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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

 

De door Provinciale Staten op 3 november 2017 aangenomen motie ‘Beweging op de woningmarkt’  (motie 

2346, bijlage 1) roept Gedeputeerde Staten op om met de woningmarktregio’s om tafel te gaan om te 

inventariseren welke knelpunten vanwege de veranderde woningmarkt binnen de regio’s worden 

gesignaleerd; in kaart te brengen welke mogelijke maatregelen deze knelpunten kunnen opheffen; hierover 

aan PS te rapporteren voor 1 februari 2018. 

 

1.2. Doel van deze rapportage 

 

I. Provinciale Staten informeren over de gesignaleerde knelpunten n.a.v. hierboven genoemde motie en de 

acties die Gedeputeerde Staten daarbij inzetten als oplossingen. 

II. Provinciale Staten in de gelegenheid stellen om GS t.b.v. de uitvoering van de genoemde acties 

aandachtspunten mee te geven. 

 

1.3. Context 

 

POL 

De Staten hebben het POL inclusief het woonbeleid unaniem vastgesteld in december 2014. Hierin zijn de 

ambities en (transitie)opgaven geschetst en worden ruime kaders gegeven voor de aanpak. Opgaven die 

centraal staan: aanpak particuliere woningvoorraad; trend van koop naar huur faciliteren; betaalbaarheid; 

bijzondere aandacht voor behoeften doelgroepen. 

De aanpak is in belangrijke mate gericht op verbetering van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast is er 

ruimte voor nieuwe toevoegingen aan de voorraad. Die moeten dan wel echt kwaliteit toevoegen en 

bovendien samengaan met het schrappen van slechte voorraad of plannen. Het POL bevat een uitnodiging 

aan de regio’s om dit systeem nader vorm en inhoud te geven. Deze uitnodiging is door de samenwerkende 

gemeenten opgepakt en heeft in elke regio (Noord, Midden en Zuid) geresulteerd in de vaststelling door alle 

gemeenteraden van een regionale structuurvisie wonen. De sturing op de woningmarkt is daarmee bewust 

neergelegd bij de regio’s. De regionale structuurvisie Wonen vormt in elke regio de basis voor de uitvoering 

van het woonbeleid onder verantwoordelijkheid van de (samenwerkende) gemeenten. De feitelijke aanpak 

loopt per regio uiteen; de regio Zuid-Limburg gaat daarin, mede ingegeven door de aard en omvang van de 

problematiek, duidelijk verder. Een aantal van de ervaren knelpunten zijn een gevolg van keuzes in de 

regionale uitwerking, en niet van het woonbeleid uit het POL. De essentie van het woonbeleid (incl. het 

waarom) en het samenspel tussen POL, structuurvisies, bestuursafspraken en Omgevingsverordening is 

beknopt weergegeven als bijlage (bijlage 2). 

 

Ontwikkelingen 

Op dit moment is  er veel dynamiek op de woningmarkt. Naast de maatschappelijke ontwikkelingen – zoals 

demografie, veranderende huishoudens, tekort aan betaalbare huurwoningen, woonurgenten (incl. 

arbeidsmigranten), aandacht voor compacte, sterke stadscentra, eisen m.b.t. duurzaamheid – hebben 

ontwikkelingen op het vlak van economie en arbeidsmarkt impact op de woningmarkt, zeker in relatie tot ‘Zo 

WERKT Limburg!’, het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. En er zijn nieuwe / versterkte opgaven (energietransitie, 

klimaatadaptatie). Een aantal van die ontwikkelingen zijn overigens ook onderkend in het POL en de drie 

regionale structuurvisies. 
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1.4. Proces 

 

Ter voorbereiding van deze notitie zijn de volgende stappen doorlopen: 

 Gesprekken met bestuurders uit de regio’s Noord-, Midden- resp. Zuid-Limburg over de ervaren 

knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen (de verslagen zijn opgenomen als bijlage 3a); 

 Een oproep aan de regio’s om in aanvulling daarop schriftelijk knelpunten en suggesties voor 

mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. De ingebrachte punten zijn gebundeld in bijlage 3b; 

 Een bestuurlijk overleg met woningcorporaties, genoemd in bijlage 4; 

 Uit de opgehaalde knelpunten zijn de hoofdlijnen gedestilleerd; 

 Er zijn op oplossingsrichtingen benoemd, mede op basis van de suggesties vanuit de regio’s; 

 Er heeft een reflectie plaatsgevonden op de ervaren knelpunten en oplossingsrichtingen door prof.dr. 

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems TU Delft. 

 

1.5. Leeswijzer 

 

Deze notitie is niet uitputtend maar omwille van de toegankelijkheid kort gehouden. Na deze inleiding 

(hoofdstuk 1) gaat hoofdstuk 2 in op het gevolgde proces en de in de regio’s opgehaalde knelpunten. 

Hoofdstuk 3 biedt oplossingsrichtingen die GS hierbij inzetten.   

 

Aanvullende informatie is opgenomen in de bijlagen. 

Bijlage 1 bevat de tekst van motie 2346.  

Bijlage 2 beschrijft de achtergrond van het woonbeleid in Limburg en het samenspel tussen POL, 

structuurvisies, bestuursafspraken en de Omgevingsverordening. 

Bijlage 3 bevat: 

a. verslagen van overleggen die gevoerd zijn met de regio’s 

b. de lijst met knelpunten en oplossingssuggesties zoals die zijn gemeld door de regio’s en gemeenten, 

inclusief de verwijzing naar in deze notitie opgenomen oplossingsvoorstellen. 

c. enkele toelichtende documenten van regio’s en gemeenten.  

Bijlage 4 bevat enkele reacties van de kant van woningcorporaties, met oplossingssuggesties. 

Bijlage 5 gaat in op een aantal lopende casussen. 

Bijlage 6 bevat het extern advies van prof. Peter Boelhouwer. 
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2. Ervaren knelpunten 

Om knelpunten op te halen hebben gesprekken plaatsgevonden met gemeentebestuurders uit de regio’s 

Noord-, Midden- resp. Zuid-Limburg. De verslagen hiervan zijn bijgevoegd als bijlage 3a. 

In het verlengde van deze bestuurlijke overleggen hebben GS de regio’s gevraagd om schriftelijk aan te 

geven: 

 welke knelpunten de regio’s signaleren, mede in relatie tot de veranderingen in de woningmarkt; 

 wat maakt dat de regio deze knelpunten ervaart; en  

 suggesties aan te geven voor oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. 

Op deze uitnodiging hebben zowel de 3 regio’s gereageerd als 17 gemeenten afzonderlijk. Een gedetailleerd 

overzicht van de ingebrachte punten is opgenomen in de bijlage 3b en 3c. 

 

Als aanvulling op de inventarisatie in de regio’s heeft ook een gesprek plaatsgevonden met een aantal 

directeuren van woningcorporaties. Deze hebben vervolgens een reactie ingebracht die is opgenomen als 

bijlage 4. 

 

 

 

 

 

Hieruit zijn de volgende hoofdlijnen op te maken: 

1. Regio’s willen doorgaan met uitvoering geven aan regionale afspraken, de structuurvisies  en het 

POL. Het proces heeft volgens hen duidelijk meerwaarde, is in volle gang en moet de tijd krijgen om 

effect op te leveren. 

2. Vanuit de bestaande planvoorraad sluiten nieuwbouwprogramma’s niet altijd aan op nieuwe 

woonwensen. Ze bieden weinig ruimte om het juiste product toe te voegen. Gemeenten zien voor 

sommige doelgroepen te weinig woningen in de programmering (m.n. huurders, waaronder 

verschillende categorieën woonurgenten). Hetzelfde geldt t.a.v. de actuele huisvestingsvraag van 

arbeidsmigranten. Tegelijk leeft er een behoefte aan het oplossen van ruimtelijke vraagstukken 

(bijvoorbeeld leegstaand vastgoed). 

3. De reductie van planvoorraad gaat te traag en belemmert de ontwikkeling van gewenste nieuwe 

initiatieven. 

4. Gemeenten zijn zich meer bewust van de aanwezige ‘verborgen’ plancapaciteit en ondernemen 

acties om die te specificeren en/of te begrenzen. Tegelijk zien zij hierdoor dat de plancapaciteit nog 

groter is dan zij hadden voorzien. 

5. De problematiek van slechte, moeilijk verkoopbare particuliere woningen is complex. De aanpak is 

taai, en tijdrovend en verdient nog meer aandacht. 

6. Corporaties zien de uitvoering van hun taken vooral begrensd door strakke Rijksregelgeving. Hun 

reserves zijn (mede door de verhuurderheffing) ontoereikend om én te voorzien in de behoefte aan 

betaalbare woonruimte én de taakstelling in de verduurzaming van hun woningbezit te realiseren. 

7. De continuïteit van de monitoring van de woningmarkt is in het gedrang. 

8. Tussen de 3 regio’s zijn er ook diverse verschillen (zoals de regio Zuid waar in de Structuurvisie 

Wonen Zuid-Limburg een compensatieregel is opgenomen). 
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3. Oplossingsrichtingen 

Onze ronde langs de regio’s en de knelpunten die in aanvulling daarop schriftelijk zijn ingebracht door regio’s 

en individuele gemeenten maakt helder, dat de gemeenten de huidige samenwerking (Provincie – regio’s – 

gemeenten) met betrekking het woonbeleid willen voortzetten en op een aantal punten willen verbeteren. In 

zekere zin is het juist de uitvoering van het ingezette beleid, die de gesignaleerde knelpunten aan de 

oppervlakte heeft gebracht. Het ligt daarom voor de hand dat de beweging die GS inzet breed gedragen 

uitgangspunten respecteert en voortbouwt op de bestaande interbestuurlijke verhoudingen en afspraken.  

De uitdaging is vooral, om de knelpunten weg te nemen en de beoogde beweging op de woningmarkt met 

snel inzetbare, praktische maatregelen te faciliteren en te versnellen. 

 

Hieronder schetsen we een aantal oplossingsrichtingen. Die vallen uiteen in: 

A. Beleidsuitwerkingen  

B. Intensiveringsacties 

C. Aanpak actuele casussen  

D. Communicatieve inzet  

Bij A t/m C spelen we in op de door de regio’s en gemeenten aangedragen suggesties. Dat geheel wordt 

ondersteund door communicatieve inzet, genoemd onder D. Wij nemen deze direct in uitvoering als onderdeel 

van de Agenda Limburgse Woningmarkt. Indien daarbij blijkt, dat acties niet passen binnen de afgesproken 

kaders, dan zullen wij daarvoor nadere voorstellen indienen bij PS. 

Belangrijk is om te beseffen dat de sleutel deels ligt bij de Provincie (provinciale instrumenten, provinciaal 

woonbeleid), maar voor een belangrijk deel ook bij de regionaal samenwerkende gemeenten (vanuit de 

Structuurvisie wonen, woningprogrammering, lokale instrumenten en afspraken met woningmarktpartijen).  

Zie ook bijlage 2 waarin de rollen van de verschillende partijen zijn beschreven.  

 

Van alle (151) bij de regio’s en gemeenten opgehaalde knelpunten (zie bijlage 3b) verwachten wij dat 40% is 

op te lossen met oplossing A. Van de gesignaleerde punten is 7% ook binnen het huidige systeem al op te 

lossen. De helft van de knelpunten achten wij oplosbaar met de succesvolle uitvoering van oplossing B en het 

direct (mee)werken aan concrete oplossingen van urgente knelpunten in de casussen genoemd onder C.  

 

 

A. Beleidsuitwerkingen 

 

Het adagium ‘bouwen naar behoefte’ mag gelden als een breed gedragen uitgangspunt dat ook in de 

nationale wetgeving is verankerd. Volgens GS levert de vertaling hiervan in het POL en de regionale 

structuurvisies als praktijkervaring op, dat naast gewenste effecten ook knelpunten optreden, in de zin dat in 

een aantal gevallen niet voldoende kan worden voldaan aan de behoefte.  

Wij willen het bouwen naar behoefte beter faciliteren en stellen daarom voor om in de praktijk de volgende 

praktische oplossingen te hanteren, die kunnen gelden als uitwerkingen van het bestaande woonbeleid.  

Wij roepen de regio’s op om deze oplossingen te bezien en in de regionale structuurvisie of de uitwerking 

daarvan een plek te geven. 

 

A1 Hanteer maatwerk in de weging van de planvoorraad 

 

De huidige woningmarktaanpak is in belangrijke mate gericht op verbetering van de bestaande 

woningvoorraad. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe toevoegingen aan de voorraad. Op basis van de 

uitnodiging in het POL hebben de regio’s dit systeem vorm en inhoud gegeven in de regionale structuurvisies 
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wonen. Met accentverschillen: Zuid-Limburg hanteert een directere koppeling tussen toevoegingen en 

onttrekkingen dan Midden en Noord. 

Ook los van de regionale verschillen is er niet zoiets als één woningmarkt: er is een aanzienlijke planvoorraad 

voor woningen in segmenten die traditioneel gelden als markttechnisch aantrekkelijk (koop). In de praktijk blijkt 

die aantrekkelijkheid geen garantie te vormen, dat deze woningen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Er zijn 

ook segmenten waarin duidelijk sprake is van een woningbehoefte en waarvoor tegelijk onvoldoende 

planvoorraad bestaat. Degenen die nu de dupe zijn van onvoldoende aanbod in het segment waarop zij zijn 

aangewezen, worden in veel gevallen ook onvoldoende bediend vanuit de planvoorraad. Dat geldt 

bijvoorbeeld in de sociale huur, middeldure huur, specifieke segmenten zoals woningen voor woonurgenten, 

starterswoningen, vernieuwende concepten of exclusieve segmenten (zoals Ruimte-voor-Ruimte). 

Deze gevallen zijn gebaat bij het loslaten van de directe koppeling tussen de reductie van plannen en nieuwe 

initiatieven met een urgent karakter, waarbij de vraag niet valt te matchen met het reguliere aanbod. Het is 

verstandig om bij dergelijke  initiatieven in eerste instantie te kijken naar locaties, waar een impuls voor de 

ruimtelijke kwaliteit juist zeer gewenst is (bijv. centrumontwikkelingen, omzetten winkels in aanloopstraten 

naar woningen). 

Op lokale schaal kan dit ook gelden voor andere delen van de woningmarkt, bijvoorbeeld op locaties waar de 

vraag aangetoond snel is toegenomen (bijvoorbeeld vanwege grenseffecten) of waar al in een eerdere fase de 

planvoorraad is teruggebracht tot nagenoeg nihil. 

 

Wij stellen de volgende beleidsuitwerking voor: 

 

Relateer plannen voor nieuwe initiatieven alleen aan de aangetoonde behoefte voor het betreffende 

product. Als nieuwe plannen duidelijk voorzien in een actuele behoefte en er onvoldoende inzetbare 

bestaande plannen in dat segment tegenover staan, laat dan de harde koppeling met planreductie los. Een 

overschot aan plannen voor andere woonproducten (segmenten) hoeft in onze ogen niet in de onderbouwing 

te worden betrokken. 

 

De Omgevingsverordening fungeert in het systeem als vangnet om plannen die niet passen binnen de 

regionale structuurvisies tegen te houden. Wij vinden het niet logisch om in de bijzondere gevallen zoals 

hierboven beschreven (bij plannen die naar ons oordeel op inhoudelijke gronden aantoonbaar gewenst zijn en 

aansluiten bij de uitgangspunten van POL) die vangnetfunctie daadwerkelijk in te zetten. De (geactualiseerde) 

bestuursafspraken geven ons die afwegingsruimte. We zullen in dergelijke gevallen dan ook geen acties 

inzetten om de verordening actief te handhaven en kunnen in voorkomende gevallen ontheffing verlenen. We 

zullen bij de binnenkort voorziene aanpassing van de Omgevingsverordening een hierop toegesneden 

maatwerkprocedure opnemen. 

 

Een aantal aandachtspunten hierbij: 

1. Planreductie blijft nodig. Alleen in de situatie dat er een aangetoonde actuele behoefte is en er 

onvoldoende inzetbare plannen zijn in het betreffende segment, dan is planreductie binnen dit segment 

niet aan de orde en hoeft de reductieopgave van plancapaciteit deze nieuwe ontwikkelingen niet te 

belemmeren. Gezien de regionale oriëntatie van woningmarktvraagstukken ligt het voor de hand om ook 

deze afweging niet louter lokaal te beoordelen. Dit is ook in lijn met de Ladder voor duurzame 

verstedelijking. 

2. De regio’s zijn aan zet. Het is aan de regio’s om deze denklijn over te nemen. Parallel aan de aanbieding 

van deze rapportage aan Provinciale Staten vragen GS de drie woonregio’s om in een reactie aan te 

geven of en, zo ja, hoe zij deze benadering willen betrekken in het regionale woonbeleid. 
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3. Locatiekeuze blijft belangrijk. Hierop blijven de kaders uit het POL (inclusief de  hierin opgenomen Ladder 

voor duurzame verstedelijking) van toepassing. Zo hechten we veel waarde aan versterking van de 

binnensteden (als centrale ontmoetingsplaatsen zoals casus Heerlen) en aan het oplossen van 

leegstandsproblemen in kernen, met name van leegstaande winkelpanden in aanloopstraten en aan 

herbenutting van leegstaande monumenten. 

4. Voorkom verdere groei van de voorraad niet-gerealiseerde plannen. Deze maatregel is bedoeld om te 

kunnen voorzien in een actuele behoefte. Het is daarom van belang om de betreffende partijen te binden 

aan die realisatie. Kortom: binnen een bepaalde termijn moet worden gestart met de bouw. Het is niet 

aan de Provincie om hierbij een termijn op te leggen, maar de GS willen wel focus op realisatie, op een 

termijn die past bij de actuele behoefte aan het betreffende product. De gemeente kan wel een termijn 

opnemen. Dat kan onder meer door privaatrechtelijke afspraken te maken over de realisatie in een 

anterieure overeenkomst of door – na aankondiging – het intrekken van een bouwvergunning als niet 

binnen 6 maanden na verlening van de vergunning is begonnen met de bouw. 

 

A2 Verruim de zoekmogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten (short-stay) 

 

Een bijzondere categorie huisvesting waaraan aangetoonde behoefte bestaat en waarvoor onvoldoende direct 

inzetbare mogelijkheden beschikbaar zijn, is de huisvesting van arbeidsmigranten. Waar het gaat om 

zogeheten long-stay beschouwen wij de opgave als reguliere huisvesting. Dat wil zeggen dat die is 

opgenomen in de huisvestingsopgave en dat daarvoor de reguliere ruimtelijke kaders (en woonbeleid) gelden. 

Daarbovenop hechten wij bij long-stay huisvesting groot belang aan integratie in de samenleving.  

 

Wij stellen de volgende beleidsuitwerking voor: 

Zoek met een bredere scope dan alleen binnen woonkernen naar locaties waar het beste tegemoet kan 

worden gekomen aan de behoefte aan huisvestingsvoorzieningen voor short-stay (ook bij tijdelijke 

voorzieningen).  

Daarbij hanteren wij de volgende overwegingen en uitgangspunten:  

1. Long-stay huisvesting van arbeidsmigranten is reguliere huisvesting. 

2. Fatsoenlijke huisvesting van short-stay arbeidsmigranten is een uitdaging; niets doen betekent het risico 

van slechte huisvesting. 

3. Initiatieven voor grootschalige short-stay huisvesting in of nabij woonwijken stuiten vaak op weerstand 

van omwonenden (NIMBY-effect). 

4. Grootschalige huisvesting van short-stay arbeidsmigranten op bijvoorbeeld een bedrijventerrein is 

bespreekbaar mits: 

a) er sprake is van fatsoenlijke huisvesting conform SNF-normen en met kwalitatief goede uitstraling; 

b) beheer en begeleiding aanwezig is (aandacht voor ‘hospitality’); 

c) er geen sprake is van afhankelijkheid van de werkgever; 

d) het niet gaat om een permanente voorziening (d.w.z. ruimtelijk: een tijdelijke bestemming). 

5. Wij gaan op korte termijn ruimte geven om te experimenteren met initiatieven in samenwerking met 

gemeenten in Noord-Limburg. Daarvoor participeert de Provincie in de initiatiefgroep die vanuit Noord-

Limburg is gestart. 

 

Binnen ons beleid vormt deze aanpak een onderdeel van ‘Zo WERKT Limburg!’, Aanvalsplan Arbeidsmarkt, 

actielijn 2, de pijler huisvesting.  
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B. Intensiveringsacties 

 

Gedeputeerde Staten intensiveren op de onderstaande terreinen hun aanpak (binnen door PS geboden 

kaders) resp. continueren en op deze wijze bijdragen aan oplossingsrichtingen.  

 

B1 Aanpak particuliere woningvoorraad 

 

Onderzoek de mogelijkheid van een grotere provinciale rol in de aanpak slechte particuliere woningvoorraad. 

Te denken valt aan instrumenten zoals de experimenteerruimte woningmarkt krimpgebieden (i.o.m. BZK), de  

lobby naar het Rijk, intensivering van de adviesrol aan de regio en/of gemeenten over aanpak particuliere 

woningvoorraad (waaronder ook kwaliteitsverbetering en de aanpak / voorkomen van leegstand).  

 

B2 Katalysator huuraanbod door verruiming instrumenten 

 

Onderzoek de mogelijke rol van de Provincie als katalysator van het vergroten van het Limburgse 

huuraanbod.  

De gewenste toename van het aantal woningen in het huursegment (en dan vooral sociale woningbouw en 

middeldure huur) komt niet van de grond. Bovendien lopen de woningcorporaties in de uitvoering van hun 

taken op tegen een aantal wettelijke begrenzingen, eisen en procedures, waardoor zij in de praktijk hun taken 

niet kunnen uitvoeren op de manier die optimaal beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte. Om hierin 

verbetering te brengen zullen wij de vanuit de corporaties aangereikte oplossingsrichtingen samen met hen 

nader uitwerken en – waar mogelijk – in uitvoering nemen in en voorts een compacte taskforce instellen, die 

aan de slag gaat met het vergroten van het aantal woningen in het huursegment, bijv. door het stimuleren van 

het omvormen/omkatten van o.a. bestaande koopwoningen en leegstaande winkelpanden naar huur. Voor de 

samenstelling denken wij aan een gemeente, een bank en een woningcorporatie. 

Verder zullen wij kennis delen op het gebied van flexibele en tijdelijke woonvormen en tijdelijke 

huurcontracten. Ook gaan wij onderzoeken, in hoeverre gemeenten baat kunnen hebben bij het instellen een 

eigen huisvestingsverordening. 

Verder gaan we onderzoeken hoe we inzet van instrumenten van andere beleidsterreinen kunnen integreren.  

Het ontbreekt momenteel aan voldoende interesse van beleggers. Om het huuraanbod daadwerkelijk te laten 

toenemen kan een actievere marktbenadering nodig zijn. Vragen daarbij zijn: 

 Onder welke condities kunnen verhuurders (waaronder woningcorporaties) hun aanbod uitbreiden? 

Welke rol kan de Provincie daarbij vervullen? 

 Welke rol kan de Provincie vervullen in de lobby (Rijk)?    

 Welke effecten kan een actievere (provinciale) rol als facilitator voor  investeringen  in de Limburgse 

woningmarkt hebben voor segmenten/locaties waarvoor de markt het laat afweten?  

 Kan het bestaand instrumentarium van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt (TLW) breder 

toepasbaar worden? 

 

B3 Versterken juridische ondersteuning van gemeenten bij planreductie 

 

Planreductie is en blijft een essentieel onderdeel van de aanpak: door deprogrammering wordt ruimte 

gecreëerd voor nieuw programma. Het gaat hierbij zowel om het schrappen van (nog niet gerealiseerde) 

bestemmingen in het bestemmingsplan (door het zorgvuldig creëren van voorzienbaarheid) als het 

heroverwegen van privaatrechtelijke contracten met initiatiefnemers. De verantwoordelijkheid voor 

planreductie ligt bij de gemeenten. We ondersteunen gemeenten hier al nu bij, samen met de JEP, de 
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Juridische Expertpool Planschade van het ministerie van BZK, ondergebracht bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RvO.nl).  

Mogelijke versterking kan zitten in de ondersteuning bij specifieke casussen en versterkte algemene 

kennisdeling over dit thema, incl. good practises, vanuit de Expeditie Ruimte (met digitale leeromgeving 

omgevingsvraagstukken). Daarbij gaat het ook om bij de inventarisatie van knelpunten naar voren gebrachte 

vragen en aandachtspunten als: hoe te handelen bij faillissementen van één van de partijen waarvan de 

plannen niet worden gerealiseerd; hoe aanpakken ‘verborgen’ plancapaciteit; hoe pak je (her)programmering 

aan? 

Een verdergaande optie is dat er onder regie van de Provincie een gecoördineerde, gezamenlijke veegactie 

plaats vindt. Wij gaan hierover het gesprek aan met de regio’s/ gemeenten. 

 

 

B4 Continuïteit monitoring woningmarkt 

 

De monitoring van de woningmarkt is gegarandeerd als onderdeel van de opdrachtverlening PDC door GS. 

 

 

C. Aanpak actuele casussen  

 

Parallel aan de beantwoording van de motie en in lijn met de beoogde versnelling is gestart met een aantal 

casussen, waarin met partners gewerkt wordt aan oplossingen voor knelpunten. Doel van deze casussen is 

op zoek te gaan naar concrete oplossingen in de praktijk om zo ook meer inzicht te krijgen in de effecten van 

de beleidsaanpassingen. Elke casus staat model voor een vraagstuk dat op meerdere plaatsen voorkomt en 

heeft een relatie met de oplossingsrichtingen in hoofdstuk 3. Per casus is een toelichting opgenomen in 

bijlage 5.  

 

C0 Ruimte-voor-ruimte 

 

C1 Centrum Heerlen 

 

C2 Van winkelen naar wonen 

 

C3 Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 

 

C4 Reductie plancapaciteit in specifieke situaties 

 

C5 Kleine kernen (Beekdaelen) 

 

 

D. Beeldvorming 

 

Uit gesprekken, berichten en andere signalen in de loop van de tijd blijkt dat er bij bestuurders, bouwers en 

burgers gemakkelijk misverstanden optreden over het systeem van POL, structuurvisies, programmering en 

verordening. Wij vinden het daarom van belang om te bezien, hoe wij communicatief kunnen bijdragen aan 

een beter begrip en een meer realistische beeldvorming van de achtergrond en de uitwerking van het 

woonbeleid en de bijbehorende maatregelen. Wij nemen hiertoe het initiatief, in afstemming met onze 

medebestuurders. 
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BIJLAGEN 

1. Motie 2346 ‘Beweging op de woningmarkt’ 

2. De essentie van het woonbeleid 

3. Reacties regio’s en gemeenten 

a. verslagen van overleggen die gevoerd zijn met de regio’s 

b. de lijst met knelpunten en oplossingssuggesties zoals die zijn gemeld door de regio’s en gemeenten, 

inclusief de verwijzing naar in deze notitie opgenomen oplossingsvoorstellen. 

c. enkele toelichtende documenten van regio’s en gemeenten.  

4. Concept-reacties van de kant van woningcorporaties, nog aan te vullen met oplossingssuggesties (volgen 

23/24-01). 

5. Casussen 

6. Extern advies van prof. Peter Boelhouwer. 
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Bijlage 1. 2
e
 GEWIJZIGDE MOTIE 2346: BEWEGING OP DE WONINGMARKT  

 
Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 3 november 2017  
gelezen G-17-029 Programmabegroting 2018  
 
Constaterende dat:  

- het aantal sociale huurwoningen voor de laagste inkomens – tot circa 600 euro huur afnemen;  

- aan huurwoningen in de middensector er een tekort is. Het gaat hierbij om woningen van ruwweg 
tussen de 710 en 900 euro;  

- er frictie bestaat tussen de koop- en huurmarkt;  

- de woningmarkt voor de middenklasse vrijwel op slot zit. Een gezin met een modaal inkomen van € 
37.000 en twee kinderen komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning: die is bedoeld voor 
de laagste inkomens en de vrije sector is vaak onbetaalbaar;  

- Het ook voor starters lastig is een betaalbare woning te vinden;  
 
Overwegende dat:  

- Tot ongeveer 2035 er binnen de huishoudensontwikkeling een toename van het aantal 
eenpersoonshuishoudens is;  

- Het aantal inwoners van Limburg in tegenstelling tot de verwachtingen, vooralsnog, licht stijgt;  

- Het tekort aan de middenklasse huurwoningen veroorzaakt wordt doordat corporaties dergelijke 
woningen in beginsel niet mogen bouwen en de particuliere sector ze niet bouwt;  

- Kopen vaak geen optie is voor starters. De hypotheeknormen zijn aangescherpt en er moet meer 
eigen geld worden meegebracht. Ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt speelt een rol: steeds 
vaker hebben starters geen vast contract;  

- Het regeerakkoord de woningbouwproductie weer wil aanjagen, waarbij maatwerk per regio mogelijk 
moet zijn;  

 
Van mening zijnde dat:  

- Er te weinig aandacht is voor de ontwikkelingen op de woningmarkt in relatie tot de arbeidsmarkt;  

- Er geen, dan wel te weinig aandacht is voor de woningmarkt in relatie tot arbeidsmigranten;  

- Aandacht ontbreekt voor het feit dat de verwachte inwonersdaling in Limburg, vooralsnog, niet 
doorzet;  

- De cijfers waarop de vastgestelde afspraken ten aanzien van woningmarktbeleid zijn gebaseerd 
inmiddels alweer achterhaald zijn door een sterk verbeterde economische situatie;  

 
Roepen het college van GS op:  

- Opnieuw met de woningmarktregio’s aan tafel te gaan om te inventariseren welke knelpunten 
vanwege de veranderde woningmarkt binnen de regio’s worden gesignaleerd;  

- In kaart te brengen welke mogelijke maatregelen deze knelpunten kunnen opheffen;  

- Hierover aan PS te rapporteren voor 1 februari 2018  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 
  
CDA  John Verhoijsen 
D66 Wilma van Dommelen 
VVD  Anton Kirkels 
PvdA  Aleida Berghorst 
GroenLinks Carla Brugman 
PVV  Robert Housmans 
LOKAAL-LIMBURG Raimond Franssen  
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Bijlage 2. DE ESSENTIE VAN HET WOONBELEID 

 

Het ‘wat, waarom en hoe’ van het huidige provinciale woonbeleid en de doorvertaling in regionale afspraken 

en gemeentelijke structuurvisies en woonprogramma’s  

 

Het waarom, wat en hoe van het POL en het huidige woonbeleid 

In het POL staat de volgende ambitie voor het thema wonen: een voortreffelijk woon- en leefklimaat, waar 

mensen zich prettig voelen. De Limburgse woningmarkt biedt voldoende woningen van de juiste kwaliteit op 

de juiste plek. De woningvoorraad biedt voldoende mogelijkheden voor doorstromingen, is toekomstbestendig 

en kan flexibel inspelen op (veranderende) woonwensen. 

Belangrijke ruimtelijke principes daarbij: meer stad meer land, duurzame verstedelijking 

 

POL schetst op basis van deze ambities de opgave en geeft ruime kaders. Centraal staat de volgende 

transitieopgave: We moeten werken aan de kwaliteit van de bestaande voorraad én ruimte creëren voor 

nieuwe initiatieven die echt toevoegen aan de kwaliteit van de regio, zonder dat de voorraad verder groeit.  

De aanpak is in belangrijke mate gericht op verbetering van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast is er 

ruimte voor nieuwe toevoegingen aan de voorraad. Die moeten dan wel echt kwaliteit toevoegen en 

bovendien samengaan met het schrappen van slechte voorraad of plannen. Het POL bevat een uitnodiging 

aan de regio’s om dit systeem nader vorm en inhoud. Dat doen de gemeenten in  

regionale structuurvisies, verder te operationaliseren in woningmarktprogramma’s. De Provincie is partner in 

deze regioprocessen en faciliteert deze. Vanuit de regierol ziet de provincie toe op de samenhang tussen de 

aanpak per regio en die in aangrenzende gebieden. 

 

Deze uitnodiging is door de (samenwerkende) gemeenten opgepakt en heeft in elke regio geresulteerd in de 

vaststelling door alle gemeenteraden van een regionale structuurvisie wonen. Deze vormt in elke regio de 

basis voor de uitvoering van het woonbeleid onder verantwoordelijkheid van de (samenwerkende) gemeenten. 

  

Bestuursafspraken per regio tussen de colleges van B&W en GS vormen het cement (april 2016, actualisering 

begin 2018). Ze verbinden de gemeenten in hun aanpak en geven bovendien de Provincie een positie. Ze 

gaan over uitvoering van de regionale uitwerkingen, over vervolgstappen, monitoring en evaluatie, over 

faciliteren en afstemming tussen de regio’s. Ze gaan ook over het elkaar aanspreken op de naleving, primair 

door de gemeenten zelf naar elkaar toe. En er wordt in vastgelegd welke zaken de Provincie in de 

Omgevingsverordening zal borgen. Die borging in de verordening is slechts een vangnet. In het bijgevoegde 

schema is aangegeven hoe het systeem door de drie regio’s nader is uitgewerkt en vastgelegd in regionale 

structuurvisies.  
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Ontwikkeling woningbehoefte en afspraken over nieuwe toevoegingen – het systeem per regio 
 
Geheel Limburg:  
1. Borging van afspraken via POL-bestuursafspraken en provinciale Omgevingsverordening.  
2. Voorwaarden: elk nieuw plan voldoet aan regionale Structuurvisie; staat op de regionale 

programmering (i.o.) en bevat verantwoording over bijdrage aan reductie plancapaciteit. 
3. Transformatieopgave is richtinggevend (uit Woonmonitor; wordt berekend op basis van 

huishoudensontwikkeling en leegstand boven frictieniveau). 
 
Noord:  

 Nog beperkte groei tot aan de huishoudenspiek tegen 2030.  

 Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg vastgesteld in 2016. Looptijd tot 2030; evaluatie 
en herijking voorzien in 2019. 

 Woningbehoefteonderzoek 2016 (ook kwalitatief) en leidend voor de programmering  

 Programmering komt niet overeen met bestaande plancapaciteit. 

 Reductie planvoorraad loopt (is tot 2020: -/- 40% van het overtollige, op basis van de 
transformatieopgave uit de Woonmonitor). 

 Regionale programmering: in voorbereiding.  

 Geen compensatieregeling. 

 Aanpak leegstand lokaal aandachtspunt.     
 
Midden:  

 Nog beperkte groei tot huishoudenspiek rond 2028.  

 Structuurvisie vastgesteld in 2014; herijking gepland in 2018. 

 Woningbehoefteonderzoek op planning voor 2018, als basis voor bijstelling SV.  

 Reductie planvoorraad loopt (-/- 40% van het overtollige, op basis van de transformatieopgave uit 
de Woonmonitor, met kanttekening er in enkele gemeenten stagnatie optreedt t.g.v. 
faillissementen). 

 Toenemende verschillen ontwikkeltempo binnen regio (Oost-West).  

 Regionale programmering: onderdeel van herijking SV in 2018 en te baseren op 
woningbehoefteonderzoek. 

 Geen compensatieregeling  
 
Zuid:     

 Daling aantal inwoners is al ingezet; aantal huishoudens groeit nog in enkele gemeenten versus 
afname in andere.  

 Structuurvisie vastgesteld in 16 gemeenten in 2016, laatste 2 gemeenten in 2017. Evaluatie 
voorzien in 2020 

 SV vormt inhoudelijke programmeringsbasis en is in de plaats gekomen van voorafgaande 
provinciale verordening Wonen Zuid-Limburg. 

 Transformatieopgave uit de Woonmonitor leidend.  

 Toevoegen kan via de (sub)regionale programmering, en kan alleen met (sub)regionale 
instemming. Toetsing aan SV en daarin opgenomen beleidsafspraken, waaronder compensatie:  
1. 1-op-1 via fysieke onttrekking van woning (= sloop of samenvoeging). 
Als dat aangetoond niet mogelijk is, dan  
2. (alleen plannen t/m 5 woningen) via financiële compensatie (sloopfonds, bijdrage 7% WOZ-

waarde),  
3. overname van sloopverplichting door gemeente, uit te voeren binnen raadsperiode.  
4. schrappen van bestaande harde plancapaciteit in de verhouding van 1 : 4 (toe te voegen 

woning : te schrappen harde plannen.  
NB: Woningen in rijksmonumenten zijn uitgezonderd van compensatie, voor aangewezen winkel- 
en aanloopstraten geldt mildere compensatie in harde plancapaciteit 1 : 2). 

 Woningmarktprogrammering: subregionaal nagenoeg gereed; opschaling naar regionaal loopt. 
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Achtergrondinformatie:  

 

Wettelijke taken en bevoegdheden Provincie op het gebied van wonen 

In de Grondwet (artikel 22, tweede lid) is het bevorderen van voldoende woongelegenheid als zorg van de 

overheid vastgelegd. 

De taken op het gebied van wonen van de Provincie zijn nauwelijks wettelijk verankerd, er is dan ook 

nauwelijks sprake van medebewindstaken (de Woningwet legt slechts een aantal specifieke taken neer bij de 

provincies). De verankering in wettelijke zin is sterk gekoppeld aan de ruimtelijke wetgeving, nu nog de Wet 

ruimtelijke ordening (straks de Omgevingswet). Die vraagt van provincies om met het oog op een goede 

ruimtelijke ordening een structuurvisie (in Limburg onderdeel van het POL, straks omgevingsvisie) op te 

stellen en bevat de bevoegdheid om instructieregels op te leggen aan gemeenten via de 

Omgevingsverordening. Alle overheden zijn bij de concretisering van het woonbeleid gebonden aan de 

wettelijke Ladder van Duurzame verstedelijking (opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening, BRO): 

essentie daarvan is het aantonen dat beoogde nieuwe ontwikkelingen aansluiten bij de behoefte en zo 

mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er wettelijke eisen op bouw- 

en milieutechnisch vlak, bv vastgelegd in het Bouwbesluit. 

Binnen deze wettelijke kaders is de invulling van het woonbeleid door de Provincie vooral een autonome taak. 

 

Rollen op de woningmarkt 

Op de woningmarkt is een groot aantal partijen actief, die op allerlei manieren met elkaar verbonden en van 

elkaar afhankelijk zijn. 

 Huishoudens: de consument van woondiensten, maar regelmatig ook als producent (bij particulier 

opdrachtgeverschap, als beheerder van het eigen wooncomplex, als verhuurder van een woning of 

verkoper aan het elektriciteitsnet van zelf opgewekte energie). Ze worden steeds nadrukkelijker 

betrokken bij hun woning en woonomgeving. 

 Marktpartijen: 

Ontwikkelaars hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten. Ze willen vaak 

een grotere rol spelen in het beheer en transformatie van de bestaande voorraad en het beheer van de 

leefomgeving. 

Financiers: De rol van beleggers bij het voorzien in huurwoningen is sinds halverwege de jaren 90 

afgenomen. Het is afhankelijk van de markt of ze willen investeren in huurwoningen. Banken spelen een 

rol op de woningmarkt als verstrekker van hypotheken. 

Corporaties hebben als taak het verzorgen van huisvesting voor hen die dat zelf niet kunnen. Ze maken 

daartoe prestatieafspraken met gemeenten. 

 Overheid: Het Rijk heeft in 2012 (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte) haar taken op woongebied 

gedecentraliseerd naar de regio’s. Om provincie, gemeenten en marktpartijen te stimuleren om 

vraaggericht te programmeren en ruimte zorgvuldig te benutten heeft het Rijk de Ladder van Duurzame 

verstedelijking opgenomen in het BRO.  
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Een sterke sturing in de vorm van contingentering door de Provincie is rond 2000 afgeschaft. 

Vanaf die tijd is het huidige model gegroeid met een grote rol bij de regionaal samenwerkende 

gemeenten, met de Provincie als regisseur (zie bovenstaande beschrijving).  

De gemeente is de hoeder van het algemeen belang en wil van daaruit zorgen voor voldoende 

huisvesting voor iedereen die in de gemeente wil wonen. Ze heeft ook de zorg voor een goed lokaal 

leefklimaat met voldoende voorzieningen en voldoende en goed onderhouden openbare ruimte. 

Gemeenten hebben vaak ook privaatrechtelijke belangen (grondbedrijf, grondbeleid). 

 

Een woningmarkt zonder beperkingen?  

Een ideaal functionerende markt ‘regelt zichzelf’ en voorziet op die manier in de behoeften van alle 

belanghebbenden.  

Vanuit dat perspectief is de vraag wat er zou gebeuren als er vanuit de provincie en gemeenten geen 

woonbeleid meer geformuleerd zou worden. Natuurlijk blijven er dan nog wel de eisen die de rijksoverheid 

omwille van de veiligheid, gezondheid en levensomstandigheden van haar burgers regels stelt aan die markt. 

Ook ruimtelijk zijn er wettelijke beperkingen (eisen t.a.v. duurzame verstedelijking).  

 

Bouwt de markt dan alleen waar vraag naar is? 

Er bestaat in Limburg een overschot aan plannen die grotendeels nog dateren uit het groeidenken: méér 

woningen, vooral in commercieel aantrekkelijke segmenten, op locaties waar de ontwikkelaar grondeigendom 

heeft. Kort samengevat: uitbreidingen met vooral eengezinswoningen. Die plannen sluiten lang niet altijd aan 

bij de vraag (anders waren ze ook wel gerealiseerd). Toch zullen ontwikkelaars plannen waar zij al in hebben 

geïnvesteerd – al dan niet speculatief – bij voorkeur willen doorzetten. In die gevallen worden er in de 

Limburgse situatie woningen gebouwd, die niet optimaal aansluiten bij de veranderingen in de vraag. 

De signalering van deze mismatch tussen enerzijds de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de 

vraag en anderzijds de planvoorraad (zie ook POL 2014, p. 122-123) heeft de basis gevormd voor de 

totstandkoming van regionale afspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en Provincie. 

Zonder verdere afspraken ligt bovendien concurrentie tussen gemeenten op de loer. 

 

Veel van deze woningen kunnen aantrekkelijk zijn voor kopers. Ze zijn technisch up-to-date, althans naar 

geldende normen uit het Bouwbesluit. Ze voldoen niet automatisch aan hogere eisen, omdat die 

kostenverhogend kunnen werken en daarmee tot een minder aantrekkelijk prijsniveau. Concurrentie is leidend 

in een dergelijke markt. De markt bouwt immers niet voordat er een gegarandeerde verkoopdrempel is 

gehaald. Bestaande plannen zijn elkaars concurrenten. 

Vrijwel elke nieuwbouwwoning betekent de start van een ‘verhuistreintje’, waarbij telkens een andere woning 

beschikbaar komt voor de markt. Is voor de minst aantrekkelijke woning uit dat ‘treintje’ geen belangstellende 

te vinden, dan ontstaat daar leegstand.  Nieuwbouw zonder compensatie in een krimpsituatie verplaatst zo het 

effect van de toevoeging naar de (vaak oudere) delen van de woningvoorraad die niet meer gewild zijn. 

Woningen die leeg komen te staan dragen bij aan verval en verloedering. Dat brengt maatschappelijke kosten 

met zich mee, zeker als ook de rekening voor herstructurering van kernen terechtkomt bij de maatschappij. 

Bovendien zorgt een overmaat aan aanbod op de markt vanzelf voor een prijsdaling, d.w.z. een daling van de 

WOZ-waarde van vastgoed. Als vuistregel kan worden aangehouden dat 1% toename van leegstand een 

daling van de WOZ-waarde oplevert van eveneens 1%. Over heel Limburg gemeten is dat ongeveer € 1 

miljard.  

 

Bouwt de markt dan altijd waar vraag naar is? 

Dat de markt niet zomaar bouwt waar vraag naar is, toont de huurmarkt aan. Daar is ruime vraag (naar sociale 

en middeldure huurwoningen), maar daarin kan onvoldoende worden voorzien. 
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(bron illustratie en toelichting:  

Huurwoningen Nederland Fonds,  

emissiebrochure, nov. 2017) 

 

Woningcorporaties zien hun vermogen aangetast door de verhuurderheffing en bouwen alleen als de 

exploitatie gedurende de hele levensduur van de woning voldoende kan worden gegarandeerd (wat bij een 

krimpende bevolking geen vanzelfsprekendheid is). Via het systeem van de jaarlijkse prestatieafspraken 

kunnen gemeenten hierover afspraken maken met corporaties. Corporaties zijn echter gebonden aan strakke 

regels die hun investeringsmogelijkheden én de toegang tot hun sociaal huuraanbod beperken. Het sleutelen 

aan de toegangseisen voor de corporatiesector is een nationale en zelfs Europese aangelegenheid. 

 

Voor middeldure huurwoningen (huur boven liberalisatiegrens [€ 710] tot ongeveer € 900) geldt dat beleggers 

een redelijk rendement kunnen behalen door te investeren in dit segment. Niettemin mijden veel beleggers in 

huurwoningen de regio’s waar het verwachte indirecte rendement (bij verkoop op termijn) tegenvalt. In plaats 

van dat risico te aanvaarden, kiezen zij voor regio’s waar vermogen  meer waardevast is. 

 

 

Conclusie 

Daarmee kan er een antwoord worden gegeven op de vraag wat er in Limburg gebeurt als de overheden geen 

regulerende maatregelen nemen. Dan zullen bestaande kernen worden uitgebreid met koopwoningen die 

goed kunnen voldoen aan de vraag van de eerste koper. Als de toevoeging groter is dan de 

huishoudensontwikkeling vallen op allerlei andere plaatsen in de regio woningen leeg. Vanwege een 

overschot aan woningen zal bovendien de waarde van bestaande woningen afnemen. Die daling is niet 

gelijkelijk verdeeld, maar vooral van toepassing op woningen met de minst onderscheidende 

woningkwaliteiten. Die woningen zijn geconcentreerd in o.a. (vroeg) naoorlogse uitbreidingswijken, buurten 

met voormalig (‘uitgepond’) corporatiebezit en kernen zonder adequaat voorzieningenniveau. De particuliere 

eigenaren hiervan krijgen de waardedaling voor hun kiezen. 

Voor de huurmarkt geldt, dat alleen verhuurders die bereid zijn om enig risico te accepteren in de exploitatie 

van hun woningen nog bereid zijn om huurwoningen te realiseren, ongeacht of dat in bestaand vastgoed is of 

in nieuwbouw. Tot dusver zijn er geen signalen die het aannemelijk maken dat de huurmarkt in Limburg zich 

op eigen kracht herstelt, op een eventuele lokale uitzondering na. Alleen in Maastricht zijn er recente signalen 

dat relatief veel particuliere woningen zijn gekocht door verhuurders (±20% van de transacties). Dit kan te 

maken hebben met verhuur aan studenten, maar gedetailleerde gegevens ontbreken. 
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Bijlage 3. REACTIES REGIO’S EN GEMEENTEN 
 
Bijlage 3a. Verslagen van overleggen die gevoerd zijn met de regio’s 

 
3a1. Noord-Limburg:  
Concept verslag Bestuurlijk Overleg Wonen + Ruimte 
d.d. 18 december 2017 van 9.00 uur tot 10.30 uur.  
Locatie: Innovatoren Venlo. 
 

Aanwezig  bestuurlijk ambtelijk 

 gemeente Beesel Jan Smolenaars  

 gemeente Beesel Debbie Heesakkers  

 gemeente Venlo Ben Aldewereld Suzanne Bastings 

 gemeente Peel en Maas Roland van Kessel Thijs van Lier (not.) 

 gemeente Horst aan de Maas Bob Vostermans Harriet van Eggengoor 

 gemeente Venray Martijn van der Putten (voorz.) Leon Langenhuizen 

 gemeente Bergen Antoon Splinter Henri Banken 

 gemeente Gennep Peter Lucassen Naida Djuheric 

 gemeente Gennep Jan Welles  

 gemeente Mook & Middelaar Geert-Jan Wienhoeven Bert Tolkamp 

 provincie Limburg Hans Teunissen Rob van Vugt 

 provincie Limburg Eric Geurts Wilbrord Rongen 

 provincie Limburg Daan Prevoo Jo Vanwersch 

 provincie Limburg  Hein van der Meer 

 provincie Limburg  Paul van Noorden (not.) 

Afwezig m.k. gemeente Beesel  Frans Tegels 

 
1. Opening en mededelingen. 
De heer Prevoo opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. 
Het gaat er in deze vergadering om dat de mogelijke knelpunten op de woningmarkt worden besproken en 
de afronding van de RvR taakstelling. 
 
Knelpunten op de woningmarkt. 
De heer Teunissen haalt vervolgens de motie aan zoals die in Provinciale Staten is aangenomen. GS 
hebben de opdracht daarop vóór 1 februari te reageren. Dat wil zeggen dat mogelijke knelpunten uiterlijk 1 
januari aan GS moeten worden doorgegeven. 
Vervolgens wordt per gemeente geïnventariseerd wat de knelpunten zijn. 
 
Gemeente Beesel. 
Er liggen detailhandelslocaties leeg, waarvan het niet meer realistisch is dat deze nog ingevuld worden. 
Beesel zou graag extra ruimte hebben voor het invullen van leegstaande panden met wonen. Dit ook i.v.m. 
de arbeidsmigranten die nu zijn gehuisvest op recreatieterreinen.  
Gedeputeerde Teunissen vat dit op als een focus ligt op het transformeren van bestaand vastgoed. 
De heer Smolenaars geeft aan dat hij 12.500 m² detailhandel over heeft.  Hij zou dit graag uitruilen voor 
woningen, en doet de suggestie om dit te doen met een methodiek à la verhandelbare ontwikkelingsrechten. 
De heer Teunissen vraagt zich af of invulling met wonen bij een dergelijke omvang realistisch is.  
 
Venlo 
De heer Aldewereld geeft aan dat de verborgen plancapaciteit voor Venlo nog een probleem kan opleveren 
in het kader van de reductieopgave. Hij is van mening dat de focus moet komen te liggen op de bestaande 
voorraad (sloop met vervangende nieuwbouw), met name kijkend naar de demografische ontwikkelingen in 
de regio. Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden in de bestaande voorraad. Daar wil Venlo het primaat 
leggen, waarbij ook de inzet van corporaties nodig is. 
Gedeputeerde Prevoo bevestigt het belang van de aandacht voor de verbetering en verduurzaming van de 
bestaande voorraad. 
 
Peel en Maas 
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De heer van Kessel merkt op dat de reductie op grond van de structuurvisie wellicht wel gaat lukken. Maar 
ook Peel en Maas zit met een verborgen plancapaciteit, waardoor de werkelijke  reductieopgave veel hoger 
ligt. Verder zijn er – zoals in Beesel – ook in Peel en Maas heel wat initiatieven zijn voor leegstaande panden 
en herstructureringslocaties, waarvoor op dit moment geen ruimte is. Het zou welkom zijn als hiervoor extra 
ruimte kan worden verkregen. 
 
Horst aan de Maas 
De heer Vostermans geeft aan dat Horst aan de Maas geen plannen hoeft te schrappen. Door de opleving 
van de woningmarkt gaan plannen op dit moment erg snel. Hij heeft wel een knelpunt t.a.v. huurwoningen. In 
Horst aan de Maas is 80% eigendom en 20% huur. Dat is op dit moment te weinig om aan de behoefte aan 
(sociale) huur te voldoen. De vraag naar meer huur zal nog tot ca. 2035 voortduren. Voor een termijn van 
minimaal 15 jaar vraagt dat om een oplossing. 
 
Bergen 
De heer Splinter geeft aan geen knelpunt te ervaren t.a.v. de harde plancapaciteit. Zachte plancapaciteit is 
geschrapt om aan de reductieopgave te voldoen. Gemeente wil de doorstroming bevorderen door voor 
ouderen te bouwen, zodat jongeren / starters kunnen instromen in bestaande woningen.  Hij heeft daarom 
behoefte aan meer middenhuur woningen. 
Venray 
De heer van der Putten geeft aan, dat Venray veel harde plancapaciteit heeft. Probleem is dat er nu niet 
wordt gebouwd waar naar de toekomst toe behoefte aan is. Wat nu gebouwd wordt, moet ook geschikt zijn 
voor later. Hij heeft meer ruimte nodig voor het kunnen schrappen van plannen door de termijnen m.b.t. de 
reductieopgave op te rekken. 

Wijzigingsvoorstel: 
De heer van der Putten geeft aan, dat voor Venray de reductieopgaven niet zozeer het probleem is. 
Wel is het een probleem om de resterende harde plancapaciteit om te zetten naar woningen waar de 
markt in de toekomst behoefte aan heeft. De harde plancapaciteit wordt namelijk (nog) niet kwalitatief 
ingevuld, dat zijn voornamelijk bestemmingsplannen met woonbestemmingen met contingenten 
waarbij niet tot nauwelijks wordt aangegeven welk type woning er komt. 
De termijnen in de gemaakte afspraken zouden de flexibiliteit moeten bieden om bovenop de break-
even grens van plancapaciteit nu tot 2020 en 2030 de kwalitatief goede plannen toch toe te kunnen 
voegen. 

 
Gennep 
De heer Lucassen geeft aan dat Gennep inmiddels aan de reductieopgave tot 2020 heeft voldaan. Ook hij 
ondervindt problemen m.b.t. de transformatie van bestaand vastgoed, zoals leegstaande winkels. Ook hij wil 
hiervoor graag een oplossing. De markt is nog traditioneel gericht maar speelt niet in op de behoefte van 
morgen. Ook in de diverse kernen heeft hij nog een opgave.  
 
Mook en Middelaar 
De heer Wienhoven zegt geen opgave te hebben in planreductie. Wel heeft Mook en Middelaar een groot 
tekort aan sociale huurwoningen. De enige corporatie (Destion) verkoopt alleen maar huurwoningen en 
bouwt er geen terug. Het probleem wordt dus steeds erger. 
In Mook en Middelaar zijn locaties die prima geschikt zijn voor woningbouw, zoals een voormalig 
bedrijventerrein en leegstaande detailhandelslocaties. Over de provinciegrens (Cuijk) zijn bovendien geen 
belemmeringen voor woningbouw, wat een aanzuigende werking oplevert. Er zou meer maatwerk mogelijk 
moeten zijn, bijvoorbeeld voor het omvormen van een voormalig bedrijventerrein. 
 
De heer Teunissen vat samen dat – met verschillen tussen stad en platteland – de rode draad is dat  

 reductie plancapaciteit wellicht haalbaar is  (met de verborgen plancapaciteit als aandachtspunt)  

 ruimte wordt gevraagd voor het toepassen van lokaal maatwerk. 
Daan Prevoo herkent de aangeroerde onderwerpen. Die bevatten geen echt nieuwe dingen. Er wordt een 
oproep gedaan voor lokaal maatwerk. De verkoop van huurwoningen zoals in Mook en Middelaar is geen 
goed signaal. Zeker niet als vervangende nieuwbouw achterwege blijft. Wellicht is een gesprek met de 
woningcorporatie nuttig.  
De vraag is verder hoe stemmen we het e.e.a. in de regio af bij het toepassen van lokaal maatwerk. Het is 
nodig aan elkaar duidelijk te maken waar de behoefte ligt en wat de provincie daarin kan betekenen. 
Gedeputeerde Teunissen vraagt of daar afspraken over gemaakt kunnen worden. 
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Discussie 
Wethouder Van der Putten geeft nog aan dat vooral de bestaande woningvoorraad een groot aandachtspunt 
is. Het is noodzakelijk - gezien de demografische ontwikkelingen - om de huidige voorraad aan te passen 
aan de toekomstige behoefte. Ook is er behoefte aan splitsing van grotere woningen in kleinere eenheden. 
Wethouder Vorstermans geeft aan, dat in Horst aan de Maas langgevelboerderijen mogen worden gesplitst 
in maximaal 3 woningen.  
Splitsing betekent wel weer meer woningen. 
 
Gedeputeerde Geurts merkt op dat het gaat om het bedienen van de markt van vandaag. De vraag is anders 
dan het aanbod. Daarom goed bedenken wat een beweging nu betekent op termijn.  
 
Ook van het tekort aan sociale huur is de vraag wat het effect op de langere termijn is als we dit segment nu 
gaan toevoegen. Er is nu iets meer lucht nodig om de woningmarkt te bedienen. 
 
Wethouder Smolenaars geeft aan dat je woningsplitsing zou kunnen toestaan met de voorwaarde van een 
bepaalde kwaliteitstoevoeging, bijv. nul op de meter. Daarmee wordt de kwaliteit van de bestaande voorraad 
verbeterd en worden jongeren aan een woning geholpen. 
 
Gedeputeerde Prevoo geeft aan dat de knelpunten moeten worden aangegeven in regionaal verband en per 
gemeente. Daarbij moet aandacht zijn voor de kwalitatieve opgave. Zijn particuliere eigenaren in staat om 
een duurzaamheidsslag te maken? Kun je een verzoek om woningsplitsing daarmee slim combineren, als 
tegenprestatie? Het heeft geen zin om nu bijv. corporatiewoningen naar label B te brengen wetende dat in 
2050 alle woningen CO2-neutraal moeten zijn. Het is beter daar nu al vast op voor te sorteren. De provincie 
heeft ook nog het transitiefonds. Wellicht dat dit mogelijkheden biedt om de verduurzaming te faciliteren. Dus 
knelpunten aangeven, dan kijken hoe we dit gaan oplossen en wat dit voor gevolgen heeft voor de 
bestaande afspraken. 
 
Wethouder Aldewereld geeft aan er voor te waken om alle afspraken nu los te laten. Hij wil dat graag eerst 
regionaal goed afstemmen. 
Daan Prevoo merkt op dat het er om gaat hoe flexibel de gemaakte afspraken zijn.  
Wethouder Wienhoven geeft aan dat hij ook naar de bewegingen over de provinciegrens kijkt. 
Wethouder van der Putten geeft aan dat we gemaakte afspraken na moeten komen. De reductieopgave blijft 
en die respecteren we ook. De vraag is hoe we omgaan met de vraag die er nu is en dan met name de 
kwalitatieve vraag. 
Wethouder Splinter geeft aan dat in Bergen op korte termijn een gemeentelijke woonvisie wordt vastgesteld 
waarin lokaal ruimte voor flexibiliteit moet zijn.  
 
Deadline 
Wethouder van der Putten geeft aan dat bij afstemming binnen de regio we de datum van 1 januari niet 
halen. Dat is de gestelde datum om knelpunten richting Provincie aan te geven. Daan Prevoo geeft aan dat 
1 januari de deadline is. Op 13 januari is er een vergadering waarin het e.e.a. ter sprake komt. Daar is dan 
ook nog ambtelijke voorbereiding bij nodig. Het is van belang om in ieder geval vóór 1 januari alvast aan te 
geven wat de knelpunten nu zijn. 
Dit zal als zodanig worden voorbereid. Dat wil zeggen dat de reacties deze week nog naar de provincie 
moeten. 
 
Ruimte voor ruimte. 
Gedeputeerde Geurts geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met gemeenten over de taakstelling. 
Gemeenten hebben eerder al aangegeven om aan de taakstelling te zullen voldoen. 
Wethouder van der Putten geeft aan dat de overeengekomen taakstelling wordt uitgevoerd. Wel zijn er 
boven op de overeengekomen taakstelling nog 9 kavels aanvullend, waarvan wordt gevraagd aan 
gemeenten wie deze willen realiseren. Dat geldt zowel voor noord- als midden-Limburg. 
In feite ligt een financieel probleem hieraan ten grondslag. 
Gedeputeerde Geurts bevestigt dit. De provincie heeft kosten gemaakt en wil deze terugverdienen middels 
RvR. Er moeten inderdaad volgens de huidige stand van zaken nog 9 kavels worden uitgezet. Afhankelijk 
van de oppervlakte van betreffende kavels kunnen dat er iets minder of iets meer zijn. Per saldo moet de 
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rekensom op nul uitkomen. Op een vraag van de heer Splinter over een door de directeur RvR genoemd 
groter aantal bevestigt de heer Geurts nogmaals het getal van 9 of 10.  
Opgemerkt wordt dat RvR ook deel uitmaakt van de plancapaciteit en dus ook van de reductieopgave. 
Gedeputeerde Geurts merkt op dat alle gemeenten hierover een brief hebben gekregen hoe de provincie 
daar tegenaan kijkt. Het gaat er om dat de kosten worden terugverdiend. Dat blijft voor de provincie het 
uitgangspunt. 
Wethouder Lucassen merkt nogmaals op dat RvR een financieel probleem is. Het is aan andere partijen niet 
uit te leggen dat RvR een aparte positie inneemt binnen de regionaal overeengekomen reductieopgave. 
Volgens hem moeten deze dan ook langs het afwegingskader worden gelegd. 
Gedeputeerde Geurts merkt op dat de markt nu om RvR woningen vraagt en hij wil dat daarom nu daarom 
zo snel mogelijk opgelost hebben. 
Wethouder Heesakkers merkt op dat als de kavels kleiner worden, er misschien meer kavels nodig zijn dan 
9. Gedeputeerde Geurts merkt op dat dit inderdaad mogelijk is. Als de kavels groter zijn, kunnen het er ook 
minder worden. Per saldo moet de rekensom op nul uitkomen. Tenslotte gaat het nog om 9 aanvullende 
kavels voor Noord- en Midden-Limburg. Dat moet volgens hem nog op te lossen zijn. 
 
Arbeidsmigranten. 
Hierover zijn in het PHO Ruimte afspraken gemaakt. Er komt een onderzoek naar de omvang van de 
doelgroep en de daaraan gekoppelde woonbehoefte. Kan dit opgelost worden in de bestaande voorraad of 
vraagt dit om aanvullend woningbouw. 
Daarnaast zijn er initiatieven om grootschalige(short-stay) opvang te realiseren op bedrijventerreinen. De 
vraag is of we dat moeten willen. 
Gedeputeerde Teunissen merkt op dat er na de Brexit wellicht weer dertig tot veertigduizend Polen naar het 
vasteland komen. Vraag is hoe we een deel hiervan kunnen faciliteren om ze voor Nederland te behouden. 
Daan Prevoo geeft aan dat het mooi zou zijn als we arbeidsmigranten – binnenlands of buitenlands – een 
vaste baan met daarbij behorende huisvesting zouden kunnen bieden. Het huisvesten van grote aantallen 
arbeidsmigranten in of nabij de woonomgeving ligt gevoelig. Vraag is hoe we daarmee om moeten gaan. 
Regionaal moet er maatwerk mogelijk zijn. 
 
Conclusies: 
De ontwikkeling van het aantal Arbeidsmigranten is op dit moment in onderzoek. De resultaten daarvan 
wachten we af. 
RvR afspraken komen we na. Er is nog een vraag voor 9 aanvullende kavels. Gemeenten die interesse 
hebben kunnen dit aangeven. 
M.b.t. de ervaren knelpunten wordt gekeken of hier maatwerkoplossingen voor kunnen worden gevonden. 
Voor wat betreft de aanpak van de bestaande voorraad wordt gevraagd om ondersteuning door het 
Transitiefonds Limburgse Woningmarkt van de provincie. 
 

Hierna wordt bespreking gesloten.  
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3a2 Concept verslag overleg ´woningmarkt regio Zuid-Limburg d.d. 11 januari 2018 
 
aanwezig:  
namens de regio Westelijke Mijnstreek: wethouder R. Guyt (RG, voorzitter regio Westelijke 
Mijnstreek/gemeente Sittard-Geleen), mevrouw. W. Robben (WR, regio coördinator wonen Westelijke 
Mijnstreek). 
Namens de regio Maastricht-Heuvelland: wethouder C. Vankan (CV, plv. voorzitter regio Maastricht-
Heuvelland/gemeente Valkenburg aan de Geul, dhr. E. Gruisen (EG, regio coördinator wonen Maastricht-
Heuvelland). 
Namens de regio Parkstad: wethouder T. Weijers (TW, voorzitter regio Parkstad/gemeente Kerkrade, 
wethouder M. Dreissen (MD, gemeente Landgraaf), mevrouw S. Lipsch (SL, programmamanager wonen en 
herstructurering Parkstad Limburg). 
Namens de Provincie Limburg: gedeputeerde H. Teunissen (HT), gedeputeerde D. Prevoo (DP), mevrouw J. 
Vos (JV), dhr. P. van Noorden (PvN), mevrouw K. Zafarin-van der Valk (KZ).  
 
verslag 
HT opent het overleg en licht het proces van de motie ‘beweging op de woningmarkt’ en het ophalen van de 
knelpunten uit de verschillende regio’s uit.  
Hij vraagt of de regio een verschil ervaart tussen wat aangeboden wordt en wat gevraagd wordt? Zo ja, dan 
is de Provincie bereid mee te denken bij oplossingen. 
 
PvN geeft aan dat er 2 centrale vragen zijn gesteld als voorbereiding op dit overleg:  
• Hoe ziet de regio het draagvlak voor zowel de regionale reactie als de afzonderlijke gemeentelijke 
reacties?  
• Wat zou de regio beschouwen als 'een bruikbaar antwoord' van de Provincie op de ingediende 
knelpunten? De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) is immers een document van de 
regio(gemeenten), niet van de Provincie. Tegelijk vragen Provinciale Staten om een beweging. 
 
DP licht toe dat het doel een rapportage aan Provinciale Staten is met zowel knelpunten als mogelijke 
oplossingen. Hoe verhouden lokale vraagstukken zich met de regionale afspraken die in de Structuurvisie 
Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) zijn opgenomen?  
Aan Provinciale Staten moet de vraag gesteld worden welke ruimte moeten wij bieden? 
 
CV vraagt wat er precies wordt bedoeld met ruimte? DP antwoord dat het mogelijk kan zijn dat  afspraken uit 
de SVWZL belemmerend werken op ontwikkelingen die nu gaande zijn.  Als wij allemaal vinden dat er op 
bepaalde vlakken knelpunten zijn dan kunnen we kijken naar de mogelijkheid om (tijdelijk) de afspraken te 
verruimen.  Bijvoorbeeld door  numerieke aanpassingen, beleidsmatige verruimingen of een aanpassing van 
de provinciale verordening. 
 
RG licht toe dat men verrast was over deze motie. De betrokkenheid van de Staten wordt toegejuicht, , maar 
hij geeft ook te bedenken dat zij niet de primaire probleemhouders, voor zover er al een probleem is, zijn. Alle 
18 Zuid-Limburgse gemeenten hebben, in aanhaking met het POL, samen en met het volle verstand de 
verantwoording genomen om de problemen in de woningmarkt aan te pakken. Woningbouw raakt de lokale 
overheid en het is goed dat ons woningbouwbeleid in afstemming met elkaar geformuleerd wordt. De SVWZL 
is een zelfbindend instrument geworden en de Provincie is gevraagd om de gemaakte afspraken hieruit te 
borgen in een verordening, zodat iemand die zich er niet aan houdt teruggefloten kan worden. De SVWZL 
past nooit 100% voor iedereen. De gemaakte afspraken worden nu uitgevoerd en de tijd tot dusver is nog te 
kort geweest om te beoordelen of er heroverwegingen moeten plaatsvinden, zeker omdat er ook al een 
evaluatiemoment is  afgesproken welke in 2020 is voorzien.  
 
Ook zijn er momenten gekozen m.b.t. cijfermatige periodieke monitoring. Het systeem dat we samen hebben 
ingericht met de gemeenten biedt de mogelijkheden om de opgave die wij hebben goed in te vullen. 
Gemeenten zijn ook de aangewezen partij om te beoordelen of er bijstelling nodig is of niet. De lijst met 
knelpunten die er nu ligt zou door de gemeenten samen beoordeeld moeten worden om te bezien of het 
binnen het huidige systeem opgelost kan worden. Voor een groot aantal van de knelpunten zal dit het geval 
zijn. 
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In de beschrijving van de knelpunten ziet RG veel zaken die nu op ‘wonen’ geprojecteerd worden, maar 
waar hele andere problemen onder zitten. Deze problemen zijn ook niet primair vanuit de woningmarkt op te 
lossen. Denk bijvoorbeeld aan sanering t.b.v. ruimtelijke kwaliteit, de aanpak van een leefbaarheidsprobleem 
of het financieel rond rekenen van uit te voeren projecten middels woningtoevoegingen. Er is een helder 
onderscheid nodig van wat een woningmarktprobleem is en wat ‘van elders komt’. 
De positie die de Provincie nu wil innemen is prematuur. Eerst moeten de gemeenten met elkaar kijken naar 
mogelijke oplossingen. Als er ergens geen oplossing gezien wordt  moet er gekeken worden of die een 
specifiek ‘wonen’-probleem is of dat het vraagstuk verder gaat. De Provincie is niet de partij die het systeem 
vroegtijdig zou moeten openbreken en afspraken moet herdefiniëren die gemeenten samen gemaakt 
hebben. 
CV is het hier helemaal mee eens, maar merkt op dat Provinciale Staten ook reageren op de problemen die 
ze horen. 18 gemeenten hebben een mandaat gekregen. Na lange tijd van voorbereiding zitten ze eindelijk op 
één lijn en het is gek dat het nu in korte tijd ineens ‘niet genoeg is’. De voorbereidingstijd van de SVWZL was 
langer dan het werken met de SVWZL tot nu toe. 
Problemen kun je benoemen en samen oplossen, de Provincie is daar hooguit faciliterend in. Laten we de 
gemeenten vooral het mandaat niet afnemen.  
DP merkt op dat de Provincie aan de knoppen kan draaien van het provinciale instrumentarium als dit 
mogelijkheden biedt om knelpunten op te lossen.  
CV merkt op dat we, in ons volle bewustzijn, hebben afgesproken dat problemen als regio besproken en 
bekeken worden. 
TW geeft aan dat hij zich volledig kan vinden in de woorden van RG. De evaluatie van de SVWZL staat nu 
gepland voor 2020. Wellicht kan dit moment naar voren gehaald worden vanwege de ontwikkelingen die er 
nu plaatsvinden. Daarvoor is het wel van belang dat men over de juiste cijfers beschikt en dus een goed 
monitoringsysteem heeft. Daar ligt een rol voor de Provincie.  
MD voegt toe dat de Provincie randvoorwaarden kan leveren en instrumenten kan aanreiken om te helpen in 
het transformatieproces. Er is veel behoefte aan een transformatiefonds zoals dat bij de Limburgse 
Wijkenaanpak werd inzet.  
CV vult aan dat het regionale fonds voor kleine woningbouwinitiatieven te weinig oplevert. Dit fonds zou 
bijvoorbeeld door de Provincie aangevuld kunnen worden.  
MD geeft aan dat het probleem zich voornamelijk bevindt in de particuliere woonvoorraad en daar zouden 
pilots vanuit dit fonds op ingezet kunnen worden. 
RG merkt op dat extra financiering soms een oplossing kan zijn om een plan door te laten gaan, zonder 
meteen woningen toe te voegen om het plan mogelijk te maken. Dat zijn vaak leefbaarheidsproblemen. 
Financiële middelen beschikbaar stellen kan helpen om op andere terreinen versnelling te krijgen zonder 
ergens anders het probleem te vergroten. Zoek de oplossing niet in het overhoop gooien van het systeem, 
maar in het doorkijken naar de andere problematieken die spelen en meer financiële ondersteuning of 
cofinanciering van de Provincie om dit soort projecten, zonder woningtoevoegingen, gerealiseerd te krijgen.  
HT geeft aan dat het goed is dat dit een breed gedragen signaal is dat bijna letterlijk overgenomen kan 
worden.  
We moeten goed kijken naar de onderliggende probleemstelling.  
DP voegt hieraan toe dat dit betoog meegenomen wordt in de rapportage aan Provinciale Staten 
HT voegt hieraan toe dat de punten duidelijk zijn: 
- Vooral kijken naar mogelijkheden om te faciliteren waarbij niet het woonbeleid gebruikt wordt,  
- evaluatie 2020 eventueel naar voren halen.  
- Zorgen dat de cijfers kloppen en actueel zijn. Dit is echt een aandachtspunt. 
- Stel het systeem niet ter discussie. Gooi niet weg wat in jaren is opgebouwd o.b.v. een aantal 
incidenten, aangedragen door individuele gemeenten en niet breed gedragen vanuit het BO wonen Zuid-
Limburg.   

- Kijk vooral naar mogelijkheden om te faciliteren waarbij niet het woonbeleid gebruikt wordt om 
financiële gaten te dichten.  
Er wordt afgesproken dat er een verslag gemaakt wordt van dit gesprek. Dit verslag wordt meegezonden 
met de rapportage aan Provinciale Staten.  
 
HT eindigt het overleg met dank aan allen voor de openheid en aangeleverde aandachtspunten.  
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3a3 Midden-Limburg, Werkveld Wonen, Zorg & Woonomgeving 
Verslag bestuurlijk overleg – gewijzigd vastgesteld 20-12-2017 
 
Kasteel Buggenum, 4 december 2017   
 
Aanwezig: Bestuurlijk: Mevr. R. Donders, Voorzitter SML  / Weth. Dhr. C. Wolfhagen, Gemeente Roerdalen 
(vz) / Weth. M. Wilms, Gemeente Maasgouw / Weth. J. Lalieu, Gemeente Maasgouw / Dhr. J. Wackers, 
Gemeente Echt-Susteren / Weth. Mevr. A. Waajen, Gemeente Roermond / Weth. Mevr. R. Fick, Gemeente 
Roermond / Weth. Dhr. A. Walraven, Gemeente Leudal / Weth. Dhr. R. van Meel  , Gemeente Nederweert / 
Weth. Dhr. T. Coumans, Gemeente Nederweert / Weth. Dhr. F. van Eersel, Gemeente Weert / Dhr. D. Prevoo, 
Provincie Limburg / Dhr. H. Teunissen, Provincie Limburg / Dhr. E. Geurts, Provincie Limburg /  
Ambtelijk: Dhr. R. van Vugt, Provincie Limburg / Dhr. P. van Noorden Provincie Limburg / Dhr. J Vanwersch, 
Provincie Limburg / Mevr. J. Vos, Provincie Limburg / Dhr. W. Rongen, Provincie Limburg / Mevr. A. Bosch, 
Gemeente Roerdalen / Dhr. M. van Vught, Gemeente Roermond / Mevr. M. Wuts, Gemeente Leudal / Dhr. W. 
Bijlmakers, Gemeente Nederweert / Dhr. H. Heijman, Gemeente Echt-Susteren / Dhr. B. Tonglet, Gemeente 
Maasgouw / Dhr. P. Blasic, Regiocoördinator SML / Afwezig, Mw. C. Dohmen-Bakkenes, Gemeente 
Roerdalen / , Mevr. M. Arts , Gemeente Weert / Notulist: Mevr. I. Donkers, Gemeente Roerdalen 
 
Opening en mededelingen 
Dhr. Wolfhagen opent de vergadering en geeft aan waarom deze vergadering ingelast is: in 2013 zijn er 
tussen de gemeenten en de provincie afspraken gemaakt die, voor het gevoel van de gemeenten, niet meer 
voldoen. T.o.v. 2013 is er veel veranderd, denk aan de problematiek rondom de permanente bewoning op 
recreatieparken en de leegstand van winkels en kantoren. De tijden zijn veranderd en de afspraak was om na 
4 jaar te evalueren of de woonvisie nog aansluit bij de huidige tijd. De opdracht voor een nieuw woonbehoefte-
onderzoek is uitgezet maar het zal nog zeker tot medio 2018 duren voordat hier beleid op gemaakt is.  
Tot slot zal ook gekeken moeten worden naar de ruimte voor ruimte-kavels; hier zal verstandig mee moeten 
worden omgegaan.  
 
Dhr. Wolfhagen merkt op dat hij zowel als wethouder Wonen, als ook als wethouder Ruimtelijke ordening aan 
tafel zit. Hij heeft daarom mevr. Donders, voorzitter SML, verzocht om voor te zitten.  
 
Mevr. Donders heet alle aanwezigen welkom en vraagt een ieder om aan te geven wat de knelpunten zijn.  
 
Knelpunten 
Weert: Dhr. van Eersel geeft aan dat het in Weert knelt.  
Roermond: Mevr. Waajen merkt op dat de nood hoog is door met name de noodzaak tot transformatie van 
kantoren, winkels et cetera, wat leidt tot een toename van de planvoorraad zodanig dat de deze afspraken te 
overschrijdt. Er zijn een aantal ontwikkelingen waar rekening mee gehouden moet worden. Het is niet de 
bedoeling dat de provincie en de gemeenten elkaar in de greep houden.  
Echt-Susteren: Dhr. Wackers vertelt dat iedereen nog steeds achter het idee van de woonvisie staat maar dat 
het gevoel is dat er gesproken moet worden over het instrumentarium. Wellicht moet er breder dan de 
gevraagde 10% extra ruimte gekeken worden. Ook de verplichte saneringen moeten meegenomen worden.  
Maasgouw: Dhr. Lalieu geeft aan dat Maasgouw het er zeker mee eens is dat de RvR contingenten 
niet meetellen in de voorraad maar het verzoek is om dit te formaliseren en de reductie die de regio krijgt ook 
door te schuiven naar de provincie. Dhr. Wilms vult aan dat Maasgouw nog steeds achter het beleid staat dat 
is ingezet maar dat er twee ernstige knelpunten zijn. Ten eerste gaat het niet lukken om de planvoorraad terug 
te brengen. Daarnaast wordt er nu te veel gefocust op aantallen en verdwijnt het ruimtelijke aspect naar de 
achtergrond; dat is niet wenselijk. 
Nederweert: dhr. van Meel vertelt dat deze SML-samenwerking kansen aan durft te gaan en uitdagingen durft 
uit te spreken. Het is goed dat we het gesprek met elkaar aangaan.  
Leudal: Dhr. Walraven laat weten dat zijn gemeente maatregelen genomen heeft. Er is voorzienbaarheid 
gecreëerd maar er zijn vaak onbenutte harde titels die plannen belemmeren die wel kansrijk zijn en die 
knelpunten in de gemeente oplossen. Leudal heeft tijdelijk meer ruimte nodig om deze initiatieven een kans te 
geven; wellicht is dit slechts een kwestie van salderen. Dhr. Walraven merkt op dat hij de status aparte die de 
provincie zich bij RvR aanmeet, principieel niet juist vindt. Hier zou over van gedachten gewisseld moeten 
worden.  
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Provincie: Dhr. Teunissen geeft aan dat de gemeenten en de provincie jaren geleden samen geconstateerd 
hebben dat er teveel plannen lagen. Politiek gezien is er over het thema wonen veel reuring. Het aanbod is 
nog steeds onverminderd groot terwijl de vraag t.o.v. 2012 veranderd is. Nu is de concrete vraag aan de 
gemeenten: waar schuurt het. De vraag in de ene gemeente is anders dan die in een andere gemeente. 
Helder moet worden waar, op basis van de harde plancapaciteit, de frictie zit. Waar zou de vraag niet kunnen 
worden voorzien met het aanbod dat er ligt. Als er ergens vraag naar is en dit zit niet in de harde 
plancapaciteit, niet in het aanbod, is de provincie de laatste die zegt dat bouwen niet mogelijk is.  
De vraag is of er voldoende zicht op de vraag is. Concreet: hebben de gemeenten voldoende zicht op de 
frictie tussen vraag en aanbod? Zijn de huidige plannen daar niet op aan te passen? Zijn er nieuwe plannen 
die wel voldoen aan de vraag? Hier moet inzicht in komen. We hebben destijds alles op een hoop gegooid en 
nu is het zaak om maatwerk te leveren. Met maatwerk bedoelt de provincie op het reageren op behoefte in 
termen van segment, prijsklasse, locatie enz. 
Dhr. Prevoo vertelt dat de structuurvisie overal is vastgesteld. Thans ligt er een opdracht van GS om uiterlijk 1 
februari a.s. een nota klaar te hebben waarin de acties in het kader van de PS-motie beweging op de 
woningmarkt benoemd zijn.  
Daartoe moeten voor de jaarwisseling de knelpunten en eventuele oplossingsrichtingen geïnventariseerd zijn 
om tijdig in deze rapportage te kunnen opnemen. 
Het is belangrijk dat er eerlijk en oprecht met elkaar in gesprek wordt gegaan. Er is behoefte aan flexibiliteit op 
de woningmarkt maar de genoemde 10% moet worden losgelaten. Dit percentage kan immers voor elke 
gemeente anders zijn. De vraag is hoe de lokale problemen opgelost worden. Er mag gewoon gebouwd 
worden maar waarom wordt er dan niet gebouwd? Er wordt gezegd dat het klemt. Als dat zo is, is het goed 
om op korte termijn met elkaar te bespreken waar het dan klemt en wat de behoefte is. Op 1 februari a.s. moet 
er een rapport aan GS worden aangeboden met een inventarisatie van de knelpunten en mogelijke 
oplossingsrichtingen. Samen kunnen we onderzoeken hoe we elkaar daarbij verder kunnen helpen.  
Dhr. Geurts geeft aan dat er voor wat betreft RvR afspraken met elkaar gemaakt zijn. De provincie heeft 
sloopmiddelen voorgeschoten en het geld moet worden terugverdient. De crisis ligt achter ons en dit is het 
moment om kavels te verkopen. Als bestemmingsplannen niet geregeld zijn, kan dit een bedreiging opleveren 
met als mogelijke uitkomst dat er een verlies van 10 miljoen euro geleden wordt. Er lijkt echter ruimte om de 
RvR kavels flexibeler in te vullen en indien daar behoefte aan is, kan daar naar gekeken worden. Zichtbaar is 
ook dat er een markt is die voldoende absorptievermogen heeft om de afspraken die gemaakt zijn na te 
komen.  
 
Mevr. Donders vat het bovenstaande als volgt samen: kijk waar het aanbod schuurt met de vraag, maak dat 
concreet en kom voor 1 februari a.s. met een nieuwe plan.  
 
Dhr. Wolfhagen merkt op dat de woonvisie nog 5 jaar loopt en iedereen geeft aan dat het eindresultaat 
gehaald zal worden. Wellicht is het dan mogelijk om deze eindvisie te laten staan maar gebruik te maken van 
een extra marge. Dan los je de huidige knelpunten in de bestaande visie op.  
Dhr. Geurts geeft aan dat een gemeente extra kan bouwen maar dan moeten dit wel de juiste woningen zijn; 
er moet sprake zijn van maatwerk.  
Mevr. Donders vult aan dat er hard is gewerkt om te komen tot deze eenduidige visie en dat er dus consensus 
moet zijn over de afwijking hier op.  
 
Dhr. Geurts vertelt dat er gekeken moet worden naar de kansen die er nu liggen. Vraag en aanbod moeten 
naar elkaar toe gebracht worden. De markt moet wel een zetje geholpen worden om het juiste te bouwen. Dhr. 
Teunissen is van mening dat, als projectontwikkelaars nu niet gaan bouwen, ze dit over een paar jaar ook niet 
doen. Maar als er behoefte is, dan moeten er morgen al plannen op tafel liggen.  
 
Mevr. Fick merkt op dat de RvR-woningen vermeldt staan in de structuurvisie die op dit punt niet in één lijn 
loopt met de POL; de POL is op dit punt niet duidelijk. Roermond worstelt met buitengewoon veel goede 
plannen die leiden tot verbetering van het leefklimaat waar negatief op moet worden gereageerd. Als nu wordt 
toegestaan dat er wel RvR-woningen worden gebouwd, ontstaat er een groot probleem, door dat plannen 
verschillend worden behandeld. De gemeenten hebben een probleem met de discrepantie die ontstaat tussen 
privaatrechtelijk handelen en publiek rechterlijk handelen en kunnen hier alle hulp bij gebruiken. De provincie 
dient de gemeenten hier volledige ondersteuning te geven. 
Dhr. Teunissen vraagt zich af of de plannen waar mevr. Fick naar refereert, plannen zijn die nu nog niet in de 
harde plancapaciteit zitten of dat dit nieuwe plannen zijn waar behoefte aan is. Hoe dan ook zitten er 
inderdaad spanningen tussen het POL en de RvR taakstelling. 
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Mevr. Donders concludeert dat als een gemeente nu een stap zet die eigenlijk niet kan, zij weliswaar steun 
van de provincie krijgt maar bij de rechter onderuit gaat.  
Dhr. Walraven laat weten dat ook gemeenten financieel verlies hebben moeten nemen. Dhr. Geurts merkt op 
dat er een opdracht ligt van de Staten waar hij zich aan te houden heeft. Er kan wel maatwerk geleverd 
worden. Het juridisch probleem dat hier geschetst wordt, is niet van toepassing. Als het noodzakelijk is dat er 
geregeld moet worden dat gemeenten juridisch “de rug vrij hebben”, dan wordt dat geregeld.  
Hij stelt dat de RvR kavels dus niet meetellen in de structuurvisie. Roerdalen, Weert, Nederweert en 
Roermond hebben aangegeven te kunnen instemmen met de additioneelverklaring van RvR door GS (brief 
juni 2017). Een aantal gemeenten vraagt daarbij om een juridische onderbouwing resp. het repareren van 
strijdigheid met het POL. Hier wil de provincie zeker naar kijken.  
 

Tijdens het BO van 20 december jl.  is bijgaande tekstuele aanpassing van het verslag 4 december jl. 
voorgesteld en vastgesteld. 
Naar aanleiding van pagina 4: Hij stelt dat de RvR kavels dus niet meetellen in de structuurvisie. 
Roerdalen, Weert, Nederweert en Roermond hebben aangegeven te kunnen instemmen met de 
additioneelverklaring van RvR door GS (brief juni 2017). Een aantal gemeenten vraagt daarbij om een 
juridische onderbouwing resp. het repareren van strijdigheid met het POL. Hier wil de provincie zeker 
naar kijken.  
Dhr. van Vught merkt op dat de wens om juridische onderbouwing niet alleen een vraag is maar dat dit 
tijdens het overleg op 4 december jl. als duidelijke voorwaarde is gesteld.  
Afgesproken wordt het verslag van 4 december jl. als ingebracht goed te keuren en de opmerking van 
dhr. van Vught goed in dit verslag te noteren.  

 
Dhr. Walraven vraagt zich af of de structuurvisie dus zelf aangepast kan worden. Dhr. Geurts merkt op dat dit 
relatief kleine aantallen zijn. Berekend moet worden om exact hoeveel aantallen het gaat.  
 
Dhr. van Eersel merkt op dat de RvR doelstelling is gerealiseerd. Weert wil de regionale problematiek op zijn 
schouders nemen door extra RvR-woningen te realiseren. Dat kan elders met de regio “verrekend” worden. 
Volgens E’til moet Weert volgend jaar 1000 woningen extra bouwen dus die 10% marge waar over gesproken 
is, biedt niet zoveel soelaas. Het is van belang om in kaart te brengen waar het precies knelt. Dhr. Prevoo vult 
aan dat het credo is “bouwen naar behoefte” en die behoefte en de bijbehorende knelpunten kunnen de 
gemeenten in kaart brengen. Op het moment dat regionale afstemming heeft plaatsgevonden, is dat niet zo 
lastig. Er moet wel worden vastgehouden aan de afspraken die in de structuurvisie zijn vastgelegd. De 
grensgemeenten kunnen ook naar de woonmonitor kijken, als men op zoek is naar flexibiliteit. Laten we 
afspreken dat we het niet meer hebben over 10% marge. Dhr. Prevoo laat weten dat hij met de 
wooncorporaties om tafel wil gaan om ook daar na te gaan waar het knelt. Als het overleg met de 
projectontwikkelaars problemen oplevert moet dit op tafel komen. Het kan wel zo zijn dat er juridisch bindende 
afspraken liggen maar de wethouders zijn de bestuurders en hebben het voor het zeggen in de eigen 
gemeente. Er zullen ongetwijfeld argumenten zijn om eens goed met elkaar om de tafel te gaan. Het beeld dat 
iets niet mag van de provincie is niet juist.  
Van belang is dat op 1 februari 2018 aan de Staten een nota wordt aangeboden waar de behoefte en de 
knelpunten in kaart zijn gebracht.  
Mevr. Donders merkt op dat de datum van 1 februari 2018 nu genoemd is en staat; er moet dus iets gebeuren.  
Mevr. Waajen geeft aan dat zij last heeft van het schuren en het onduidelijk zijn van de status van RvR 
woningen. Gemeenten lopen daardoor te veel risico op planschade. M.b.t. de knelpunten is van belang dat 
zodra Roermond de handschoen oppakt en aan de slag gaat, heeft dit direct gevolgen voor de andere 
gemeenten. Indien er regionale afstemming moet plaatsvinden, is de datum van 1 februari 2018 wellicht aan 
de krappe kant. Dhr. Prevoo vertelt dat het plaatje op 1 februari a.s. nog niet rond hoeft te zijn; wel moeten de 
knelpunten dan helder zijn.  
 
Dhr. Wackers geeft aan dat vraag en aanbod niet bij elkaar passen. Er moet ruimte komen om goede plannen 
te realiseren.  
Dhr. Lalieu merkt op dat de kans groot is dat iedereen na dit overleg terug naar het gemeentehuis gaat met 
het gevoel dat er ruimte is en dat daarna de paniek toe slaat. De problematiek en de verhoudingen liggen 
divers. Het gaat niet lukken om daar een regionaal eenduidig verhaal van te maken. De afbouw van de 
plancapaciteit lukt niet en nieuwe plannen moeten kwalitatief goed zijn en in een behoefte voorzien en op dit 
moment is dat best een uitdaging.  
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Dhr. Prevoo vertelt dat het aan de bestuurders is om de plannen die bij de gemeenten spelen te bespreken 
met partijen. Het kan niet zo zijn dat er een klem zit op de woningmarkt. De markt faalt omdat er niet gebouwd 
wordt naar behoefte en het is niet aan de provincie om met projectontwikkelaars in gesprek te gaan.  
 
Dhr. Wilms is van mening dat er op korte termijn een oplossing nodig is; ook naar de raden toe. Het kan toch 
niet zo zijn dat tegen de ene inwoner gezegd moet worden dat er niet gebouwd mag worden, en de andere 
inwoner mag wel bouwen omdat dit de provincie beter uitkomt.  
Mevr. Donders laat weten dat dit een goed voorbeeld is van wat er in de knelpuntenanalyse moet worden 
beschreven.  
Dhr. Prevoo onderkent dat het lastig is om met de projectontwikkelaars het gesprek aan te gaan maar hoe dan 
ook zal er een opening moeten ontstaan. Als daar hulp bij nodig is staat de provincie klaar in een aantal rollen 
om ook te verbinden en het gesprek mee aan te gaan. Regionaal maatwerk betekent ook vertrouwen hebben 
in elkaar. Zowel de gemeenten als ook de provincie heeft nu een werk te doen, het is zaak om snel aan de 
slag te gaan en oplossingen te vinden. Dhr. van Eersel vertelt dat ook het gesprek met de burger moet worden 
aan gegaan want ondanks het feit dat er geroepen wordt dat er wordt gebouwd, gebeurt er niets.  
Mevr. Waajen merkt op dat de gemeenten a.d.h.v. het nieuwe woonbehoefteonderzoek aan de slag gaan om 
nieuwe afspraken op te stellen maar in de tussentijd moet er iets gebeuren.  
 
Mevr. Donders vindt de afspraken helder: op korte termijn wordt aangeleverd waar de knelpunten in de regio 
zitten. Daarmee komt het zoeken naar een maatwerk-oplossing in de plaats van de 10%-vraag van de regio. 
De provincie voegt aan de knelpunten-analyse hun eigen notities toe en de complete nota dient als 
gespreksnotitie voor de Staten. De regio is bezig via een nieuwe woonbehoefteonderzoek de nieuwe 
structuurvisie in te vullen, dit kan meegenomen worden in de knelpuntenanalyse.  
Naast deze afspraken geeft de provincie duidelijk aan dat er niet meer geroepen moet worden dat iets van de 
provincie niet mag maar dat het gesprek aangegaan moet worden. 
 
Dhr. Walraven geeft aan dat in Leudal sprake is van honderden plannen die in faillissementen zitten. Mevr. 
Donders merkt op dat dit meegenomen dient te worden in de knelpuntenanalyse.  
Dhr. van Meel voegt toe dat ook Nederweert druk voelt aangaande de kwalitatieve invulling. Maar het is van 
belang om de lokale kansen met de regio af te stemmen.  
Mevr. Fick vult aan dat zij graag zag dat RvR uit de planvoorraad gehaald wordt onder voorwaarde dat dit 
mogelijk wordt gemaakt met  een POL-aanvulling. Ze roept de provincie op om te zorgen dat de gemeenten 
niet in conflict komen met ontwikkelaars van andere plannen dan RvR  
Dhr. Teunissen geeft aan dat de ruimte die de provincie geeft vooral moet zorgen voor het transformeren van 
kantoren en winkels. Voorkomen moet worden dat er teruggevallen wordt op de oude situatie waarin 
weilanden worden opgekocht en verbouwd.  
 
Mevr. Donders sluit af met de opmerking dat gezamenlijk goede uitgangspunten zijn afgesproken. De 
provincie kan meedenken met het juridisch kader maar niet alles kan worden afgekaart in de RvR.  
Dhr. Teunissen vult aan dat de provincie onderzoekt hoe e.e.a. in het POL kan worden verankert.  
Op 20 december a.s. zal hier verder over gesproken worden.  
 
Mevr. Donders dankt voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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Bijlage 3b. Lijst met knelpunten en oplossingssuggesties  
De lijst bevat de integrale inhoud van reacties zoals gemeld door de regio’s en gemeenten, inclusief verwijzing 
naar in deze notitie opgenomen oplossingsvoorstellen. 
 
betreft regio 
/ gemeente 

beknopte omschrijving 
knelpunt / casus  (evt. 
toelichting in bijlage) 

wat maakt dit tot een knelpunt? suggestie voor 
oplossingsrichting 

regionaal 
besproken?  

Oplossing 
die kan 
worden 
ingezet  

Wie? 
P R 
G * 

     zie hoofd-
stuk 3, 
 

Provincie 
Regio  
Gemeente 

NOORD-LIMBURG   

Regio Noord-
Limburg 

Nieuwbouwprogramma sluit 
niet aan op nieuwe 
woonwensen en biedt weinig 
ruimte om het juiste product 
toe te voegen. 
 

- De kwantitatieve opgave 
(afgesproken planreductie) is niet het 
grootste knelpunt in Noord-Limburg. De 
kwalitatieve opgave is wel groot. Als we 
kijken naar onze 
woningbouwprogramma’s, dan is dit 
vaak een optelsom van plannen die in 
een ver verleden zijn gemaakt. De 
woningbouwprogramma’s geven slechts 
ten dele antwoord op de behoefte die er 
nu is en de verwachte behoefte in de 
toekomst. De kunst is nu om een 
kwalitatieve slag te maken in het 
woningbouwprogramma om ook een 
antwoord te kunnen geven op de 
actuele nieuwe woonwensen. Hierbij 
gaat het dus vooral om een aanpassing 
van het programma en niet om een 
verruiming van het programma 

- Tijdelijkheid 
De woningvoorraad toe laten 
nemen, meer dan op basis 
van onze huishoudens-
ontwikkeling nodig is, is 
onwenselijk. De effecten 
hiervan zullen we met name 
terug zien in de bestaande 
voorraad (nauwelijks te 
verkopen woningen, 
leegstand). Wel kunnen door 
te werken met tijdelijke 
concepten nieuwe woningen 
toegevoegd worden die een 
antwoord geven op de 
actuele woonwensen.  
Hierbij moeten ook de 
mogelijkheden onderzocht 
worden of de termijn van 
tijdelijkheid opgerekt kan 
worden naar 15 jaar. Deze 
termijn past veel beter bij de 
tijd die nodig is om 
investeringen terug te 
verdienen. 

Ja  
(vastgesteld in 
Bestuurlijk 
Overleg 
Wonen Noord-
Limburg 
30-11-17) 

 
A 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2 
 
 

B 3 

 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 

P 
Rijk (lobby) 

- In onze programma’s ontbreken (of 
zijn te weinig) nu woningen in het 
(middeldure) huursegment, 
levensloopbestendige woningen, 
jongerenhuisvesting en woningen voor 
1-en 2-persoonshuishoudens. Het helpt 
hierbij niet dat in de harde plancapaciteit 
vaak weinig aanknopingspunten zijn te 
heronderhandelen over het 
woningbouwprogramma. 
 

- We moeten het gesprek 
blijven voeren met 
ontwikkelende partijen over 
aanpassing van hun 
programma. Het feit dat we in 
de regio een opgave met 
elkaar geformuleerd hebben 
en een afwegingskader 
hebben, helpt ons hierbij. Het 
biedt kansen om plannen die 
al jaren stilliggen vlot te 
trekken, door met een 
programma te komen dat wel 
aansluit op de nieuwe 
woningbehoeften. Dat zijn 
niet altijd makkelijke 
gesprekken, maar het biedt 
de mogelijkheid om binnen 
onze regionale afspraken 
toch een kwalitatieve slag te 
maken. 

A 1 
 
 

B 2 
 
 
 

B 3 

R 
 
 

P 
R 
 
 

G 

- De regio lijkt niet aantrekkelijk om 
te investeren in het middendure 
huursegment. Daarnaast constateren de 
meer landelijke gemeenten dat ook 
toevoegingen in sociale huur achter 
blijven bij de behoefte 

- Samen (provincie en 
regio) optrekken bij het 
vergroten van het middendure 
huursegment (denk hierbij 
aan garantstelling door de 
provincie om dit segment ook 
in gemeenten te laten landen 
waar beleggers/corporaties 
niet zo snel willen of kunnen 
investeren). Er is overigens 
een subsidieregeling in de 
maak binnen het Transitie-
fonds voor dit segment. 

B 2 
 

P 
R 
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Regio Noord-
Limburg 

Gevolgen verborgen 
plancapaciteit zijn 
onvoldoende in beeld 
 

- In de meeste Noord-Limburgse 
gemeenten wordt gewerkt met 
gemengde 
bestemmingen/centrumbestemmingen 
waardoor met name in centrum 
gebieden rechtstreeks woningbouw 
mogelijk is. In potentie is de 
planvoorraad dus nog groter dan op 
basis van de PCM verondersteld kan 
worden. Hiermee is ook de 
reductieopgave in potentie groter. 

- Op gemeenteniveau 
wordt de verborgen 
plancapaciteit in beeld 
gebracht. Een aantal 
gemeenten zijn ook al zover 
dat ze de verborgen 
capaciteit aanpak kan. Het 
delen van kennis op dit terrein 
is hierbij essentieel. Ook de 
kennis van de provincie kan 
hier ingezet worden. 

Ja  
(vastgesteld in 
Bestuurlijk 
Overleg 
Wonen Noord-
Limburg 
30-11-17) 

B 3 G  
P 

Regio Noord-
Limburg 

Aanpak bestaande voorraad is 
lastig. Enerzijds is een 
kwalitatieve impuls nodig en 
anderzijds is de verwachting 
dat een deel van de voorraad 
overbodig is op termijn. 

- Nieuwbouw betreft maar een fractie 
van de woningvoorraad. Het grootste 
deel staat al en het grootste deel is 
particulier bezit. het toevoegen van 
woningen meer dan we nodig hebben 
(los van tijdelijke concepten) is niet 
wenselijk. 

- Blijven zoeken naar 
oplossingen de bestaande 
voorraad te transformeren. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het levensloopbestendig 
maken van woningen, of 
splitsen van grote woningen. 

Ja  
(vastgesteld in 
Bestuurlijk 
Overleg 
Wonen Noord-
Limburg 
30-11-17) 
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  - Een groot deel van de bestaande 
woningvoorraad is verouderd. Deze sluit 
niet altijd meer aan bij de woonwensen 
van inwoners van nu en in de toekomst. 
Er moet ook worden ingezet op 
woningen voor (de omvang van) 
toekomstige huishoudens, duurzamere 
woningen en 
levensloopbestendige\zorggeschikte 
woningen.  
 

- Transitiefonds is vooral 
gericht op het verminderen 
van het aantal woningen, 
terwijl bij het beter benutten 
van de bestaande voorraad er 
ook sprake kan zijn van het 
vermeerderen van het aantal 
woningen. Gezamenlijk kijken 
of we het transitiefonds dan 
toch kunnen gebruiken om 
experimenten vorm te geven. 
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  - Daarnaast is het de verwachting 
dat een deel van de voorraad op termijn 
niet meer nodig is (krimp). Met 
woningcorporaties zijn nog afspraken te 
maken over het op termijn onttrekken 
van woningen. Het grootste knelpunt ligt 
bij het onttrekken van particulier bezit 
aan de woningvoorraad. Zeker in de 
meer landelijke gemeenten is deze 
opgave complex, het particulier 
woningbezit is hier immers het grootst. 

- Samen (regio en 
provincie) optrekken in 
experimenten met de 
bestaande voorraad, met 
name in de particuliere 
woningvoorraad. Dit kan gaan 
om het onttrekken van 
voorraad, maar ook om het 
maken van een kwaliteitsslag 
in de bestaande voorraad 
naar levensloopbestendigheid 
en duurzaamheid. 

 B 1 P  
R  
G 

Regio Noord-
Limburg 

De continuïteit van de 
monitoring van de 
woningmarkt is in het gedrang. 

De afgelopen jaren werd de monitoring 
van de woningmarkt in opdracht van de 
Provincie Limburg uitgevoerd door 
bureau E’til. Dit heeft geleid tot een 
soepele samenwerking tussen 
gemeenten en bureau E’til, waardoor de 
gegevenskwaliteit de afgelopen jaren 
een hoog niveau heeft gekregen. Wij 
hebben begrepen dat het contract 
tussen Provincie Limburg en bureau E’til 
per 31 december 2017 afloopt. Er is nog 
geen zicht op hoe de monitoring de 
komende jaren vorm gaat krijgen, met 
het gevaar dat de monitoring van de 
woningmarkt trendbreuken gaat 
vertonen en de langjarige, voor de 
Structuurvisie Wonen Noord-Limburg 
waardevolle gegevensstroom en 
prognoses niet beschikbaar blijft. Een 
voorbeeld betreft de 
Plancapaciteitsmonitor. Zoals het er nu 
uitziet gaat de PCM op 1 januari 2018 
uit de lucht, tenzij er nog nieuwe 
afspraken worden gemaakt. 

- Gelet op deze risico’s 
willen wij voorstellen - mede 
gelet op de POL-
bestuursafspraken tussen 
gemeenten en Provincie- de 
kwaliteit van de 
gegevensstroom in het jaar 
2018 voort te zetten, door de 
samenwerking met E’til nog 
minimaal één jaar te 
verlengen en op een 
zorgvuldige manier te 
overwegen hoe een 
Provinciaal besluit doorwerkt 
in lokaal en regionaal beleid. 

Ja  
(vastgesteld in 
Portefeuille-
houders-
overleg Ruimte  
Noord-Limburg  
13-12-2017) 
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GEMEENTELIJKE REACTIES NOORD-LIMBURG   

Beesel a. terugbrengen plancapaciteit: 
De inschatting dat het de meeste gemeenten gaat lukken om de 
plancapaciteit conform afspraken terug te brengen.  De gemeente vindt 
dit een logische  lijn om te blijven volgen. Kanttekening hierbij is dat de 
verborgen plancapaciteit nog een knelpunt kan gaan vormen. Dit is in de 

Conclusie/voorstel 
gemeente Beesel: 
1. Samen optrekken met de 
provincie in experimenten 
vooral in de bestaande 
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ogen van de gemeente nog steeds het juiste beleid.  
De inschatting is, dat de gemeente Beesel ook  de planreductie gaat 
halen die tot 2020 is afgesproken. De regio moet ervoor waken, dat het 
teveel aan plancapaciteit in de toekomst parten gaat spelen, de goede 
plannen tegenhoudt en daarom de ingezette lijn doorzetten. 
 
b. de actuele nieuwe woonwensen:  
De opgave is om die woningen toe te voegen die de gemeente niet heeft 
of liggen in een segment dat er te weinig is in het aanbod in de 
gemeente, zoals middeldure huur ook voor senioren. 
woonzorgconcepten,   speciale doelgroepen. De gemeente is 
momenteel in overleg met zorgvragers om hierbij een beter beeld te 
krijgen en om slimme verbindingen te leggen tussen partijen die voor 
elkaar iets kunnen betekenen in de oplossing van hun woon/zorgvraag. 
Bij de starters is er minder vraag is dan in het verleden. Op dit moment 
bijna geen vragen nog maar weinig starters voor voor startersleningen.  
 
Daarnaast is er in de gemeente Beesel weinig aanbod voor kleine 
huishoudens. Het probleem van plancapaciteit  zit hem niet alleen in de 
woningmarkt maar ook in bijv. detailhandel en zouden we dan ook in 
samenhang moeten bekijken. 
Gemeenten  zouden geholpen kunnen zijn indien de provincie er aan 
meewerkt dat gemeenten bijv. m2 te mogen uitwisselen.  
Gemeenten hebben een veelal een overschot aan plancapaciteit voor 
detailhandel en de verwachting is dan in de toekomst nog plancapaciteit 
vrij komt. Gemeente Beesel is bereid deze in te leveren. Maar zou daar 
dan mogelijkheden voor terug willen voor extra woningen (verhandelbare 
ontwikkelingsrechten).  
Dit principe is ook tijdens het bestuurlijk overleg naar voren gebracht. 
  
Splitsen van woningen voor jongeren zonder dat dit ten koste gaat van 
mogelijkheden om nog woningen te mogen realiseren. Dit wil zeggen 
zonder dat dit invloed heeft op de reductieopgave. Dit is een oplossing 
voor de volgende punten: 

 Geen extra grondgebruik 

 De gemeente geeft invulling aan de behoefte 

 Hieraan moeten wel extra randvoorwaarden moeten worden 
gesteld zoals eisen stellen aan duurzaamheid en toekomstbestendigheid 

 Wellicht oplossing voor detailhandel (zie hiervoor) 
Daarbij ligt er een nog grotere opgave om de bestaande woningvoorraad 
aan te passen aan de veranderende woonvragen. Daar moeten de 
gemeenten ook ervaring mee krijgen, mogelijk binnen experimenten.  
 
De woningvoorraad laten toenemen met meer dan nodig is volgens de 
huishoudensontwikkeling is niet wenselijk. Dit heeft vooral negatieve 
effecten op de bestaande woningvoorraad. In tijdelijke concepten 
zouden er mogelijkheden kunnen zijn. De vraag is wel hoe de markt 
daarop reageert. Experimenten op dit vlak,  waarbij de provincie ook een 
rol kan spelen, zouden kunnen leiden tot toepasbare (tijdelijk) 
concepten. 
 
c. Ruimte voor Ruimte. 
Tijdens het vorige overleg bleek, dat de feitelijke opgave over 9 kavels 
gaat, los van het financiële vraagstuk. Ambtelijk denken ik dat het 
voorstelbaar is, dat gemeenten deze taakstelling invullen die vanuit hun 
programmering hiervoor de ruimte zien binnen onze regio (of midden 
Limburg). Overige ruimte voor ruimte afspraken geldt de structuurvisie 
en het afwegingskader. Dit is een lijn die we eerder ook al hebben 
voorgesteld en die bestuurlijk werd ondersteund.  
 

woningvoorraad en er voor te 
pleiten hiervoor ook het 
transitiefonds van de 
provincie  in te zetten. 
2. Samen optrekken bij het 
vergroten van het 
middensegment ook in 
gemeenten waar 
beleggers/corporaties niet zo 
snel in dit segment 
investeren.  
3. Ruimte voor ruimte: Er zijn 
geen verplichtingen voor onze 
gemeente. Daarom stemt de 
gemeente in met het 
standpunt zoals dat tijdens 
het bestuurlijk overleg is 
besproken.  
4. Overschotten in 
plancapaciteiten voor 
woningbouw moeten in 
samenhang bekijken met  
andere planologische 
overschotten. Mogelijkheden 
tot verhandelbare 
ontwikkelingsrechten 
onderzoeken.  
 
Wat kan de provincie 
betekenen?  
De provincie kan cijfers en 
prognoses die ten grondslag 
liggen aan de beleidsvorming 
bij de provincie nog eens 
tegen het licht houden en 
kunnen afzetten tegen de 
ontwikkelingen die nu op de 
woningmarkt spelen. Het 
risico bestaat echter dat dat 
ook negatief kan  uitpakken.  
Zorgen voor goede 
monitoring, zodat beoordeeld 
kan worden of beleid het 
gewenste resultaat heeft en 
of doelstellingen worden 
gehaald.  
Mogelijk maken, dat 
verhandelbare 
ontwikkelingsrechten 
toegepast kunnen worden. 
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Bergen De gemeenteraad stelt naar verwachting op 19 december 2017 de woonvisie vast.  
Centraal in de woonvisie staat de doelstelling: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat passend bij de 
veranderende vraag van de consument nu en straks. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat bestaat uit: 
1. De juiste woning op de juiste plek; Een woning(bouw)programma dat in kwalitatief en kwantitatief 
opzicht is afgestemd op de demografische ontwikkelingen.  
2. Kwaliteit woon- en leefomgeving in de dorpen; ruimtelijke kwaliteit en kwaliteit van voorzieningen in 
de combinatie wonen, welzijn en zorg.    
3. Kwaliteit woon- en leefomgeving; duurzaamheid. Bergen in 2030 energieneutraal!  
4. Samen werken aan een aantrekkelijke gemeente; de uitvoering. 
 
De grootste aandachtspunten: 
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- Bergen heeft een forse opgave als het gaat om het terugbrengen van harde plancapaciteit, zeker 
als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat we ook ruimte willen bieden aan nieuwe initiatieven. In dit 
kader merken wij het volgende op. De gemeenteraad heeft op 17 april 2017 besloten de gehele zachte 
planvoorraad te schrappen (circa 190 woningen). Dit onder de voorwaarde dat er een contingent van 
minimaal 100 woningen komt voor het op korte termijn honoreren van kansrijke, kwalitatief goede 
initiatieven. Het is de bedoeling om deze 100 woningen versneld (t/m 2020) te realiseren. Het dient te 
gaan om woningen die in kwalitatieve zin een meerwaarde hebben ten opzichte van de typen woningen 
die er in Bergen al zijn; het woningbouwprogramma willen we afstemmen op de actuele nieuwe 
woonwensen. Na vaststelling van de gemeentelijke woonvisie door de gemeenteraad gaan we de harde 
plancapaciteit in stappen terugbrengen waarbij we de ontwikkelingen op de Bergense woningmarkt en 
de actuele prognoses van de huishoudensontwikkeling goed zullen monitoren. Ook zullen we daarbij 
betrekken hoe het gesteld is met de ontwikkeling van het aantal inwoners. Ook in Bergen zet de eerder 
verwachte daling van het aantal inwoners vooralsnog niet door. 2016 en 2017 laten een lichte groei van 
het aantal inwoners zien.  
- Omdat de gemeente Bergen tot 2030 nog maar een beperkt aantal woningen aan de bestaande 
woningvoorraad kan toevoegen is het, met het oog op de te verwachten demografische ontwikkelingen, 
van groot belang dat de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig en duurzaam wordt gemaakt. 
Met het oog op de sterk toenemende vergrijzing is het van belang dat goede woonalternatieven worden 
geboden, ook om de doorstroming te bevorderen en woningen vrij te spelen voor de huisvesting van 
onder meer starters/jongere huishoudens en arbeidsmigranten. Onder arbeidsmigranten verstaan we 
ook personen die nu elders in Nederland wonen en door verandering van werkkring in Noord-Limburg 
gaan wonen (het woningbouwprogramma in kwalitatieve en kwantitatieve zin afstemmen op de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt). We denken dan aan onder andere het bouwen van middeldure 
levensloopbestendige huurwoningen. Het transformeren van de bestaande woningvoorraad is alleen 
mogelijk met inzet van extra middelen. Een van de mogelijkheden om de transformatie te stimuleren is 
de inzet van middelen uit een revolverend fonds. Ter uitvoering van de woonvisie gaan we de 
mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Ook het transitiefonds van de provincie kan hiervoor een 
stimulans zijn. Dit vraagt ook voor de gemeente Bergen maatwerk.  
 
Verder nog een opmerking over de Ruimte voor ruimte woningen. Tijdens het bestuurlijk overleg op 18 
december 2017 is vanuit Bergen nog eens aangegeven dat de woningen die in het kader van deze 
regeling zijn en nog worden gerealiseerd als additioneel beschouwd worden en dus niet meetellen voor 
de opgave die we in het kader van de regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg hebben. Dit is 
toen bevestigd door de gedeputeerde de heer E. Geurts.        
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Gennep - Aan de reductieopgave zoals opgenomen in de Regionale Structuurvisie heeft de gemeente 
Gennep reeds voldaan. Echter, bestaat er nog steeds een overcapaciteit in de plancapaciteit. Uit het 
regionale woningbehoefteonderzoek is gebleken dat het gros van de bestaande woningbouwplannen 
land in de kern Gennep terwijl er kleine kernen zijn (Milsbeek en Ottersum) waar een ondercapaciteit 
aan woningbouwplannen bestaat. Hier is nog vraag naar bijv. levensloopbestendige woningen. Met de 
toevoeging van dit woonsegment kan de doorstroming in de woningmarkt op gang gebracht worden 
voor starters. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de lokale woonvisie dan ook een 
amendement ingediend waarbij het college wordt opgeroepen om in de kernen met een ondercapaciteit 
aan woningbouwplannen soepeler om te gaan met de toevoeging van woningen, althans kwantitatief 
gezien. Kwalitatief moeten de woningbouwinitiatieven voldoen aan het lokaal afwegingskader. Inmiddels 
druppelen de woningbouwplannen binnen die zich beroepen op het amendement. Deze 
woningbouwplannen hebben de juiste kwaliteit. Als gemeente zien wij ons dan ook geconfronteerd met 
een gemeente brede overcapaciteit enerzijds (waarbij de woningbouwplannen niet het juiste 
woonsegment bevatten dus ook kwalitatief te wensen over laten) en de toevoeging van kwalitatief 
goede woningbouwplannen in kernen met een ondercapaciteit anderzijds. Oftewel onze reductieopgave 
na 2020 wordt hierdoor gemeente breed groter.  
- Wat tevens een knelpunt vormt is de splitsing van woningen. Momenteel verlenen wij hier geen 
medewerking aan aangezien wij nog een overcapaciteit aan plancapaciteit hebben. De verwachting is 
dat deze aanvragen zullen gaan stijgen gezien de groei van een en tweepersoonshuishoudens. 
Daarnaast zien wij leegstaand vastgoed voorbij komen waar gezocht wordt naar een andere functie. 
Wonen wordt hier meermaals naar voren gebracht. Ook hier verlenen wij momenteel geen 
medewerking aan. Om in de toekomst toch medewerking te kunnen verlenen aan maatwerkoplossingen 
van bestaand vastgoed dienen wij als gemeente een ondercapaciteit te creëren zodat er een buffer 
ontstaat voor de medewerking. Dit is lastig vooral wanneer het gezien wordt in combinatie met het 
voorgaande knelpunt.  
- Met betrekking tot het RvR vraagstuk: Gennep acht zich gebonden aan de taakstelling die er ligt 
voor RvR. Wij zijn echter van mening dat de plannen meegenomen dienen te worden in een afweging 
ten opzichte van de andere plannen. Voor Gennep is de resterende taakstelling van zo’n 30 RvR kavels 
die ontwikkeld dienen te worden niet additioneel, maar maakt deel uit van de integrale afweging van 
plannen. Met RvR willen wij in gesprek gaan over de stedenbouwkundige invulling 
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Horst aan de 
Maas 

Binnen de gemeente Horst aan de Maas hoeft geen plancapaciteit gereduceerd te worden. Dit wil niet 
zeggen dat de gemeente Horst aan de Maas geen knelpunten heeft op het gebied van de woningmarkt.  
Het knelpunt zit met name in de huurwoningen, er is te weinig aanbod (sociale huur en middenhuur). 
  
De gemeente Horst aan de Maas wil graag in alle kernen huurwoningen toevoegen. Om dit te kunnen 
realiseren is de gemeente in samenwerking met Wonen Limburg concreet aan het kijken naar de 
businesscase (5+/5-). Deze businesscase is een middel en geen doel op zich. De gemeente Horst aan 
de Maas vraagt de provincie om te participeren in deze businesscase. Zoals gezegd, deze 
businesscase is een middel en geen doel op zich. Alle steun van andere initiatieven die leiden tot meer 
huurwoning zijn welkom. 
 
Horst aan de Maas constateert dat er op dit moment veel kwalitatief goede plannen binnenkomen en 
voorziet dat het aantal nog uit te geven contingenten snel op zijn. Knelpunt wordt dan dat er in HadM te 
weinig contingenten meer beschikbaar zijn 
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Mook en 
Middelaar 

De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft in mei 2017 de gemeentelijke woonvisie vastgesteld In 
de woonvisie zijn twee grote uitbreidingslocatie ‘on hold’ gezet. Met deze reductie heeft Mook en 
Middelaar voldaan aan de reductieopgave van de regionale woonvisie. De gemeente wil de 
plancapaciteit verder terugbrengen door het aantal ‘slapende’ bouwtitels te reduceren. Recentelijk heeft 
het college van B&W ingestemd met het plan van aanpak. Daarnaast is (of gaat) het college van B&W 
in gesprek met ontwikkelaars met als doel om de plancapaciteit terug te dringen. Met het terugbrengen 
van plancapaciteit dat niet aansluit op de behoefte tracht de gemeente ruimte te creëren voor nieuwe 
ontwikkelingen die aansluiten bij de kwaliteitscriteria die zijn benoemd in de gemeentelijke woonvisie.  
 
Lokale knelpunten en kansen; 
 In Mook en Middelaar bestaat slechts 16 % van de woningvoorraad uit sociale woningbouw. Wij 
merken dat de wachttijden voor een sociale woning oplopen en zouden graag zien dat het aantal 
sociale woningen wordt uitgebreid. Echter, de enig actieve corporatie in de gemeente heeft weinig 
grondposities en is terughoudend met het toevoegen van sociale woningen.  
 De gemeente Mook en Middelaar ligt formeel in de bestuurlijke regio Noord Limburg. Echter, 
wanneer gekeken wordt naar verhuisbewegingen en andere demografische gegevens mag 
geconcludeerd worden dat we onderdeel zijn van de woonregio Nijmegen en omstreken. De stad 
Nijmegen maakt op dit moment een sterke groei door. Een deel van de groei zal naar verwachting ook 
in het ommeland terecht komen. Mook en Middelaar ziet hier nadrukkelijk mogelijkheden. Het kan zijn 
dat de afspraken met de regio Noord Limburg en de provincie knellend kunnen werken om te profiteren 
van de groei van de regio Nijmegen;      
 De gemeente ziet mogelijkheden om bedrijfslocatie (inclusief detailhandel en kantoorlocaties) te 
transformeren naar woningbouw. Afspraken over verevening kunnen een dergelijke transitie 
vergemakkelijken;  
 Mook en Middelaar ziet mogelijkheden voor de middeldure huur in de gemeente. Woningen in 
deze prijsklasse zijn interessant voor woningzoekende die in Nijmegen en omgeving op zoek zijn naar 
een woning;  
 Nu de corporatie weinig mogelijkheden heeft om de sociale woningvoorraad uit te breiden ziet 
Mook en Middelaar kansen om de goedkope woningen (veelal appartementen) te realiseren in 
combinatie met duurdere huur door de private sector.  
 Het transitiefonds biedt wellicht kansen voor Mook en Middelaar.   
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Peel en 
Maas 

Peel en Maas heeft de zogenaamde verborgen plancapaciteit in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de 
werkelijke reductieopgave van woningen ruim twee keer hoger ligt dan in de regionale structuurvisie is 
aangegeven. Dat betekent dus dat ook de kwantitatieve reductieopgave veel hoger ligt dan in de 
regionale structuurvisie is aangegeven.  
Daarnaast blijkt de behoefte thans aanzienlijk hoger te liggen dan thans in de jaarplanning staat 
aangegeven. Verder is er een dringende behoefte aan kleinere woningen voor 1- en 2-
persoonshuishoudens, waar de markt (door de ontwikkelaars, investeerders, beleggers) weinig of geen 
mogelijkheden voor aanbiedt. Het nu zomaar toe staan is een behoorlijk dilemma tussen de kwalitatieve 
behoefte enerzijds en de kwantitatieve ruimte anderzijds. 
 
Door de raad zijn een tweetal moties vastgesteld: (zie de bijlagen 2 en 3) 
Motie 1. “ruimte woningmarkt Peel en Maas”. Hierin wordt het college opgeroepen om: 
1. De reeds bestaande mogelijkheden binnen het beleid, ook voor tijdelijke woningen meteen op te 
pakken 
2. Zo spoedig mogelijk met Gedeputeerde Staten op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor 
de stagnatie in de woningmarkt van Peel en Maas, bijvoorbeeld in de vorm van pilots; 
3. De raad op de hoogte te houden van de gekozen oplossingen.  
Motie 2: “aanpak verpaupering”. Hierin wordt het college opgeroepen: 
1. Samen met de dorpsoverleggen en/of werkgroepen in de kernen verpauperde of verpauperende 
locaties in Peel en Maas te benoemen  
2. De reeds ondernomen acties door verschillende partijen te schetsen en mogelijke 
oplossingsrichtingen aan te dragen. 
3. Deze in januari 2018 aan de raad voor te leggen, zodat de raad zich van daaruit een beeld kan 
vormen welke mogelijkheden er zijn om verpaupering te verminderen dan wel tegen te gaan en dit 
vervolgens in eventuele kaders vast te leggen.  

Nee A 1 
 

C 4 
 
 

B 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 

G  
P 
 

P  
G 
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In feite komt het er op neer dat de raad vindt dat er nu buiten initiatieven zijn om leegstand en 
verpaupering dan wel stagnatie aan te pakken in de vorm van woningbouw en deze zoveel als mogelijk 
moeten worden gehonoreerd. Dit  met name in het belang van de leefbaarheid en vitaliteit van de 
dorpen. Er is nu bereidheid in de markt, er is vraag, maak daar nu gebruik van. In feite vragen we 
daarmee op dit moment meer ruimte om in te kunnen spelen op datgene wat nu in de markt gebeurt. 
Vanuit de gemeente  trappen we daarbij op de rem, omdat we op dit moment kwantitatief weinig tot 
geen mogelijkheden hebben om woningen toe te voegen. Dit omdat Peel en Maas beschikt over een 
groot aandeel vigerende plannen met vaak ook nog contractuele verplichtingen waarvan het erg moeilijk 
en tijdrovend is om deze kwantitatief te verminderen. Bovendien is de uitkomst daarvan nog onzeker. 
 
Daarnaast zijn we op zoek naar mogelijkheden om de particuliere woningeigenaar te bewegen te 
investeren in de kwaliteit van de woning met het oog op de toekomstige ontwikkelingen. We denken 
daarbij niet alleen aan energetische maatregelen maar ook aan aanpassingen om daar langer te 
kunnen blijven wonen. Wellicht dat het transitiefonds van de provincie met een financiële impuls 
daaraan kan bijdragen. Daarnaast zijn we op zoek naar mogelijkheden om woningen te splitsen in 
meerdere (kleinere woningen) om te voldoen aan de grote vraag naar 1- en 2 persoonshuishoudens. 
 
Verder hebben wij er ook steeds op gewezen dat in de berichtgeving naar buiten toe aandacht moet 
blijven voor de werkelijke situatie in Limburg aan de hand van de demografische ontwikkelingen. Er 
verschijnen steeds meer ongenuanceerde berichten over bouwen, bouwen bouwen. Er staat echter niet 
bij dat dit niet voor een krimpregio als Limburg geldt en geeft naar de buitenwacht dan ook een verkeerd 
beeld en verkeerde verwachtingen.  Wij vragen ons dan ook af of een goed geregisseerd 
communicatieplan hierover vanuit de provincie nodig/wenselijk is? 
 

A 1 
 
 

B 3 
 
 
 
 
 
 
 

B 1 
 
 

B 2 
 
 

B 4 
 
 

-- 
 

R 
 
 

P  
G 
 
 
 
 
 
 

P 
G 
 

P 
 
 

P 
 
 

    -- 

Venlo - Kwantitatieve opgave/planreductie 
Voor Venlo is het een hele opgave om te voldoen aan de regionale opgave om 40% van de 
overcapaciteit te reduceren. Venlo heeft namelijk alleen nog maar harde plancapaciteit. Toch lijkt het 
uiteindelijk te gaan lukken.  
Hierbij wel de kanttekening dat nog geen rekening is gehouden met de verborgen plancapaciteit. Venlo 
heeft dit (deels) in beeld gebracht en in potentie ligt er dus een behoorlijke extra opgave tot 
planreductie. 
- Kwalitatieve opgave 
We zien een mismatch tussen ons woningbouwprogramma en de (verwachte toekomstige) vraag. Het 
aandeel traditionele eengezinswoningen in de koopsector is groot. Er is nu geen programma in het 
middendure huursegment en het aandeel levensloopbestendige woningen is ook te beperkt. 
De kwalitatieve opgave beperkt zich niet tot nieuwbouw. Vooral in de bestaande voorraad liggen grote 
opgaven. Enerzijds omdat we verwachten dat een deel van de voorraad niet meer nodig is op termijn 
(krimp) en anderzijds, omdat een dele van de voorraad niet de juiste kwaliteit heeft.  Zeker bij de 
particuliere voorraad is het lastig ingrijpen, terwijl dit toch het grootste deel van de voorraad betreft (in 
Venlo ca. 60%) 
 

Nee  
B 3 

 
 
 
 
 
 

A 1 
 

B 1 
 

B 2 

 
P 
G 
 
 
 
 
 

R 
 

P 
 

R  
G 

Venray Voor Venray is het een probleem om de resterende harde plancapaciteit om te zetten naar woningen 
waar de markt in de toekomst behoefte aan heeft. De harde plancapaciteit wordt namelijk (nog) niet 
kwalitatief ingevuld, dat zijn voornamelijk bestemmingsplannen met woonbestemmingen met 
contingenten waarbij niet tot nauwelijks wordt aangegeven welk type woning er komt. 
De termijnen in de gemaakte afspraken zouden de flexibiliteit moeten bieden om bovenop de break-
even grens van plancapaciteit nu tot 2020 en 2030 de kwalitatief goede plannen toch toe te kunnen 
voegen 

Nee A 1 
 

B 3 

R 
 

P 
G 

       

betreft regio 
/ gemeente 

beknopte omschrijving 
knelpunt / casus (evt. 
toelichting in bijlage) 

wat maakt dit tot een knelpunt? suggestie voor 
oplossingsrichting 

regionaal 
besproken?  

  

MIDDEN-LIMBURG   

Regio 
Midden-
Limburg 

Transformatie van 
monumenten en rotte plekken 

Toename planvoorraad. Leefbaarheid 
staat onder druk. 

Toch toelaten. Sanering heeft 
meer tijd nodig. 
Verbreding van transitiefonds 
nodig. 

Ja (vastgesteld 
in Bestuurlijk 
Overleg 
Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

A 1 R 

Regio 
Midden-
Limburg 

Vergunde plannen die niet 
worden gerealiseerd 

Plan blijft drukken op planvoorraad. 
Rotte plekken blijven liggen; kansrijke 
initiatieven blokkeren.  

Meer tijd nodig voor sanering. 
Handreiking nodig in nieuwe 
omgevingswet. In het kader 
van de bestemmingsplan-
herziening zijn hier al stappen 
in genomen.  
Meer juridische steun vanuit 
de provincie. 
 

Ja (vastgesteld 
in Bestuurlijk 
Overleg 
Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

A 1 
 

B 3 
 
 

R 
 

P 
 
 

Regio 
Midden-

De kwantitatieve kaders die 
vanuit de crisistijd komen 

Huidige kaders bieden te weinig 
flexibiliteit om met de nieuwe 

Afzienbare, werkbare, 
termijnen hanteren en daar 

Ja (vastgesteld 
in Bestuurlijk 

A 1 R 
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Limburg moeten aangepast worden aan 
het huidig momentum, 
rekening houdend met de 
demografische ontwikkelingen. 

uitdagingen en kansen die de 
economische groei aanreikt om te gaan.  

op handhaven.  Overleg 
Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

Regio 
Midden-
Limburg 

Deel van de bevolking is niet 
geregistreerd en zit dus niet in 
de prognoses 
(recreatieparken, 
arbeidsmigranten). E.e.a. 
mede in de context van het 
provinciaal beleid Vitaliteit 
Vakantieparken. 

Betreft woningen aan onderkant markt; 
behoefte is niet berekend.  

Gevolgen 
handhavingsactie(‘s) 
meenemen in prognoses. 

Ja (vastgesteld 
in Bestuurlijk 
Overleg 
Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

A 1 
 

B 4 
 

C 3 
 
 

A 2 
 

R 
 

P 
 

G 
  
 

P  
G 

Regio 
Midden-
Limburg 

Sanering planvoorraad Openbreken contracten, faillissementen, 
duurt langer, proces is taaier dan 
aanvankelijk voorzien 

Beweging is in gang gezet. 
Ruimere marges accepteren 
in nieuwe structuurvisie in tijd 
en aantallen. 
 

Ja (vastgesteld 
in BO Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

A 1 
 

B 3 

R 
 

P 
R 

Regio 
Midden-
Limburg 

We hebben een proces in 
gang gezet om tot afbouw van 
de planvoorraad te komen. 
Voor de plannen waar geen 
overeenkomsten aan ten 
grondslag liggen, kunnen we 
dit proces goed uitrollen. De 
plannen met overeenkomsten, 
waar we blijkens meerdere 
adviseurs niet zonder meer 
van af kunnen komen, zorgen 
er juist voor dat we niet tot de 
gewenste afbouw kunnen 
komen. We hebben hiervoor 
wel een proces uitgezet. De 
vraag is of dit tot de gewenste 
resultaten leidt. Doordat we 
moeizaam tot de volledig 
gewenste afbouw kunnen 
komen binnen de gestelde 
termijnen, is het onder het 
huidige beleid onmogelijk 
nieuwe initiatieven tot wasdom 
te laten komen. Bij deze 
nieuwe initiatieven ligt de focus 
sterk op individuele plannen. 

Deze punten maakt het tot knelpunten 
omdat je niet kunt insteken op nieuwe 
initiatieven die voorzien in een behoefte 
op korte termijn. Daarnaast geven deze 
vaak invulling aan ruimtelijk gewenste 
situaties. 
 

De regio zelf heeft 
aangegeven zich ruimte te 
willen verschaffen door 
flexibele contingentering te 
pakken die kan voorzien in 
deze goede nieuwe plannen. 
Het toestaan van grotere 
initiatieven is dan nauwelijks 
mogelijk.  
Loslaten van het cijfermatige 
beleid en vooral vasthouden 
aan de grote lijnen: oude 
slechte plannen schrappen en 
goede nieuwe plannen (met 
restricties in de tijd en goede 
afspraken) tot wasdom laten 
komen. 
 

Ja (vastgesteld 
in Bestuurlijk 
Overleg 
Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

A 1 
 
 
 

R 

Regio 
Midden-
Limburg 

Juridisch borging 
uitzonderingspositie RvR 
ontbreekt. 

Rechtsgelijkheid van plannen. 
Voorzienbaarheid en 
onderhandelingspositie t.a.v. te 
schrappen plannen. 
Saneringsopgave wordt niet gehaald. 
Verknoping privaatrecht en publiekrecht.  

Uitzonderingspositie RvR 
moet juridisch in het POL 
geborgd worden door de 
provincie.  

Ja (vastgesteld 
in BO Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

B 3 P 

Regio 
Midden-
Limburg 

Gemeenten hebben fors af 
gewaardeerd op eigen 
exploitaties 
woningbouwlocaties. 

Forse financiële aderlating.  Van het momentum gebruik 
maken en plannen weer 
activeren, daar waar hier 
beleidsmatig ruimte voor is of 
komt. 

Ja (vastgesteld 
in BO Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

A 1 R 

Regio 
Midden-
Limburg 

De gewenste beperking van de 
planvoorraad, de gewenste 
transformatie (in relatie tot de 
aantrekkende economie) en de 
beperkte mogelijkheden om 
plannen te schrappen werken 
elkaar tegen. 

Er is weinig ruimte voor nieuwe 
initiatieven en de gewenste 
transformatie komt in de knel. 

Meer tijd nodig voor afbouw 
planvoorraad.  

Ja (vastgesteld 
in BO Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

A 1 
 

R 

Regio 
Midden-
Limburg 

Verandering Woonmonitor 
vanaf 01-01-2018 (van E,til 
naar CBS). 

Gegevensvoortzetting niet 
helder/betrouwbaar, ook niet op laag 
schaalniveau. Breuk in trendlijn en 
daarmee discussie over basisafspraken. 
Onzekerheid over wat en hoe naar de 
toekomst toe. 

Het actueel houden van de 
gegevensreeks op de huidige 
wijze voor ML i.v.m. herijking 
structuurvisie, in ieder geval 
voor 2017.  

Ja (vastgesteld 
in BO Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

B 4 P 
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Regio 
Midden-
Limburg 

Vergunde plannen in 
faillissementen die niet (of 
deels niet) gerealiseerd 
worden. Tegenstrijdige 
adviezen van deskundigen.  

Situatie van faillissementen en hoe hier 
mee om te gaan. 

Juridische ondersteuning van 
provincie. In uiterste geval 
Provinciaal Inpassingsplan 
overwegen (na intrekking 
vergunningen). 

Ja (vastgesteld 
in BO Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

C 4 G 
P 

Regio 
Midden-
Limburg 

Druk op woningmarkt wordt 
groter. De economie trekt aan 
en de arbeidsmarkt groeit. De 
invloed van de regio 
Eindhoven is voelbaar. Aantal 
te koop staande woningen 
neemt af, aantal 
arbeidsplaatsen neemt fors toe 
door nieuwe bedrijven, snelle 
verkoop nieuwbouw, laag 
aandeel huurwoningen en 
grotere autonome groei.  

Markt wordt overspannen.  Verruiming planvoorraad.  
Meer inzicht verkrijgen in de 
effecten, van de groeiende 
economie en aantrekkende 
arbeidsmarkt in de regio 
Eindhoven alsook in België 
en Duitsland, op de regionale 
woningmarkt van Midden-
Limburg.  

Ja (vastgesteld 
in Bestuurlijk 
Overleg 
Wonen 
Samenwerking 
Midden-
Limburg 
20-12-2017) 

A 1 R 

GEMEENTELIJKE REACTIES MIDDEN-LIMBURG   

Gemeente 
Weert 
 

Druk op woningmarkt wordt 
groter door: fors grotere groei 
aantal huishoudens dan 
woningen, aantal te koop 
staande woningen nog 
beperkt, aantal 
arbeidsplaatsen neemt fors toe 
door nieuwe bedrijven, snelle 
verkoop nieuwbouw, laag 
aandeel huurwoningen en 
grotere autonome groei, 
schrappen gaat goed en netto 
realisatie iets boven afspraak. 

Markt wordt overspannen.  Verruiming planvoorraad. Ja A 1 R 

Gemeente 
Weert 
 

Aantrekkende economie, 
nieuwe bedrijven, veel nieuwe 
arbeidsplaatsen (ca. 1.700), 
druk vanuit Eindhoven 

Extra woningen nodig voor werknemers. Meer flexibiliteit en verruiming 
planvoorraad nodig. 

Ja C 3 
 
 

G  
P  
  
 

Gemeente 
Weert 
 

Aantal huishoudens groei 
sneller dan aantal woningen, in 
2014 t/m 2016 groei hh 600 en 
groei aantal won. netto 200 

Druk op koop- en huurmarkt loopt op. idem Ja A 1 
 
 

R 

Gemeente 
Weert 
 

Aantal te koop staande 
woningen vermindert snel, ca. 
950 begin 2016 t.o.v. 330 eind 
2017 (incl. Stramproy) 

Doorstroming wordt belemmerd, 
woningmarkt raakt oververhit. 

idem Ja A 1 R 

Gemeente 
Weert 
 

Verkoop nieuwbouw verloopt 
zeer snel, er staan nauwelijks 
nog projectwoningen en 
bouwkavels te koop 

Druk op woningmarkt loopt op. idem Ja A 1 R 

Gemeente 
Weert 
 

Druk op huurmarkt groot, 
aandeel huurwoningen laag, 
35% totaal, 22% sociaal 

Wachttijden voor een huurwoning lopen 
op. 

Meer huurwoningen opnemen 
in planvoorraad. 

Ja A 1 
B 2 

R 
P  
R 

Gemeente 
Weert 
 

Autonome groei tot hh. Top 
substantieel groter dat in 2013 
was voorzien (1775 won. t.o.v. 
710 won.) 

Kaders zijn gesteld in de crisisperiode. Kaders verruimen. Kwaliteit 
toevoegen.  

Ja A 1 R 

Gemeente 
Weert 
 

Gemeente heeft boven 
taakstelling gebouwd (568 
won. bruto, 414 won. netto, 
taakstelling was 360 won.) 

Gemeente heeft te weinig gebouwd en 
is te voorzichtig geweest. 

Gemeente moet opschalen 
qua woningbouw 

Ja A 1 R 

Gemeente 
Weert 
 

Gemeente realiseert 
schrapopgave. In 2011 zijn al 
plannen voor 880 woningen 
geschrapt. In sv-periode zijn 
plannen voor 388 won. 
geschrapt. Schrappen van 175 
won. is in procedure. 
Taakstelling was 455.  

Mogelijk te veel woningen geschrapt 
i.r.t. nieuwe inzichten. Dit biedt wel 
ruimte voor nieuwe goede plannen.  

Doorgaan met schrappen, 
ruimte bieden aan goede 
nieuwe initiatieven, o.a. 
transformatie leegstand 
vastgoed in binnenstad tot 
huurwoningen.   

Ja A 1 R 

Gemeente 
Weert 
 

Gemeente heeft fors 
afgewaardeerd op eigen 
exploitaties. € 35 mio op 
woningbouwlocaties. 

Financiële reserves zijn aangetast. Een aantal afgewaardeerde 
locaties weer activeren, 
afhankelijk van inzichten en 
beleid. 

Ja A 1 R 
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betreft regio 
/ gemeente 

beknopte omschrijving 
knelpunt / casus  (evt. 
toelichting in bijlage) 

wat maakt dit tot een knelpunt? suggestie voor 
oplossingsrichting 

regionaal 
besproken?  

  

ZUID       

Regio 
Maastricht-
Heuvelland 
 
Stadsregio 
Parkstad 
Limburg 
 
Regio 
Westelijke 
Mijnstreek 
 
 
 
 
 

Het traag op gang komen van 
de reductie van de omvang 
van de regionaal aanwezige 
planvoorraad en de 
woningleegstand belemmert 
de ontwikkeling van (op 
gemeentelijk niveau) 
ruimtelijk gewenste nieuwe 
woningbouwinitiatieven. 

De 'moeilijk te saneren' woningplannen 
hebben veelal te maken met een 
context van anterieure 
overeenkomsten met marktpartijen en 
soms met financiële gevolgen/risico's 
voor gemeenten. Het komt voor dat 
marktpartijen (en gemeenten) geen 
afstand willen doen van woningbouw-
'rechten', terwijl er weinig tot geen 
vraag naar is. Indien deze plannen al 
zijn door vertaald in 
bestemmingsplannen kunnen deze 
woningen nu al gewoon worden 
gebouwd. 
In Zuid-Limburg staan er momenteel 
nog 10.000 extra woningtoevoegingen 
in de planning, terwijl er nog slechts 
een beperkte vraag is naar nieuwe 
woningen en vaak ook nog in 
deelsegmenten (bijv. 
ouderenwoningen). Het gros van deze 
woningbouwplannen is jaren geleden 
bedacht en geprogrammeerd, in het 
licht van het vigerende ruimtelijk en 
volkshuisvestelijk beleid, vaak op 
'ongewenste' locaties. 
Realisatie van nieuwe woningbouw 
leidt tot een grotere leegstand: de 
toevoeging van 10.000 nieuwe 
woningen leidt in potentie tot ca. 8% 
leegstand in de woningvoorraad. 
Diverse onderzoeken (o.a. Eichholtz 
en Liendenthal, 2009) en SEV, 2010) 
geven aan dat een toename van de 
leegstand met 1% leidt tot een 
gemiddelde prijsdaling van 
koopwoningen met 1% in de 
betreffende regio. Ter illustratie: in de 
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is 
opgenomen dat 1% van de WOZ-
waarde van woningvoorraad in Zuid-
Limburg een bedrag van circa € 525 
miljoen vertegenwoordigt. 
De knelpunten zijn voornamelijk te 
vinden in: 
 
Lange juridische procedures. Het 
schrappen van deze plannen zorgt voor 
lange procedures en (financiële en/of 
bestuurlijke) risico's. Daar waar nu 18 
gemeenten geacht worden onbenutte, 
ongewenste plancapaciteit bij de 
actualisatie van die 
bestemmingsplannen te verwijderden, 
zal dit een traject van ruim 10 jaar 
beslaan hetgeen niet effectief is. Het 
zou in het kader van de SVWZL veel 
effectiever zijn één integrale actie op te 
starten die betrekking heeft op de 
opschoning van de plancapaciteit op 
Zuid-Limburgse schaal. Dat zou ervoor 
pleiten, dat de Provincie met de inzet 
van één instrument, veel bestuurlijke 
drukte zou kunnen voorkomen en zo 
op korte termijn een substantiële 
bijdrage levert bij het creëren van 
marktruimte voor goede plancapaciteit 
 

- het publiekrechtelijk 
instrumentarium van de 
Provincie Limburg: zorgen 
voor één procedure i.p.v. 18 
verschillende procedures 
(evt. naar voorbeeld van de 
Utrechtse 
Kantorenaanpak?). 
Kanttekening: zo'n aanpak 
dient wel de 
regionale/gemeentelijke 
afweging te ondersteunen 
i.p.v. te ondermijnen. 
- één gemeenschappelijke 
aanpak van regionale 
verevening om 
woningbouwplannen te 
schrappen, waar zowel de 
achttien gemeenten, als de 
Provincie Limburg (zowel qua 
capaciteit, als financieel) in 
participeert. 
- programma- en 
fondsvorming op Zuid-
Limburgse schaal om de 
bestaande woningleegstand 
aan te pakken/te bestrijden. 

Ja, via 
voorzitters 
subregio’s 

B 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R  
P 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beweging op de woningmarkt    37 

Verschillen in snelheden. Er 
ontstaan verschillende snelheden 
tussen gemeenten, tussen 
woonregio's én tussen gemeenten 
binnen woonregio's: de ene woonregio 
heeft de planvoorraad al meer 
gereduceerd dan de andere, en 
binnen deze woonregio's bestaan 
deze verschillen ook tussen gemeenten. 
Deze verschillen zijn in principe niet erg, 
mits elke gemeente/regio haar eigen 
opgave uiteindelijk realiseert.  
 
Nieuwe vs. oude 
woningbouwplannen. Ongewenste 
woningbouwplannen blijven boven de 
markt hangen, waardoor ze - ook 
planologisch-juridisch gezien vanuit 
het oogpunt van de Ladder van 
duurzame verstedelijking uit het Besluit 
ruimtelijke ordening - de ontwikkeling 
van gewenste woningbouwprojecten 
in de weg staan. Hierdoor worden het 
'meer-stad, meer-land'- principe uit het 
POL (2014) en het principe van 'de 
juiste woning op de juiste plek' uit de 
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 
(2016) niet geëffectueerd. 
Gemeenten zoeken steeds meer 
maatwerk en 
uitzonderingsmogelijkheden voor 
woningbouwinitiatieven die vanuit 
gemeenteperspectief (en soms zelfs 
vanuit regioperspectief) ruimtelijk-
gewenst zijn; met risico's voor ongelijke 
behandeling tussen marktpartijen, 
regio's en gemeenten én gevolgen voor 
de transformatieopgave.  
 
Van de mogelijkheid om 
plancapaciteit te verschuiven 
wordt nog niet optimaal gebruik 
gemaakt. Momenteel wordt er van de 
mogelijkheid om ongewenste 
planvoorraad te verschuiven naar 
gewenste locaties  vooralsnog maar 
summier gebruik gemaakt. Wellicht 
omdat deze mogelijkheid vóór 
vaststelling van de Structuurvisie 
Wonen Zuid-Limburg nog niet werd 
toegepast of omdat deze 
compensatiemogelijkheid vooralsnog 
niet over gemeentegrenzen heen wordt 
toepast.  
 
De woningleegstand wordt 
momenteel niet aangepakt, doordat 
grote programma's zijn afgelopen 
(zie ook volgende punt). 
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B 1 
B 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
P 

Regio 
Maastricht-
Heuvelland 
Stadsregio 
Parkstad 
Limburg 
Regio 
Westelijke 
Mijnstreek 

De aanpak van de (slechte) 
particuliere voorraad is 
taai, complex en tijdrovend 
en verdient nog meer 
aandacht 

De regionale woningmarkt is 
momenteel niet in balans; er zijn meer 
woningen dan vraag. Een gezonde 
woningmarkt is van groot belang voor 
de leefbaarheid in een regio. 
Daarnaast is kwalitatief een groot deel 
van de bestaande woningvoorraad 
verouderd. Deze sluit niet altijd meer 
aan bij de woonwensen van inwoners 
van nu en in de toekomst. Er moet ook 
worden ingezet op woningen voor (de 
omvang van) toekomstige 
huishoudens, duurzamere woningen 

 de huidige 
experimenten in Zuid-
Limburg tijd gunnen om tot 
wasdom te komen binnen het 
huidige beleidskader wonen. 
 het bindend vermogen 
van de Provincie Limburg 
inzetten om stakeholders te 
betrekken bij de Aanpak van 
de Particuliere 
Woningvoorraad. 
 programmatische 
afspraken maken met 

Ja, via 
voorzitters 
subregio’s 
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en zorggeschikte woningen. Het 
'onttrekken van particulier bezit aan 
de woningvoorraad' is een thema dat 
nóg een stuk complexer is dan het 
verbeteren van particulier bezit. 
De knelpunten zijn voornamelijk te 
vinden in:  
 
Verdeeld eigenaarschap, veel 
stakeholders en tijdrovend. 
De aanpak van slecht particulier 
woningbezit is het taaiste gedeelte 
binnen de gehele 
transformatieopgave. Grote 
herstructureringsoperaties werken hier 
(nog) niet en oplossingsrichtingen en 
beleid liggen niet op de plank. Er zijn 
meerdere voorbeelden in de aanpak 
van de afgelopen decennia te vinden 
waarbij particulier bezit is opgeknapt. 
Hetzij door grootschalige 
programma's 'van bovenaf', hetzij 
door particulier initiatief 'van 
onderop'. Deze processen zijn door 
de vele stakeholders en 
belanghebbenden enorm complex, 
arbeidsintensief en hebben een 
tijdscomponent. Bij de problematiek 
op de particuliere woningmarkt zijn 
verschillende stakeholders betrokken 
(particuliere woningeigenaar, 
hypotheekverstrekker, Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG), makelaar, 
projectontwikkelaar, aannemer, et 
cetera) met ieder een eigen belang.  
 
Kosten intensief. Bij de sloop van 
woningen ontbreekt verdiencapaciteit. 
Uit ervaringen in de Limburgse 
Wijkenaanpak is gebleken dat 
aankoop en sloop van particuliere 
woningen een kostenintensief proces 
is. Financiële middelen zijn 
momenteel nog niet voorradig. Er zijn 
wel middelen beschikbaar die mogelijk 
incidenteel kunnen worden 
aangesproken, maar binnen de 
Provincie zijn er na de wijkenaanpak 
geen structurele middelen meer vrij 
gemaakt voor grootschalige 
programma's in de woningmarkt. Om 
experimenten te kunnen versnellen, 
zijn dergelijke programmatische 
transformatiemiddelen wel nodig.  
 
Experimenten noodzakelijk, maar 
hebben tijd nodig. Inmiddels is het 
besef groeiende dat het 
maatschappelijke probleem in de 
particuliere koopwoningvoorraad te 
groot en te complex is om individueel 
aan te pakken. Tegelijkertijd wordt 
duidelijk dat er niet al te lang meer 
gewacht kan worden. Op grond van de 
prognoses gaat het aantal leegstaande 
particuliere koopwoningen de 
komende jaren snel stijgen. Terwijl er 
geen ervaringen zijn om op terug te 
vallen worden er op dit moment 
beleidsinstrumenten - bestaande en 
nieuwe - ontwikkeld en getest. Met 
als expliciete bedoeling om de 
resultaten 'op te schalen'. Deze 

woningcorporaties, 
marktpartijen, gemeenten en 
evt. het Rijk over deze 
problematiek om oplossingen 
een stap dichterbij te 
brengen. 
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experimenten hebben tijd nodig om tot 
wasdom te komen.  
 
Inzet door woningcorporaties. 
Woningcorporaties hebben ervaring 
met de (her)ontwikkeling van de 
woningvoorraad. Juist deze partijen 
kunnen een bijdrage leveren in 
oplossingsrichtingen in deze 
problematiek, al helemaal waar er 
sprake is van een extra vraag naar 
sociale huurwoningen. Een aantal van 
deze partijen laten het nog afweten en 
zien nog geen rol voor zichzelf 
weggelegd in het oplossen van deze 
problematiek. Verschillen tussen 
gemeenten. Oplossingsrichtingen 
kunnen per gemeente en kern 
verschillen, al naargelang de 
specifieke context van deze 
gemeente/kern. 
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Regio 
Maastricht-
Heuvelland 
 
Stadsregio 
Parkstad 
Limburg 
 
Regio 
Westelijke 
Mijnstreek 

Doelgroepen in de knel Een mix van nationaal woonbeleid 
(gericht op het verkleinen van de 
sociale huursector), nationaal 
zorgbeleid (gericht op het beperken 
van de overheidskosten voorzorg) en 
(groeiende) sociaaleconomische 
verschillen heeft tot gevolg dat een 
aantal doelgroepen op de 
woningmarkt in de knel komt. Denk 
aan de huisvesting van 
middeninkomens en een groeiende 
groep moeilijk plaatsbare huishoudens 
(mensen met een multi-problematiek 
die van invloed is op de leefomgeving 
en het woongenot van anderen). 

 tijdelijke woonvormen 
 woongroepen met een 
mix van doelgroepen  
 goede 
prestatieafspraken met 
woningcorporaties 

Ja, via 
voorzitters 
subregio’s 
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Regio 
Maastricht-
Heuvelland 
 
Stadsregio 
Parkstad 
Limburg 
 
Regio 
Westelijke 
Mijnstreek 

De continuïteit van de 
monitoring van de 
woningmarkt is in het 
gedrang. 

De afgelopen jaren werd de monitoring 
van de woningmarkt in opdracht van 
de Provincie Limburg uitgevoerd door 
bureau E'til. Dit heeft geleid tot een 
soepele samenwerking tussen 
gemeenten en bureau E'til, waardoor 
de gegevenskwaliteit de afgelopen 
jaren een hoog niveau heeft gekregen. 
Wij hebben begrepen dat het contract 
tussen Provincie Limburg en bureau 
E'til per 31 december 2017 afloopt. Er 
is nog geen zicht op hoe de 
monitoring de komende jaren vorm 
gaat krijgen, met het gevaar dat de 
monitoring van de woningmarkt 
trendbreuken gaat vertonen en de 
langjarige, voor de Structuurvisie 
Wonen Zuid-Limburg waardevolle 
gegevensstroom en prognoses niet 
beschikbaar blijft. Een voorbeeld 
betreft de Plancapaciteitsmonitor. 
Zoals het er nu uitziet gaat de PCM op 
1 januari 2018 uit de lucht, tenzij er 
nog nieuwe afspraken worden 
gemaakt. 

Gelet op deze risico's willen 
wij voorstellen - mede gelet 
op de POL-
bestuursafspraken tussen 
gemeenten en Provincie - 
de kwaliteit van de 
gegevensstroom in het jaar 
2018 voort te zetten, door 
de samenwerking met E'til 
nog minimaal één jaar te 
verlengen en op een 
zorgvuldige manier te 
overwegen hoe een 
Provinciaal besluit 
doorwerkt in lokaal en 
regionaal beleid. 

Ja, via 
voorzitters 
subregio’s 
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Regio 
Westelijke 
Mijnstreek 
 

Reactie op vraag van GS 
naar een verklaring voor de 
verschillen tussen het – onder 
regie van de Provincie 
opgestelde en met 
marktpartijen afgestemde – 
afwegingskader en de te 
verwachten integrale 
woningmarktprogrammering 
 

De samenwerking met de partners 
heeft als eindresultaat een zogenaamd 
‘markttechnisch afwegingskader’ 
opgeleverd. Dit kader heeft z’n plek 
gevonden in het daarna – op wens en 
in opdracht van de gemeenten – 
opgestelde bredere beleidsmatige 
afwegingskader voor 
woningbouwplannen in de Westelijke 
Mijnstreek. Naast de markttechnische 
aspecten wordt in het beleidsmatig 
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afwegingskader ook rekening 
gehouden met de ruimtelijke en aan 
gebouwen gerelateerde aspecten, 
aangevuld met een prioritering door 
gemeenten. 
Op basis van o.a. voornoemd 
afwegingskader, de recente 
subregionale woningmarktscan (STEC) 
en het subregionale woon-
zorgonderzoek (PC Kwadraat) werken 
wij momenteel toe naar een 
subregionale 
woningmarktprogrammering, waarbij 
toevoegingen en onttrekkingen goed in 
balans zijn, met als stip op de horizon 
de transformatieopgave. E.e.a. zal in 
2018 worden vertaald naar een 
transformatievisie op subregionaal 
niveau. 
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GEMEENTELIJKE REACTIES   

Gemeente 
Maastricht 

Tekort aan beschikbare 
betaalbare woningen 
veroorzaakt door o.a. de 
extramuralisering, uitstroom 
GGZ/ maatschappelijke 
opvang, toename aantallen 
studenten en 
vergunninghouders die zich in 
Maastricht vestigen. 

Uit onderzoek (ABF, 2016) blijkt dat er in 
2021 een mismatch ontstaat tussen de 
verwachte vraag naar en het verwachte 
aanbod van betaalbare huurwoningen. 
Er zijn, c.q. ontstaan, hierdoor tekorten, 
met name in het meest betaalbare 
segment (<€ 635,05 huur per maand) en 
in de middenhuur (€ 700 tot € 1000 huur 
per maand). Daardoor zijn er voor deze 
doelgroepen geen woningen 
beschikbaar in de voor hen bereikbare 
prijsklasse. 

Tijdelijke woningen bijbouwen 
(max. 10 jaar) in het 
betaalbare en eventueel in 
het middenhuur segment. Dit 
o.b.v. o.b.v. onderzoek 
behoefte. 

Reactietijd is 
daar te kort 
voor geweest, 
dus is slechts 
regionaal 
geïnformeerd. 
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Gemeente 
Maastricht 

Door flexibilisering van de 
woningmarkt is er een 
permanente behoefte aan 
betaalbare flexibiliteit, 
bijvoorbeeld bij expats, 
bijzondere woongroepen, 
gescheiden personen, starters 
en studenten. 

Inspelen op deze trend is lastig, omdat 
flexwonen niet is uitgezonderd van de 
compensatieregeling. Mogelijkheden 
voor compensatie zijn vaak duur en 
daarmee lastig te combineren met de 
noodzaak van zeer betaalbare 
woningen. In het algemeen is de 
regionale programmering (te) star op de 
korte termijn 

Vaste 'flexibele schil' van, 
betaalbare woningen creëren 
t.b.v. tijdelijke verhuur 
(bijvoorbeeld voor de duur 
van twee jaar) o.b.v. 
inventarisatie van behoefte. 
Deze flexibele schil realiseren 
in tijdelijke woningen. Daarbij 
ook afspraak maken over 
maximale omvang van schil 
(in aantallen en/of procenten). 

Reactietijd is 
daar te kort 
voor geweest, 
dus is slechts 
regionaal 
geïnformeerd. 
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Gemeente 
Maastricht 

De flexibilisering vraagt niet 
alleen iets van ons in de 
tijdelijkheid van huren, maar 
ook in de invulling. Steeds 
meer initiatieven zijn niet enkel 
wonen maar combinaties van 
wonen en werken. 

Compensatie nodig wanneer er wonen 
plaatsvindt. 

Mogelijkheden inzetten voor 
tijdelijkheid (tijdelijk wonen op 
werkplek) voor startende 
ondernemers. 

Reactietijd is 
daar te kort 
voor geweest, 
dus is slechts 
regionaal 
geïnformeerd. 
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Gemeente 
Maastricht 

Maatschappelijk relevante 
wooninitiatieven hebben 
moeite om compensatie te 
regelen. 

Compenseren is vaak duur, en daarmee 
lastiger te combineren met het 
realiseren van betaalbare, 
maatschappelijk relevante, 
wooninitiatieven die vaak een 
aanzienlijke onrendabele top hebben. 
Vaak voorzien dit soort plannen in een 
gemeentegrens overstijgende behoefte. 

Via de hardheidsclausule 
zeer goede maatschappelijke 
wooninitiatieven aankaarten 
bij Provinciale Staten. Of 
Provinciaal een 
uitzonderingsregel maken 
voor een beperkt aantal 
maatschappelijke initiatieven. 
 

Reactietijd is 
daar te kort 
voor geweest, 
dus is slechts 
regionaal 
geïnformeerd. 

A 1 R 

Gemeente 
Maastricht 

Leegstandscijfer Etil is niet 
realistisch (blijkt o.m. uit 
steekproeven). Heeft te maken 
met verschillen tussen 
administratieve en werkelijke 
leegstand. Leegstand 
fluctueert in Maastricht 
bovendien enorm, ook tussen 
momentopnames binnen een 
kalenderjaar. Exact beeld is 
daardoor erg lastig. 

Transformatieopgave (basis SVWZL) is 
daardoor niet correct. Bovendien is het 
leegstandscijfer politiek/bestuurlijk 
moeilijk uit te leggen, wat draagvlak 
voor regionale beleidsafspraken 
verzwakt. 

Uitgaan van woningaanbod, 
dus beschikbare woningen, 
als bepalende factor voor 
leegstand in 
transformatieopgave. 

Reactietijd is 
daar te kort 
voor geweest, 
dus is slechts 
regionaal 
geïnformeerd. 

B 4 P 

Gemeente 
Maastricht 

Niet flexibel kunnen inspelen 
op extra woningvraag. 

Huidige afspraken voorzien in 
terugbrengen plancapaciteit o.b.v. 

Afspraak maken dat 
gemeenten x-percentage aan 

Reactietijd is 
daar te kort 
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berekende behoefte. Hierdoor kan niet 
snel extra woningbouw plaatsvinden als 
daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld 
extra woningbehoefte die voortkomt uit 
extra werkgelegenheid waarbij deze 
behoefte niet is meegenomen in 
regionale behoeftecijfers voor de lange 
termijn. 

harde plancapaciteit mogen 
hebben. Bijvoorbeeld 130% 
van berekende behoefte. Dit 
is overigens al het geval bij 
het merendeel van de huidige 
woonprogrammeringen. 

voor geweest, 
dus is slechts 
regionaal 
geïnformeerd. 

 

Gemeente 
Heerlen 

Woningbouwopgave Heerlen 
Centrum 

Woningbehoefte 400-600 woningen niet 
opgenomen in woningprogrammering, 
tegelijkertijd 40.000 m2 structurele 
leegstand in kantoor- en retailfuncties. 
 
Handelen binnen kaders SVWZL: 
leidt niet tot gewenste tempo doet geen 
recht aan integraliteit 
centrumontwikkeling 

Salderen tussen verschillende 
programma’s: ‘ontkokerd’ 
salderen. 
 
Experimenteren/pilot met 
‘ontkokerde aanpak’. 
Methodiek generaliseren en 
in SVWZL onderbrengen. 
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Gemeente 
Kerkrade 

De leegstand blijft toenemen. De leegstand blijft toenemen. Niet alleen 
wat betreft woningen, maar ook van 
andere functies. Omdat in deze regio 
herbestemming moeilijk is, blijft veel 
leeg staan en treedt verloedering op. Dit 
heeft gevolgen voor de ruimtelijke 
kwaliteit en op de leefbaarheid. Sloop 
en/of herbestemming zijn oplossingen, 
maar kosten veel geld. Sommige 
panden worden c.q. zijn illegaal 
omgevormd tot kamerverhuurpanden, 
brievenbushuizen of illegaal gesplitst, 
wat ook weer gevolgen heeft voor de 
leefbaarheid van de omgeving. 
In Kerkrade gaat het bijvoorbeeld om de 
volgende locaties: Oude historische 
linten zoals Pannesheiderstraat, St. 
Pieterstraat, Veld hof straat, 
Industriestraat en de Akerstraat; 
Aanloopstraten naar het stadscentrum, 
zoals de Einderstraat, de Hoofdstraat en 
de Marktstraat; Het voormalige 
ziekenhuis in het stadscentrum van 
Kerkrade; Het voormalige 
defensiekantoor aan de Kosterbeemden 
in het stadscentrum van Kerkrade; Het 
pand van en boven de voormalige 
'Zeeman' aan de Niersprinkstraat in 
Kerkrade. 

Gezamenlijk onderzoeken 
van mogelijkheden tot 
herbestemming van deze 
panden. 
 
Programma- en fondsvorming 
op Zuid-Limburgse schaal. 
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Gemeente 
Kerkrade 

Grensoverschrijdende 
verschillen. 

Vlak over de grens in Kerkrade wordt in 
de gemeenten als Herzogenrath en 
Aken nog veel gebouwd. Aan onze kant 
van de grens moeten juist woningen 
onttrokken worden. De vraag is of we dit 
als een woningmarkt kunnen zien? Of 
wij ook als een woningmarkt 
functioneren? Of moeten we accepteren 
dat de landsgrens een echte grens is? 

In gesprek gaan met de 
Städteregion Aachen. 

 - - 

Gemeente 
Landgraaf 

Wijkenaanpak 
 
 

Wij hebben de afgelopen jaren gewerkt 
aan diverse integrale visies op sociaal, 
economisch en fysiek terrein 
(wijkontwikkelingsplannen). De opgave 
betreft het duurzaam (en 
toekomstbestendig) herinrichten en 
transformeren van wijken op een 
zodanige wijze dat de leefbaarheid 
blijvend wordt verbeterd, ingespeeld kan 
worden op de effecten van krimp, de 
veranderingen in het sociale domein en 
de waarde van vastgoed zoveel 
mogelijk stabiel blijft. In het kader van 
de uitvoering van de 
wijkontwikkelingsplannen was het vooral 
de woningcorporatie (Heemwonen) die 
in het verleden zorgde voor ontdichting 

Aangezien grootschalige 
herstructurering om diverse 
redenen onhaalbaar is en ook 
niet altijd de gepaste 
oplossing is en wij toch door 
willen gaan met het 
verbeteren van de 
leefbaarheid in onze wijken, 
hebben wij in Landgraaf 
gekozen voor een nieuwe 
aanpak, namelijk 
‘wijkacupunctuur’. Wij willen 
voorkomen dat de 
transformatie-opgave 
helemaal stilvalt en zoeken 
daarom naar mogelijkheden 
om die te continueren. 
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en transformatie van het vastgoed door 
grootschalige herstructurering in 
Landgraaf. Denk in dit verband aan de 
volgende herstructureringsplannen: 
Lichtenberg, Heiveld, Achter de Winkel, 
de Kakert, Surinameplein e.d. De 
gemeente Landgraaf heeft hieraan in 
enkele projecten fors bijdragen door de 
openbare ruimte te vernieuwen en door 
particuliere woningen aan te kopen. Bij 
die opgave konden we bijvoorbeeld in 
het kader van het wijkontwikkelingsplan 
Nieuwenhagen-Lichtenberg bovendien 
rekenen op een financiële injectie vanuit 
het regionaal transformatiefonds. 
 
De wereld staat echter niet stil en we 
worden opnieuw geconfronteerd met 
een veranderende werkelijkheid. 
Corporaties worden beperkt in hun 
investeringsruimte door allerlei 
rijksmaatregelen en worden bovendien 
geconfronteerd met een toenemende 
vraag naar sociale huurwoningen. 
Onttrekken hiervan op korte termijn is 
niet wenselijk want het leidt 
onvermijdelijk tot langere wachttijden 
omdat de doelgroep niet tijdig kan 
worden bediend. Dit heeft tot gevolg dat 
sloop in dit marktsegment geen gepaste 
maatregel is. Zeker ook omdat er 
nauwelijks in dit huursegment wordt 
teruggebouwd. Naast het feit dat sloop 
voor zittende huurders een ingrijpende 
maatregel is, zou de veroorzaakte 
stroom woningzoekenden ongewenste 
neveneffecten hebben voor reguliere 
woningzoekenden. De nieuwe 
herstructureringsopgave in de huur is er 
voorlopig dus een van met name 
onderhoud en transformatie met het oog 
op  levensloopbestendigheid en 
verduurzaming. 
De onttrekkingsopgave wordt daardoor 
verschoven naar de particuliere 
woningvoorraad. Het aankopen van 
particuliere woningen, het slopen 
hiervan en het herinrichten van de 
vrijgekomen locaties gaat met hoge 
kosten gepaard en daarvoor kan en wil 
de gemeente niet alleen aan de lat 
staan. Dit betreft een brede 
maatschappelijke opgave met veel 
belanghebbenden en kan dan ook 
alleen effectief worden aangepakt 
wanneer alle belanghebbenden een 
deel van de pijn dragen (overheden, 
woningbezitters, financiële instellingen 
en corporaties).  
Aangezien grootschalige 
herstructurering om diverse redenen 
onhaalbaar is en ook niet altijd de 
gepaste oplossing is en wij toch door 
willen gaan met het verbeteren van de 
leefbaarheid in onze wijken, hebben wij 
in Landgraaf gekozen voor een nieuwe 
aanpak, namelijk ‘wijkacupunctuur’. In 
tegenstelling tot grootschalige 
herstructureringsprojecten, is de 
hoofddoelstelling van wijkacupunctuur 
erop gericht om de leefbaarheid te 
verbeteren door kleinschalige fysieke 
ingrepen. Wij willen voorkomen dat de 

 
Wij hebben positieve 
ervaringen met 
samenwerkingsverbanden (uit 
het verleden) in het kader van 
de Limburgse wijkenaanpak. 
Vergelijkbaar met de aanpak 
in het kader van de 
Limburgse wijkenaanpak, 
doen wij een beroep op de 
provincie om partner te 
worden in 
samenwerkingsverbanden 
m.b.t. wijkacupunctuur-
projecten. 
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transformatie-opgave helemaal stilvalt 
en zoeken daarom naar mogelijkheden 
om die te continueren, naar verwachting 
op andere schaal en in een ander 
tempo, maar wel in de overtuiging dat 
we hierdoor maatschappelijke 
meerwaarde creëren. We willen ons ook 
niet blind staren op de omvang van de 
uiteindelijke opgave, want dat verlamt 
alleen maar. Nu grote stappen 
vooralsnog niet mogelijk lijken willen we 
met kleinere stapjes gestaag werken 
aan de opgave zoals die voor ons ligt.  
Wij merken op dat het toepassen van 
wijkacupunctuur niet alleen gericht is op 
het (beperkt) slopen van slecht 
woningbezit en het herinrichten van de 
gebieden met nieuwe openbare ruimte 
(zoals groen, parkeren waterbuffers), 
maar ook om bijvoorbeeld te komen tot 
transformatie van woningbezit. We 
constateren dat behoefte is aan meer 
huurwoningen voor één en twee 
persoonshuishoudens en 
levensloopbestendige woningen. Door 
wijkacupunctuur toe te passen, kan op 
beperkte schaal slecht woningbezit uit 
de markt worden genomen en op 
dezelfde plek of op een andere 
(geschikte) locatie, woningen worden 
toegevoegd waar behoefte aan is. 
Wijkacupunctuur is een innovatieve 
aanpak op buurtniveau waarbij de 
fysieke ingrepen en de veranderingen in 
het sociaal domein elkaar moeten 
versterken. Volledigheidshalve merken 
wij op dat toekomstbestendig wonen, 
gelet op de toenemende vergrijzing, 
meer aandacht verdient. Zoals bekend 
is het rijksbeleid erop gericht om 
mensen langer thuis te laten wonen en 
stuurt steeds meer op zelfredzaamheid 
waarbij steeds meer een beroep wordt 
gedaan op ondersteuning vanuit de 
buurt. Ook dit thema willen wij een plek 
geven in de aanpak ‘wijkacupunctuur’. 
Wij verzoeken u ons te ondersteunen bij 
onze aanpak (wijkacupunctuur). 
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 Aanpak leegstand historische 
(winkel)linten 
 

Wij constateren dat aanpak van 
leegstand in de voormalige historische 
(winkel)linten een complexe 
aangelegenheid is, vooral ook omdat 
toevoeging van extra woningen niet 
altijd de oplossing is en het veelal grote 
oude panden betreft die moeilijk zijn her 
te bestemmen. De leegstand leidt op 
diverse plekken tot verloedering. Voor 
eigenaren is het lastig om de panden 
gevuld te krijgen en (om o.a. financiële 
redenen) her te bestemmen. De (grote) 
omvang van de panden maakt het extra 
complex voor eigenaren om tot een 
goede invulling te komen. De leegstand 
heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit 
en op de leefbaarheid. Op sommige 
locaties zou herbestemming een 
oplossing kunnen, op andere locaties 
sloop. Ook hier constateren wij dat 
financiële ondersteuning van belang is 
om in te kunnen grijpen. Graag werken 
wij met u samen om tot een aanpak te 
komen van de leegstand en het 

Wij willen graag o.a. met de 
provincie samenwerken om 
de leegstand in de historische 
(winkel)linten aan te pakken. 
 

 A 1 
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verbeteren van de leefbaarheid in de 
betreffende gebieden. 
 

 Wijkenaanpak en problematiek 
leegstand in historische 
(winkel)linten 

Resumerend 
Gelet op het bovenstaande, verzoeken 
wij u om ons te ondersteunen bij het 
aanpakken van de knelpunten in de 
Landgraafse woningmarkt (zoals 
hierboven beschreven). 

    

Gemeente 
Nuth 
 

Realisering woning bij 
beëindiging bedrijf of 
detailhandel 

Beoogde herbestemming is een goede 
ontwikkeling om leegstand te 
voorkomen. 

x-aantal eenpitters per jaar en 
per gemeente “vrij” toelaten 

 X  

 Algemeen: incidentele 
woningbouw in de kern 
 

   alternatief 
via A 1 

 
R 

Gemeente 
Onderbanken 

Realisering bedrijfswoning bij 
herbestemming 
maatschappelijk vastgoed 
(basisschool) 

Beoogde herbestemming is een goede 
ontwikkeling. De toevoeging van een 
bedrijfswoning (inpandig) vormt geen 
concurrentie met de reguliere 
woningmarkt. 
Inruilen van plancapaciteit is 
niet/nauwelijks mogelijk. 
 

x-aantal eenpitters per jaar en 
per gemeente “vrij” toelaten 

Ja (7 
december 
2016; geen 
positief besluit) 

X 
 

alternatief 
via A 1 

 
 
 

R 

Gemeente 
Onderbanken 

Woningbouw (inbreiding) op 
bedrijfslocaties in de kern 

Bedrijfsverplaatsing is wenselijk voor de 
leefbaarheid van kleine kernen. Maar 
zonder herbestemming/woningbouw is 
dat geen reële optie. 
Aangezien het (meestal) om een project 
gaat van meer dan vijf woningen, is de 
financiële compensatieregeling niet van 
toepassing. Er bestaan weinig/geen 
andere compensatiemogelijkheden. 
 

Als er overduidelijk een 
leefbaarheidsprobleem is, dat 
opgelost kan worden met 
bedrijfsverplaatsing en 
woningbouw, moet voldoende 
flexibiliteit/gemeentelijke 
afwegingsruimte aanwezig 
zijn voor medewerking. 

 A 1 
 

R 

Gemeente 
Onderbanken 

Woningbouw tbv behoud 
rijksmonument 

Realisering van woningen in een 
rijksmonument zijn “compensatievrij”. 
Maar de bouw van 1 of 2 woningen ter 
financiering van de restauratie van een 
rijksmonument is niet compensatievrij.  
Inruilen van plancapaciteit is 
niet/nauwelijks mogelijk. 

? Ja (7 
december 
2016; geen 
positief besluit) 

X 
 

alternatief 
via A 1 

 
 
 

R 

Gemeente 
Onderbanken 

Realisering woning met een 
wijzigingsbevoegdheid 

Wijzigingsbevoegdheid is geen 
rechtstreekse (harde) bouwtitel. Maar 
meestal is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om een ander knelpunt 
(bijv. beëindiging bedrijf of detailhandel) 
te faciliteren. 

Zonder compensatie toelaten  X 
 

A 1 

 
 

R 

Gemeenten 
Eijsden-
Margraten, 
Gulpen-
Wittem en 
Vaals 
 
 
 

Reactie is niet ingediend in dit 
format, maar als afzonderlijke 
brief. De inhoud van de brief is 
hier opgenomen in drie 
kolommen.  
 
Inleiding  
Via de motie “Beweging op de 
woningmarkt” hebben 
Provinciale Staten op 3 
november jl. u gevraagd bij de 
woningmarktregio’s knelpunten 
binnen de huidige 
woningmarkt te inventariseren 
en Provinciale Staten hiervan 
voor 1 februari 2018 in kennis 
te stellen. Vandaar dat u 
onlangs de voorzitters van alle 
subregio’s heeft verzocht om 
de knelpunten op de 
woningmarkt voor 1 januari 
a.s. in beeld te brengen en u 
daarvan in kennis te stellen. 
 
In onderling overleg hebben de 
ambtelijk coördinatoren van de 

Knelpunten 
 Transformatie-opgave en 
leegstandscijfers: De transformatie-
opgave is in de SVWZL de 
koersbepalende factor voor het 
geformuleerde beleid. Het knelpunt dat 
wij ervaren is dat er sprake is van een 
systeemverenging tot een cijfer, een 
aantal, vervat in de zogeheten 
transformatie-opgave. Juist deze 
systematiek werkt starheid en stilstand 
in de hand, waar juist flexibiliteit, 
innovatie en context van levensbelang 
zijn voor de huidige situatie op de 
woningmarkt. Zeker aangezien de 
demografische ontwikkelingen 
momenteel toch anders uitpakken dan 
voorspelt, de woningmarkt weer een 
duidelijke positieve impuls heeft 
gekregen en de economische situatie 
voor Zuid-Limburg ook veel 
rooskleuriger uitziet. Wat is nog de 
waarde van dergelijke cijfers als 
prominente onderlegger van beleid in 
een tijd dat de maatschappelijke, 
demografische en economische 

Oplossingen voor deze 
knelpunten zien wij in de 
navolgende mogelijkheden: 
 

 beperkt tot de ingediende 
oplossingssugesties: 
 

 Verruim de 
mogelijkheden (eventueel 
gebiedsgericht) van het 
subregionaal sloopfonds in 
die zin dat ook meer dan 5 
woningen op die basis 
kunnen worden gerealiseerd 
met dien verstande dat 
gebouwd wordt binnen de 
kwalitatieve uitgangspunten 
van de Structuurvisie. Angst 
voor betaalplanologie moet 
worden omgezet in kansen 
voor transformatie. Dit is 
immers het doel van het 
subregionaal sloopfonds en is 
één van de uitgangspunten 
van de SVWZL. Hoe meer 
geld er in het sloopfonds zit, 
hoe meer er ook 
daadwerkelijk 
getransformeerd kan worden. 

 -- R 
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drie Zuid-Limburgse subregio’s 
een reactie voorbereid. 
Hiervan werden de gemeenten 
binnen onze subregio pas op 
18 december jl. in kennis 
gesteld met het verzoek deze 
reactie uiterlijk twee dagen 
later mede te ondertekenen. 
Kort samengevat komt deze 
reactie er op neer dat met 
betrekking tot de Structuurvisie 
Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) 
momenteel (nog) geen 
knelpunten worden ervaren en 
dit recente beleid de kans 
gegeven moet worden tot 
uitvoering te komen. 
 
Wij erkennen dat het beleid 
pas een jaar in werking is 
getreden en het beleid de kans 
geboden moet worden om tot 
uitvoering te komen. 
Daarnaast onderschrijven wij 
het belang van een goede 
(sub)regionale samenwerking 
binnen dit taakveld. Het gaat 
ons echter te kort door de 
bocht te ontkennen dat het 
huidig beleid geen knelpunten 
oplevert. In uw brief geeft u 
immers aan dat de knelpunten 
binnen de woningmarkt veelal 
verschillend van aard zijn en 
hierdoor niet altijd generiek zijn 
op te lossen. Vandaar dat de 
“Lijn50-gemeenten” (Vaals, 
Eijsden-Margraten en Gulpen-
Wittem) graag van de 
gelegenheid gebruik maken 
om afzonderlijk onze 
knelpunten onder uw  
aandacht te brengen. 
 
Op de eerste plaats willen wij 
benadrukken dat wij achter de 
uitgangspunten van onze 
Structuurvisie Wonen Zuid-
Limburg (SVWZL) blijven 
staan, voor wat betreft het 
transformeren van onze 
woningvoorraad, het realiseren 
van nieuwe woningen binnen 
bestaand bebouwd gebied en 
het transformeren dan wel 
intrekken van incourante 
plancapaciteit. Een gezonde  
Zuid-Limburgse woningmarkt 
is voor ons allen van belang en 
alleen door samenwerking en 
goede afspraken is dat te 
bewerkstelligen. Daarbij moet 
wel de mogelijkheden worden 
gecreëerd hiermee flexibel om 
te gaan, als dit uit 
volkshuisvestelijk belang 
gevraagd wordt  en praktische 
problemen de gewenste 
beleidsdoelen in de weg staan. 
 

ontwikkelingen in sneltreinvaart telkens 
veranderen. Daarbij speelt een 
belangrijke rol, dat de leegstandscijfers 
geen betrouwbaar beeld opleveren voor 
de werkelijke leegstand, terwijl deze 
cijfers wel een prominente rol spelen in 
de berekening van de transformatie-
opgave. 
 
 Doelgroepen in de knel: Wij 
ervaren in zowel de huur- als de 
koopsector een stijgende vraag naar 
woningen voor (eigen) jongeren en 
ouderen in met name het sociale en 
betaalbare segment, terwijl het aanbod 
aan dat type woningen reeds onder druk 
staat c.q. er reeds tekorten zijn. Expats 
en kenniswerkers (met hun gezinnen) 
zijn daarentegen weer op zoek naar 
woningen van hogere kwaliteit. Het 
huidige beleid maakt het vaak 
onmogelijk om snel en adequaat 
invulling te kunnen geven aan deze 
woonbehoefte. Dit wordt veroorzaakt 
door de vereiste 
compensatievoorwaarden in het geval 
dat er woningen aan de voorraad 
moeten worden toegevoegd. De eis van 
deze voorwaarden heeft enerzijds een 
prijsopdrijvend effect waardoor de 
investering in goedkope en betaalbare 
woningen wordt tegengewerkt, 
anderzijds werkt het 
compensatievereiste remmend op de 
realisatie van kwalitatief hoogwaardige 
woningen. Dit terwijl de behoefte aan dit 
type woningen juist groot is om de 
kwaliteit van de woningvoorraad te 
verbeteren en de mismatch tussen 
vraag en aanbod weg te nemen. 
 
In de gemeente Gulpen-Wittem heeft de 
gemeenteraad onlangs een 
initiatiefvoorstel aangenomen dat gaat 
over de bereikbaarheid van de 
woningmarkt voor jongeren. In dit 
voorstel worden specifiek de problemen 
van de jongeren/starters benoemd 
waardoor zij niet kunnen toetreden tot 
de woningmarkt. Wij zullen u dit 
initiatiefvoorstel separaat (middels het 
aangegeven emailadres) toezenden. 
 
Tegen deze achtergrond kunnen we 
binnen de “Lijn50-gemeenten” de 
knelpunten dan ook als volgt 
concretiseren: 
 

 Compensatie door een evenredige 
woningonttrekking/sloop is in de praktijk 
binnen de lijn50-gemeenten niet 
mogelijk omdat wij enerzijds te maken 
hebben met een omvangrijke 
particuliere voorraad met weinig 
leegstand / kwalitatief-arm overaanbod 
en er in beginsel geen 
sloop/herstructureringsopgave binnen 
onze gemeente aan de orde is. Binnen 
onze dorpskernen kennen wij geen 
problematieken die tot een 
herstructurering leiden zoals dat in de 
stedelijke omgeving wel het geval is op 
basis waarvan een sloopprogramma 

 

 Stel de volgende 
woningtoevoegingen vrij van 
compensatie, eventueel 
voorzien van een 
antispeculatie-beding (bijv. 
min. 10 jaar verplicht aan 
doelstelling beschikbaar 
stellen), eveneens onder de 
voorwaarden dat aan de 
kwaliteitseisen van de 
SVWZL wordt voldaan  
en/of contractueel niet 
toegankelijk worden gemaakt 
voor de reguliere 
woningzoekende: 
1. Sociale woningbouw / 
woningbouw specifiek 
bedoeld voor huisvesting van 
(lokale) jongeren; 
2. Woonvormen voor 
meerdere generaties met 
participatie ‘verplichting’/ 
maatschappelijke 
wooninitiatieven die een 
bijdrage leveren aan het 
vergroten/verbeteren van de 
leefbaarheid van een 
dorpskern; 
3. Woningen voor expats 
en kenniswerkers in Vaals 
vanwege hun bijzondere 
woonvraag vanuit het 
naburige Aken. 
 

 A 1 R 

 Stel een 
compensatieregeling in, 
vergelijkbaar met de oude 
“Ruimte voor Ruimte- 
regeling”, waarbij 
gestimuleerd wordt 
ongewenst leegstaand of 
leegkomend bedrijfsvastgoed 
in de buitengebieden te 
saneren, door sloop te 
koppelen aan 
woningbouwtitels, onder de 
voorwaarden dat deze titels 
uitsluitend binnen de kernen 
binnen worden verzilverd en 
voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de 
SVWZL. De eigenaar van de 
te slopen gebouwen krijgt 
hiervoor een vooraf 
vastgestelde vergoeding. 
 

  
X 

 

 Wat betreft de 
transformatie-opgave en 
leegstandscijfers zien wij de 
oplossing in een methodiek 
waarbij gekeken wordt naar 
het daadwerkelijke 
woningaanbod op de markt 
als bepalende factor voor de 
leegstand. 
 

  
B 4 

 
P 
G 

In het huidige woonbeleid ligt 
de focus op de aanwezige 
planvoorraad. Deze wordt te 
omvangrijk geacht gelet op de 
verwachte toekomstige 
woonbehoefte. Wij plaatsen 

 A 1 R 
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kan worden geformuleerd. Van deze 
compensatievorm kan alleen efficiënt en 
adequaat gebruik worden gemaakt als 
er sprake is van  projectmatige sloop 
en/of grotere gebiedsontwikkelingen. In 
onze gemeenten zou daarvoor in de 
praktijk alleen het corporatiebezit in 
aanmerking komen, echter juist in de 
sociale woningvoorraad is aanvulling 
gewenst in plaats van sloop/onttrekking. 
De inzet van particuliere leegstand, voor 
zover daar binnen de “Lijn50-
gemeenten” überhaupt sprake van is,  is 
in theorie mogelijk, maar is in de praktijk 
nauwelijks toepasbaar om snel en 
adequaat op de noodzakelijk 
woonbehoefte in te spelen. 

 In de praktijk blijkt dat ‘dreigen’ met 
onttrekken van particuliere bouwtitels 
leidt tot een averechts effect. Mensen 
kiezen er voor om hun bouwtitel  nu nog 
snel te verzilveren met als effect dat , 
contrair aan de doelstellingen van de 
SVWZL, woningen aan de voorraad 
worden toegevoegd met veelal niet de 
beoogde kwaliteiten. 

 Financiële compensatie via het 
subregionale sloopfonds leidt tot extra 
investeringskosten die  de realisatie van 
goedkope woningen en sociale 
woningbouw bemoeilijkt en zelfs 
onhaalbaar maakt. De realisatie van 
meerdere woningen is veelal 
noodzakelijk om deze extra 
investeringskosten financieel rendabel 
te maken, echter meer dan 5 woningen 
per project is met gebruik van deze 
compensatiemogelijkheid niet 
toegestaan. 

 Compensatie door harde 
plancapaciteit is voor veel 
initiatiefnemers binnen de “Lijn50-
gemeenten” onmogelijk vanwege het 
ontbreken van c.q. het beschikken over 
deze bouwtitels. Met andere woorden 
als je niet beschikt over een harde 
planvoorraad (in eigen beheer) kun je 
deze ook niet inzetten. Immers de 
planvoorraad die wel nog aanwezig is, 
betreft in hoofdlijnen particuliere 
bouwtitels waarvan de gemeente geen 
eigenaar is en dus ook geen regie over 
kan voeren. Onderlinge uitruil (tussen 
particulieren) is weliswaar (beperkt) 
mogelijk maar leidt veelal tot 
omvangrijke procesvertragingen en gaat 
veelal gepaard met onderlinge 
vergoedingen, die wederom een 
prijsopdrijvend effect veroorzaken en  
de investeringskosten voor (sociale en 
goedkope) woningbouw op losse 
schroeven zet. 

 Er kan weliswaar compensatievrij 
woningen worden gerealiseerd in 
Rijksmonumentale gebouwen. Echter 
mochten deze al beschikbaar en 
hiervoor geschikt zijn, dan maken de 
noodzakelijke extra bouwtechnische en 
esthetische investeringen sociale en 
goedkope woningbouw veelal financieel 
onmogelijk. 

 Inzake de problematiek rondom de 

overigens onze vraagtekens 
of de woningmarkt überhaupt 
invulling gaat geven aan de 
incourante woningbouwtitels. 
Daarnaast zijn wij van oordeel 
dat de (dreigende) incourante 
plancapaciteit op een 
effectievere manier kan 
worden aangepakt door de 
Provincie. Als sprake is van 
deze planvoorraad dan kan 
dit door middel van een 
provinciaal inpassingsplan 
adequaat en relatief snel 
worden aangepakt. Als 
zodanig kunnen de 
problemen omtrent te ruime 
plancapaciteit daar worden 
aangepakt waar de 
problemen urgent zijn. Dit 
voorkomt dat algemeen 
beleid voor heel Zuid-Limburg 
het benodigde maatwerk op 
lokale schaal onmogelijk 
maakt.  
 

  Het huidige woonbeleid 
binnen Zuid-Limburg ligt 
verankerd binnen de SVWZL. 
Dit is gemeentelijk 
woonbeleid. De 
gemeenteraden zijn bevoegd 
dit beleid in te trekken of 
versoepeld te wijzigen.  
Echter de beleidsvrijheid 
hiervoor wordt door de 
provinciale regelgeving (POL 
2014 en Omgevings-
verordening) vrijwel 
uitgesloten. De bal ligt 
hiervoor bij de Provincie en 
wij vragen Provinciale Staten 
de regelgeving hierop aan te 
passen, zodat sneller en 
effectiever aan de 
woonbehoefte tegemoet 
gekomen kan worden en de 
knelpunten op de 
woningmarkt daadwerkelijk 
worden opgelost. Als zodanig 
ontstaat er ook daadwerkelijk 
een alliantie tussen 
overheden op basis van 
gelijkwaardigheid en 
partnerschap. Zoals 
Gedeputeerde Staten in hun 
(begeleidende) brief van 7 
december jl. aangeven, zijn 
de knelpunten binnen de 
woningmarkt veelal 
verschillend van aard en 
hierdoor niet altijd generiek 
op te lossen. Wij vragen u 
dan ook op de voorgestelde 
maatregelen door te voeren 
om zo de feitelijke knelpunten 
op maat aan te kunnen 
pakken. 
 

 A 1 R 
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herbestemming/functiewijziging/sloop 
van het (toekomstig) leegstaand 
vastgoed in het Nationaal Landschap 
dienen er randvoorwaarden te worden 
geschapen om te kunnen komen tot 
oplossingen. Momenteel biedt de 
SVWZL niet de gewenste flexibiliteit om 
een bijdrage te leveren in deze 
oplossing. 
 

Gemeente 
Schinnen 

Reactie is niet ingediend in dit 
format, maar als afzonderlijke 
brief. De inhoud van de brief is 
hier opgenomen in drie 
kolommen.  
 
In uw brief van 7 december 
201 7 vraagt u aan ons om u 
uiterlijk 1 januari 201 8 te 
informeren over welke 
knelpunten vanwege de 
veranderende woningmarkt 
binnen de regio's worden 
gesignaleerd en welke 
mogelijke maatregelen deze 
knelpunten kunnen opheffen. 
Met deze brief vraagt u ons om 
vroegtijdig een tussenevaluatie 
uit te voeren. 
Dit wijkt af van de tussen de 
18 gemeenten gemaakte 
afspraken m.b.t. evaluatie van 
het beleid in 2020, zoals 
beschreven in de 
Structuurvisie Wonen Zuid-
Limburg. Recentelijk is ook 
door Schinnen, als laatste van 
de 18 Zuid-Limburgse 
gemeenten, de Structuurvisie 
Wonen Zuid-Limburg 
vastgesteld. In de aanloop 
daar naartoe, is gedurende 
meerdere raadsbehandelingen 
uitvoerig stilgestaan bij de 
belangen van partijen die op 
de woningmarkt binnen 
Schinnen actief zijn en/of een 
ander belang hebben. 
 

Het effect van het ingezette beleid op de 
volkshuisvestelijke opgave heeft 
duidelijk tijd nodig en moet uiteindelijk 
leiden tot een nieuw denken bij diverse 
belanghebbenden, ook bij partijen in de 
(sociale) woningbouw. 
Schinnen ervaart in het provinciale 
beleid een verschil van prioriteitsstelling 
tussen stad en platteland. In het POL-
beleid staat als werkmotto "meer stad, 
meer platteland", maar er wordt vooral 
toegewerkt naar de belangen van de 
stad. Voorbeelden hiervan zijn de 
prioritaire projecten zoals genoemd in 
de SVWZL (Maankwartier in Heerlen, 
Zitterd Revisited in Sittard, de A2-zone 
en Belvédère in Maastricht). De kleine 
kernen en hun leefbaarheid en 
levendigheid krijgen onvoldoende 
aandacht en mogelijkheden. 
 

  --  

Sociale huurwoningen 
Binnen ons huursegment is 
met name een tekort aan 
woningen beneden de 
kwaliteitskortingsgrens. Gelet 
op de recent uitgevoerde 
woningmarktanalyse is er een 
tekort van bijna 300 goedkope 
huurwoningen. Hier tegenover 
staat een overschot aan 
goedkope koopwoningen van 
ongeveer 280 woningen. Dit 
geeft voor een deel al de 
scheefgroei weer die er is 
tussen het aandeel koop en 
huur binnen onze 
woningvoorraad. 
 
 

Onze kleinschalige 
woningbouwprojecten spitsen zich toe 
op de doelgroepen waarvoor 
aantoonbaar en op korte termijn extra 
woningen nodig zijn, namelijk binnen het 
goedkope en middeldure huursegment. 
Onze leegstand van 3,7% leegstand 
(E'til 2016), heeft vrijwel alleen 
betrekking op de koopvoorraad; onze 
huurvoorraad staat enorm onder druk. 
Onze woningcorporaties zijn 
terughoudend met het bouwen van 
nieuwe huurwoningen. Met hen is wel al 
de prestatieafspraak gemaakt dat in 
Schinnen géén huurwoningen worden 
verkocht. 
 

Wij verzoeken uw College om 
oog te hebben voor deze 
bijzondere omstandigheden 
binnen onze 
woningmarktsamenstelling. Er 
is een groot tekort aan 
woonruimte voor jongeren die 
vanwege hun sociale cohesie 
graag in hun eigen dorp willen 
blijven wonen. Ons beleid is 
erop gericht om deze 
doelgroepen actief te 
ondersteunen. 
 

 B 2 P 
R 

Een deel van de krapte in de 
sociale huursector willen we 
op korte termijn oplossen 
door de realisatie van 
tenminste 15 tijdelijke 
huurwoningen. Deze zijn in 
de 
woningbouwprogrammering 
opgenomen, evenals het, op 
termijn, wegnemen ervan. 

 A 1 R 
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Transformatie Woningvoorraad Omdat Schinnen in het verleden al 
ervoor gekozen heeft om "slechte" 
plannen te schrappen is het nu niet 
meer mogelijk om deze planvoorraad in 
te ruilen voor kleinschalige, goede 
plannen. Dit leidt tot stagnatie in de 
uitvoering van nieuwbouwinitiatieven. 
Ook de beleidsregel "kleine 
woningbouwinitiatieven" biedt in deze 
geen soelaas omdat deze zich beperkt 
tot niet meer dan 5 woningen. 
De woningbouwplannen die in onze 
programmering zijn opgenomen, zijn 
veelal "zachte" plannen die op grond 
van de SVWZL niet inwisselbaar zijn en 
die leiden tot een toename van de 
transformatieopgave. 
 

We willen met de provincie de 
mogelijkheden bespreken om 
een pilot te starten waarin we 
als gemeente, samen met de 
corporaties, slechte voorraad 
koopwoningen verwerven, 
opknappen en toevoegen aan 
huurwoningvoorraad om zo 
het aandeel (sociale) huur in 
onze woningvoorraad te 
vergroten 

 A 1 
 

B 2 

R 
 

G 
P 

Toekomstige opgave 
Omdat, volgens de prognoses, 
de vergrijzing de komende 10 
jaar sterk toeneemt zal ook het 
aandeel zorggeschikte 
woningen drastisch vergroot 
moeten worden. Binnen de 
bestaande voorraad is deze 
transformatie moeilijk te 
maken. De oplossing zal 
gezocht moeten worden in 
vervangende nieuwbouw in de 
kernen. De Provincie zou 
hierin een stimulerende rol 
kunnen spelen door 
bijvoorbeeld een subsidie toe 
te kennen voor bepaalde typen 
nieuwbouwwoningen (rolstoel-
geschikt, energieneutraal etc). 
 

Tot slot willen wij aangegeven dat wij de 
gemeenschappelijke uitgangspunten uit 
de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 
onderschrijven. Wij willen door middel 
van deze brief een beroep op de 
Provincie Limburg doen om in 
gezamenlijkheid te blijven werken aan 
de knelpunten op de woningmarkt. 
 
 

De Provincie Limburg kan 
een belangrijke rol spelen bij 
het, met de gemeenten, 
zoeken naar 
woonoplossingen voor 
specifieke doelgroepen. 

 A 1 
 

B 2 

R 
 

P 

 
Legenda: 
Bij de oplossing die (naar ons oordeel) kan worden ingezet voor het oplossen van het genoemde knelpunt 
wordt verwezen naar de in de tekst van hoofdstuk 3 beschreven oplossingen.  
Andere gebruikte codes:  
0 = naar ons oordeel oplosbaar binnen de huidige werkwijze van de regionale structuurvisie  
X = in de voorgestelde vorm niet overgenomen. 
In de laatste kolom (Wie?) verwijzen de gebruikte codes P, R en G resp. naar Provincie, Regio en Gemeente. 
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3c. enkele toelichtende documenten van regio’s en gemeenten.  
 

Enkele regio’s en gemeenten hebben bij de lijst met ingediende knelpunten en oplossingsrichtingen (die 

integraal zijn opgenomen in bijlage 3b) een toelichting in een brief of bijlage gevoegd. Het betreft de volgende 

documenten:  

  

bijlage bladz. omschrijving datum / kenmerk 

3c1 50 - 54 Brief regio Zuid-Limburg bij ingediende knelpunten  21 december 2017 / 

-- 

3c2 55 Brief gemeente Sittard-Geleen namens subregio Westelijke 

Mijnstreek over het met marktpartijen opgestelde markttechnisch 

afwegingskader. 

7 december 2017 / 

87390 

3c3 56 - 59 Brief gemeenten Eijsden-Margraten., Gulpen-Wittem en Vaals  21 december 2017 / 

-- 

3c4 60 - 63  Bijlage bij 3c3: besluit / initiatiefvoorstel gem. Gulpen Wittem 

betreffende bereikbaarheid woningmarkt voor jongeren 

28 september 2017 / 

A/185 

3c5 64 - 65 Brief gemeente Kerkrade  19 december 2017 / 

17210048750 

3c6 66 - 68 Brief gemeente Landgraaf 19 december 2017 / 

17.25240 

3c7 69 - 71 Brief gemeente Maastricht  18 december 2017 / 

2017.42763 

3c8 72 - 74 Brief gemeente Schinnen 21 december 2017 / 

208377 

3c9 75 - 79 Memo gemeente Heerlen aan Bestuurscommissie Wonen 

Parkstad Limburg: propositie woningmarktprogrammering 

Heerlen Centrum 

8 november 2017 / 

36.11.0 
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W G E M E E N T E 

Gulpen-Wittem 
G E M E E N T E B E S T U U R V A N G U L P E N - W I T T E M 

Kenmerk: A/185 
O n d e r w e r p : Bereikbaarheid woningmarkt jongeren 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem 

B e s l u i t 

« H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e g e v e n o m , i n s a m e n s p r a a k m e t de v e r e n i g d e j o n g e r e n v a n 
G u l p e n - W i t t e m , i n o v e r l e g t e t r e d e n m e t de p r o v i n c i e . I n z e t v a n d i t o v e r l e g z a l z i j n 
o m b i n n e n de k a d e r s v a n de V e r o r d e n i n g - e n de S t r u c t u u r v i s i e W o n e n Z u i d - L i m b u r g , 
t e z o e k e n n a a r m o g e l i j k h e d e n o m i n i t i a t i e v e n , s p e c i f i e k g e r i c h t o p s ta r te r s o p de 
w o n i n g m a r k t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v r i j t e s t e l l e n v a n c o m p e n s a t i e , o f i n d i t k a d e r 
a n d e r s z i n s m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n w a a r d o o r v o o r s t a r t e r s de t o e g a n g t o t de 
w o n i n g m a r k t w o r d t v e r g e m a k k e l i j k t . 

* H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e g e v e n o m i n o v e r l e g m e t m a r k t p a r t i j e n e n c o r p o r a t i e s , b i n n e n 
de bes t aande g e m e e n t e l i j k e w o n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g , r u i m t e t e z o e k e n v o o r de 
r e a l i s a t i e v a n s t a r t e r s w o n i n g e n e n h i e r b i j s p e c i f i e k e aandach t t e v r a g e n v o o r 
t o e k o m s t b e s t e n d i g e w o n i n g e n ( d u u r z a a m e n l e v e n s l o o p b e s t e n d i g ) . 

« H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e v e r s t r e k k e n o m b i n n e n d e be s t aande g e m e e n t e l i j k e 
w o n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g e e n f o c u s t e l e g g e n o p de d o o r de v e r e n i g d e j o n g e r e n 
a a n g e d r a g e n d o r p s k e r n e n , z o d a t d e b e s c h i k b a r e p r o g r a m m e r i n g o o k d a a d w e r k e l i j k t e n 
b e h o e v e v a n de j o n g e r e n i n g e z e t k a n w o r d e n . 

* H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e v e r s t r e k k e n o m de v e r e n i g d e j o n g e r e n v a n G u l p e n - W i t t e m de 
g e w e n s t e o n d e r s t e u n i n g t e g e v e n a ls h e t gaat o m h e t o p z e t t e n v a n e e n d u u r z a m e , d o o r 
h u n z e l f i n t e v u l l e n r e a l i s a t i e v a n v o o r j o n g e r e n g e s c h i k t e w o n i n g e n b i n n e n G u l p e n -
W i t t e m . 

« H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e g e v e n o m de r a a d i n h e t v i e r d e k w a r t a a l v a n 2 0 1 7 t e 
i n f o r m e r e n o v e r de v o o r t g a n g e n d e z e u i t g a n g s p u n t e n t e v e r w e r k e n i n d e l o k a l e 
w o o n v i s i e . 

A l d u s v a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d v a n G u l p e n - W i t t e m i n z i j n v e r g a d e r i n g v a n 2 8 
s e p t e m b e r 2 0 1 7 . 

D e p l v . g r i f f i e r , D e v o o x z i t t e i ^ ^ 
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W G E M E E N T E 

Gulpen-Wittem 
G E M E E N T E B E S T U U R V A N G U L P E N - W I T T E M 

Kenmerk: A/185 
O n d e r w e r p : Bereikbaarheid woningmarkt jongeren 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem 

B e s l u i t 

« H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e g e v e n o m , i n s a m e n s p r a a k m e t de v e r e n i g d e j o n g e r e n v a n 
G u l p e n - W i t t e m , i n o v e r l e g t e t r e d e n m e t de p r o v i n c i e . I n z e t v a n d i t o v e r l e g z a l z i j n 
o m b i n n e n de k a d e r s v a n de V e r o r d e n i n g - e n de S t r u c t u u r v i s i e W o n e n Z u i d - L i m b u r g , 
t e z o e k e n n a a r m o g e l i j k h e d e n o m i n i t i a t i e v e n , s p e c i f i e k g e r i c h t o p s ta r te r s o p de 
w o n i n g m a r k t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v r i j t e s t e l l e n v a n c o m p e n s a t i e , o f i n d i t k a d e r 
a n d e r s z i n s m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n w a a r d o o r v o o r s t a r t e r s de t o e g a n g t o t de 
w o n i n g m a r k t w o r d t v e r g e m a k k e l i j k t . 

* H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e g e v e n o m i n o v e r l e g m e t m a r k t p a r t i j e n e n c o r p o r a t i e s , b i n n e n 
de bes t aande g e m e e n t e l i j k e w o n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g , r u i m t e t e z o e k e n v o o r de 
r e a l i s a t i e v a n s t a r t e r s w o n i n g e n e n h i e r b i j s p e c i f i e k e aandach t t e v r a g e n v o o r 
t o e k o m s t b e s t e n d i g e w o n i n g e n ( d u u r z a a m e n l e v e n s l o o p b e s t e n d i g ) . 

« H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e v e r s t r e k k e n o m b i n n e n d e be s t aande g e m e e n t e l i j k e 
w o n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g e e n f o c u s t e l e g g e n o p de d o o r de v e r e n i g d e j o n g e r e n 
a a n g e d r a g e n d o r p s k e r n e n , z o d a t d e b e s c h i k b a r e p r o g r a m m e r i n g o o k d a a d w e r k e l i j k t e n 
b e h o e v e v a n de j o n g e r e n i n g e z e t k a n w o r d e n . 

* H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e v e r s t r e k k e n o m de v e r e n i g d e j o n g e r e n v a n G u l p e n - W i t t e m de 
g e w e n s t e o n d e r s t e u n i n g t e g e v e n a ls h e t gaat o m h e t o p z e t t e n v a n e e n d u u r z a m e , d o o r 
h u n z e l f i n t e v u l l e n r e a l i s a t i e v a n v o o r j o n g e r e n g e s c h i k t e w o n i n g e n b i n n e n G u l p e n -
W i t t e m . 

« H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e g e v e n o m de r a a d i n h e t v i e r d e k w a r t a a l v a n 2 0 1 7 t e 
i n f o r m e r e n o v e r de v o o r t g a n g e n d e z e u i t g a n g s p u n t e n t e v e r w e r k e n i n d e l o k a l e 
w o o n v i s i e . 

A l d u s v a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d v a n G u l p e n - W i t t e m i n z i j n v e r g a d e r i n g v a n 2 8 
s e p t e m b e r 2 0 1 7 . 

D e p l v . g r i f f i e r , D e v o o x z i t t e i ^ ^ 

* G E M E E N T E 

Gulpen-Wittem 

Kenmerk: A/185 
Raad d.d. 28 september 2017 

Onderwerp : Bereikbaarheid woningmarkt jongeren 

INITIATIEFVOORSTEL 
(als bedoeld in artikel 41 van het Reglement van orde voor de Raad van de gemeente 

Gulpen-Wittem) 

D e fracties F r a n s s e n e n C D A s t e l l e n v o o r : 

D e p o s i t i e v a n j o n g e r e n o p de l o k a l e w o n i n g m a r k t t e v e r s t e r k e n , d o o r h e t s t i m u l e r e n v a n de 
r e a l i s a t i e v a n s t a r t e r s w o n i n g e n . 

Toelichting 

V e e l j o n g e r e n u i t G u l p e n - W i t t e m w i l l e n g r aag i n de e i g e n g e m e e n t e b l i j v e n w o n e n , m a a r 
s l a g e n e r v a a k n i e t i n o m e e n g e s c h i k t e w o o n r u i m t e t e v i n d e n t e g e n e e n b e t a a l b a r e p r i j s . 
B i n n e n h e t g e m e e n t e l i j k e w o n i n g a a n b o d z i j n w e i n i g s t a r t e r s w o n i n g e n b e s c h i k b a a r e n d e 
b e w e g i n g o p de w o n i n g m a r k t b l i j k t o n v o l d o e n d e o m de d o o r s t r o o m o p n a t u u r l i j k e w i j z e t e 
l a t e n p l a a t s v i n d e n . U i t r e c e n t o n d e r z o e k i s v e r d e r g e b l e k e n d a t i n de n a b i j e t o e k o m s t d o o r 
e e n k r i m p e n d e b e r o e p s b e v o l k i n g e e n t e k o r t o p d e a r b e i d s m a r k t d r e i g t t e o n t s t a a n . I n d i e n w e 
j o n g e r e n o n v o l d o e n d e k u n n e n a c c o m m o d e r e n i n o n s H e u v e l l a n d w o r d t d i t p r o b l e e m a l l e e n 
m a a r g r o t e r . D a a r n a a s t i s h e t b e h o u d v a n j o n g e r e n i n de g e m e e n t e v a n w e z e n l i j k b e l a n g v o o r 
de l e e f b a a r h e i d i n de d o r p s k e r n e n . V a n d a a r da t a a n d a c h t v o o r de s p e c i f i e k e p r o b l e m e n v a n 
deze d o e l g r o e p o p de w o n i n g m a r k t , t e v e n s e e n b i j d r a g e k a n l e v e r e n a a n h e t v o o r k o m e n v a n 
t o e k o m s t i g e - w a a r o n d e r h i e r b o v e n geschets te - k n e l p u n t e n , e n ga r andee r t da t G u l p e n - W i t t e m 
o o k i n de t o e k o m s t e e n a a n t r e k k e l i j k l e e f k l i m a a t b i e d t a a n a l l e gene ra t i e s . 

O p g r o n d v a n b e s t a a n d e r e g e l g e v i n g , m e e r s p e c i f i e k de V e r o r d e n i n g W o n e n Z u i d - L i m b u r g 
e n de S t r u c t u u r v i s i e W o n e n Z u i d - L i m b u r g , z i j n e r k a d e r s g e s t e l d a a n h e t a a n t a l n i e u w t e 
b o u w e n f t o e t e v o e g e n w o n i n g e n . A l s g e v o l g v a n deze k a d e r s , m o g e n n i e u w e w o n i n g e n 
e n k e l n o g n a c o m p e n s a t i e g e r e a l i s e e r d w o r d e n . B i n n e n de bes t aande r e g e l g e v i n g z i j n 
bepaa lde categorieën w o n i n g e n ( s t u d e n t e n w o n i n g e n , z o r g w o n i n g e n ) w e l u i t g e z o n d e r d v a n d i t 
c o m p e n s a t i e b e g i n s e l . H e t s y s t e e m v a n c o m p e n s a t i e h e e f t a ls g e v o l g da t e e n p r i j s o p d r i j v e n d 
e f fec t t . a . v . d e n i e u w t e o n t w i k k e l e n w o n i n g e n o n t s t a a t . D i t e f f ec t r a a k t s ta r te rs o p de 
w o n i n g m a r k t r e l a t i e f g e z i e n he t z w a a r s t , daa r w a a r h e t gaat o m n o o d z a k e l i j k e u i t b r e i d i n g v a n 
de w o n i n g v o o r r a a d t . b . v . deze d o e l g r o e p . 

61     Beweging op de woningmarkt   



W G E M E E N T E 

Gulpen-Wittem 

O p d i t m o m e n t w o r d e n d o o r e e n a a n z i e n l i j k e g r o e p j o n g e r e n u i t o n z e g e m e e n t e s t appen 
o n d e r n o m e n o m z i c h t e v e r e n i g e n , t e n e i n d e h u n z o r g e n e n w e n s e n o p h e t g e b i e d v a n 
v o l d o e n d e e n be t aa lba r e w o n i n g e n k r a c h t b i j t e k u n n e n z e t t e n . D e z e g r o e p j o n g e r e n , o n t s t a a n 
v a n u i t de b e h o e f t e n a a r e i g e n w o o n r u i m t e i n o n d e r ande re de d o r p s k e r n M e c h e l e n , w i l z i c h 
i n z e t t e n o m h e t a a n b o d v a n v o o r h u n g e s c h i k t e e n b e t a a l b a r e w o n i n g e n t e v e r g r o t e n . 

D e v e r e n i g d e j o n g e r e n h e b b e n z i c h g e m e l d b i j de fracties F r a n s s e n e n C D A m e t h e t v e r z o e k 
o m o n d e r s t e u n i n g v a n u i t de g e m e e n t e ( r a a d ) v a n G u l p e n - W i t t e m . D e F r a c t i e F r a n s s e n e n h e t 
C D A o n d e r s t e u n e n d i t i n i t i a t i e f v a n h a r t e , e n w i l l e n m e t v o o r l i g g e n d v o o r s t e l e e n k r a c h t i g e 
b i j d r a g e l e v e r e n a a n v e r s t e r k i n g v a n de p o s i t i e v a n o n z e j e u g d o p de l o k a l e w o n i n g m a r k t . 
J o n g e r e n m o e t e n de m o g e l i j k h e i d h e b b e n o m daar t e w o n e n , w a a r z e w i l l e n w o n e n , i n e e n 
w o n i n g d i e b i j h u n past . 

Recent onderzoek 'kijken, kijken, niet kunnen kopen' 
U i t r e cen t e o n d e r z o e k e n ( N O S L a b 1 . ) k o m e n de d o o r de j o n g e r e n a a n g e h a a l d e s i g n a l e n 
n a d r u k k e l i j k n a a r v o r e n : 'Starters die zich op de woningmarkt begeven, voelen zich als 
meelopers in een race om te winnen, moeten een lange adem en diepe zakken hebben, plus 
een enorm deelnemersveld achter zich laten.' 

D i e z e l f d e r eac t i e s o n t v a n g e n w i j o o k v a n v e e l j o n g e r e n i n G u l p e n - W i t t e m d i e z i c h b e g e v e n 
o p de w o n i n g m a r k t . D a a r n a a s t h e b b e n j o n g e r e n v e e l l a s t v a n de s t r e n g e r e g e l s v o o r he t 
a f s l u i t e n v a n e e n h y p o t h e e k . O n d a n k s da t w i j i n o n z e g e m e e n t e de s t a r t e r s r e g e l i n g v a n 
t o e p a s s i n g h e b b e n v e r k l a a r d , b l i j f t h e t v o o r j o n g e r e n l a s t i g o m e e n w o n i n g t e financieren. 
S i m p e l w e g o m d a t i n o n z e a a n t r e k k e l i j k e g e m e e n t e de h u i z e n p r i j z e n f o r s h o g e r l i g g e n d a n de 
m a r g e s d i e m o g e l i j k z i j n v o o r e e n s t a r t e r s r e g e l i n g . D a a r d o o r m o e t e n j o n g e r e n v o o r a f a l 
d u i z e n d e n e u r o ' s h e b b e n gespaa rd o m überhaupt e e n h u i s t e k u n n e n k o p e n . D a a r k o m t o o k b i j 
dat h u r e n e v e n e e n s v o o r s ta r te r s n i e t g e m a k k e l i j k e n a a n t r e k k e l i j k i s . J o n g e r e n m e t een 
m o d a a l i n k o m e n , v e r d i e n e n v a a k t e v e e l v o o r e e n s o c i a l e h u u r w o n i n g e n e r z i j n t e w e i n i g 
h u u r w o n i n g e n i n de v r i j e s ec to r a a n w e z i g o m e e n v e r s c h u i v i n g o p de w o n i n g m a r k t t e creëren. 
O o k i n de ' A g e n d a L i m b u r g s e W o n i n g m a r k t 2 0 1 6 - 2 0 1 9 ' s taa t n a d r u k k e l i j k a a n g e g e v e n dat er 
ac t ies n o d i g z i j n v o o r b i j z o n d e r e d o e l g r o e p e n w a a r o n d e r j o n g e r e n e n s ta r t e r s . 

Waarom een coöperatie? 
D e v e r e n i g d e j o n g e r e n w i l l e n o o k i n o n z e g e m e e n t e r u i m t e k r i j g e n v o o r ' o u t - o f - t h e -
boxideeën'2. Z i j w i l l e n g r a a g a a n de s l a g g a a n m e t e e n e i g e n coöperatie e n d a a r v o o r 
m e d e w e r k i n g k r i j g e n v a n de g e m e e n t e G u l p e n - W i t t e m , z o d a t z i j k u n n e n o p k o m e n v o o r h u n 
e i g e n ' w o o n w e n s ' i n o n z e g e m e e n t e . 

B i j h e t v a s t s t e l l e n v a n h e t a f w e g i n g s k a d e r w o n e n M a a s t r i c h t - H e u v e l l a n d h e b b e n w i j a ls R a a d 
a l e e n n a d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d g e m a a k t o m z o v e e l m o g e l i j k t e v o o r k o m e n dat o n s gehe l e 
g e b i e d o p s l o t w o r d t geze t b i j de w o n i n g m a r k t . 

1 L a b . n o s . n l 
2 F r i e n d s - w o n i n g e n , t i n y h o u s e s , z e l f e e n coöperatie o p r i c h t e n , 
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G E M E E N T E 

Gulpen-Wittem 

Voorstel: 

» H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e g e v e n o m , i n s a m e n s p r a a k m e t de v e r e n i g d e j o n g e r e n v a n 
G u l p e n - W i t t e m , i n o v e r l e g t e t r e d e n m e t de p r o v i n c i e . I n z e t v a n d i t o v e r l e g z a l z i j n 
o m b i n n e n de k a d e r s v a n de V e r o r d e n i n g - e n de S t r u c t u u r v i s i e W o n e n Z u i d - L i m b u r g , 
t e z o e k e n n a a r m o g e l i j k h e d e n o m i n i t i a t i e v e n , s p e c i f i e k g e r i c h t o p s t a r t e r s o p de 
w o n i n g m a r k t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v r i j t e s t e l l e n v a n c o m p e n s a t i e , o f i n d i t k a d e r 
a n d e r s z i n s m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n w a a r d o o r v o o r s ta r te rs de t o e g a n g t o t de 
w o n i n g m a r k t w o r d t v e r g e m a k k e l i j k t . 

» H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e g e v e n o m i n o v e r l e g m e t m a r k t p a r t i j e n e n c o r p o r a t i e s , b i n n e n 
de bes t aande g e m e e n t e l i j k e w o n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g , r u i m t e t e z o e k e n v o o r de 
r e a l i s a t i e v a n s t a r t e r s w o n i n g e n e n h i e r b i j s p e c i f i e k e aandach t t e v r a g e n v o o r 
t o e k o m s t b e s t e n d i g e w o n i n g e n ( d u u r z a a m e n l e v e n s l o o p b e s t e n d i g ) . 

» H e t c o l l e g e o p d r a c h t te v e r s t r e k k e n o m b i n n e n d e bes taande g e m e e n t e l i j k e 
w o n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g e e n f o c u s t e l e g g e n o p de d o o r de v e r e n i g d e j o n g e r e n 
a a n g e d r a g e n d o r p s k e r n e n , z o d a t de b e s c h i k b a r e p r o g r a m m e r i n g o o k d a a d w e r k e l i j k t e n 
b e h o e v e v a n de j o n g e r e n i n g e z e t k a n w o r d e n . 

« H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e v e r s t r e k k e n o m d e v e r e n i g d e j o n g e r e n v a n G u l p e n - W i t t e m de 
g e w e n s t e o n d e r s t e u n i n g t e g e v e n a l s h e t gaa t o m h e t o p z e t t e n v a n e e n d u u r z a m e , d o o r 
h u n z e l f i n t e v u l l e n r e a l i s a t i e v a n v o o r j o n g e r e n g e s c h i k t e w o n i n g e n b i n n e n G u l p e n -
W i t t e m . 

» H e t c o l l e g e o p d r a c h t t e g e v e n o m de r a a d i n h e t v i e r d e k w a r t a a l v a n 2 0 1 7 t e 
i n f o r m e r e n o v e r de v o o r t g a n g e n deze u i t g a n g s p u n t e n t e v e r w e r k e n i n de l o k a l e 
w o o n v i s i e . 

D i t i n i t i a t i e f v o o r s t e l w o r d t i n g e d i e n d d o o r : 

F r a c t i e F r a n s s e n F r a c t i e C D A 

R o b b e r t D a u t z e n b e r g M a r i e k e N a s s 
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VERZONDEN 2 1 DEC. 2017

Geachte gedeputeerde Prevoo en gedeputeerde Teunissen,

In uw brief van 7 december 201 7 vraagt u aan de voorzitter van de 
bestuurscommissie Wonen en Herstructuering van Parkstad Limburg om knelpunten 
aan te geven die binnen de regio's worden gesignaleerd vanwege de veranderde 
woningmarkt. Dit naar aanleiding van de motie die Provinciale Staten hebben 
aangenomen.

Vanuit de Stadsregio Parkstad Limburg zal een regionaal afgestemde reactie worden 
toegezonden namens alle acht de Parkstadgemeenten, tevens afgestemd met de 
overige Zuid-Limburgse gemeenten. Gemeente Kerkrade onderschrijft de inhoud van 
deze brief volledig.

Middels deze brief willen wij onze gemeentelijke reactie geven en de knelpunten 
aangeven die wij op lokaal niveau ervaren.

1. Wij constateren dat de leegstand in onze stad toeneemt. Niet alleen van 
woningen, maar ook van panden met een andere functie. Deze leegstand leidt 
op diverse plekken tot verloedering. Eigenaren zijn niet in staat om actie te 
ondernemen, omdat ze de middelen niet hebben, of omdat ze zich niet 
verantwoordelijk voelen. Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit en op de 
leefbaarheid op diverse locaties in onze stad, onder andere in de oude linten, 
maar zeker ook verspreid over de stad. Op sommige van deze locaties zou 
herbestemming een oplossing kunnen zijn.
Ook sloop zou een goede oplossing zijn, maar de financiële middelen voor 
aankoop, sloop en herinrichting zijn nauwelijks aanwezig.
Graag bekijken we met u samen de mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit 
als gevolg van leegstand aan te pakken.

2. Gemeente Kerkrade ligt direct aan de grens met Duitsland. In de gemeenten 
Aken en Herzogenrath wordt nog veel gebouwd, terwijl aan onze kant grote 
aantallen woningen onttrokken moeten worden. Het lijkt erop dat de landsgrens 
toch een echte grens is. Wij vermoeden dat dit voor meerdere grensgemeenten 
in Limburg aan de orde zal zijn.

MIX
Papier van

verantwoorde herfcomat

FSC* C017488

Postbus 600 6460 AP Kerkrade E-mail gemeentehuis@kerkrade.nl 
Telefoon 045 - 567 67 67 IBAN NL49 BNCH 0285 0044 84 

Telefax 045 - 567 63 95 BIC BNCHNL2C Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg
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Geachte gedeputeerde Prevoo en gedeputeerde Teunissen,

In uw brief van 7 december 201 7 vraagt u aan de voorzitter van de 
bestuurscommissie Wonen en Herstructuering van Parkstad Limburg om knelpunten 
aan te geven die binnen de regio's worden gesignaleerd vanwege de veranderde 
woningmarkt. Dit naar aanleiding van de motie die Provinciale Staten hebben 
aangenomen.

Vanuit de Stadsregio Parkstad Limburg zal een regionaal afgestemde reactie worden 
toegezonden namens alle acht de Parkstadgemeenten, tevens afgestemd met de 
overige Zuid-Limburgse gemeenten. Gemeente Kerkrade onderschrijft de inhoud van 
deze brief volledig.

Middels deze brief willen wij onze gemeentelijke reactie geven en de knelpunten 
aangeven die wij op lokaal niveau ervaren.

1. Wij constateren dat de leegstand in onze stad toeneemt. Niet alleen van 
woningen, maar ook van panden met een andere functie. Deze leegstand leidt 
op diverse plekken tot verloedering. Eigenaren zijn niet in staat om actie te 
ondernemen, omdat ze de middelen niet hebben, of omdat ze zich niet 
verantwoordelijk voelen. Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit en op de 
leefbaarheid op diverse locaties in onze stad, onder andere in de oude linten, 
maar zeker ook verspreid over de stad. Op sommige van deze locaties zou 
herbestemming een oplossing kunnen zijn.
Ook sloop zou een goede oplossing zijn, maar de financiële middelen voor 
aankoop, sloop en herinrichting zijn nauwelijks aanwezig.
Graag bekijken we met u samen de mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit 
als gevolg van leegstand aan te pakken.

2. Gemeente Kerkrade ligt direct aan de grens met Duitsland. In de gemeenten 
Aken en Herzogenrath wordt nog veel gebouwd, terwijl aan onze kant grote 
aantallen woningen onttrokken moeten worden. Het lijkt erop dat de landsgrens 
toch een echte grens is. Wij vermoeden dat dit voor meerdere grensgemeenten 
in Limburg aan de orde zal zijn.
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Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

2

Gemeente Kerkrade

In bijgevoegd ingevuld knelpuntenformat worden deze twee knelpunten nader
beschreven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met mevr. Susanne Vreuls-Essers, beleidsmedewerker volkshuisvesting, via 
het emailadres susanne.vreuls-essers@kerkrade.nl of via het telefoonnummer 045- 
5676459.

Met vriendelijke groet,

Ruimtelijke Ordening, Volkshuivesting, Openbare Ruimte & Wijkontwikkeling, 
Toerisme, PR, Marketing & Communicatie, Coördidatie Evenementen en 
Wijkwethouder Noord

Wethouder en locoburgemeester 
Gemeente Kerkrade

£5 MIX
Papier van

verantwoorde herkomstFSC FSC* C017488
Parkstad Limburg
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Verzonden op

Onderwerp: Knelpunten Woningmarkt gemeente Landgraaf 2 2 DEC. 2017
Geachte gedeputeerde Prevoo en gedeputeerde Teunissen,

In uw bovenvermelde brief vraagt u om knelpunten aan te geven die binnen de regio’s worden 
gesignaleerd vanwege de veranderde woningmarkt. Dit naar aanleiding van de motie die 
Provinciale Staten hebben aangenomen.

U ontvangt een afgestemde reactie van de drie subregio's Westelijke Mijnstreek, 
Maastricht/Heuvelland en Parkstad Limburg. De gemeente Landgraaf onderschrijft de inhoud van 
deze brief volledig.

Door middel van deze brief willen wij onze gemeentelijke reactie geven en de knelpunten 
aangeven die wij op lokaal niveau ervaren.

Wijkenaanpak

Wij hebben de afgelopen jaren gewerkt aan diverse integrale visies op sociaal, economisch en 
fysiek terrein (wijkontwikkelingsplannen). De opgave betreft het duurzaam (en toekomstbestendig) 
herinrichten en transformeren van wijken op een zodanige wijze dat de leefbaarheid blijvend 
wordt verbeterd, ingespeeld kan worden op de effecten van krimp, de veranderingen in het sociale 
domein en de waarde van vastgoed zoveel mogelijk stabiel blijft. In het kader van de uitvoering 
van de wijkontwikkelingsplannen was het vooral de woningcorporatie (Heemwonen) die in het 
verleden zorgde voor ontdichting en transformatie van het vastgoed door grootschalige 
herstructurering in Landgraaf. Denk in dit verband aan de volgende herstructureringsplannen: 
Lichtenberg, Heiveld, Achter de Winkel, de Kakert, Surinameplein e.d. De gemeente Landgraaf 
heeft hieraan in enkele projecten fors bijdragen door de openbare ruimte te vernieuwen en door 
particuliere woningen aan te kopen. Bij die opgave konden we bijvoorbeeld in het kader van het

Telefoon: 14 045 
www.landgraaf.nl 
gemeente@landgraaf.nl 
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf 
Bezoekadres: Sweelinckplein 1 
IBAN: NL03 BNGH 0285 0180 19
BIC: BNCHNL2C 
KvK-nummer: 141 31 528 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllParkstad LimburgBeweging op de woningmarkt   66



wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg bovendien rekenen op een financiële injectie 
vanuit het regionaal transformatiefonds.

De wereld staat echter niet stil en we worden opnieuw geconfronteerd met een veranderende 
werkelijkheid. Corporaties worden beperkt in hun investeringsruimte door allerlei rijksmaatregelen 
en worden bovendien geconfronteerd met een toenemende vraag naar sociale huurwoningen. 
Onttrekken hiervan op korte termijn is niet wenselijk want het leidt onvermijdelijk tot langere 
wachttijden omdat de doelgroep niet tijdig kan worden bediend. Dit heeft tot gevolg dat sloop in 
dit marktsegment geen gepaste maatregel is. Zeker ook omdat er nauwelijks in dit huursegment 
wordt teruggebouwd. Naast het feit dat sloop voor zittende huurders een ingrijpende maatregel is, 
zou de veroorzaakte stroom woningzoekenden ongewenste neveneffecten hebben voor reguliere 
woningzoekenden. De nieuwe herstructureringsopgave in de huur is er voorlopig dus een van met 
name onderhoud en transformatie met het oog op levensloopbestendigheid en verduurzaming.

De onttrekkingsopgave wordt daardoor verschoven naar de particuliere woningvoorraad. Het 
aankopen van particuliere woningen, het slopen hiervan en het herinrichten van de vrijgekomen 
locaties gaat met hoge kosten gepaard en daarvoor kan en wil de gemeente niet alleen aan de lat 
staan. Dit betreft een brede maatschappelijke opgave met veel belanghebbenden en kan dan ook 
alleen effectief worden aangepakt wanneer alle belanghebbenden een deel van de pijn dragen 
(overheden, woningbezitters, financiële instellingen en corporaties).

Aangezien grootschalige herstructurering om diverse redenen onhaalbaar is en ook niet altijd de 
gepaste oplossing is en wij toch door willen gaan met het verbeteren van de leefbaarheid in onze 
wijken, hebben wij in Landgraaf gekozen voor een nieuwe aanpak, namelijk ‘wijkacupunctuur’. In 
tegenstelling tot grootschalige herstructureringsprojecten, is de hoofddoelstelling van 
wijkacupunctuur erop gericht om de leefbaarheid te verbeteren door kleinschalige fysieke 
ingrepen. Wij willen voorkomen dat de transformatie-opgave helemaal stilvalt en zoeken daarom 
naar mogelijkheden om die te continueren, naar verwachting op andere schaal en in een ander 
tempo, maar wel in de overtuiging dat we hierdoor maatschappelijke meerwaarde creëren. We 
willen ons ook niet blind staren op de omvang van de uiteindelijke opgave, want dat verlamt alleen 
maar. Nu grote stappen vooralsnog niet mogelijk lijken willen we met kleinere stapjes gestaag 
werken aan de opgave zoals die voor ons ligt.

Wij merken op dat het toepassen van wijkacupunctuur niet alleen gericht is op het (beperkt) slopen 
van slecht woningbezit en het herinrichten van de gebieden met nieuwe openbare ruimte (zoals 
groen, parkeren waterbuffers), maar ook om bijvoorbeeld te komen tot transformatie van 
woningbezit. We constateren dat behoefte is aan meer huurwoningen voor één en twee 
persoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen. Door wijkacupunctuur toe te passen, 
kan op beperkte schaal slecht woningbezit uit de markt worden genomen en op dezelfde plek of 
op een andere (geschikte) locatie, woningen worden toegevoegd waar behoefte aan is.

Wijkacupunctuur is een innovatieve aanpak op buurtniveau waarbij de fysieke ingrepen en de 
veranderingen in het sociaal domein elkaar moeten versterken.
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Volledigheidshalve merken wij op dat toekomstbestendig wonen, gelet op de toenemende 
vergrijzing, meer aandacht verdient. Zoals bekend is het rijksbeleid erop gericht om mensen 
langer thuis te laten wonen en stuurt steeds meer op zelfredzaamheid waarbij steeds meer een 
beroep wordt gedaan op ondersteuning vanuit de buurt. Ook dit thema willen wij een plek geven 
in de aanpak ‘wijkacupunctuur’. Wij verzoeken u ons te ondersteunen bij onze aanpak 
(wijkacupunctuur).

Historische (winkel)linten
Wij constateren dat aanpak van leegstand in de voormalige historische (winkel)linten een complexe 
aangelegenheid is, vooral ook omdat toevoeging van extra woningen niet altijd de oplossing is en 
het veelal grote oude panden betreft die moeilijk zijn her te bestemmen. De leegstand leidt op 
diverse plekken tot verloedering. Voor eigenaren is het lastig om de panden gevuld te krijgen en 
(om o.a. financiële redenen) her te bestemmen. De (grote) omvang van de panden maakt het extra 
complex voor eigenaren om tot een goede invulling te komen. De leegstand heeft invloed op de 
ruimtelijke kwaliteit en op de leefbaarheid. Op sommige locaties zou herbestemming een 
oplossing kunnen zijn, op andere locaties sloop. Ook hier constateren wij dat financiële 
ondersteuning van belang is om in te kunnen grijpen. Graag werken wij met u samen om tot een 
aanpak te komen van de leegstand en het verbeteren van de leefbaarheid in de betreffende 
gebieden.

Resumerend
Gelet op het bovenstaande, verzoeken wij u om ons te ondersteunen bij het aanpakken van de 
knelpunten in de Landgraafse woningmarkt (zoals hierboven beschreven). Conform uw verzoek, is 
het ingevulde format ‘inventarisatie knelpunten woningmarkt’ via de mail verzonden.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

M. Dreissen 
Portefeuillehouder
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Geachte heren Teunissen en Prevoo,

U heeft per brief d.d. 7 december 2017 de gemeenten in de subregio Maastricht-Heuvelland 
verzocht om knelpunten op de woningmarkt in beeld te brengen. U vraagt om een reactie voor 1 
januari 2018. Daardoor is de tijd te kort geweest voor een breed collegestandpunt. Ook de 
regionale afstemming heeft niet voldoende kunnen plaatsvinden. Desondanks wil ik als 
portefeuillehouder wonen ingaan op uw oproep. Vandaar dat ik in deze brief het belang van 
regionaal woonbeleid en vervolgens de knelpunten die wij in Maastricht ervaren schets.

Regionale afspraken over wonen essentieel voor Zuid-Limburg 
De gemeente Maastricht onderstreept nogmaals het cruciale belang van de regionale 
beleidsafspraken uit de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL). Die borgen het maken van de 
juiste keuzes voor de regionale woningmarkt op de lange termijn. De rol van de provincie als 
facilitator, maar ook als bewaker van het provinciale en regionale belang is essentieel geweest bij 
de totstandkoming. De provinciale ruimteverordening is de 'stok achter de deur' om er voor te 
zorgen dat de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. De subregio's zijn verantwoordelijk 
voor de uitwerking in een subregionale woonprogrammering. In Maastricht-Heuvelland zijn hiertoe 
de eerste aanzetten reeds gedaan.

Frictie tussen lange en korte termijn
Beleid is gebaseerd op lange termijn prognoses die aangeven dat het aantal huishoudens gaat dalen 
en de bevolkingssamenstelling gaat veranderen. Momenteel is echter sprake van ontwikkelingen als 
internationalisering, extramuralisering en toestroom van vergunninghouders die leiden tot meer 
vraag naar bepaalde types woningen op de korte termijn. Ook betaalbaarheid van woningen is een 
knelpunt. Deze ontwikkelingen, die in steden zowel absoluut als relatief van groter belang zijn dan 
in kleinere gemeenten, zijn niet of slechts beperkt meegenomen in de provinciale en regionale 
woningbehoefteberekeningen. Om dat op te vangen zijn nu meer betaalbare woningen nodig voor 
bepaalde doelgroepen. Dit mag echter niet leiden tot een structureel overschot aan woningen. De
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gemeente Maastricht is daarom voornemens deze frictie op te lossen door tijdelijke woningen te 
realiseren, bij voorkeur in bestaande bebouwing.

Flexibele 'schil'
Uit onderzoek blijkt, dat de flexibilisering van de woningmarkt een structurele ontwikkeling is. Wij 
merken dat ook in de praktijk. Zeker in een stad als Maastricht, waar vanwege de internationale 
uitstraling de dynamiek op de woningmarkt des te groter is. Een "vaste flexibele" schil biedt de 
mogelijkheid om tijdig daar op in te spelen. De vorm kan (dan permanent zijn, het gebruik kan 
flexibel worden ingevuld met tijdelijke huurcontracten. De gemeente Maastricht wil een dergelijke 
flexibele schil realiseren. Hiertoe is in opdracht van de gemeente Maastricht onderzocht hoe groot 
de behoefte aan tijdelijke woningen is en wat mogelijke geschikte locaties zijn.

Complexiteit regelgeving bij gecombineerde bestemmingen
De flexibilisering vraagt om flexibele invuling. Steeds vaker komen mengvormen voor, waarbij 
wonen en werken worden gecombineerd. Dit kan worden ondervangen door tijdelijke woningen te 
realiseren (max. 10 jaar) in het betaalbare en eventueel in het middel dure huursegment.

Maatschappelijke wooninitiatieven
Wooninitiatieven die een maatschappelijke bijdrage leveren aan de buurt en betaalbare 
woonruimtes creëren voor de stad zijn meestal onrendabel. Zij hebben daartoe niet altijd de 
financiële middelen of de mogelijkheid voor compensatie. Vaak betreft het een combinatie van de 
functie maatschappelijk en wonen - zoals een woongroep.. Een oplossing kan zijn dat in dit soort 
gevallen een uitzondering wordt gemaakt. Dit zorgt ervoor dat kleinschalige particuliere initiatieven 
die maatschappelijk van groot belang zijn voor stad en regio doorgang kunnen vinden zonder dat dit 
zorgt voor onbegrensde woningtoevoegingen in de stad.

Leegstandscijfer
Tenslotte vragen wij aandacht voor het leegstandscijfer uit de Woonmonitor Limburg. Dat cijfer is 
mede bepalend voor de transformatieopgave. De transformatieopgave is essentieel, aangezien die 
koersbepalend is voor de woningbehoefte in Zuid-Limburg. Echter, het leegstandscijfer zoals 
berekend in de Woonmonitor is veel hoger dan de werkelijke leegstand. Dat geldt voor de gehele 
regio Maastricht-Heuvelland.

In Maastricht zou volgens E'til sprake zijn van ruim 5% woningleegstand. Uit steekproeven blijkt 
echter elke keer weer, dat de leegstand veel lager is. Woningen staan vaak administratief leeg, maar 
worden in de praktijk wel bewoond of zijn niet beschikbaar als woning. Daarnaast varieert de 
leegstand in Maastricht vanwege de studentenpopulatie, ook binnen een gegeven kalenderjaar. Dat 
heeft onder meer te maken met het hoge aantal studenten dat door het jaar heen in- en 
uitstroomt.

PAGINA
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Bovendien herkennen wij dit hoge leegstandscijfer niet uit het straatbeeld.
Het leegstandcijfer is dan ook een te zwakke basis om de transformatieopgave te bepalen. Een het 
deur tot deur nalopen van als leegstaand geadministreerde woningen is in een stad als Maastricht 
ondoenlijk. Zeker omdat we niet naar binnen mogen bij de panden en het daarmee nooit is uit te 
sluiten of een pand bewoond is. Woningmarktdeskundigen geven bovendien aan, dat het bepalen 
van een exact woningleegstandscijfer bijna onmogelijk is. Ter illustratie: het officiële leegstandcijfer 
in Amsterdam bedraagt 9%, terwijl de Amsterdamse woningmarkt in de praktijk oververhit is. Het 
leegstandscijfer is, met de wijze waarop het nu administratief wordt bepaald, dus geen goede 
indicatie van de spanning op de woningmarkt.

Wat is nu de oplossing? Wij dringen aan op een methodiek waarbij wordt gekeken naar het 
daadwerkelijke woningaanbod als bepalende factor voor de leegstand. Dat zou een veel betere 
determinant zijn van de transformatieopgave. Het gaat immers om de woningbehoefte en de 
beschikbaarheid van woningen, niet om leegstand an sich. Wij realiseren ons tegelijkertijd, dat ook 
bij een eventueel lager leegstandscijfer de opgave om planvoorraad terug te dringen groot blijft.

Wij gaan ervan uit, dat deze opmerkingen worden meegenomen in de uitvoering van de in uw brief 
genoemde motie en in de evaluatie van de SVWZL en de Woonmonitor.

Hoogachtend,

Gert-Jan Krabbendam,
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu.
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Geachte gedeputeerde Prevoo en gedeputeerde Teunissen,

In uw brief van 7 december 201 7 vraagt u aan ons om u uiterlijk 1 januari 201 8 te 
informeren over welke knelpunten vanwege de veranderende woningmarkt binnen de 
regio’s worden gesignaleerd en welke mogelijke maatregelen deze knelpunten kunnen 
opheffen.
Met deze brief vraagt u ons om vroegtijdig een tussenevaluatie uit te voeren.
Dit wijkt af van de tussen de 1 8 gemeenten gemaakte afspraken m.b.t. evaluatie van 
het beleid in 2020, zoals beschreven in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

Recentelijk is ook door Schinnen, als laatste van de 1 8 Zuid-Limburgse gemeenten, de 
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld. In de aanloop daar naartoe, is 
gedurende meerdere raadsbehandelingen uitvoerig stilgestaan bij de belangen van 
partijen die op de woningmarkt binnen Schinnen actief zijn en/of een ander belang 
hebben.
Het effect van het ingezette beleid op de volkshuisvestelijke opgave heeft duidelijk tijd 
nodig en moet uiteindelijk leiden tot een nieuw denken bij diverse belanghebbenden, 
ook bij partijen in de (sociale) woningbouw.

Schinnen ervaart in het provinciale beleid een verschil van prioriteitsstelling tussen 
stad en platteland. In het POL-beleid staat als werkmotto “meer stad, meer platteland”, 
maar er wordt vooral toegewerkt naar de belangen van de stad. Voorbeelden hiervan

POSTADRES Postbus 50 • 6365 ZH Schinnen
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zijn de prioritaire projecten zoals genoemd in de SVWZL (Maankwartier in Heerlen, 
Zitterd Revisited in Sittard, de A2-zone en Belvedère in Maastricht). De kleine kernen 
en hun leefbaarheid en levendigheid krijgen onvoldoende aandacht en mogelijkheden.

Sociale huurwoningen
Onze kleinschalige woningbouwprojecten spitsen zich toe op de doelgroepen waarvoor 
aantoonbaar en op korte termijn extra woningen nodig zijn, namelijk binnen het 
goedkope en middeldure huursegment.
Onze leegstand van 3,7% leegstand (E’til 201 6), heeft vrijwel alleen betrekking op de 
koopvoorraad; onze huurvoorraad staat enorm onder druk.
Onze woningcorporaties zijn terughoudend met het bouwen van nieuwe 
huurwoningen. Met hen is wel al de prestatieafspraak gemaakt dat in Schinnen géén 
huurwoningen worden verkocht.

Binnen ons huursegment is met name een tekort aan woningen beneden de 
kwaliteitskortingsgrens. Gelet op de recent uitgevoerde woningmarktanalyse is er een 
tekort van bijna 300 goedkope huurwoningen. Hier tegenover staat een overschot aan 
goedkope koopwoningen van ongeveer 280 woningen. Dit geeft voor een deel al de 
scheefgroei weer die er is tussen het aandeel koop en huur binnen onze 
woningvoorraad.
Wij verzoeken uw College om oog te hebben voor deze bijzondere omstandigheden 
binnen onze woningmarktsamenstelling. Er is een groot tekort aan woonruimte voor 
jongeren die vanwege hun sociale cohesie graag in hun eigen dorp willen blijven 
wonen. Ons beleid is erop gericht om deze doelgroepen actief te ondersteunen.

Een deel van de krapte in de sociale huursector willen we op korte termijn oplossen 
door de realisatie van tenminste 1 5 tijdelijke huurwoningen. Deze zijn in de 
woningbouwprogrammering opgenomen, evenals het, op termijn, wegnemen er van.

Transformatie Woningvoorraad
Omdat Schinnen in het verleden al ervoor gekozen heeft om “slechte” plannen te 
schrappen is het nu niet meer mogelijk om deze planvoorraad in te ruilen voor 
kleinschalige, goede plannen. Dit leidt tot stagnatie in de uitvoering van 
nieuwbouwinitiatieven. Ook de beleidsregel “kleine woningbouwinitiatieven” biedt in 
deze geen soelaas omdat deze zich beperkt tot niet meer dan 5 woningen.
De woningbouwplannen die in onze programmering zijn opgenomen, zijn veelal 
“zachte" plannen die op grond van de SVWZL niet inwisselbaar zijn en die leiden tot 
een toename van de transformatieopgave.
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We willen met de provincie de mogelijkheden bespreken om een pilot te starten waarin 
we als gemeente, samen met de corporaties, slechte voorraad koopwoningen 
verwerven, opknappen en toevoegen aan huurwoningvoorraad om zo het aandeel 
(sociale) huur in onze woningvoorraad te vergroten.

Toekomstige opgave
Omdat, volgens de prognoses, de vergrijzing de komende 1 0 jaar sterk toeneemt zal 
ook het aandeel zorggeschikte woningen drastisch vergroot moeten worden. Binnen de 
bestaande voorraad is deze transformatie moeilijk te maken. De oplossing zal gezocht 
moeten worden in vervangende nieuwbouw in de kernen. De Provincie zou hierin een 
stimulerende rol kunnen spelen door bijvoorbeeld een subsidie toe te kennen voor 
bepaalde typen nieuwbouwwoningen (rolstoelgeschikt, enegieneutraal etc.).

Tot slot willen wij aangegeven dat wij de gemeenschappelijke uitgangspunten uit de 
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg onderschrijven. Wij willen door middel van deze 
brief een beroep op de Provincie Limburg doen om in gezamenlijkheid te blijven 
werken aan de knelpunten op de woningmarkt.
De Provincie Limburg kan een belangrijke rol spelen bij het, met de gemeenten, 
zoeken naar woonoplossingen voor specifieke doelgroepen.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Schinnen,
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POSTADRES Postbus 50 6365 ZH Schinnen
BEZOEKADRES Scalahof 1 6365 BK Schinnen

TEL 046 443 92 92 WWW www.schinnen.nl
FAX 046 443 92 24 EMAIL info@schinnen.nl KvK 51332736

Beweging op de woningmarkt   74



Memo 
 

Aan 

Bestuurscommissie Wonen Parkstad Limburg 
 

Afschrift aan 

Peter van Zutphen, Barry Braeken 
 
Datum 

8 november 2017 
 
Onderwerp 

Propositie woningmarktprogrammering Heerlen Centrum  
 
 
 
 
Context 
De ontwikkeling van Heerlen Centrum als stedelijk centrum voor de regio 
Parkstad Limburg is een onderdeel van de regionale strategische agenda. 
Een sterk stedelijk centrum is nodig voor de sociaal-economische 
ontwikkeling van de hele regio.  
 
Het bidboek Urban Heerlen is het investeringsprogramma voor Heerlen 
Centrum dat in samenwerking met de provincie Limburg en IBA is opgesteld 
en ook door die partijen samen financieel wordt ondersteund.  
Dit investeringsprogramma is opgebouwd rond 25 ambities waarmee wordt 
ingezet op het versterken van de kwaliteit van het centrum: fysieke ingrepen, 
aanpak van leegstand en het stimuleren van een centrum-stedelijke 
programmering (cultuur, evenementen, enz.).  
 
In dit bidboek Urban Heerlen is ook de ambitie geformuleerd om de 
woonfunctie in Heerlen Centrum te versterken. Een versterking die nodig is 
om de stedelijke centrumfunctie te kunnen invullen. Deze ambitie is 
geconcretiseerd in een toevoeging van 400 woningen. 
 Het versterken van de woonfunctie is een cruciale opgave om Heerlen 

Centrum een kwalitatieve ontwikkelslag te laten maken als centrum van 
de regio.  

o Het accent ligt daarbij primair op het creëren van een vernieu-
wend woningaanbod waarmee doelgroepen kunnen worden be-
diend waarvoor nu te weinig kwalitatief passend aanbod in het 
centrum voor handen is.  

o Het gaat hierbij dus om een gebiedsontwikkeling en niet om losse 
projecten die uiteindelijk optellen naar 400 woningen.  

 De economische ontwikkelingen maken een afbouw van retail- en 
kantoormeters in het Centrum noodzakelijk.  

o Zonder andere invulling ontstaan ongewenste gaten in het stede-
lijk weefsel. Een directe bedreiging van de centrumfunctie met al-
le risico’s van dien op het vlak van waardeontwikkeling, regionale 
economische kracht, enz.  

Kenmerk 

 
 
Status 

Advies 
 
Bijlage(n) 

 
 

Yvonne Bemelmans 
Gerard Meijers 

 
045-5604696 
 
36.11.0 Economie en 
Ruimte 
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Onderbouwing van de ambitie 
In opdracht van de gemeente Heerlen voert STEC-groep een onderzoek uit 
naar de woonbehoeften voor het gebied Heerlen Centrum in relatie tot de 
ambities en maatregelen zoals beschreven in het bidboek Urban Heerlen.  
Uit de concept eindrapportage blijkt dat: 
 er sprake is van een onderbenutting van de potentie als gevolg van het 

(nog) ontbreken van een passend kwalitatief aanbod; 
 een toevoeging van 600 woningen met het juiste kwalitatieve profiel kan 

en moet; 
 het kwalitatieve profiel betrekking heeft op urban: jong & gedurfd, 

stedelijk & ‘ruig’ en iconisch; 
 de versterking van Heerlen centrum nodig is voor de versterking van de 

regio; 
 in Heerlen centrum ook zonder de ambities van het bidboek behoefte 

bestaat aan een toevoeging van woningen.  
 
STEC-groep geeft in haar concept eindrapportage ook aan dat handelings-
snelheid gewenst is. Er moet met andere woorden tempo worden gemaakt 
met de uitvoering van de ambities zoals geformuleerd in het bidboek.  
 
Toevoegen aan de regionale woningmarktprogrammering 
De gebiedsontwikkeling Heerlen Centrum met in totaal 400 woningen 
(ambitie bidboek Urban Heerlen) moet aan de regionale woningmarktpro-
grammering worden toegevoegd. Een bevoegdheid van de bestuurscommis-
sie Wonen van de regio Parkstad Limburg.  
 
Belangrijk is daarbij dat de voorwaarden voor deze toevoeging passend zijn 
voor de uitdaging waarvoor wij staan: een gebiedsontwikkeling in regionaal 
belang en handelingsruimte en -snelheid voor de uitvoering.  
Een model waarbij het volledige aantal één-op-één moet worden gecompen-
seerd werkt in deze averechts omdat er onvoldoende handelingsruimte is en 
daardoor de uitvoering stagneert. De snelheid van de uitvoering is te laag, de 
ontwikkeling komt niet of onvoldoende van de grond.  
 
De noodzaak om afspraken te maken over saldering en compensatie blijft 
overeind. Alleen kan nu niet worden ingeschat op welk moment op welke plek 
de gevolgen van de geplande gebiedsontwikkeling Heerlen centrum 
(uitvoering bidboek Urban Heerlen) zichtbaar worden. Om te voorkomen dat 
het bestaande afsprakenkader de noodzakelijke ontwikkeling op slot zet, zijn 
aanvullende afspraken nodig.  
 
Wij stellen een meer-sporen benadering voor opgebouwd uit: 
1. inzet bestaande ‘harde’ bouwtitels centrum 
2. directe compensatie 

o schrappen in bestaande programmering 
o termijn compensatie: direct / vooraf 

3. een aanvullend compensatieprogramma 
o via nadere analyse van de bestaande programmering en ge-

sprekken met betrokken partijen benoemen van concrete pro-
jecten en aantallen  

o De uitvoering wordt gekoppeld aan de enveloppe met de Heer-
lense opgave 

Beweging op de woningmarkt   76



o termijn compensatie: parallel aan de uitvoering 
4. compensatie op basis van monitoring 

o inzicht in waar de nieuwe bewoners vandaan komen zodat com-
pensatie (verdunning) ook daar plaatsvindt waar de leegstand 
dreigt. 

o Verhuizers van buiten de regio hoeven niet gecompenseerd te 
worden  

o termijn compensatie: na realisatie woningen 
5. compensatie op basis van een ontkokerde benadering.  

o Dit houdt in dat opgave om te schrappen in volumes in de onder-
scheiden beleidsterreinen wonen, retail en kantoren met elkaar in 
verband worden gebracht. Op die manier kan de transformatie-
opgave in het ene domein als hefboom worden gebruikt om wen-
selijke ontwikkelingen in een ander domein aan te jagen c.q. mo-
gelijk te maken.   

o Deze insteek is vernieuwend en kan een nieuwe dynamiek cre-
eren als opstap naar een meer integrale benadering van krimp-
gerelateerde opgaven. Opnieuw kan de regio Parkstad Limburg 
een innoverende trekkers rol oppakken.  

o termijn compensatie: direct / vooraf 
 
De eerste drie lijnen passen binnen de kaders van de Structuurvisie Wonen 
Zuid Limburg en vallen dus onder de bevoegdheid van de BC Wonen Parkstad 
Limburg. 
De laatste twee lijnen zijn innovatief. De huidige kaders van de structuurvisie 
benoemen deze mogelijkheden niet. Toepassing van deze werkwijze vergt 
dus discussie op niveau van Zuid Limburg.  
 
Gezien de noodzaak om de ontwikkeling van Heerlen Centrum nu snel op 
gang te brengen, is het niet haalbaar om nu in één stap voor de gehele 
opgave in Heerlen centrum tot een toevoeging van 400 woningen op de 
regionale woningmarktprogrammering te komen.  
 
Invulling van de totale opgave in twee tranches 
Rekening houdend met de kaders van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg 
enerzijds en de noodzaak om tempo te maken, kiezen wij voor een aanpak in 
twee tranches: 
 een 1ste tranche van 200 woningen 

o  Nu ter besluitvorming voorleggen aan de BC Wonen op basis van 
een propositie passend binnen de kaders. 

o  De realisatie van de ambities in het bidboek Urban Heerlen ko-
men daarmee op gang en creëren daarmee de dynamiek die no-
dig is om de transformatie van Heerlen Centrum te realiseren. 

 een 2de tranche van 200 woningen  
o  Nu de BC Wonen verzoeken om de innoverende aanpak rondom 

compensatie te agenderen op de Zuid Limburgse agenda 
  De bestuurlijke discussie voeren over de noodzaak om tot meer 

integrale en ontkokerde benadering van compensatie binnen de 
bredere krimpproblematiek te komen.  
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o  Vanuit de resultaten van die bestuurlijke discussie en andere 
relevante ontwikkeling zal te zijner tijd een concreet voorstel 
voor de 2de tranche worden voorgelegd aan de BC Wonen.  

 
De propositie voor de 1ste tranche van 200 woningen 
 
Spoor Compensatie Beschikbare 

bouwtitels 
Inzet ‘harde’ bouwtitels n.v.t. 65 titels 
Directe compensatie 1:4 33 titels 
Opstellen compensatiepro-
gramma 

1:4 100 titels 

Totaal  200 (198) titels 
 
 
Inzet ‘harde’ bouwtitels 
In het gebied Schinkel Zuid, waar een groot deel van de geplande 
ontwikkeling in deze eerste tranche gaat plaatsvinden, zijn op dit moment 30 
‘harde’ bouwtitels voor handen. Het ligt voor de hand dat deze rechtstreeks 
1:1 worden ingezet.  
In het kader van het plan ‘Rector Driessenweg’ is met een factor 1:4 
gereduceerd, zodat de 35 bestaande bouwtitels, conform de vigerende 
regels, 1:1 kunnen worden ingezet.  
 
Harde capaciteit Heerlen Centrum 
Schinkel Zuid 
Gerealiseerde reductie Rector Driessenweg 

 
30 
35 

Totaal inzetbare bouwtitels 65 
 
 
Invulling directe compensatie 
De directe compensatie wordt ingevuld door in de Heerlense woningmarkt-
programmering te schrappen. Hierbij wordt ook conform de vastgestelde 
regels met een verhouding van 1:4 gereduceerd.  
 
Schrappen in programmering 
Sleinadastraat Hoensbroek 
Gebrookerplein Hoensbroek 
In het Wieër Hoensbroek 
Populierenhof 
Bovenste Caumer 
Heksenberg 

 
5 
21 
53 
3 
9 
40 

Totaal geschrapte titels 131 
Totaal inzetbare bouwtitels 33 
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Invulling compensatieprogramma gekoppeld aan de enveloppe 
De Heerlense woningmarktprogrammering wordt in 2018 opnieuw intensief 
gescreend. De doelstelling is daarbij om kritisch te bekijken welke plannen 
niet meer voldoende passen binnen de behoeften. Met andere woorden welke 
plannen zullen waarschijnlijk niet meer van de grond komen; welke plannen 
kunnen worden geschrapt.  
De nu beschikbare informatie geeft het beeld dat een dergelijk programma 
kan worden ingevuld en uitgevoerd. Alleen is het nu nog te vroeg om de 
concrete projecten en de daaraan gekoppelde aantallen te noemen.  
De uitvoering van dit compensatieprogramma wordt gekoppeld aan de 
enveloppe met de opgave van Heerlen. Concreet betekent dit dat de 
eventueel niet gerealiseerde aantallen aan de opgave van de gemeente 
Heerlen worden toegevoegd.  
 
Schrappen in programmering 
Invulling in 2018 

 

Totaal geschrapte titels 400 
Totaal inzetbare bouwtitels 100 
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Bijlage 4. REACTIES VAN DE KANT VAN WONINGCORPORATIES 
 

Knelpunten op de woningmarkt en mogelijke oplossingsrichtingen   22 januari 2018 

 

N.a.v. een bestuurlijk overleg op 16 januari met de C8-corporaties (zijnde de grotere woningcorporaties 

Limburg: HEEMwonen, ZO Wonen, Servatius, Wonen Limburg, Woonwenz, Woonpunt, Servatius en Wonen 

Zuid), worden in deze notitie enkele knelpunten op de woningmarkt benoemd en een aantal mogelijke 

(praktische) oplossingsrichtingen gepresenteerd. Elke oplossingsrichting is genoemd bij één bepaald 

knelpunt, maar sommige oplossingen dragen bij aan meerdere knelpunten. Eerst wordt een samenvattende 

tabel gegeven. In de verdere uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen daaronder wordt ook 

weergegeven welke partij(en) hier – mogelijk – een rol in kan/kunnen hebben.   

 

Daarbij dient te worden opgetekend dat het vooral de kaders die het Rijk stelt die bepalen, wat 

woningcorporaties kunnen betekenen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het zoeken naar 

oplossingen betekent daarom al snel het politieke debat aangaan op het niveau van het Rijk. Ook moet 

worden opgemerkt dat knelpunten op de woningmarkt niet worden opgelost door het invoeren van individuele 

oplossingsrichtingen. Ze moeten juist in samenhang worden bezien. Dat kan door de benodigde acties 

(meer) te integreren in de uitvoering van regionale en provinciale programma’s voor de woningmarkt, met 

behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar los daarvan kan het invoeren van bepaalde oplossingen 

al een eerste belangrijke stap zijn.  

 

Samenvattende tabel 

 

Passend toewijzen 

Knelpunt Mogelijke oplossingsrichting 

[1] Relatie tussen prijs en kwaliteit 
verbroken 

[A] Pleit voor woonlastenbenadering bij landelijke overheid  
[B] Beperk bijkomende kosten bij investeringen a.g.v. steeds strenger 
wordende eisen landelijke wetgeving, uitvoering daarvan door 
provincie en gemeenten en gemeentelijke stapeling van eisen 
[C] Durf op kleine schaal te experimenteren met innovatieve 
concepten, bijvoorbeeld met ‘tiny houses’ 
[D] Lobby bij landelijke overheid over omvang verhuurderheffing 

[2] Differentiatie van wijken/buurten 
onder druk (dreigende segregatie)  

[A] Bied corporaties ruimte voor differentiatie in de woningvoorraad 
[B] Maak afspraken over opkoop deel van overschot particuliere 
woningmarkt 
[C] Voer hernieuwde discussie over krimpontwikkeling. 
[D] Creëer – binnen gezamenlijk vast te stellen randvoorwaarden - 
ruimte voor corporaties om op basis van vertrouwen en kennis van de 
markt flexibeler in te spelen op marktontwikkelingen 

[3] Corporaties moeten slaagkans 
huurtoeslaggerechtigden 
waarborgen  

Zie hierboven 

Wonen en zorg 

[1] Grote opgave huisvesting 
extramurale zorgvragers door 
vergrijzing en extramuralisatie 

[A] Benoem gezamenlijk definities, programma’s van eisen en 
opgaven en maak afspraken over verantwoordelijkheden. 
[B] Regie op zetten vanuit gemeenten 
[C] Inzet/betrokkenheid provincie voor versnelde opbouw van 
adequate (ambulante) zorginfrastructuur 

[2] Druk op leefbaarheid en 
veiligheid van en toenemende 
overlast in wijken en buurten 
doordat ouderen en andere 
kwetsbare doelgroepen langer 

[A] Versterk of creëer sterke netwerken van betrokken partijen 
[B] Maak omgevingen zorggeschikt(er) en maak keuzes waar wel en 
waar niet 
 



Beweging op de woningmarkt    81 

zelfstandig moeten blijven wonen 

[3] Knelpunten in openbare ruimte 
en het wegtrekken van 
voorzieningen voor algemeen 
dagelijkse levensbehoeften uit 
bepaalde wijken/buurten/kleine 
kernen 

[A] Durf met elkaar te benoemen op welk gebied (buurt/wijk/kern) je je 
richt en dus ook waar je je niet op richt. Waar liggen al de meeste 
voorzieningen, geschikte woningen et cetera. Overal alles is niet 
haalbaar 

[4] Mindere zelfredzaamheid, 
armoede, sociale isolatie en 
eenzaamheid van ouderen en 
andere kwetsbare doelgroepen 

[A] Training herkennen problemen 
[B] Versterken samenwerking tussen wijkpartners 
[C] Ontwikkeling ontmoetingsplekken 
[D] Nastreven ‘vitale mix’ van alle leeftijden in complexen met van 
oorsprong veel senioren 

[5] Nauwelijks doorstroming 
ouderen naar meer geschikte 
woningen 

[A] Wegnemen of verkleinen belemmeringen ouderen om te 
verhuizen 
[B] Seniorenmakelaar 
[C] Continue voorlichting aan senioren voordelen geschikt wonen 
[D] Woningwet: vrijstelling passendheidstoets voor senioren, 
chronische zieken en gehandicapten 

Duurzaamheid 

[1] Grote opgave om woningen 
duurzamer te maken (eind 2020 
gemiddeld label B, 2030 gasloos, 
2050 CO2-neutraal) 

[A] Ontwikkel plannen en voer deze uit om aan de successievelijke 
doelstellingen te voldoen. Stel tegelijk een beleidsplan op om in 2050 
CO2-neutraal te zijn 
[B] Probeer te focussen op wat per project binnen haalbare 
uitgangspunten wél mogelijk is 
[C] Zoek met elkaar naar andere mogelijkheden om aan 
duurzaamheid te werken 
[D] Afspraken maken over verdeling van bijdragen aan doelstellingen 
[E] Uniformeer corporaties en afspraken niet, maar spreek ze aan op 
waar ze goed in zijn 
[F] Bied ruimte voor het toepassen van experimentele, conceptuele 
bouw- en installatieconcepten 
[G] Provincie: neem initiatief voor faciliteren van een gebiedsgerichte 
aanpak op regio of provinciaal niveau, bijvoorbeeld voor de aanleg 
van zonneweiden, windmolenzones, distributienetten van restwarmte. 

[2] Financiering van de opgave [A] Pleit voor woonlastenbenadering bij landelijke overheid 
[B] Lobby bij landelijke overheid over omvang verhuurderheffing 
[C] Pleit bij de landelijke overheid voor meer aantrekkelijke en 
laagdrempelige subsidies en fiscale aftrekregelingen 
[D] Bied aantrekkelijke en laagdrempelige subsidieregelingen 

[3] Wet natuurbescherming [A] Stel Soorten Management Plan op per regio 
[B] Werk samen en stem het hele vergunningen- en ontheffingstraject 
onderling goed af 
[C] Provinciale voortouw in het voorkomen van vertragingsrisico’s 
door proactief verdachte locaties te benoemen en praktische instreek 
bij gebiedsontheffingen en snelle(re) afhandeling van 
ontheffingsaanvragen 

[4] Prijsopdrijving door aannemers [A] Meer ketensamenwerking (op termijn goedkoper) 
[B] Gezamenlijke inkoop 

[5] Moeilijk om huurders te 
overtuigen om mee te doen 

[A] Energiecoaches 
[B] Besparing berekenen op basis van daadwerkelijk verbruik recente 
verleden van het specifieke huishouden 
[C] Voorlichtingsmateriaal, afgestemd op de leefstijl 

Betaalbaarheid 

[1] Hoge betaalbaarheidsrisico’s 
sociale minima en inkomens net 
daarboven 

[A] Stem de goedkope en betaalbare voorraad huurwoningen af op 
de vraag 
[B] Verduurzaam de goedkope en betaalbare voorraad 
huurwoningen, zodat woonlasten per saldo lager 
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[C] Beperk de lokale heffingen en ondersteun de sociale minima met 
speciale regelingen 
[D] Faciliteer mensen in de schuldhulpsanering (gezamenlijk potje?) 
[E] Bedenk alternatieve huisvestingsvormen voor AMV-ers 
[F] Minder rigide toepassen van inkomens-/toeslaggrenzen om te 
voorkomen dat er een armoedeval ontstaat, bijvoorbeeld bij een 
geringe inkomensstijging 

Algemeen 

[1] Krimp aantal huishoudens treedt 
langzamer op dan voorspeld 

[A] Zet beperktere krimp opnieuw op de gezamenlijke agenda [B] 
Denk na over alternatieve huisvestingsvormen voor kleine en met 
name eenpersoonshuishoudens 
[C] Bied voldoende ruimte om een mix van sociale huurwoningen te 
vervangen c.q. toe te voegen daar waar sprake is van aanhoudende 
of zelfs stijgende vraag 

[2] Huisvesting van jongeren tot 23 
jaar onder druk 

[A] Bedenk alternatieve huisvestingsvormen voor AMV-ers 
[B] Bedenk alternatieve huisvestingsvormen voor sociale minima en 
net daarboven 
 

[3] Onverkoopbaarheid en negatieve 
uitstraling op directe omgeving door 
slecht onderhoud 

[A] Opkopen, opknappen en daarna verhuren deel incourante 
voorraad koopwoningen 

 
Verdere uitwerking 
 
Passend toewijzen 
 
[1] Relatie tussen prijs en kwaliteit verbroken (steeds meer woningen krijgen huurprijs tegen 
kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrenzen). 
 
Toelichting 

Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de reeds aanwezige kwaliteit in woningen en de kwaliteit die we - met 
name voor duurzaamheidsmaatregelen – toevoegen en anderzijds de eisen vanuit passend toewijzen 
(minimaal 95% van de huurtoeslaggerechtigden dient een woning te krijgen toegewezen tot maximaal de 
aftoppingsgrenzen en de slaagkans dient te worden gewaarborgd).  
Corporaties sturen met hun streefhuurbeleid en – onrendabele - investeringsprogramma’s (renovaties en 
nieuwbouw) op de beschikbaarheid van voldoende woningen onder de kwaliteitskortingsgrens (voor 
huurtoeslaggerechtigde jongeren tot 23 jaar) en aftoppingsgrenzen (voor huurtoeslaggerechtigden vanaf 
23 jaar). Ondanks het voeren van een gematigd huurbeleid groeien – door de eisen van passend 
toewijzen – met dit beleid en die programma’s steeds meer woningen richting die huurprijsgrenzen, 
waardoor voor verschillende kwaliteiten en typen van woningen vergelijkbare prijzen worden gevraagd.  
Een verdere matiging van de huursomstijging staat op gespannen voet met de financiële continuïteit van 
de bedrijfsvoering en daarmee de financiering van de transformatieopgave als gevolg van onder andere 
het scheiden van wonen en zorg en de verduurzaming.  
De beschikbaarheid van voldoende woningen voor jongeren (tot de kwaliteitskortingsgrens) staat onder 
druk door de sloopprogramma’s van corporaties, de huisvesting van alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen (AMV-ers) en een grotere vraag naar goedkope woningen van sociale minima en inkomens 
net daarboven. Juist deze woningen bevatten weinig kwaliteit en kunnen middels renovatie niet of 
nauwelijks rendabel in stand gehouden worden. 

 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Landelijke overheid: bij passend toewijzen wordt de kale huurprijs als uitgangspunt genomen. Buiten de 

kale huurcomponent zou er een wettelijk toegestane component moeten komen – vergelijkbaar met de 
Energie Prestatie Vergoeding bij Nul-op-de-meter (NOM) - voor kwaliteitstoevoegingen aan woningen.  

B. Provincie: het voldoen aan de eisen van de Wet natuurbescherming, mijnschade onderzoek en dergelijke 
werkt kostenverhogend en vertragend. Van gemeente en provincie vragen we om samen met ons een 
inspanning te leveren om de (overhead) kosten bij renovatie/nieuwbouw te beperken om woningen 
betaalbaar te kunnen houden. 
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C. Gemeenten: bij nieuwbouw en renovatie/woningverbetering meedenken om de (overhead) kosten, 
grondkosten en kwaliteitseisen te beperken, zodat woningen betaalbaar gehouden kunnen worden en er 
meer differentiatie in prijs-kwaliteitsverhoudingen mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een stapeling van 
eisen zoals NOM én verdunnen én levensloopbestendig. Durf met elkaar scherpe keuzes te maken waar 
je per project voor gaat en faciliteer elkaar om combinaties van eisen/voorwaarden te kunnen realiseren. 

D. Alle partijen: de gestage afname van woningen tot de kwaliteitskortingsgrens vraagt om innovatie in de 
nieuwbouw. In traditionele bouw is een woning niet meer (rendabel) te bouwen in het prijssegment tot de 
kwaliteitskortingsgrens (c.q. aftoppingsgrens). Dit vraagt om nieuwe (conceptuele) bouwmethoden, 
waarbij wellicht ook van korter levensduren dan 50 jaar moet worden uitgegaan. Durf met elkaar te 
experimenteren en geef elkaar ruimte om af te wijken van bestaande opvattingen en regels.  

E. Alle partijen: gezamenlijk lobby blijven voeren richting Den Haag over omvang verhuurderheffing (ook in 
relatie tot opwaarts bewegende WOZ-waarden) en over een woonlastenbenadering, waarmee ruimte 
ontstaat in de kale huurprijs en kwaliteitstoevoegingen (zoals energiebesparingen) afzonderlijk kunnen 
worden verrekend. 

 
[2] Differentiatie van wijken steeds verder onder druk, op langere termijn dreigt zelfs segregatie in bepaalde 
wijken/buurten. 
 
Toelichting 

Door de eisen van passend toewijzen wordt de woningvoorraad gesegmenteerd. Corporaties houden 
voldoende woningen beschikbaar tot aftoppingsgrenzen / kwaliteitskortingsgrens. In sommige wijken en 
buurten – vooral daar waar veel van eenzelfde woningtype en kwaliteit bij elkaar ligt – wordt differentiatie 
in prijs en kwaliteit bemoeilijkt. De portefeuille van de corporatie in deze wijken/buurten in relatie tot de 
grote vraag naar betaalbare woningen van huurtoeslaggerechtigden in combinatie met de eisen van 
passend toewijzen ‘leent’ zich dan niet voor (vergaande) differentiatie. Segregatie ligt dan op de loer. 
 
Bij het maken van prestatieafspraken willen gemeenten vaak afspraken maken over het behoud van de 
aanwezige voorraad per prijssegment. Op zich logisch, maar tegelijkertijd wordt bij sloop en nieuwbouw 
de voorraad verdund. Middeninkomens vallen door de toewijzingseisen van passend toewijzen vaak 
buiten de boot. In het kader van ‘ruimte voor groei’ kunnen corporaties hun woningaanbod vergroten en 
dynamischer inzetten. 

 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 

A. Gemeenten: biedt corporaties ruimte om segmentatie in de woningvoorraad ook in te zetten in buurten en 
wijken waar sprake is van segregatie of dit dreigt. Niet alleen in huurprijsbeleid, maar ook door bij 
renovatie of sloop met nieuwbouw woningen in een hoger huurprijssegment te faciliteren.  

B. Corporaties: overschotten in het particuliere koopsegment kunnen door corporaties worden gekocht en 
vervolgens verhuurd. Voorwaarde hiervoor is dat corporaties niet later de rekening krijgen en 
gevraagd/verplicht worden om als bijdrage aan de krimpontwikkeling – waarvan de vraag is hoe groot die 
nog precies is - woningen uit hun voorraad te slopen. Dynamische inzet van de voorraad in verschillende 
prijssegmenten en mogelijkheden om weer te verkopen moeten mogelijk blijven. 

C. Alle partijen: bovenstaande oplossing vraagt ook om een hernieuwde discussie over de omvang van de 
krimpontwikkeling. Krimp zal aan de orde zijn, maar de werkelijke krimp afgelopen jaren was veel lager 
dan voorspeld en actuele signalen geven aan dat die trend zich voort zet. Hoe groot is de opgave 
eigenlijk? 

D. Alle partijen: geef corporaties de ruimte om in hun voorraad mee te bewegen met de vraag vanuit de 
markt. Toezegging van de corporaties moet blijven dat we er vooral zijn voor de primaire doelgroep 
(huurtoeslaggerechtigden).  
Maar biedt corporaties ook de ruimte om woningen aan te bieden aan (lage) middeninkomens met een 
inkomen tot ongeveer €36.000 (huurprijs tot liberaliseringsgrens) en een uitloop te houden naar 
woningen voor hogere middeninkomens en hoge inkomens (boven de liberaliseringsgrens). Probeer in 
de kernvoorraad niet te sturen op harde aantallen voorraad, maar spreek op gemeenteniveau op basis 
van vertrouwen in elkaar en kennis over vraag en aanbod een minimum aandeel betaalbare 
huurwoningen (tot de aftoppingsgrenzen) en middeldure huurwoningen (tot de liberalisatiegrens) af.  
Laat corporaties ruimte om in hun woningportefeuille en huurbeleid binnen deze kaders mee te bewegen 
met de marktvraag en laat hen daarmee ook andere doelgroepen bedienen. Daarbij hoort vanuit de 
corporaties ook een afspraak bij dat zij bij pieken in vraag naar sociale huur (bijvoorbeeld als gevolg van 
de taakstelling vergunninghouders) bereid zijn woningen uit het middensegment terug te zetten naar 
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beneden de aftoppingsgrenzen. Een flexibele schil in de voorraad dus op basis van afspraken én 
vertrouwen (corporaties krijgen ruimte, dan kun je ook op hen rekenen). 

 
[3] Waarborging slaagkans huurtoeslaggerechtigden 
 
Toelichting 

De slaagkans voor huurtoeslaggerechtigden mag niet afnemen door het toepassen van passend 
toewijzen. Ongeveer 4 op de 5 woningzoekenden die een corporatiewoningen krijgen toegewezen, zijn 
huurtoeslaggerechtigden. 
 
Corporaties slopen vooral aan de ‘onderkant’ van de woningmarkt (goedkopere woningen met minder 
goede kwaliteit, ook energetisch). Er is dus een opgave in de nieuwbouw om een aanzienlijk deel in de 
goedkopere klasse te realiseren om de slaagkans te waarborgen. Rendementen staan daardoor steeds 
verder onder druk (plafond aan huurprijs i.r.t. steeds verdergaande eisen aan nieuwbouw).  

 
Mogelijke oplossingsrichtingen: zie boven bij andere twee knelpunten genoemd. 
 
Wonen en zorg 
 
[1] Vergrijzing in combinatie met extramuralisatie (als gevolg van Wet langdurige zorg) confronteren 
corporaties met aanzienlijk opgave om deel portefeuille geschikter te maken voor extramurale zorgvragers. 
Dat gaat veelal verder dan het toe- en doorgankelijk maken. 
  
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Alle partijen: benoem gezamenlijk definities, programma’s van eisen en opgaves. Doe dat voor 

verschillende doelgroepen op basis van aandoening. Spreek af wie waarvoor verantwoordelijk wordt; 
basis toe- en doorgankelijkheid op orde is voor rekening van de corporaties. Woonomgeving, 
voorzieningen en aanpassingen in de woning is via de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 
rekening van de gemeenten.  
Wellicht is het ook een optie dat corporaties daarbij – in het kader van geriefsverbeteringen - 
standaardpakketten aanbieden, waarvoor de klant kan kiezen. Als daarvoor een vergoeding vanuit de 
Wmo wordt verstrekt kan die worden ingezet, zo niet (comfortkeuze) dan voor eigen rekening huur. 
Aandachtspunt; hou zuiver wie waarvoor verantwoordelijk is. Een dergelijke voorziening mag niet leiden 
tot een bezuiniging op de Wmo. 

B. Gemeenten: voor zorgwoningen in samenwerking met zorgpartijen geldt maatwerk. Corporaties hebben 
onvoldoende zicht op wat nodig is. Gemeenten hebben een centrale rol bij het inventariseren van de 
behoefte, het voeren van regie, het stellen van realistische kaders, het bij elkaar brengen van partijen en 
tenslotte het faciliteren van partijen.  

 
[2] Druk op leefbaarheid en veiligheid van en toenemende overlast in wijken en buurten doordat ouderen en 
andere kwetsbare doelgroepen (zoals ex-psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden, daklozen, (ex-
)verslaafden, vluchtelingen/ vergunninghouders, slachtoffers van huiselijk geweld en jongeren met 
problemen) langer zelfstandig moeten blijven wonen. 
 
Toelichting 

Bij Wonen en Zorg gaat het niet alleen om ouderen. Door de extramuralisering komen ook steeds meer 
andere kwetsbare doelgroepen terecht in zelfstandige woningen in wijken en buurten. Dit thema wordt 
steeds actueler en er wordt steeds meer ervaring opgedaan met mogelijke oplossingen. 

 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Alle partijen: oplossingen zitten vooral in goede samenwerking tussen betrokken partijen (gemeente, 

politie, corporaties, (thuis)zorg, welzijnsinstellingen). Creëer en versterk toegankelijke netwerken waarin 
partijen snel bereikbaar en aanspreekbaar zijn, maak afspraken over signalering van problemen en 
faciliteer in het nemen van verantwoordelijkheid (niet belemmerd door (privacy)wetgevingen of 
budgetten). Zorg met elkaar voor de oplossing! Maatschappelijke kosten/schades zijn veel hoger als er 
niets wordt gedaan. Durf daarover heen te stappen. Het zou partijen iets ‘waard’ mogen zijn. Optie: een 
gezamenlijk budget/potje voor snelle interventies.  



Beweging op de woningmarkt    85 

B. De opbouw van ambulante zorg voor  GGZ-uitstromers verloopt langzamer dan de uitstroom uit de GGZ-
voorzieningen. Daardoor neemt de druk op de leefbaarheid toe. Wij lopen daar  in onze dagdagelijkse 
praktijk in toenemende mate tegen aan. Landelijk krijgt dit probleem steeds meer aandacht. Op dit terrein 
mag ook  van de provincie een meer actieve houding worden verwacht in het bevorderen van de 
samenwerking tussen zorgpartijen en gemeentes gericht op de versnelde opbouw van een adequate 
ambulante zorgstructuur. 

 
[3] Zorggeschiktheid omgevingen; knelpunten in openbare ruimte en het wegtrekken van voorzieningen voor 
algemeen dagelijkse levensbehoeften uit bepaalde wijken/buurten/kleine kernen. 
 
Mogelijke oplossingsrichting: 
A. Alle partijen: durf met elkaar te benoemen op welk gebied (buurt/wijk/kern) je je richt en dus ook waar je 

je niet op richt. Waar liggen al de meeste voorzieningen, geschikte woningen et cetera. Overal alles is 
niet haalbaar. Bijvoorbeeld de realisatie van centrale punten in de wijken voor eerstelijnszorg en de optie 
tot ontmoeten en het opstellen van een zorginfrastructuur. 

 
[4] Mindere zelfredzaamheid, armoede, sociale isolatie en eenzaamheid van ouderen en andere kwetsbare 
doelgroepen. 
 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Alle partijen: training medewerkers betrokken partijen die achter de voordeur komen om dit te herkennen. 
B. Alle partijen: versterken samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld door intensivering sociale wijkteams. 
C. Alle partijen: ontwikkeling gezamenlijke initiatieven in wijken en buurten om te kunnen ontmoeten. 
D. Corporaties: nastreven ‘vitale mix’ van alle leeftijden in complexen met van oorsprong veel senioren om 

elkaar te ondersteunen. 
 

[5] Doorstroming ouderen naar meer geschikte woningen komt nauwelijks op gang. Eengezinswoningen voor 
gezinnen blijven bezet, veiligheid ouderen (vallen, brandgevaar) en buren in geding. 
 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Corporaties en gemeenten: wegnemen of verkleinen belemmeringen ouderen om te verhuizen, 

bijvoorbeeld door woningen instapklaar aan te bieden, verhuiskostenvergoeding, regelen verhuizing en 
het uitvoeren van een aantal klussen in de nieuw betrokken woning (schilderijen ophangen, gordijnen 
ophangen). 

B. Corporaties: het inzetten van een seniorenmakelaar die ouderen gericht informeert over mogelijkheden. 
Daarbij is de vraag of de focus nog moet liggen op het creëren van doorstroming of het zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Andere partijen zouden hier ook (financieel) aan kunnen bijdragen en wellicht zijn 
er subsidies mogelijk. 

C. Provincie en gemeenten: voortdurende voorlichting aan senioren met de voordelen van een geschiktere 
woning.  

D. Rijksoverheid: Senioren, chronisch zieken en gehandicapten hebben in het huurbeleid een 
uitzonderingspositie. Kan deze groep niet worden uitgezonder voor de normen van passend toewijzen? 
We zien nl. dat deze groep vaak niet (kan) verhuizen i.v.m. een huursprong die ze dan maken. 
Huurgewenning en huurkorting worden door de Aw niet meer toegestaan. 

 
Duurzaamheid 
 
[1] Grote opgave om woningen duurzamer te maken (eind 2020 gemiddeld label B, 2030 gasloos, 2050 CO2-
neutraal). Voor die laatste doelstelling moeten corporaties in 2018 energieplan gereed hebben.  
 
Toelichting 

In overleg met gemeenten (en huurdersorganisaties) over duurzaamheid ligt vaak focus op afspraken 
over het realiseren van een gemiddeld energielabel X in jaar Y, of het realiseren van NOM of BENG-
woningen. Corporaties spannen zich allen in om hun voorraad te verduurzamen. De sociale 
huurwoningenvoorraad is al veel beter dan de particuliere huur of koopvoorraad en corporaties blijven 
verbeteren. Door hoge eisen te stellen aan de energetische kwaliteit van woningen beperk je elkaar in wat 
wél mogelijk is én wordt aan corporaties gevraagd keuzes te maken om andere dingen niet te doen. 
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Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Corporaties: ontwikkel plannen en voer deze uit om aan de successievelijke doelstellingen te voldoen. 

Stel tegelijk een beleidsplan op om in 2050 CO2-neutraal te zijn en bepaal wat er de komende 30 jaar 
nodig is – ook financieel - om daar te komen. Met alle kennis en wetenschap van vandaag de dag, 
wetende dat technieken steeds verder ontwikkelen. 

B. Corporaties en gemeenten: probeer te focussen op wat per project binnen haalbare uitgangspunten wél 
mogelijk is. Neem ook eens met minder genoegen als aan een andere eis (toegankelijkheid, verdunning) 
wél invulling wordt gegeven en faciliteer elkaar in de uitgangspunten om méér mogelijk te maken.  

C. Alle partijen: zoek met elkaar naar andere mogelijkheden om aan duurzaamheid te werken (bijvoorbeeld 
het inrichten van een zonnepanelenveld op een verdunningslocatie, toepassen mijnwater et cetera.  

D. Corporaties: afspraken maken over verdeling van bijdragen aan doelstellingen (duurzaamheid, wonen en 
zorg, betaalbaarheid, beschikbaarheid, et cetera). Corporaties zouden hierin meer samen kunnen werken 
en afspraken kunnen maken over doelen op meerdere vlakken over het gehele bezit en een 
regio/gemeente/gebied, waarbij erkend wordt dat de ene corporatie meer bijdraagt aan de 
duurzaamheidsdoelstelling, de andere aan het huisvesten van bijzondere doelgroepen, en weer een 
andere aan de beschikbaarheid van goedkope woningen.  

E. Gemeenten: erken dat corporaties verschillen en dat deze allen een eigen bijdrage leveren aan de 
volkshuisvestelijke opgaven. Uniformeer corporaties en afspraken niet, maar spreek ze aan op waar ze 
goed in zijn. Bijvoorbeeld vanuit een ROW en Stadsregio Parkstad kan op centrale doelen gestuurd 
worden door onderling af te spreken wie welk deel van de opgave voor zijn rekening neemt. 

F. Gemeenten: bied ruimte voor het toepassen van experimentele, conceptuele bouw- en installatie-
concepten. Bied dus meer flexibiliteit in het vergunningentraject.  

G. Provincie: op dit moment heeft de regio Parkstad met CE Delft een analyse op gebiedsniveau in 
voorbereiding. Dat is een eerste vertrekpunt voor een gebiedsgerichte benadering. De provincie zou in 
de gebiedsgerichte aanpak voor heel Limburg een rol kunnen/moeten oppakken in het faciliteren van de 
infrastructuur op regionale of provinciale schaal. Zoals in het verleden met LIMAGAS en de PLEM. Maar 
nu voor  de aanleg van zonneweiden, windmolenzones en distributienetten  van restwarmte en de 
levering van energie voor een concurrerend tarief. 

 
[2] Financiering van de opgave: De opgave op het gebied van duurzaamheid en het terugdringen van de 
CO2-uitstoot is enorm de komende jaren. Uit een eerste rekenexercitie in de ‘Routekaart naar CO2-neutraal’ 
van Aedes blijkt dat het de komende 30 jaar voor Wonen Zuid met 14.000 woningen gaat om €20 miljoen 
extra investeringen per jaar. De financiering is lastig vanwege een aantal aspecten, waaronder: [a] 
Investeringen van maatregelen kunnen slechts deels of niet worden doorberekend in de huur (als gevolg van 
passend toewijzen en beperking betaalbaarheid woonlasten voor huurders), [b] Weinig subsidies om deel 
opgave af te dekken en [c] Steeds hogere eisen vanuit het Bouwbesluit. 
 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Provincie en gemeenten: pleit voor woonlastenbenadering bij landelijke overheid (zie passend toewijzen, 

1A). 
B. Provincie en gemeenten: lobby bij landelijke overheid over omvang verhuurderheffing (zie passend 

toewijzen, 1D). 
C. Provincie en gemeenten: pleit bij de landelijke overheid voor meer aantrekkelijke en laagdrempelige 

subsidies en fiscale aftrekregelingen waar corporaties gebruik van kunnen maken.   
D. Provincie en gemeenten: bied aantrekkelijke en laagdrempelige subsidieregelingen. 
  
[3] Wet natuurbescherming, waardoor isolatie van de schil duurder wordt (noodzakelijke onderzoeken en 
mitigerende maatregelen) en processen vertraagd worden. 
 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Corporaties: stel Soorten Management Plan op per regio. 
B. Provincie en gemeenten: De corporaties geven miljoenen uit aan onderzoeken en maatregelen 

ter  bescherming van huismussen, gierzwaluw en vleermuizen in nieuwbouw en renovatieprojecten. De 
provincie kan het voortouw nemen in het voorkomen van vertragingsrisico’s door proactief ‘verdachte 
locaties’ te benoemen en een praktische insteek te kiezen bij het verlenen van gebiedsontheffingen, 
inclusief snelle afhandeling van ontheffingsaanvragen (nu tot max 20 weken).  
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[4] Prijsopdrijvend effect als gevolg van grote vraag bij aannemers om bijdrage in verduurzaming 
woningvoorraad te leveren (vraag en aanbod). Tijdens economische crisis waren aannemers bereid om 
tegen scherpe prijzen te offreren. In het huidige gunstige economische getij hebben aannemers meer keuze 
in aan te nemen opdrachten en vragen zij hogere prijzen dan voorheen. 
 
Mogelijke oplossingsrichting: 
A. Corporaties: meer ketensamenwerking, dit is op langere termijn goedkoper. 
B. Corporaties: gezamenlijke inkoop opdrachten met andere corporaties.  
 
[5] Vaak moeilijk om huurders te overtuigen om mee te doen aan duurzaamheidsmaatregelen. Huurders 
vertrouwen de vooraf berekende energiebesparing veelal niet. Zelfs als er een lage of geen huurverhoging 
tegenover staat en de besparing op energielasten de huurverhoging overstijgt, wordt het vaak niet geloofd. 
Zeker niet door huishoudens die al zeer energiezuinig leven. 
 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Alle partijen: inzet energiecoaches, eventueel samen met huurdersorganisaties en gemeenten. Enexis 

werkt bijvoorbeeld met Buurkracht. Financiering van extra capaciteit is bij corporaties een issue in relatie 
tot de beperking van de bedrijfslasten. 

B. Corporaties: in voortraject projecten besparing berekenen op basis van daadwerkelijk verbruik recente 
verleden van het specifieke huishouden. 

C. Corporaties: voorlichtingsmateriaal, waarbij de inhoud en ‘tone of voice’ wordt afgestemd op de 
betreffende leefstijl en diens normen en gedrag ten aanzien van duurzaamheid.  

 
Betaalbaarheid 
 
[1] Hogere betaalbaarheidsrisico’s sociale minima en net daarboven, meer en langdurigere armoede ondanks 
alle maatregelen (huurmatiging, energielastenverlaging door duurzaamheidsmaatregelen, passend 
toewijzen). Contrair werkt bijvoorbeeld stijging energiebelasting (komende drie jaar met €225 totaal).  
 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Corporaties: stem de goedkope en betaalbare voorraad huurwoningen af op de vraag. Laat de woningen 

met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens niet te ver afnemen of laat deze toenemen. 
B. Corporaties: verduurzaam de goedkope en betaalbare voorraad huurwoningen tegen geen of een lage 

huurverhoging, zodat de woonlasten voor de huurder per saldo dalen.  
C. Gemeenten: beperk de lokale heffingen en ondersteun de sociale minima met speciale regelingen, 

bijvoorbeeld bij vervanging van de wasmachine. 
D. Alle partijen: faciliteer mensen in de schuldhulpsanering (gezamenlijk potje?). Steeds meer studies wijzen 

uit dat het opleggen van eisen en voorwaarden niet werkt. Schulden veroorzaken stress en stress 
beperkt in juist handelen. De meerderheid van deze doelgroep is in staat én wil eruit komen, maar heeft 
daar hulp bij nodig. Dat begint bij het wegnemen van de zorgen (stress) en het bieden van perspectief. 
Faciliteer mensen in plaats van ze aan banden te leggen. Het creëren van een potje - met inleg van 
verschillende partners - om mensen hierin te faciliteren is zo’n gek idee nog niet.  

E. Alle partijen: bedenk alternatieve huisvestingsvormen voor AMV-ers, die een aanzienlijk deel van het 
vrijkomend goedkoop aanbod huurwoningen in beslag nemen. 

F. Rijksoverheid: In sommige gevallen komen huurders bij een geringe inkomensstijging terecht in een 
armoedeval omdat ze niet meer in aanmerking komen voor toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag). Minder 
rigide toepassen van deze regels zou uitkomst bieden (bijv. werken met percentages i.p.v. absolute 
bedragen). 

 
Algemeen 
 
[1] De krimpontwikkeling zet zich veel langzamer door dan oorspronkelijk voorspeld. In sommige gemeenten 
zelfs in het geheel niet (gemeenten Midden-Limburg sowieso nog geen krimp, Roermond blijft komende jaren 
zelfs sterke groeigemeente). Dit laat onverlet dat krimp in bepaalde woningtypen op bepaalde locaties nog wel 
aan de orde is. De vraag naar sociale huurwoningen blijft vooralsnog echter onverminderd groot. 
 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Alle partijen: zet beperktere krimp opnieuw op de gezamenlijke agenda. 
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B. Alle partijen: denk na over alternatieve huisvestingsvormen voor kleine en met name éénpersoons 
huishoudens, de sterkst stijgende doelgroep de komende jaren in alle leeftijdsklassen. 

C. Gemeenten: bied voldoende ruimte om een mix van sociale huurwoningen te vervangen c.q. toe te 
voegen daar waar sprake is van aanhoudende of zelfs stijgende vraag.   

 
[2] Huisvesting van jongeren < 23 jaar onder druk (o.a. door zelfstandige huisvesting AMV-ers die 18 jaar 
worden, met name in bepaalde gemeenten (Roermond) en grotere vraag van sociale minima en net 
daarboven naar goedkope woningen). 
 
Mogelijke oplossingsrichtingen: 
A. Alle partijen: bedenk alternatieve huisvestingsvormen voor AMV-ers (zie ook betaalbaarheid, 1E). 
B. Alle partijen: bedenk alternatieve huisvestingsvormen voor sociale minima en net daarboven. 
 
[3] In de koopsector constateren we een aanhoudende opgaande ontwikkelingen van verkoopprijzen en 
kortere doorlooptijden, echter alleen in courant bezit. Een deel van het particuliere koopsegment is incourant 
en slecht onderhouden. Met de economische crisis, lagere besteedbare inkomens en stagnatie in de 
koopsector, hebben veel eigenaar bewoners niet meer de mogelijkheid gehad te blijven investeren in hun 
woning. In dit segment dreigen problemen; onverkoopbaarheid en negatieve uitstraling op directe omgeving 
door slecht onderhoud. 
 
Toelichting 

De krapte op de woningmarkten in onder andere de Randstad neemt toe. Verschillende gemeenten geven 
signalen af dat vooral sociaal zwakkeren (bijstand) migreren naar krimpregio’s vanwege de 
beschikbaarheid van goedkope woningen en betere sociale voorzieningen. Corporaties constateren deze 
ontwikkeling nog niet in het sociale huursegment. Risico bestaat wel dat vooral het incourante particuliere 
eigendom wordt opgekocht door huisjesmelkers.  

 
Mogelijke oplossingsrichting: 

A. Corporaties: opkopen, opknappen en daarna verhuren deel incourante voorraad koopwoningen in de 
wijken waarin corporaties goed vertegenwoordigd zijn. 
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Bijlage 5. CASUSSEN   

 

Parallel aan de beantwoording van de motie en in lijn met de beoogde versnelling is gestart met de volgende 

casussen. 

 

 

Naam casus C0 Ruimte voor Ruimte 

Doel casus Planologische realisatie verkoopbare kavels 

Korte 

omschrijving 

Gedeputeerde Staten hebben in juni 2017 de eerder aangegane afspraken bevestigd, 

dat de planologische realisatie door gemeenten van plannen voor kavels in het kader 

van Ruimte-voor-Ruimte Noord- en Midden-Limburg als een gemeenschappelijke 

verplichting moet worden beschouwd, tot de afgesproken ±785 kavels. Gemeenten 

hoeven die daarom niet te betrekken in de reductie-opgave van plancapaciteit (brief GS 

14 juni 2017). In bestuurlijke overleggen is deze lijn door de regio’s herbevestigd, met 

als bijbehorende uitvoeringskoers een focus op plannen van beperkte omvang (tot ±5 

kavels) die realiseerbaar zijn op afzienbare termijn (bijv. 4 jaar).  

Partners Gemeenten Noord- en Midden-Limburg, Ruimte-voor-Ruimte bv/cv 

Aanpak Vanuit enkele gemeenten is gevraagd om een juridische verankering in de vorm van 

een POL-aanvulling. Wij zien daar geen juridische noodzaak toe en zullen dit met de 

regio’s verder bespreken. 

 

Naam casus C1. Centrum Heerlen 

Doel casus Beoogde realisatie van 198 woningen als onderdeel van centrumontwikkeling Heerlen 

Korte 

omschrijving 

Als onderdeel van de centrumontwikkeling van Heerlen wil de gemeente winkelruimte 

slopen en nieuwbouw (appartementen) realiseren. Voor 98 van de geplande woningen 

past de gemeente daarbij compensatie vanuit de harde planvoorraad toe (conform de 

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg). Voor de compensatie van de overige woningen 

stelt de gemeente een verrekening voor d.m.v. sloop van winkeloppervlakte (10.000 

m²), een compensatie die niet is bedoeld in de SVWZL.  

Met de gemeente Heerlen is afgesproken dat zij een aanvullende (ambtelijk 

afgestemde) motivatie aanlevert. Daarbij zullen ook flankerend beleid en maatregelen 

worden geduid. Parallel hieraan volgt de gemeente het in het kader van de 

Structuurvisie afgesproken verder te doorlopen proces. 

Partners Gemeente Heerlen, regio Parkstad Limburg, initiatiefnemers, Provincie 

Aanpak In deze casus is constructieve communicatie met de partners over de onderbouwing 

van groot belang, om het beoogde doel met een breed draagvlak te kunnen bereiken. 

Zo nodig kan maatregel A1 (Bouwen naar behoefte beter faciliteren) worden ingezet. 

 

Naam casus C2. Van winkelen naar wonen 

Doel casus Versnellen van het compacter maken van winkelgebieden in binnensteden en het 

terugdringen van de winkelleegstand door spelregels te versoepelen voor het omzetten 

van leegstaande winkels naar wonen.  

Korte 

omschrijving 

In deze casus gaan we met enkele gemeenten onderzoeken hoe we het compacter 

maken van binnensteden en centrumgebieden en het terugdringen van de leegstand in 

detailhandel via woningbouw kunnen versnellen. Dit in relatie tot de spelregels die 
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regionaal zijn afgesproken ten aanzien van de woningbouwprogrammering. Waarbij het 

bijvoorbeeld gaat om afscheid te nemen van plannen waar geen behoefte meer aan is, 

om ruimte te creëren voor woningen waar wél behoefte aan is (bijvoorbeeld in 

centrumgebieden). Betekent ook dat partijen in de regionale en lokale 

woningprogrammering ruimte moeten opnemen voor het omzetten van winkels naar 

woningen. Diverse gemeenten (zoals bijvoorbeeld Weert en Sittard-Geleen) brengen 

dit al volop in de praktijk.  

Partners Gemeenten, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties 

Aanpak  Met enkele van deze gemeenten zal op de eerste plaats worden nagegaan welke 

belemmeringen en mogelijkheden er op dit vlak zijn en hoe bijvoorbeeld door 

aanpassing en/of versoepeling van de spelregels de realisatie kan worden versneld.  

Op basis hiervan kan een systematiek worden ontwikkeld die breed toepasbaar is. De 

casus sluit volledig aan bij de provinciale aanpak van winkelleegstand in Limburg.  

 

Naam casus C3. Grootschalige (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten Noord Limburg 

(short – stay) 

Doel casus Realisatie van (tijdelijke) grootschalige huisvesting arbeidsmigranten 

Korte 

omschrijving 

Er bestaat een urgente behoefte aan grootschalige huisvesting voor short-stay 

arbeidsmigranten in Noord-Limburg. Tegelijkertijd is er weinig maatschappelijk draagvlak 

voor (omvangrijke) huisvesting van arbeidsmigranten in of nabij woonkernen en is 

huisvesting op alternatieve locaties als recreatieparken ongewenst en vaak ondermaats.  

 

Aan de Noord-Limburgse gemeenten is gevraagd met oplossingen c.q. kansrijke locaties 

te komen voor de (tijdelijke) huisvesting van short-stay arbeidsmigranten. Het gaat hierbij 

om tijdelijke maatregelen, bedoeld om op korte termijn de eerste nood te lenigen. De 

Provincie zal hierbij faciliterend optreden en waar nodig ruimte bieden voor maatwerk, 

dan wel structurele beleidsaanpassingen doorvoeren. De Noord-Limburgse gemeenten 

hebben een Taskforce geformeerd om aan de slag te gaan met deze acute 

huisvestingsbehoefte te voldoen. In dit regionale team vindt afstemming plaats met als 

doel kansrijke initiatieven op korte termijn op een geschikte plaats te laten landen in de 

regio.  

 

Op de langere termijn moeten de kwaliteit en de omstandigheden van deze tijdelijke 

short-stay huisvestingslocaties bijdragen aan een goede en tijdige doorstroming naar 

reguliere huisvesting. In de casussen wordt hier al zoveel mogelijk mee 

geëxperimenteerd. Daarmee wordt de verbinding gelegd met het aanvalsplan 

arbeidsmarkt “Zo WERKT Limburg!”, waarin het creëren van flexibele schil in de 

woningvoorraad een van de acties is. Hiervan profiteren op de langere termijn ook 

andere woonurgenten.   

Partners Gemeenten,  initiatiefnemers, Provincie 

Aanpak  In maart volgt een  inventarisatie van voorstellen uit de regio voor maatwerk in het kader 

van de huisvesting van Arbeidsmigranten. Terugkoppeling aan PS. Vervolgens doorlopen 

de casussen hun eigen tempo, afhankelijk van de specifieke situatie en knelpunten. In Q4 

wordt het project afgerond.   
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Naam casus C4 Reductie plancapaciteit in specifieke situaties 

Doel casus Inzicht krijgen in situaties waarbij de andere contractpartij in staat van faillissement 

verkeert en de curator om nakoming van de overeenkomst vraagt? 

 

Korte 

omschrijving 

De situaties die  door de gemeente beschreven worden zijn dermate specifiek en 

gecompliceerd dat een juridisch oordeel hierover binnen het bestek van deze notitie 

niet mogelijk is. Deze constatering vormt het startpunt voor deze casus.  

Partners 1 of 2 gemeente(n) 

Aanpak nader uit te werken. Het delen van de uitkomsten van de pilot plancapaciteit Westelijke 

Mijnstreek is hiervan een onderdeel. 

 

Naam casus C5. Bouwen naar behoefte in een kleine kern (Beekdaelen) 

Doel casus Ervaring opdoen met oplossingsrichting A1 in kleine gemeenten waar de huidige 

plancapaciteit zeer gering is  

Korte 

omschrijving 

De gemeente Schinnen heeft namens de fusiepartners Nuth en Onderbanken 

gevraagd om een casus, gekoppeld de investeringsopgaven voor de nieuwe gemeente 

Beekdaelen, met de Provincie als adviseur. Aspecten van de casus zijn minimaal: 

vraaggericht bouwen, herbestemming van bebouwd gebied en regionale samenwerking 

(de nieuwe gemeente valt in twee subregio’s: Parkstad Limburg en Westelijke 

Mijnstreek). 

In een later stadium benoemen de gemeenten samen een aantal concrete 

locaties/opgaven die zij onderdeel van de casus willen maken. 

Partners (nieuwe) gemeente Beekdaelen 

Aanpak nog uit te werken 
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Bijlage 6. EXTERN ADVIES VAN PROF. DR. PETER BOELHOUWER 
 
 

Advies op notitie inventarisatie knelpunten in de Limburgse woningmarkt 
 

Prof.dr. P.J. Boelhouwer 

Hoogleraar Housing Systems  

TUDelft 

 

 
1. Inleiding 

Op verzoek van de provincie Limburg treft U hierbij een kort advies aan als reactie op de provinciale 

inventarisatie van de knelpunten in de Limburgse woningmarkt en de mogelijk te nemen maatregelen. Het 

advies besteedt als eerste aandacht aan een aantal landelijke ontwikkelingen op de woningmarkt die de 

komende jaren ook hun invloed op de Limburgse woningmarkt zullen hebben. Aansluitend hierop sta ik in het 

kort stil bij een aantal specifieke ontwikkelingen op de Limburgse woningmarkt. Samen vormen die een 

verklaring voor de door de provincie Limburg en de gemeenten gesignaleerde knelpunten op de woningmarkt. 

Aan slot van deze notitie reflecteer ik in het kort op de door de provincie voorgestelde maatregelen om de 

gesignaleerde knelpunten op te lossen.  

 
2.  Landelijke ontwikkelingen 

Landelijk gezien manifesteert zich een aantal trends op zowel demografisch, economisch als sociaal-cultureel 

gebied die grote invloed uitoefenen op het huidig en toekomstig functioneren van de woningmarkt. Alhoewel 

de inhoud van deze trends gelijk is, kunnen uiteraard de effecten van deze ontwikkelingen op de regionale 

woningmarkten geheel anders uitpakken. Een voorbeeld is het aanzienlijk hogere netto migratiecijfer. In 

Randstedelijke provincies leidt dit tot grote woningtekorten en een ontsporing van de woningmarkt, terwijl dit in 

de meer perifeer gelegen provincies juist de woningmarkt kan stabiliseren. Gezien de beperkte omvang van 

deze notitie, wordt slechts aan enkele van deze trends aandacht besteed. 

 
2.1 Bevolking groeit al meer dan tien jaar sneller dan de prognoses voorspellen 

Een voor de woningmarkt belangrijke ontwikkeling is dat de bevolkingsgroei in Nederland al meer dan tien jaar 

aanzienlijk hoger uitkomt dan de diverse bevolkingsprognoses aangeven en ook de onzekerheidsmarges van 

deze prognoses zeer groot zijn. Zo telt Nederland in 2050 op basis van de Primos bevolkingsprognose uit 

2015 bijna 1 miljoen personen meer dan op basis van de prognose uit 2005 werd aangegeven. Deze sterke 

groei kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de hoge migratie. Het CBS houdt in haar prognoses 

al jaren rekening met een migratie overschot van 20.000 personen. In werkelijkheid schommelt dit cijfer al een 

aantal jaar rond de 70.000 - 80.000 personen (zie afbeelding 1). In 2015 en 2016 kon deze sterke groei vooral 

verklaard worden door de toename van het aantal asielgerechtigden. In 2017 neemt het aantal 

arbeidsmigranten echter met ongeveer 60.000 sterk toe, waardoor de totale netto migratie in zowel 2016 als 

2017 rond de 80.000 uitkomst. De algemene verwachting is dat door de toenemende krapte op delen van de 

arbeidsmarkt dit aantal ook de komende jaren nog fors zal zijn. In combinatie met een achterblijvend 

nieuwbouwprogramma leidt deze ontwikkeling in de Randstad tot aanzienlijke woningtekorten, terwijl in de 

meer perifere delen van Nederland de krimp lager uitkomt of zelfs achterwege blijft. 
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Afbeelding 1   Migratie saldo en natuurlijke aanwas Nederland, 1999-2017 

 

Bron: CBS 

 
2.2 Specifieke groepen op de woningmarkt in de knel  

Zowel demografische als meer beleidsmatige ontwikkelingen in het woonbeleid (denk bijvoorbeeld aan de 

woningwet uit 2015 die corporaties voorschrijft om zich te concentreren op de laagste inkomensgroepen) zijn 

er de oorzaak van dat de verschillen in de woningmarktpositie van de diverse huishoudenstypen de afgelopen 

jaren sterk zijn toegenomen. Het zijn met name de kleine huishoudens, de ouderen en jongeren en zowel de 

lage- als midden-inkomensgroepen die in toenemende mate moeite ondervinden om een voor hen geschikte 

woning te vinden. Uiteraard verzwakt de positie verder wanneer er sprake is van een combinatie van deze 

kenmerken. Deze problemen spelen zeker niet alleen in de overdrukgebieden in Nederland, maar zoals de 

inventarisatie van de gemeentelijke knelpunten leert, zeker ook in Limburg. In toenemende mate is het aanbod 

van woningen in zowel de nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad onvoldoende afgestemd op de 

woningvraag. 

 

2.3 Grote opgaven in de bestaande woningvoorraad   

Het feit dat de vraag naar woningen in onvoldoende geaccommodeerd kan worden door de bestaande 

woningvoorraad is een van de redenen dat er grote opgaven liggen in de transformatie van de bestaande 

woningvoorraad. Er is met name een gebrek aan betaalbare, kleine, stedelijke en flexibele woonvormen. Een 

tweede reden betreft de veroudering van een deel van de woningvoorraad en dan met name die woningen die 

in de periode 1950-1970 werden gebouwd en in veel gevallen niet meer voldoen aan de huidige 

kwaliteitsnormen (denk ook aan de opgave om deze te verduurzamen). Een derde belangrijke reden voor het 

transformeren van de bestaande woningvoorraad zijn de zeer ambitieuze beleidsvoornemens van het huidige 

kabinet om de woningvoorraad in 2050 CO2 neutraal en aardgasloos te maken. De omvang van de 

noodzakelijke investeringen is nog niet geheel duidelijk en hangt voor een deel samen met toekomstige 

innovaties. Dat het om enige honderden miljarden euro’s en honderdduizenden woningen per jaar gaat in de 

komende 32 jaar is echter wel duidelijk. 
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3. De Limburgse woningmarkt 

In het vorige hoofdstuk passeerden een aantal belangrijke toekomstige ontwikkelingen op de Nederlandse 

woningmarkt de revue, die in de nabije toekomst ook hun uitwerking op de Limburgse woningmarkt zullen 

hebben. In meer algemene zin valt overigens op dat de Limburgse woningmarkt redelijk het algemene 

Nederlandse beeld volgt (zie afbeeldingen 2 en 3). Het beeld van een provincie met grote krimp en een 

stagnerende woningmarkt wordt zeker door de algemene cijfers niet bevestigd. Dit betekent uiteraard niet dat 

er tussen de diverse Limburgse gemeenten en tussen het landelijk gebied en de steden geen verschillen 

kunnen voorkomen.  

Afbeelding 2   Krapte indicator koopwoningen naar provincie 2008-2017Q3  

 

Bron: Monitor Koopwoningmarkt 2017Q3/OTB  

 

Afbeelding 3   Prijsindex bestaande koopwoningen naar provincie 2008-2017Q3  

 

Bron: Monitor Koopwoningmarkt 2017Q3/OTB  

 

Voor een belangrijk deel worden de Limburgse opgaven in het wonen ook onderkend en van een adequaat 

beleidsinstrumentarium voorzien in Woonbeleid POL uit december 2014. Maar zoals hierboven aangegeven, 

is er de laatste paar jaar een aantal belangrijke veranderingen in de context van het wonen opgetreden die 
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niet alleen in Limburg maar in heel Nederland vragen om een herijking van het woonbeleid. Specifiek voor 

Limburg geldt hierbij dat er in veel gemeenten nog sprake is van een overschot aan plancapaciteit waarvan 

het terugdringen hiervan als rem kan werken op de gewenste transformatie van de bestaande voorraad en het 

via nieuwbouw voorzien in de woonbehoefte van specifieke huishoudensgroepen waarin de huidige 

woningmarkt niet voorziet. Ook sluit de geplande nieuwbouw in onvoldoende mate aan bij de wens van deze 

groepen; meer flexibele betaalbare kleine huurwoningen in de steden in plaats van dure grondgebonden 

woningen buiten de steden. Hierdoor dreigen de gewenste aanpassingen en uitbreidingen van de 

woningvoorraad vertraagd te worden, wat een verdere negatieve spiraal (vertrek van jongeren uit de provincie, 

leegstand en afnemende leefbaarheid) in werking zet. Een aan de specifieke woonvoorkeuren aangepaste 

woningvoorraad is immers essentieel voor de toekomstige ontwikkeling en aantrekkingskracht van Limburg; 

stilstand betekent in dit kader achteruitgang. De achilleshiel is hierbij de sterk verouderde particuliere 

woningvoorraad. Hierbij is het raadzaam om een oplossingskader te kiezen waarin de transformatie of sloop 

van deze deels sterk verouderde particuliere woningvoorraad in balans wordt gebracht met de huidige en 

toekomstige woningvraag.  

 

4. Voorgestelde maatregelen om de woningmarktproblematiek het hoofd te bieden 

Zoals aangegeven, geeft dit slothoofdstuk een reflectie op de in de memo “Beweging op de Limburgse 

woningmarkt” voorgestelde oplossingsrichtingen. 

 

Monitoring woningmarkt van groot belang 

Zoals in bovenstaande aangeven is de woningmarkt in Nederland sterk in beweging en is de toekomst 

ongewis; lukt het de komende jaren om de woningbouwproductie in overdrukgebieden te verhogen en om het 

overschot aan plancapaciteit in onderdrukgebieden terug te dringen, zet de sterke groei van de bevolking de 

komende jaren door en met name de instroom van arbeidsmigranten en mogelijke nieuwe brandhaarden in de 

wereld en welke innovaties komen er tot stand om de gewenste duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. 

Hiervoor is het van groot belang dat er een permanente monitoring van de woningmarkt plaatsvindt en dat 

jaarlijks op basis van de resultaten het provinciaal, regionaal en gemeentelijk woonbeleid wordt geijkt. Deze 

monitoring is voor de provincie Limburg van extra groot belang omdat de oplossingsruimte die beschikbaar is 

om de gesignaleerde woningmarktproblemen het hoofd te bieden deels wordt bepaald door het tempo waarin 

de overtollige plancapaciteit kan worden teruggebracht. Wanneer de trend van een sterke 

bevolkingsontwikkeling in Nederland (en een minder sterke krimp in de provincie Limburg) doorzet, is het 

verantwoord om de reductie van de plancapaciteit enigszins te temporiseren waardoor er meer mogelijkheden 

ontstaan om via nieuwe toevoegingen aan de veranderende woningbehoefte te voorzien.  

Samenwerking tussen diverse bestuurslagen is essentieel  

Omdat de woningmarkt zich over provincies, regio’s en gemeenten uitstrekt is traditioneel een samenwerking 

tussen deze bestuurslagen essentieel. Via het woonbeleid POL en de drie regionale structuurvisies Wonen is 

hier door de provincie Limburg al in ruime mate in voorzien. Hierbij is ook de afstemming met de provincie 

Noord-Brabant en meer specifiek met de sterk expanderende regio Eindhoven van groot belang. Maar juist nu 

de woningmarkt sterk in beweging is, de toekomst onzeker is en de woonopgaven groot zijn, zijn er 

aanpassingen in het woonbeleid nodig en staat en valt het succes hiervan met de mate waarin er tussen de 

diverse bij de woningmarkt betrokken partijen wordt samengewerkt.  

Bouwen naar behoefte 

In de notitie van de provincie wordt in mijn ogen terecht opgemerkt dat woningmarktsegmenten waarvan de 

vraag groter is dan het aanbod gebaat kunnen zijn bij het loslaten van een directe koppeling tussen 

nieuwbouw en sloop/planreductie. Meer specifiek wordt er dan gedoeld op sociale huurwoningen, middeldure 

huurwoningen en specifieke koopsegmenten zoals starterswoningen en tijdelijke huisvestingsvoorzieningen. 

Met name voor deze laatste categorie woningen geldt dat deze op termijn minder invloed hebben op vraag-
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aanbodverhoudingen en op korte termijn zeer effectief zijn om de nieuwe woningvraag van statushouders, 

arbeidsmigranten en jongeren op te vangen. De door Platform 31 ontwikkelde Magic Mix waarin veelal op 

tijdelijke basis deze verschillende woningzoekenden in een complex gehuisvest worden biedt in de kader 

mogelijkheden en zou in zijn geheel buiten de directe koppeling van de verhouding nieuwbouw en 

sloop/planreductie kunnen worden gehouden. Voor de overige woningtypen zou, afhankelijk van de vraag en 

het huidige aanbod en de locatie waar deze gerealiseerd worden (bij voorkeur in de steden, in leegstaande 

panden en monumenten en in aanloopstraten), een reductie van deze verhouding kunnen worden 

aangehouden die periodiek wordt geijkt aan de huishoudensontwikkeling en de mate waarin de gemeenten er 

in slagen om overtollige plancapaciteit te reduceren. Hierbij is het van belang te beseffen dat er een 

verstandige afweging dient plaats te vinden tussen de problemen die er in de particuliere woningvoorraad 

dreigen te ontstaan wanneer er te veel woningen worden toegevoegd en het vasthouden van jongeren en het 

aantrekken van nieuwe arbeidskrachten. Het eerste probleem kan ook deels via flankerend beleid worden 

opgevangen, terwijl het vasthouden van jongeren en het accommoderen van nieuwe arbeidskrachten van 

essentieel belang is voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van Limburg in de toekomst.  

Het lijkte me eveneens verstandig om zoals de provincie voorstelt, te voorkomen dat nieuwe plannen leiden 

tot de groei van de hoeveelheid niet gerealiseerde plannen, om in te spelen op het momentum en een 

uitvoeringstermijn aan te houden.  

 

Versnellen/versterken aanpak  

Zoals al eerder aangegeven, is de mate waarin de particuliere woningvoorraad kan worden aangepakt, 

bepalend voor de mogelijkheden die er in de nieuwbouw ontstaan om in de specifieke woningvraag te 

voorzien. Financieel instrumenten, frequent overleg, afspraken en advisering kunnen hier hun nut bewijzen. 

Hierbij kan een heel scala aan wortel en stok instrumenten worden ingezet dan wel geïntensiveerd. Met name 

de inzet van specifieke plan-economische en juridische kennis kan wellicht als smeerolie dienst doen.  

Om het achterblijvende aanbod van huurwoningen aan te pakken, stelt de provincie voor om een taskforce in 

te stellen. Gezien het belang van deze oplossing vind ik dit voorstel verstandig. Met name omdat er ook 

landelijk wordt geëxperimenteerd en nagedacht (denk bijvoorbeeld aan de overleg tafels midden huur van Van 

Gijzel). Ook ontstaan er voor corporaties steeds meer mogelijkheden om nieuwe sociale-huurwoningen en 

wellicht ook middeldure huurwoningen te ontwikkelen. Mede door de gedaalde rente en de efficiëntie slagen 

die corporaties de laatste jaren gemaakt hebben (hun bedrijfslasten zijn fors afgenomen) is het 

investeringsvolume van corporaties de afgelopen jaren gestegen. Verder heeft de regering aangekondigd dat 

de markttoets om te bepalen of het aan corporaties is toegestaan om in het midden segment te investeren 

vereenvoudigd wordt. De gemeenten kunnen deze mogelijkheid eveneens faciliteren. Eventueel kan ook 

overwogen worden om samen met de corporaties nieuwe juridische entiteiten te starten die zich op een 

verantwoorde en duurzame wijze toeleggen op de exploitatie van middeldure huurwoningen (zie bijvoorbeeld 

het Platform Midden huur Amsterdam, PAM) . Dergelijke initiatieven kunnen ook worden ingezet om het bezit 

dat beleggers wensen af te stoten, of overtollig particulier, op te kopen en in de huursector te exploiteren. Dit 

voorkomt tevens dat er door uitponden nog meer overschotten in de koopsector ontstaan.  

Wanneer er ondanks bovengenoemde mogelijkheden toch nog financiële belemmeringen ontstaan kan 

overwogen worden om vanuit de provincie en gemeenten via specifieke programma’s financiële 

ondersteuning te bieden. Een soortgelijk beleid wordt momenteel in de gemeenten Amsterdam en Utrecht 

ingezet, waarbij de grond marktconform (in dit geval met een lagere grondprijs dan voor koopwoningen) aan 

beleggers wordt aangeboden. In het geval van de provincie Limburg zou dat in samenspraak met de 

corporaties kunnen plaatsvinden.  

 

Ondersteunen van gemeenten bij de planreductie 

Ook dit voorstel van de provincie levert direct meer handelingsmogelijkheden in de nieuwbouw op. Omdat de 

reductie van het aantal plannen stagneert en de provincie signalen ontvangt dat dit met een zorgvuldige 
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aanpak prima mogelijk is, is het verstandig om gemeenten meer te ondersteunen. In dit kader is het wellicht 

mogelijk om een tasforce in te richten die gemeenten ondersteunt en best practices verzamelt.  

Een tweede meer ingrijpende operatie is wanneer de gemeenten via de provincie worden aangezet om via 

een “ veegactie” in een keer een groot deel van hun overtollige plancapaciteit terug te nemen. De provincie 

Utrecht heeft dit bijvoorbeeld recent voor het aanbod van kantoorlocaties georganiseerd. Het voordeel van 

een dergelijke operatie is dat gemeenten worden gevrijwaard van financiële claims en de noodzakelijk te 

nemen woningmarktmaatregelen dan niet langer worden afgeremd door het overtollige planaanbod.  

 

Overige maatregelen 

Naast de door de provincie genoemde acties kan eveneens nog aan de volgende maatregelen worden 

gedacht. 

Zo kan via onderzoek inzicht worden verschaft in de effecten van het toevoegen van woningen op de 

doorstroming. Hiermee kan lokaal een optimaal woningbouwprogramma worden samengesteld, waarin de 

negatieve effecten in de particuliere sector worden geminimaliseerd. De resultaten van deze studie kunnen in 

een beleidsondersteunend systeem/instrument voor algemeen gebruik worden verwerkt (in de gemeente 

Zoetermeer wordt door een masterstudent van de TUD een dergelijk systeem momenteel ontwikkeld).  

De kansen om kapitaalkrachtige huishoudens en nieuwe arbeidskrachten aan te trekken kunnen met een 

specifiek nieuwbouwprogramma worden vergroot. Ook hierbij kan een beleidsondersteunend systeem dat 

inzicht biedt in de doorstroom effecten van nieuwbouw zijn nut bewijzen. 

De provincie noemt ook het verder terugdringen van illegale bewoning van vakantieparken een mogelijkheid 

om de woningvraag in de woonkernen te laten landen. Dit mes snijdt aan twee kanten. Zo leidt het 

combineren van permanente bewoning met recreatie vaak tot spanningen en kan een deel van de 

huishoudens wellicht worden gehuisvest in de reguliere woningvoorraad. Hierbij dient wel bedacht te worden 

dat aan een deel van deze huishoudens vaak betaalbare huisvesting in de huursector dient te worden 

aangeboden. De ook aanwezige meer kapitaalkrachtige huishoudens in de recreatieparken kunnen echter 

terecht op de koopmarkt.  

 

 

 




