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Vragen artikel 43: Woningbouwimpuls 
 
Geacht college, 
 
Het aanpakken van het woningtekort is onverminderd urgent. Het Rijk heeft 
daarom de Regeling Woningbouwimpuls 2020 in het leven geroepen. Deze heeft 
als doel het versnellen van de woningbouw en het bouwen van meer betaalbare 
woningen. En daar profiteren vooral starters en mensen met een laag- of 
middeninkomen van, want het merendeel van de nieuwe woningen is voor hen 
bestemd. Na twee succesvolle tranches kunnen gemeenten in september 2021 
voor de derde keer projecten indienen voor de Woningbouwimpuls. Voor deze 
tranche is in totaal circa 250 miljoen euro beschikbaar. De Regeling Woningbouw-
impuls is aangepast waardoor de minimale projectomvang wordt verlaagd naar 
minimaal 200 woningen (in plaats van 500 woningen), waardoor 19 van de 31 
woningmarktregio’s en daarmee bijna 200 gemeenten in aanmerking kunnen 
komen voor een bijdrage uit de woningbouwimpuls. Zo kan ook de gemeente 
Heusden gebruik gaan maken van de derde tranche van de Regeling 
Woningbouwimpuls 2020, daar zij expliciet op de lijst van gemeenten genoemd 
worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van rijksoverheid.nl1   
 
Vragen aan het college: 

• Is het college op de hoogte van de Regeling Woningbouwimpuls 2020 en 
het feit dat deze nu ook beschikbaar is voor de gemeente Heusden?  

• Bent u voornemens om hier gebruik van te maken en daartoe een 
aanvraag in te dienen? Zo ja, voor welk projectgebied? Zo nee, waarom 
niet?  

• Verwacht u dat het project De Grassen voor een impuls in aanmerking 
kan komen?  

 
In afwachting van een spoedige reactie verblijven wij.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie DMP Heusden, 

Johan Meesters 
Raadslid                                                                           

                                                        
1 https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/derde-ronde-woningbouwimpuls-nu-vanaf-200-

woningen  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/woningbouwimpuls  
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