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Beste meneer Meesters,
 
In antwoord op uw brief van 4 juni 2021 vindt u hieronder de beantwoording van 
uw schriftelijk gestelde vragen over de Regeling Woningbouwimpuls 2020.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van de Regeling Woningbouwimpuls 2020 en
het feit dat deze nu ook beschikbaar is voor de gemeente Heusden?

Antwoord 
Ja, we zijn op de hoogte van de regeling en de aanpassingen ten opzichte van 
eerdere tranches. Met name de verlaging van het aantal woningen van 500 naar 
200 in een projectgebied, vergroot de beschikbaarheid van de regeling voor onze 
gemeente. 

Vraag 2
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?

Antwoord 
We bekijken de mogelijkheden om gebruik te maken van de regeling. We kijken 
daarbij naar de twee locaties met minimaal 200 woningen, de Grassen en 
Steenenburg.

Vraag 3
Verwacht u dat het project De Grassen voor een impuls in aanmerking
kan komen?

Antwoord 
De beschikbaarheid van de regeling is door de verlaging van het aantal woningen 
toegenomen. Er blijven niettemin nog restricties, zoals een substantieel deel (50%) 
aan betaalbare woningen, het nog niet in uitvoering mogen zijn en een 
aantoonbaar financieel tekort op het betreffende project, waardoor de kans niet 
groot is dat De Grassen daadwerkelijk in aanmerking kan komen voor deze impuls. 
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Met vriendelijke groet, 

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 


