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Fractie VVD 

Onderwerp Woningbouw Haaften 

 
 
De heer Ophoff heeft ingesproken op onze raadsvergadering 31-01-23. 

Vraag 1 

Hier heeft hij de problematiek aangegeven, dat blijkbaar de woningbouw Haaften Noord volledig 

stagneert en niet wordt opgepakt. 

Klopt dit? 

Zo ja, waarom niet? 

 

Antwoord: 

Nee, dit klopt helemaal niet. Het verzoek van deze initiatiefnemer zal worden afgewogen in het kader 

van de kansenkaart die voor Haaften wordt opgesteld. In Haaften zijn er op dit moment ook 

verschillende andere initiatieven in de vorm van mogelijke uitbreidingslocaties aanwezig. Deze 

initiatieven en wellicht nieuwe locaties dienen tegen elkaar afgewogen te worden in het kader van de 

kansenkaart. Het is de bedoeling dat hierbij de juiste woning, op de juiste plaats, op het juiste moment 

wordt gebouwd. Om te voorzien in de behoefte voor de inwoners van het dorp Haaften en binnen de 

door uw raad vastgestelde kaders van de woonvisie, wordt de kansenkaart opgesteld. De kansenkaart 

zal samen met dorp worden opgesteld. Naar verwachting zal de kansenkaart van Haaften eind 2023 

gereed zijn.  

 

Conform het gemeentelijk woningbouwbeleid zijn de plannen van Haaften-centrum en de voormalige 

woonwinkel Kievit aan de Dreef in ontwikkeling. Omzetting van de voormalige woonwinkel naar 

wonen is ook een initiatief van de heer Ophoff. De heer Ophoff heeft naast medewerking van dit plan 

aan de Dreef ook medewerking gevraagd aan zijn initiatief voor woningbouw in ‘Haaften-noord’ 

(gelegen in noord-oost). Deze medewerking is in strijd  met het heersende ruimtelijk beleid. Ieder 

initiatief dat in de gemeente West Betuwe wordt ingediend, wordt beoordeeld op ruimtelijke 

aanvaardbaarheid (wel/niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening). Het initiatief van de heer 

Ophoff betreffende Haaften Noord is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. De voornoemde 

toets geldt dus ook voor zijn initiatief. 

 

 

Vraag 2 

We hebben grote woningnood in Nederland en in de kernen ligt, op de Plantage na, de woningbouw 

behoorlijk stil. Zo ook in Haaften. 

Is het plan Haaften Noord al zover voorbereid als indiener aangeeft dat u weet? 
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Antwoord: 

Uw stelling dat het “behoorlijk stil is” rondom de woningbouw in de kernen en ook in Haaften is 

onjuist. De voorbereiding van het plan Haaften centrum is aangeland in de laatste fase, waardoor wij 

juist aan dit plan momenteel voorrang geven. Het plan van de heer Ophoff  is nog niet zover als door 

hem werd aangegeven tijdens het raadsspreekuur in de laatste raadsvergadering. Vast staat dat het 

initiatief een uitbreidingslocatie betreft en bovendien in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. 

De toets aan ruimtelijke aanvaardbaarheid moet dus nog plaatsvinden voordat het college eventueel 

een oordeel kan geven over dit principeverzoek.  Dat zal samen met de inwoners van Haaften in het 

kader van de kansenkaart gebeuren. 

Recentelijk heeft initiatiefnemer zijn plan wel aangepast op de door het Rijk gewenste differentiatie. 

Alleen door dit gegeven is het plan Haaften Noord echter nog niet ruimtelijk aanvaardbaar en weten 

we bovendien ook nog niet hoe het dorp over dit initiatief denkt. Dat weten we gelukkig snel genoeg 

via de kansenkaart. 

 

Zo ja, kan dit plan dan voortvarend en met voorrang worden opgepakt? 

Momenteel heeft het plan Haaften Centrum prioriteit. Voor het dorp Haaften wordt een kansenkaart 

opgesteld, waarin het initiatief wordt meegenomen en afgewogen. Haaften is na Deil en Hellouw het 

5e dorp van onze 26 dorpen, waarvoor een kansenkaart wordt opgesteld. Naar verwachting is de 

kansenkaart eind 2023 gereed. Gezien het feit dat wij nu nog niet weten hoe het dorp over dit initiatief 

en ook andere initiatieven denkt, geven wij het plan Haaften noord geen prioriteit voorafgaand aan het 

vaststellen van de kansenkaart. Deze procedure van de kansenkaart in Haaften staat op het punt te 

beginnen, dus de initiatiefnemer weet snel genoeg waar hij aan toe is. 

 

Zo nee waarom niet 

Het initiatief voor Haaften noord  is ontvangen, maar nog niet getoetst aan wettelijke uitgangspunten 

als bijvoorbeeld de mileuzones rondom bestaande kassen. De initiatiefnemer is hiervan op de hoogte. 

Nee, het plan kan niet met voorrang worden opgepakt, dat hangt mede af van de keuzes die door de 

inwoners van Haaften worden gemaakt. Er wordt hard gewerkt aan het andere plan van de heer 

Ophoff aan de Dreef in het centrum van Haaften en aan het plan Haaften Centrum, waarover u recent 

bent geïnformeerd.  

 

 

 

Vraag 3 

Gemeente legt focus op grote plannen, zie de Plantage.  

Bij onze fractie is bekend dat Centrumplan Haaften voorkeur heeft, maar Haaften Noord zou op de 

prioriteringslijst komen. Deze lijst is er nog niet. Maar de intentie is duidelijk. 

Is er een mogelijkheid tot een tweesporen plan? Haaften Noord en het Centrumplan? 

 

Antwoord: 

Uw stelling dat wij alleen de focus zouden leggen op grote plannen zoals de Plantage, is onjuist. Het 

college wil bouwen in alle kernen, dus ook de kleine kernen. Een door u genoemde prioriteringslijst 

met een “twee sporen plan” zou mogelijk kunnen zijn: dat zal de kansenkaart moeten uitwijzen. Met 
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de kansenkaart wordt duidelijk waar en wanneer conform de behoefte van het bewoners van het dorp 

Haaften gebouwd kan worden. Afhankelijk van de keuzes die het dorp Haaften maakt, zal een tijdpad 

duidelijk worden. 

 

Zo ja, wanneer kunnen we hier dan informatie over ontvangen over een tijdspad waarin wordt 

aangegeven hoe dit plan op zijn snelst kan worden gerealiseerd? 

 

Zo nee waarom niet? 

Zie het voorgaande antwoord. 

 

 

Vraag 4 

In geval er geen twee sporenbeleid mogelijk is voor beide plannen, is het dan niet sneller om Haaften 

Noord te kiezen? 

Zo nee, waarom niet en wanneer kan het Centrum plan dan op zijn snelst gerealiseerd worden? 

Hoeveel sneller dan Haaften Noord is het Centrum plan dan gerealiseerd. 

 

Antwoord:  

Zoals gezegd vordert de voortgang van het centrumplan en zal niet wachten op de kansenkaart. Zie 

ook het vorige antwoord. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan voor Haaften-

centrum medio 2023 ter inzage gelegd.  

Zoals ook al eerder gezegd zijn er nog andere (uit- en inbreidings) initiatieven en wellicht nog nieuwe 

(betere) locaties die in het kader van de kansenkaart naar boven komen. Dit zal de kansenkaart 

moeten uitwijzen. Deze kansenkaart wordt samen met dorp opgesteld. Aan deze samenwerking met 

het dorp wordt door college grote waarde gehecht. Het gaat om de juiste woning, op de juiste plaats, 

op het juiste moment voor de inwoners van het dorp Haaften.  

 

 


