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Onderwerp  

Een toekomstbestendige woningmarkt in West Betuwe.  

 

Kennisnemen van 

De stand van zaken op het gebied van wonen en woningbouw en de verschillende ontwikkelingen die 

er momenteel zijn. 

 

Inleiding 

Op dit moment zijn de landelijke ontwikkelingen rondom de woningmarkt aan de orde van de dag. Elke 

dag horen we nieuwsberichten over onder andere het tekort aan woningen voor starters en voor de 

huishoudens met een lager en middeninkomen,  de snel stijgende woningprijzen en de 

stikstofproblematiek, waardoor het bouwen van nieuwbouwwoningen stagneert. Het kabinet komt met 

verschillende maatregelen om te komen tot een toekomstbestendige woningmarkt zodat iedereen 

prettig kan wonen.  

 

Maar hoe zit het in West Betuwe? En hoe zorgen we dat het in West Betuwe goed wonen blijft voor alle 

doelgroepen?  De laatste tijd hebben we hierin al diverse stappen gezet en ook de komende tijd gaan 

we hier mee door. In deze nota informeren wij u hierover. 

 

Kernboodschap 

We willen een toekomstbestendige woningmarkt, waarin ruimte is voor alle doelgroepen, zodat we een 

leefbare, maar ook groene gemeente zijn en blijven.  

 

Ontwikkelingen 2019 

In het jaar 2019 zijn er op het gebied van de wonen verschillende ontwikkelingen aan de orde geweest, 

zoals: 

 

1. Er is een nieuw provinciaal bestuur aangetreden. De nieuwe gedeputeerde, de heer P. Kerris, 

heeft een actieplan wonen gelanceerd, waarin specifieke aandacht is voor versnelling, voor 

betaalbare woningen en voor flexibiliteit in wonen. Inmiddels is er diverse keren (informeel) 

overleg geweest met de gedeputeerde over de woningmarkt in West Betuwe. Ook zijn er 

contacten met de provincie over een werkbezoek van de gedeputeerde aan West Betuwe.  

2. Het regionale woningbehoefteonderzoek is uitgevoerd. Uw raad wordt hier in april over 

geïnformeerd.  
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3. Er is een constructief overleg opgezet dat 2 keer per jaar plaats vindt tussen de provincie, de 

woningcorporaties en de gemeenten binnen de Regio Rivierenland. 

4. Uw raad heeft besloten opnieuw startersleningen beschikbaar te stellen, om de woningmarkt 

voor deze groep bereikbaar te houden.  

5. Uw raad hebben wij in twee bijeenkomsten geïnformeerd over de woningbouwplannen in de 

gemeente en uw raad heeft kennisgemaakt met de woningcorporaties. 

6. De Stec-groep heeft een rapport uitgebracht waarover uw raad is geïnformeerd. In dit rapport 

worden suggesties gedaan om het bestaande programma van woningbouwplannen kritisch te 

bekijken. Met als doel een toekomstbestendige woningmarkt. Over de vervolgstappen bent u 

in een raadsinformatienota al apart geïnformeerd. 

7. In Buurmalsen, Est en Beesd is het initiatief genomen om meer aandacht te vragen voor het 

wonen in de eigen kern, met een petitie, eigen enquête of werkgroep. We zijn of gaan in 

gesprek met initiatiefnemers en de vragen en informatie van deze bewonersgroepen wordt 

aan de orde gesteld in de gemeentelijke woonvisie. Ten aanzien van Est en de bouwtitels die 

daar aanwezig zijn, verwijzen wij naar de informatie onder het kopje STEC-rapport en met 

name het vervolgproces. 

8. In 2019 zijn er bijna 190 woningen opgeleverd in West Betuwe en aan het eind van het jaar 

waren er nog ruim 100 in aanbouw.  

 

Verder zijn we in 2019 gestart met de voorbereidingen van de woonvisie. We zijn in gesprek gegaan 

met huurdersbelangenorganisaties, de adviesraad voor het Sociaal Domein en de corporaties.   

 

Bestaande afspraken en woningbouwprogramma 

Het bestaande woningprogramma, zoals dit is afgestemd binnen de regio Rivierenland, bestaat uit 

ongeveer 2.000 woningen in de periode 2015-2024. Dit is conform de woningbehoefte die uit het 

regionaal onderzoek van een paar jaar geleden naar voren kwam. In de tabel is te zien dat er sinds 

2015 in nagenoeg elke kern van de gemeente West Betuwe woningen zijn of worden gebouwd. Er zijn 

in de periode 2015 – 2018 ongeveer 850 woningen opgeleverd. Vorig jaar zijn er in de gemeente West 

Betuwe  in totaal 188 woningen opgeleverd. Dit is in lijn met de verwachtingen. Gemiddeld worden er 

ca. 200 woningen per jaar gebouwd in West Betuwe.  

 
Volgens het huidige programma worden er tot 2024 nog ruim 1.100 woningen opgeleverd. Zie ook de 

tabel op de volgende pagina.   
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Kern Opleveringen 2015-

2018 

 

Opleveringen 

2019 

In aanbouw 

per 1-1-2020 

Programma 2020-

2024* 

Acquoy 3  1 1 

Asperen 57  28 14** 

Beesd 26 1 2 14 

Buurmalsen 3  1 15 

Deil 8  2 8 

Enspijk --  2 21 

Est 3   4 

Geldermalsen 194 27 13 153 

Gellicum 1   3 

Haaften 108 4 1 117 

Heesselt 2  1 13 

Hellouw 3 1  -- 

Herwijnen 27 2  93 

Heukelum 42 3 5 12 

Meteren 164 84 39 354 

Neerijnen 1   3 

Ophemert 5  2 78 

Opijnen 6 4  8 

Rhenoy 75 4  4 

Rumpt 1  2 32 

Spijk 8 2  9 

Tricht 9 1  1 

Tuil 48 41  50 

Varik 33 11  24 

Vuren 27  1 42 

Waardenburg 14 3 2 49 

     

Totaal 868 188 102 1.122 

 * Aantallen onder voorbehoud. Opleveringen zijn globaal verwerkt.                             

 **incl. 41 sloop 
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Te nemen stappen 

Op dit moment zijn we hard aan het werk om een toekomstbestendige woningmarkt in West Betuwe 

verder vorm te geven. Hiervoor nemen we dit jaar de volgende stappen:  
 

 
 
  

REGIONAAL WONINGBEHOEFTEONDERZOEK MET EEN LOKALE VERDIEPING 
Gereed februari 2020 (ter informatie aan de raad) 

VOORLOPIG 
AFWEGINGSKADER 

NIEUWE INITIATIEVEN 
 

Besluitvorming college 
maart 2020 (ter info aan 

raad) 

STEC-RAPPORT 
-aanpassen plannen? 
- schrappen plannen? 

- ongebruikte bouwtitels? 
Besluitvorming college 
april 2020 (ter info aan 

raad) 

VOORLOPIG 
WONINGBOUW-
PROGRAMMA 

 
 

Ter informatie aan 
raad mei 2020 

INGEDIENDE PRINCIPE-
VERZOEKEN 

BEANTWOORDEN 
 

Ter besluitvorming in 
college april / mei 2020 

PROVINCIAAL 
ACTIEPLAN 

WONEN 
 

(Gereed maart 
2020) 

REGIONALE 
WOONAGENDA 

 
 

(Gereed juli 
2020) 

WOONVISIE INCL UITVOERINGSAGENDA 
 

Beeldvorming door raad 2e kwartaal 2020                           
Gereed 3e kwartaal 2020 
Besluitvorming door raad 

 

UITVOERINGSAGENDA 
-definitief woningbouwprogramma 

-definitief afwegingskader 
-uitwerken keuzes voortkomend uit woonvisie 

 
Start 4e kwartaal 2020 

Besluitvorming college / raad 

 

PRESTATIEAFSPRAKEN MET CORPORATIES EN 
HUURDERS-BELANGENVERENIGINGEN 

 
 
 

Gereed 4e kwartaal 2020                                                 
Besluitvorming door college (ter info aan raad) 



  

12 februari 2020  

Kenmerk   

Pagina 5 van 7  

 

 

De tijdsplanning is onder voorbehoud gelet op de onzekerheid die de corona-maatregelen met zich 

meebrengt.  

 

Genoemde stappen lichten we hier verder toe. 

 

Regionaal woningbehoefteonderzoek met lokale verdieping 

Regionaal is aan adviesbureau RIGO opdracht verleend om een woningbehoefteonderzoek uit te 

voeren tot 2030 voor de 8 regiogemeenten. De uitkomsten hiervan zijn op gemeenteniveau.  De 

conceptrapportage heeft iets langer op zich laten wachten,  maar is inmiddels aangeleverd. Op dit 

moment worden de puntjes op de “i” gezet.  In het rapport gaat het onder andere over de 

bevolkingsprognose, de huishoudensontwikkeling en de woningbehoefte. 

 

Omdat wij voor West Betuwe ook de gegevens per kern willen weten, is hiervoor een aparte opdracht 

door de gemeente verstrekt. De gegevens van het woningbehoefteonderzoek worden onder andere 

gebruikt als input voor het afwegingskader, het vervolgproces in het kader van het Stec-rapport en de 

woningbouwprogrammering. Ook in de woonvisie worden de cijfers van het woningbehoefte-

onderzoek verwerkt.  

 

Afwegingskader nieuwe verzoeken 

Wij willen medewerking verlenen aan goede plannen die inspelen op de woonbehoefte van onze 

inwoners. Nieuwe plannen willen we toetsen aan een afwegingskader met verschillende voorwaarden 

en criteria. In het afwegingskader wordt onder andere per verzoek gekeken naar de woningbehoefte en 

naar een goede ruimtelijke ordening. Het concept voor dit afwegingskader wordt daarom in maart 

2020 in ons college besproken.  

 

Vervolgens worden de vele verzoeken voor nieuwe woningbouwplannen aan dit kader getoetst. In 

totaal betreffen het kleine en grotere plannen met in totaal zo’n 300 woningen. We hebben de 

initiatiefnemers geïnformeerd over het proces.  

 

STEC-rapport 

Over het rapport van de STEC-groep bent u per raadsinformatienota van 28 januari geïnformeerd. Het 

rapport geeft inzicht in het woningbouwprogramma zelf en in de mogelijkheden om het programma 

kwantitatief en kwalitatief aan te passen. De belangrijkste conclusie is dat er sprake is van te veel van 

hetzelfde in West Betuwe, namelijk eengezinskoopwoningen. Opnieuw kijken naar de invulling van 

woningbouwplannen is nodig voor een sterkere woningmarkt op termijn en om te kunnen voldoen aan 

de wens in het coalitieakkoord, namelijk voldoende bouwen in alle kernen. 

 

Het vervolgproces is als volgt: 

● Wij zijn bezig met een quickscan van ongebruikte bouwtitels in kleinere en grotere plannen. 

Hierbij gaat om zo’n 200-250 woningen. Hierbij wordt een lijst gemaakt van plannen die 

mogelijk geschrapt kunnen worden, maar ook plannen die versneld kunnen worden..  
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● We maken een quickscan van plannen die in aanmerking kunnen komen voor aanpassing van 

het programma, fasering of mogelijk schrappen. Bij deze plannen wordt gekeken naar de 

uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek.  

● Op grond van deze quickscans maken we een Plan van Aanpak waarin per plan het vervolg 

wordt aangeven. Dit Plan van Aanpak wordt vastgesteld door het college. Wij informeren uw 

raad hierover.  

 

Voorlopig woningbouwprogramma 

Het huidige woningbouwprogramma loopt tot 2025. Met het nieuwe woningbehoefteonderzoek dat tot 

2030 loopt, kunnen we ook verder gaan plannen. In mei van dit jaar bieden wij uw raad een voorlopig 

woningbouwprogramma aan. Voorlopig, omdat uw raad in de woonvisie keuzes zal maken op het 

gebied van wonen, die ook van invloed kunnen zijn op het gemeentelijke woningbouwprogramma. Na 

vaststelling van de woonvisie ontvangt uw raad een woningbouwprogramma, dat elk jaar geëvalueerd 

en herijkt gaat worden. Een woningbouwprogramma is immers geen statisch iets. 

 

Regionale woonagenda 

De bestaande regionale afspraken tussen de 8 regiogemeenten over wonen zijn vastgelegd in de 

regionale woonagenda. Deze woonagenda wordt vastgesteld door alle regiogemeenten en de 

provincie Gelderland. De huidige woonagenda krijgt dit jaar een update. Op basis van onder andere het 

woningbehoeftenonderzoek, maken we samen met de provincie en alle regiogemeenten nieuwe 

afspraken over het woonbeleid in Rivierenland voor de periode tot 2030.   

 

Actieplan wonen 

De provincie heeft in haar eerste versie van het Actieplan Wonen de kaders voor het nieuwe 

woningbouwbeleid neergelegd. Dit beleid richt zich op het versnellen van bestaande plannen, met 

name plannen met meer dan 100 woningen. Voor de gemeente West Betuwe komt vooralsnog alleen 

De Plantage hiervoor in aanmerking. Dit plan hebben wij voor de versnelling aangemeld. In overleg met 

de provincie zal gekeken moeten worden of dit plan versneld gerealiseerd kan worden.  

 

Naast versnelling zijn betaalbaarheid van woningen en flexibel wonen de twee andere pijlers van het 

actieplan. In het kader van versnelling wordt door de provincie ook gekeken naar het bouwen voor 

vestigers uit de Randstad.  

 

Hoewel er niet meer gesproken wordt over contingenten en aantallen, blijft de woningbehoefte erg 

belangrijk. Dit is namelijk ook wettelijk vastgelegd in de Ladder voor duurzame verstedelijking. De 

provincie heeft aangegeven in gesprek te willen treden als het gaat om goede plannen die inspelen op 

de behoefte. Hierbij gaat het met name over woningen voor doelgroepen die nu in de knel zitten.  

 

We noemen hierbij als voorbeeld het voorgestelde beleid van de provincie Utrecht. Daar willen 

Gedeputeerde Staten onder voorwaarden toestaan dat er eenmalig en aansluitend aan bestaande 

kleine kernen woningen gebouwd worden om de leefbaarheid en vitaliteit in de kern in stand te 

houden. De omvang van het plan moet passen bij de aard en de behoefte van een kern.  

 



  

12 februari 2020  

Kenmerk   

Pagina 7 van 7  

 

 

De verdere uitwerking van het Gelderse  provinciale Actieplan wordt eind april vastgesteld. Zoals al 

eerder genoemd hebben we informeel al diverse keren met de gedeputeerde gesproken over wonen in 

West Betuwe en over mogelijkheden om te bouwen in de kernen. Wij zijn een werkbezoek van de 

gedeputeerde aan onze gemeente aan het voorbereiden.  

 

Woonvisie  

In de woonvisie denken we na over een toekomstbestendige woningmarkt voor West Betuwe. Het 

woningbouwprogramma is hierbij een belangrijk onderwerp, maar zeker niet het enige. Woonbeleid 

gaat verder dan alleen het bouwen van nieuwe woningen. Belangrijke onderwerpen kunnen ondere 

andere zijn: 

 voldoende woningen voor mensen met een lager inkomen,  

 woningen beschikbaar stellen voor speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld statushouders, 

  voldoende woningen voor starters, ouderen en middeninkomens; 

 leefbaarheid in de kernen; 

 duurzaamheid; 

 langer zelfstandig wonen; 

 beschermd wonen;  

 bouwen van tiny houses; 

 Vragen die er liggen vanuit het Bidbook; 

 projecten in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (voorbeelden, die al zijn  

uitgevoerd, zijn gerealiseerd in Spijk, Heukelum, Asperen en Geldermalsen).  

 

Uw raad wordt gevraagd om in beeldvormende bijeenkomst(en) voor de zomervakantie over deze 

thema’s na te denken en hier keuzes in te maken om uiteindelijk tot een zo toekomstbestendig 

mogelijke woningmarkt voor West Betuwe te komen. Ook andere partijen, zoals woningcorporaties, 

huurdersbelangenverenigingen, adviesraden, makelaars en ontwikkelaars en inwoners worden in dit 

proces betrokken.  

 

Vaststelling van de woonvisie door uw gemeenteraad is gepland voor het derde kwartaal van 2020.  

 

Prestatieafspraken 

Nadat de woonvisie is vastgesteld kunnen ook de prestatieafspraken met de drie corporaties en de 

verschillende huurdersbelangenverenigingen worden opgesteld.  

 

Tot slot 

Deze raadsinformatienota geeft ook een antwoord op een openstaande vraag van de SGP-fractie om 

inzicht te krijgen in lopende initiatieven. Een globaal overzicht wordt gegeven in de tabel op pagina 3.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 


