheid van de 
voorgestelde oplossingen. Geldt de 10% voor elk individueel bestemmingsplan? Zo nee, hoe zorg je 
er dan voor dat dit percentage over de gehele gemeente jaarlijks gehaald wordt? Hoe zorg je ervoor 
dat de instandhoudingstermijn wordt nageleefd? Ga je daarvoor een systeem met 
huisvestingsvergunningen optuigen of hoe zorg je er anders voor dat de woningen bij verkoop 
beschikbaar blijven voor de doelgroep? Ga je tussentijds inkomenstoetsen uitvoeren om te controleren 
of bewoners qua inkomen nog steeds tot de doelgroep behoren? Hoe zorg je ervoor dat deze sociale 
koopwoningen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden voor deze VON-prijzen?

Naast de juridische houdbaarheid en de praktische uitvoerbaarheid zijn ook de financiële gevolgen 
van dit voorstel onvoldoende in beeld. Tenslotte is het de vraag of dit voorstel de meest effectieve en 
efficiënte manier is om het geschetste probleem op te lossen. Wij denken van niet.

Het enige bestemmingsplan dat ruimte biedt aan een fors aantal woningen en wat nog in de planning 
zit is de Grassen. Daarvan zijn wij eigenaar en kunnen we zelf bepalen wat en hoe er gebouwd wordt. 
Er zijn ook al afspraken gemaakt met van Wanrooij die een bouwclaim op het gebied heeft (1/3 sociale 
huur/koop, 1/3 projectmatig en 1/3 vrije kavels). Deze afspraken kunnen aangepast worden. Dat heeft 
dan weer mogelijk wel effect op de grondexploitatie en kan leiden tot een lagere winstmarge. 

Voor wat betreft de kleinere inbreidingsplannen, die uitermate geschikt kunnen zijn voor woningen 
voor deze doelgroepen6, zien wij ook kansen. Aangezien de gemeente medewerking moet verlenen 
aan een wijziging van het bestemmingsplan kunnen voorwaarden gesteld worden aan het type 
woningen dat gebouwd kan worden. Daarbij is het denkbaar dat er beleidsregels worden opgesteld 
waarbij medewerking afhankelijk is van de mate waaraan het initiatief bijdraagt aan de prioriteiten die 
de gemeente stelt. Door bijvoorbeeld maximum eisen te stellen aan het aantal m2’s, het aantal 
kamers of de mate van levensloopbestendigheid kan gestuurd worden op de geschiktheid van de 
woning voor een of meerdere geprioriteerde doelgroepen. 

In reactie op uw voorstel om te onderzoeken of de bouw van starters- en seniorenwoningen op NIEGG 
gronden, binnen de bebouwde kom of grenzend aan de bebouwde kom mogelijk is, het volgende. Op 
dit moment zijn er op deze gronden geen concrete plannen voor woningbouw. Wij zijn echter zeker 
bereid de mogelijkheden te onderzoeken. 

5 Met de ontwikkelaar van de Gorsen is afgesproken dat in het project 10 sociale huurwoningen gerealiseerd worden, dit 
betekende een lagere opbrengst van € 150.000 
6 Naast de doelgroepen starters en senioren zien wij ook mogelijkheden voor sociale en middenhuur, combinaties op het 
gebied van wonen / zorg en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 

https://www.heusden.nl/BIS/Archief/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering_18_februari_2014/Verordening_doelgroepen_sociale_woningbouw_gemeente_Heusden


Tenslotte zijn wij van mening dat de beste manier om starters, senioren en andere doelgroepen aan 
een geschikte woning te helpen is om vooral veel en gedifferentieerd te bouwen. Zelfs door het 
bouwen van duurdere woningen stimuleer je doorstroming op de woningmarkt waardoor ook voor 
starters goedkopere bestaande woningen op de markt komen. In dat opzicht heeft Heusden het 
volgens CBS in 2019 uitstekend gedaan met de realisatie van 4337 nieuwe woningen, oftewel 2,3% 
van de bestaande voorraad8.    

Conclusie
Wij kunnen ons voor een groot deel vinden in de probleemanalyse uit het initiatievoorstel ‘bouwen 
naar behoefte: meer bouwen voor starters en senioren’. Wij verschillen echter van mening als het gaat 
om de gekozen oplossingen en zetten onze vraagtekens bij de juridische houdbaarheid en praktische 
uitvoerbaarheid van de voorgestelde oplossingen. Het realiseren van een woningbouwproject is een 
ingewikkeld traject wat vanuit meerdere invalshoeken bekeken moet worden. Naast een 
volkshuisvestelijke kijk op de materie is het onze verantwoordelijkheid om ook andere aspecten mee 
te nemen in een integrale afweging. Daarbij moet gedacht worden aan stedenbouwkundige inpassing 
van de plannen, draagvlak in de directe omgeving en zeker ook de financiële (on)mogelijkheden. 

Wij van mening dat we met de realisatie van onze woningbouwplannen (indirect) al voor een deel 
tegemoet komen aan de behoeften van de in het initiatiefvoorstel genoemde doelgroepen. Voor het 
terugdringen van de geconstateerde tekorten zien wij mogelijkheden in de Grassen en door middel 
van het aanpassen van de voorwaarden die gehanteerd worden bij de beoordeling van nieuwe 
inbreidingsplannen. Wij waarderen uw aandacht voor de doelgroepen, delen grotendeels uw analyse 
maar denken dat er betere en effectievere mogelijkheden zijn om op korte termijn te voorzien in meer 
en geschikte woningen voor starters en senioren. Wij zouden de discussie graag met u voeren bij de 
bespreking van de woonvisie in de raadscyclus van 22 september a.s. 

7 Dit aantal wijkt af van het aantal wat eerder dit jaar gecommuniceerd is de reden hiervan is dat appartementen van 
bijvoorbeeld het Gastenhuis meegenomen zijn in de telling van de CBS, en in onze telling niet. 
8 Daarmee bezet Heusden de 14de plaats van gemeenten die in 2019 procentueel de meeste woningen hebben toegevoegd 
aan de woningvoorraad. 


