
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 20 maart 2018 

Onderwerp: woningbouw 

Doel: ter kennisname / ter informatie 

Aanleiding: vaststelling woningbouwplanning 2018 en verder 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Vandaag hebben wij de woningbouwplanning voor 2018 en verder vastgesteld (bijgaand treft u het 

collegevoorstel aan). In de periode van 2018 tot en met 2027 zijn er in de hele gemeente 2186 

woningen gepland. Met deze memo informeren wij u over de woningen die gereed zijn gekomen in 

2017 en geven wij een doorkijk naar de verwachte woningbouw in 2018. Ook attenderen wij u op een 

komend raadsvoorstel over een langere looptijd van de grondexploitatie van De Grassen. 

 

Informatie 

 

Woningbouw 2017 

In onze gemeente zijn er 2017 in totaal 175 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In tabel 1 ziet u de 

verdeling naar kern, project en woningtype. 

 

Tabel 1: Opgeleverde woningbouw 2017 

Kern/Project Type woning Totaal 

 Appartement Patio Rij-/hoek 2-onder-1-kap Vrijstaand / kavel  

Drunen      47 

Birmalaan/Bruneilaan    6 2 8 

Dillenburg  10 12 4 1 27 

Grotestraat 161 8     8 

Particulieren  1   3 4 

       

Haarsteeg      20 

Donkhof   16   16 

Willy v/d Berkstraat      1 1 

Particulieren     3 3 

       

Herpt      2 

Groenstraat     2 2 

       

Nieuwkuijk      1 

Particulieren     1 1 

       

Vlijmen      105 

Centrumplan 24     24 

De Grassen fase 1a    2 18 20 

Geerpark  7 5 8 11 31 

Villapark Lavendel   9 13 4 26 

Particulieren     4 4 

       

Totaal 32 18 42 33 50 175 



 

 

 

In het centrumplan Vlijmen zijn veertien sociale huurappartementen opgeleverd. De overige woningen 

zijn in het koopsegment. Van de 175 woningen zijn 62 nultreden1 en 113 niet nultreden woningen 

opgeleverd.  

 

Door de sloop van twee woningen en de realisatie van drie woningen met een Ruimte-voor-Ruimte 

titel (die niet meetellen voor de woningbouwplanning), zijn er per saldo 170 woningen aan de 

woningvoorraad toegevoegd. 

 

Woningbouw 2018 

In 2018 wordt een groot aantal woningen opgeleverd. Per 1 januari 2018 zijn er ca. 300 woningen in 

aanbouw. Het totale aantal op te leveren woningen wordt geschat op ruim 400 woningen. Het 

overgrote deel hiervan wordt gebouwd op Dillenburg, Geerpark en de eerste fase van De Grassen.  

 

Tabel 2: Verwachte woningbouw 2018 

Kern/Project Type woning Totaal 

 Appar-

tement 

Patio Rij-/hoek 2-onder-1-

kap 

Vrijstaand / 

kavel 

 

Drunen      126 

Beukstraat    15   15 

Dillenburg   35 53 11 99 

J. v/d Meijdenstraat 10     10 

Particulieren     2 2 

       

Elshout / Nieuwkuijk  

/ Hedikhuizen  

      

4 

Particulieren     4 4 

       

Haarsteeg      12 

Willy v/d Berkstraat      9 9 

Particulieren     3 3 

       

Herpt      6 

Dorpshuis 2     2 

Groenstraat    1  1 

Wielblok     3 3 

       

Heusden      2 

Wijksestraat   2   2 

       

Vlijmen      263 

Centrumplan 7     7 

De Grassen fase 1a    2 5 7 

De Grassen fase 1b,c*   70 26 10 106 

Geerpark   96 17 12 125 

De Hooge Bank     1 1 

Villapark Lavendel   1 6 7 14 

Particulieren     3 3 

       

Totaal 19 0 219 105 70 413 

* Het Gastenhuis biedt daarnaast ruimte aan negentien onzelfstandige wooneenheden. 

                                                      
1 In een nultredenwoning zijn de woonkamer, keuken, badkamer en één slaapkamer zonder traplopen bereikbaar. 



 

 

 

In 2018 worden naar verwachting 81 sociale huurwoningen opgeleverd. Hiervan worden er achttien in 

de eerste fase van De Grassen gerealiseerd en 63 in Geerpark. Op 22 maart a.s. wordt gestart met de 

bouw van 50 appartementen in het sociale segment bij het Van Houtplein (Vliedberg, Vlijmen). Deze 

zijn niet opgenomen in tabel 2, omdat de verwachting is dat deze begin 2019 worden opgeleverd.  

 

Grondexploitatie De Grassen 

In de huidige woningbouwplanning is voor De Grassen een aanpassing in de fasering opgenomen. 

Hierdoor neemt de looptijd van de grondexploitatie van het project De Grassen toe tot meer dan de 

algemene richttermijn van tien jaar. Op basis van de verslaggevingsregels (zoals vastgelegd in het 

BBV) moet de raad een langere looptijd van de grondexploitatie formeel autoriseren. Voor de 

raadsvergadering van 8 mei 2018 volgt daarom een voorstel met bijbehorende motivatie op grond 

waarvan de raad de langere looptijd van de grondexploitatie formeel kan bekrachtigen. Dat is nodig 

om met deze langere termijn te mogen rekenen bij de actualisatie van de grondexploitatie. 
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Collegevoorstel 
 
 

Aanleiding / voorgeschiedenis 

In november 2017 heeft u het concept van de woningbouwplanning voor 2018 voor kennisgeving 

aangenomen. Deze is toen als bijlage bij het raadsvoorstel over de uitgangspunten voor de herziening van 

de grondexploitaties gevoegd.  

 

Dit voorstel heeft tot doel de definitieve woningbouwplanning voor 2018 vast te stellen en deze, in de vorm 

van de woningbouwmatrix, aan de provincie toe te sturen. Verder wordt voorgesteld om de raadsleden te 

informeren over de gereed gekomen woningen in 2017 en de verwachte woningbouw voor 2018.  

 

Feitelijke informatie 

Jaarlijks wordt de gemeentelijke woningbouwplanning herzien en door u vastgesteld. De 

woningbouwplanning van 2018 toont alle nieuw te realiseren woningen in de periode tot 1 januari 2040. In 

mei 2017 heeft de provincie de prognosecijfers voor de ontwikkeling van de bevolking en woningvoorraad 

voor het laatst geactualiseerd. De provinciale prognoses van 2017 vormen daarom de basis voor de 

herziening van de woningbouwplanning van dit jaar.    

 

Vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2040 heeft de provincie voor onze gemeente een toevoeging van in totaal 

3.270 woningen geprognosticeerd1. In 2017 zijn er in onze gemeente 175 woningen opgeleverd. Hiervan 

hebben drie woningen een Ruimte-voor-Ruimte titel. Deze woningen tellen niet mee voor de 

woningbouwproductie. Ook zijn er in het afgelopen jaar twee woningen gesloopt. Dit betekent een totale 

toevoeging van 170 woningen in 2017. De woningbouw die vanaf 1 januari 2018 nog kan worden 

toegevoegd in de periode tot 2040 komt daarmee op 3100 woningen. Hiervan mogen er 2130 woningen in 

de eerste tien jaar worden gerealiseerd, de periode waarop wordt getoetst in kader van de 

bestemmingsplannen. In onderstaande tabel is te zien hoeveel woningen er in de komende jaren in de 

woningbouwplanning zijn opgenomen. Dit is afgezet tegen de geprognosticeerde aantallen van de provincie. 

 

Tabel 1: Aantallen woningen planning versus prognose 

 Gemeentelijke 

planning 

Provinciale 

 prognose 

Verschil 

2018-2022 1397 1040 + 357 

2023-2027 789 1090 - 301 

2028-2040 879 970 - 91 

TOTAAL  3065 3100 - 35 

 

Het totaal aantal geplande woningen in onze gemeente in de periode tot 2040 past binnen de prognoses van 

de provincie. In de eerste tien jaar, de periode waarop getoetst wordt in het kader van de 

bestemmingsplannen, zit een klein overschot in de gemeentelijke planning (+56 woningen). Dit wordt met 

name veroorzaakt door het hoge aantal geplande woningen in de eerste vijf jaar. Ondanks de hoge aantallen 

in 2018 en 2019, is het de verwachting dat de planning voor deze jaren wel realistisch is. De ruimtelijke 

procedure voor de meeste van deze projecten is doorlopen en de woningmarkt is op dit moment erg gunstig. 

Per 1 januari 2018 staan er ca. 300 woningen in aanbouw. Het overgrote deel hiervan wordt gebouwd op 

Dillenburg, Geerpark en de eerste fase van De Grassen. 

 

                                                      
1 Woningbouwvoorraad scenario ‘hoog’: 21.620 woningen op 1 januari 2040. Dit is de maximaal verwachte en beoogde 

woningvoorraad. 
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Behalve op aantallen stuurt de provincie ook op harde plancapaciteit. De harde plancapaciteit betreft 

mogelijkheden voor het bouwen van woningen die zijn opgenomen in onherroepelijke of vastgestelde 

bestemmingsplannen. In totaal heeft onze gemeente op dit moment een harde plancapaciteit voor 1441 

woningen. Dit is 67,7% van de woningbouwopgave voor de komende tien jaar. Dit percentage is gestegen 

ten opzichte van vorig jaar omdat er nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld, waaronder De Gorsen, 

Victoria en de Parklaan. 

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de woningbouwplanning van 2017 zijn de versnelling van De 

Gorsen en Victoria. Voor beide projecten is in 2019 een hoger aantal opgenomen dan in de voorgaande 

planning. Het totale aantal woningen blijft ongewijzigd. Ook voor De Grassen is een aanpassing in de 

fasering opgenomen. Eerst wordt een bestemmingsplan opgesteld voor de tweede fase, het gebied ten 

zuiden van de Vijfhoevenlaan. Pas daarna worden de vervolgfasen in procedure gebracht. De totale 

doorlooptijd van het project neemt toe. 

 

In de planning is op de lange termijn ruimte gereserveerd voor nieuwe, nog niet concrete 

herstructureringslocaties binnen de bestaande kernen. Aangezien in de komende tien jaar bijna driekwart 

van de woningen op uitbreidingslocaties wordt gerealiseerd (Geerpark, De Grassen, De Gorsen, Victoria, 

Landgoed Steenenburg), is het niet de verwachting dat er in de nabije toekomst meer of andere 

uitbreidingslocaties nodig zijn voor het opvangen van de groei van de woningbehoefte. Dit betekent dat er 

voornamelijk binnen de bestaande kernen zal worden gekeken naar mogelijkheden. 

 

Afweging 

De woningbouwplanning komt voor de eerste vijf jaar en de hierop volgende jaren overeen met de 

grondexploitaties en al gemaakte afspraken. Het voorstel is om de woningbouwplanning voor 2018 en verder 

vast te stellen en de woningbouwmatrix aan de provincie te sturen. 

 

Inzet van middelen 

De woningbouwplanning en de grondexploitaties zijn op elkaar afgestemd. Bij de herziening van de 

grondexploitaties worden de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt.  

 

Risico's 

De huidige woningbouwplanning biedt op de korte en middellange termijn weinig ruimte voor nieuwe 

initiatieven. Voor veel plannen is de ruimtelijke procedure al doorlopen of zijn er (contractuele) 

verplichtingen. Wanneer het toch wenselijk is om medewerking te verlenen aan een nieuw initiatief, gaat dit 

in principe ten koste van aantallen woningen op een andere locatie. Dit kan gevolgen hebben voor de 

grondexploitaties of de taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen.  

 

De gemeentelijke woningbouwplanning is gebaseerd op de provinciale prognoses voor de woningvoorraad. 

Deze prognoses worden elke vier jaar bijgesteld. Dit betekent dat het aantal woningen dat onze gemeente 

mag realiseren, in 2021 opnieuw kan wijzigen. Afhankelijk van het type bijstelling kan dit zowel positieve als 

negatieve gevolgen hebben voor de gemeentelijke woningbouwplanning. 

  

Procedure / vervolgstappen 

Wanneer u besluit de woningbouwplanning voor 2018 en verder vast te stellen, wordt de woningbouwmatrix 

aan de provincie gestuurd. Ook worden de raadsleden met de bijgevoegde memo geïnformeerd over het 

aantal gereed gekomen woningen in 2017 en het verwachte aantal op te leveren woningen in 2018.  

 

Wanneer er gedurende het jaar aanleiding ontstaat voor een belangrijke wijziging in de 

woningbouwplanning, bijvoorbeeld door het toevoegen, verwijderen of temporiseren van een locatie, wordt 

dit ter besluitvorming aan u voorgelegd.  
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Voorgenomen besluit 

Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 
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BESLUIT 

 

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 20 maart 2018 

 

besloten:  

 

 de ‘woningbouwplanning 2018 en verder’ vast te stellen; 

 de woningbouwplanning, in de vorm van de woningbouwmatrix, aan de provincie toe te sturen; 

 de raadsleden met de bijgevoegde memo te informeren over de gereedgekomen woningen in 2017 

en de verwachte woningbouw in 2018. 

 

 

namens het college van Heusden, 

de secretaris, 

 

 

 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans  

 


