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Inleiding 

Vanuit het college is de wens uitgesproken om duidelijker te zijn over de stand van zaken van 

de invulling van de woningbouwopgave. Deze notitie geeft inzicht in de woningbouwopgave.  

 

Toelichting 

 

Figuur 1: Gerealiseerde woningen in relatie tot de opgave 

Dit deel van de notitie kan per kwartaal worden voorzien van een update. De data zijn 

gebaseerd op de BAG, waar het aantal vergunde woningen staat geregistreerd 1. Dit aantal 

zetten we af tegen de opgave. Het blijkt dat van 2017 t/m 2021 er 994 woningen vergund zijn. 

De oorspronkelijke ambitie van de woonvisie was 900, de bijgestelde ambitie was 1150.  

 

Figuur 2: Woningbouwplanning per kern (kwantitatief) 

Deze tabel is gebaseerd op aankomende woningbouw voor de periode van de nieuwe 

woonvisie. In de tabel zijn grofweg alle grootschalige2 ontwikkelingen opgenomen waar een 

besluit3 op is genomen. Het gaat dan om besluiten ten aanzien van een principeverzoek (zachte 

plancapaciteit), een bestemmingsplan in procedure (“medium” plancapaciteit) en een 

vastgesteld bestemmingsplan (harde plancapaciteit). Dit zijn lopende ontwikkelingen. Hoe 

harder de plancapaciteit, hoe meer zekerheid over daadwerkelijke realisatie van woningen.  

 

Disclaimer 

De data in de tabel zijn in ontwikkeling. Nog niet alles is in beeld (principeverzoeken) of up to 

date (gerealiseerde projecten). Ook zouden er wellicht dubbelingen in kunnen zitten. Al met al 

geeft de tabel dus een indicatie.   

 

Communicatie 

De bedoeling is om de figuren in deze notitie te publiceren op de website van de gemeente.  

 

 
1 In de BAG staan ook de “in aanbouw genomen woningen” geregistreerd. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij de 

bouwer die dit aan de gemeente moet doorgeven. Dit gebeurt niet altijd, terwijl wel blijkt – uit luchtfoto’s bijvoorbeeld – 

dat de woning is gebouwd. Daarom hanteren we de vergunde woningen.  
2 Grootschalig = 5 woningen of meer 
3 Openbare besluiten en ook niet-openbare besluiten 
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Figuur 1: aantal woningen waarvoor vergunning is verleend in relatie tot de bouwopgave, 

gebaseerd op de BAG, periode 2017 t/m 2021 
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Figuur 2: Woningbouwplanning per jaar per kern (harde en zachte plancapaciteit)  

 
 

 

 

 

Bovenstaand figuur laat het aantal woningen zien die behoren tot de zogenaamde plan- 

voorraad. De planvoorraad groeit naarmate er besluiten genomen worden op principeverzoeken 

en bestemmingsplannen. Zodra woningen gerealiseerd worden, vallen ze uit figuur 2 en maken 

ze onderdeel uit van figuur 1. In deze figuur zijn kleinschalige verzoeken (maximaal 4 

woningen) niet meegenomen.  

Kwantitatieve opgave 

De figuur laat zien dat er voor 1265 woningen aan plannen zijn. De ambitie van de nieuwe 

woonvisie is om 1160 woningen te realiseren. Er lijken dus genoeg plannen te zijn. Het is echter 

niet gezegd dat elk plan zal leiden tot de realisatie van woningen. Voor principeverzoeken (de 

zachte plancapaciteit) is dit niet realistisch, er zal sprake zijn van uitval 4. Vanuit de 

woningbouwopgave bezien, is het wenselijk dat de gemeente nog steeds (ruimtelijk wenselijke) 

plannen ontvangt of ontwikkelt welke voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve 

woningbouwopgave.  

Kwalitatieve opgave 

Wat betreft de kwalitatieve opgave is het zo dat de drie grote projecten – De Erven, de Zwarte 

Molen en de Heeswijkse Akkers – ervoor zorgen dat er per saldo sprake is van een 

beleidsmatig gezien wenselijke verdeling: alle woningbouwprojecten samen maken dat de 

ambities ten aanzien van betaalbaarheid gehaald worden 5.  

 
4 Het ministerie van BZk hanteert de stelregel dat een gezonde planvoorraad bestaat uit 130% van de behoefte. In deze 

lijn zouden er voor 1500 woningen aan plannen moeten zijn.  
5 Minimaal 25% huur, 5% middenhuur, minimaal 15% goedkope koop, 20% betaalbare koop, maximaal 25% dure koop 
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Echter, in dit beeld zijn kleine verzoeken (van maximaal 4 woningen) niet opgenomen. Op 

kleinschalige verzoeken is het niet mogelijk of wenselijk volkshuisvestelijk beleid volledig door 

te laten werken: 1 op de 4 woningen van élke ontwikkeling zou dan bijvoorbeeld een sociale 

huurwoning moeten zijn, dit is niet haalbaar. Daarom geeft de genoemde verbeelding een 

vertekend beeld: de overtuiging is dat kleinschalige verzoeken overwegend bestaan uit dure 

koop. Daarmee is er voldoende aanleiding om bij grootschalige ontwikkelingen primair te sturen 

op betaalbare woningen, dit om de kwalitatieve ambities van de woonvisie te halen.  

 


