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Onderwerp  

Samenvatting en plan van aanpak rapport STEC-groep “Kwalitatief de- en herprogrammeren 

woningbouw”  

 

Kennisnemen van 
De conclusies van de STEC-groep uit het rapport “Kwalitatief de- en herprogrammeren woningbouw” 
en het vervolgproces naar aanleiding van dit rapport.  

 

Inleiding 
In juni 2017 is een motie over woningbouw aangenomen in de gemeenteraden van de voormalige 
gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen. In de motie werd opgeroepen om betaalbare 
woningen in alle kernen te realiseren. Naar aanleiding hiervan zijn de toenmalige wethouders in 
gesprek gegaan met gedeputeerde Josan Meijers. Uit dit gesprek kwam onder andere het aanbod van 
de provincie om te kijken naar mogelijkheden om meer ruimte te creëren in de gemeentelijke 
woningbouwprogramma’s door bestaande plannen bijvoorbeeld te schrappen.   
  
De STEC-groep heeft, in overleg met de gemeenten, van de provincie opdracht gekregen om de 
woningbouwprogramma’s door te lichten.  
 
Het rapport is ook input voor de nog op te stellen woonvisie. Daarom informeren wij u tussentijds over 
het rapport en het vervolg. 
 

Kernboodschap 
Het rapport geeft, op basis van bestaande informatie, inzicht in het woningbouwprogramma zelf en in 
de mogelijkheden om het programma kwantitatief en kwalitatief aan te passen. Ten aanzien van het 
woningbouwprogramma is de belangrijkste conclusie dat er sprake is van een kwantitatieve en 
kwalitatieve overprogrammering in harde plannen voor eengezinskoopwoningen.  
Herprogrammering is nodig voor een sterkere woningmarkt op termijn. In deze nota wordt aangeven 
hoe het college dit wil doen.   
 

Consequenties 
Objectieve beoordeling plannen 
De STEC-groep heeft alle bestaande plannen beoordeeld aan de hand van objectieve criteria: Past het 
plan bij de behoefte (kwantitatief en kwalitatief) en is er sprake van een structuurversterkende plek 
(bestaand stedelijk gebied, transformatie, hergebruik). Extra punten zijn toegekend als een plan 
bijzondere en onderscheidende kenmerken of kwaliteiten heeft. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van 
een kwalitatief onderscheidend concept of omdat er extra inspanningen op het gebied van 
duurzaamheid worden gedaan.  
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Conclusies rapport 
Geconcludeerd wordt dat veel plannen een lage score hebben omdat er sprake is van meer van 
hetzelfde, namelijk eengezinskoopwoningen. Er is sprake van een overprogrammering. Het lijkt dan 
voor de hand te liggen om alle plannen die laag scoren aan de hand van de objectieve criteria, te 
schrappen uit het woningbouwprogramma. Zo eenvoudig is het helaas niet. Veel van deze plannen zijn 
gemeentelijke plannen, liggen vast in harde plancapaciteit of zijn vastgelegd in overeenkomsten met 
ontwikkelaars. Het is belangrijk om een strategie te bepalen hoe om te gaan met deze situatie. 
  
Strategieën 
De Stec-groep geeft vier strategische opties om te komen tot een plancapaciteit die beter aansluit op 
de woningbehoefte voor de middellange en langere termijn. Daarbij worden de verschillende risico’s 
(financieel, juridisch, overige) aangegeven. De vier strategische opties zijn:  
1. Maximale ruimte voor kwaliteit. Hierbij wordt het grootste deel van het woningbouwprogramma 

geschrapt en wordt veel ruimte gemaakt voor nieuwe plannen. De financiële kosten zijn zeer hoog 
omdat dit veelal gaat om plannen uit de gemeentelijke grondexploitatie.  

2. Aanpassen van een deel van de plannen. Ook hier zijn de gemeentelijke plannen het voornaamste 
risico. Er worden plannen geschrapt of aangepast, zodat deze beter aansluiten op de behoefte. 
Het geeft enige ruimte voor nieuwe plannen. 

3. Schrappen van laaghangend fruit. Dit gaat om het schrappen van ongebruikte bouwtitels in 
kleinere plannen. Het gaat in totaal om ongeveer 40 woningen in harde plancapaciteit en 210 
woningen in zachte plancapaciteit. Dit geeft beperkt ruimte voor nieuwe plannen. De financiële 
gevolgen zijn klein.   

4. Niets doen. Dit geeft geen financiële of ruimtelijke risico’s maar geeft ook geen ruimte voor 
nieuwe plannen.  
 

Het rapport van de STEC-groep geeft geen advies over wat de gemeente nu moet doen. Ze hebben sec 
in beeld gebracht welke plannen objectief gezien goed scoren en hoe verschillende scenario’s voor de 
gemeente uitpakken. Het is aan de gemeente om een keuze te maken. 
  
Collegevoorstel 
Het college heeft kennisgenomen van het rapport. Het college heeft er voor gekozen om in de eerste 
plaats de strategie van het laaghangend fruit uit te werken. Voor elk plan, dat in deze categorie valt,  
wordt uitgewerkt wat er gedaan moet worden om het plan te kunnen schrappen. Daarnaast wordt het 
aanpassen van plannen op aantallen en/of type woningen, uitgewerkt (strategie 2). Ook hier wordt per 
plan een afweging gemaakt.   
  
Woningbehoefteonderzoek en woonbeleid provincie 
Het is belangrijk om de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek, dat momenteel wordt 
uitgevoerd,  hier bij te betrekken. Eerste uitkomsten worden in december van dit jaar verwacht.  
 
Ook het woonbeleid van de provincie wordt betrokken. Het actieplan Wonen van de provincie richt zich 
op het versnellen van bestaande plannen die de komende vier jaar opgeleverd kunnen worden. Het 
provinciaal actieplan Wonen richt zich nadrukkelijk niet op nieuwe woningbouwplannen. De 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte is voor de provincie bepalend voor het woonbeleid. Overigens 
wordt u ook over het woonbeleid van de provincie geïnformeerd op het moment dat dit verder is 
uitgewerkt door de provincie. 
 
Relatie met woonvisie 
Er ligt hier ook een relatie met de nog op te stellen woonvisie. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 
moet de nieuwe gemeentelijke woonvisie worden vastgesteld. Een woonvisie gaat niet alleen om 
nieuwbouw, maar ook bijvoorbeeld om aandachtspunten binnen de bestaande voorraad, over 
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specifieke doelgroepen, over leefbaarheid, duurzaamheid enz. Een woonvisie wordt voor een langere 
periode vastgesteld, meestal 5 jaar, en is dynamisch. Plannen kunnen worden toegevoegd, vallen af, 
veranderen van opzet of de tijdsplanning wordt aangepast. Het bestaande woningbouwprogramma en 
de quickscans geven, in combinatie met een woningbehoefteonderzoek inzicht waar de tekorten en de 
overschotten in bepaalde woningtypen zich voordoen. Dit kan input zijn voor een gemeentelijke 
woonvisie. Net zoals het al eerder genoemde provinciale beleid. 
 

Vervolg 
 Het rapport heeft een vertrouwelijke status. Het bevat informatie over bouwlocaties en potentiele 
bouwlocaties waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Openbaar maken van het 
rapport zou economische belangen van grondeigenaren, ontwikkelaars en de gemeente kunnen 
schaden.  
 
Het vervolgproces ziet er als volgt uit: 

1. Quickscan van ongebruikte bouwtitels in kleinere plannen, strategie 1. Daarbij wordt een lijst 
gemaakt van plannen die mogelijk geschrapt kunnen worden.  

2. Quickscan van plannen die in aanmerking kunnen komen voor aanpassing van het 
programma, fasering of mogelijk schrappen (strategie 2). Bij deze plannen wordt gekeken 
naar de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek.  

3. Op grond van de quickscans wordt een Plan van Aanpak gemaakt waarin per plan het vervolg 
wordt aangeven. Dit Plan van Aanpak wordt vastgesteld door het college, naar verwachting in 
februari 2020  

4. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over Plan van Aanpak.  
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