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Amendement inbreidingsplannen 

Agendapunt 8 

Onderwerp: Woonvisie 

De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 22 september 2020 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor om: 

In de voorliggende Woonvisie 2020 — 2025 de onderstaande criteria vermeld op pagina 28 onder paragraaf 
7.3: 
'inbreidingslocaties waarbij meer dan Oen woning wordt toegevoegd worden (zowel voor gemeentelijke als 
particuliere initiatieven) gereserveerd voor sociale huurwoningen, starterswoningen (maximaal 70m2 ) en 
levensloopbestendige nuftreden seniorenwoningen (maximaal 1 bouwlaag met eventueel een kleine 
ondergeschikte opbouw, maximaal 3 kamers en gebouwd volgens de checklist levensloopbestendig bouwen). 
De bestaande beleidsregels worden hierop aangepast.' 

Te wijzigen in: 
'inbreidingslocaties waarbij meer dan een woning wordt toegevoegd worden (zowel voor gemeentelijke als 
particuliere initiatieven) gereserveerd voor minimaal 50% sociale huurwoningen en/of starterswoningen 
(maximaal 70m2 ) en/of levensloopbestendige nultreden seniorenwoningen (maximaal 1 bouwlaag met 
eventueel een kleine ondergeschikte opbouw, maximaal 3 kamers en gebouwd volgens de checklist 
levensloopbestendig bouwen). Bii de ontwikkeling van oneven woninqen wordt het minimaal te realiseren 
woninqen naar beneden toe afqerond. De bestaande beleidsregels worden hierop aangepast.' 

Toelichting: 
De gemeente Heusden heeft een forse opgave voor het realiseren van sociale huurwoningen, starters- en 
seniorenwoningen. Deze opgave kan alleen gerealiseerd worden afs we daarvoor zowel uitbreidings- als 
inbreidingslocaties van zowel gemeente als van particulieren gebruiken. De inbreidingslocaties, die 
voomamelijk ontwikkeld worden door particuliere initiatieven, krijgen in de Woonvisie zoals deze nu voor ligt 
een 100% opgave als het gaat om sociale huur- en/of starters- en/of seniorenwoningen. De uitbreidingslocaties 
zijn veelal groter van opzet, waardoor een mix van woningen eenvoudig gerealiseerd kan worden. Echter deze 
mix moet ook mogelijk zijn bij inbreiding om, naast het kunnen leveren van eenduidig maatwerk op een 
bepaalde locatie (zonder willekeur), de ontwikkeling rendabel te maken. 
Met het beleid dat nu in de Woonvisie 2020 -2025 is geformuleerd worden particulieren en ontwikkelaars van 
inbreidingsplannen onvoldoende verleid om te ontwikkelen en haken hierdoor bij voorbaat af, omdat zij het 
plan niet rendabel kunnen maken. Wanneer de gemeente de geformuleerde doestellingen niet haalt komen de 
opgaven voor het realiseren van sociale huurwoningen, starters- en seniorenwoningen volledig bij de 
gemeente te liggen en dit heeft forse financiele consequenties voor de grondexploitatie. 
Door bij inbreiding eveneens te werken met een minimale percentages (minimaal 50% sociale huur- en/of 
starters- en/of seniorenwoningen) scheppen we vooraf duidelijkheid en worden particulieren en ontwikkelaars 
verleid om plannen te ontwikkelen. Er ontstaat dan een gelijk speelveld, waarbij eenduidig maatwerk mogelijk 
is. Er ontstaat geen willekeur en een regelmatig afwijken van de nieuw op te stellen beleidsregel is niet nodig. 
In de nog te wijzigen bestaande beleidsregels kan bovendien rekening worden gehouden met een afronding 
naar beneden voor het minimaal te realiseren aantal woningen, wanneer er sprake is van een initiatief met een 
oneven aantal woningen. Gespreid over de gehele gemeente, ook bij de kleinere inbreidingen zal hierdoor voor 
de doelgroepen (starters-, senioren- en huurwoningen) gebouwd gaan worden, zonder grote gevolgen voor de 
grondexploitatie van de gemeente. 
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Dit amendement is aangenomen / verworpen / ingetrokken 
De raadsgriffier 
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