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1. Cie. FL 19-09-2018 (Awlo/Companen)

AWLO: blijf bouwen voor de behoefte  starters en senioren

Companen: uitwerking per kern  +300 huishoudens tussen 2018 - 2023

Analyse behoefte vs. planaanbod  zowel kwantitatieve als kwalitatieve mismatch

Kwantitatieve mismatch  onevenwichtige spreiding plannen over kernen

Kwalitatieve mismatch  tekort aan ‘betaalbare/starters’ en gelijkvloerse woningen (rij en appartement)

 overschot in overige segmenten (twee kappers en vrijstaand)



1. Cie. FL 19-09-2018 (Awlo/Companen)

Companen: uitwerking per kern  toename huishoudens 2018 – 2023



1. Cie. FL 19-09-2018 (Awlo/Companen)

Analyse behoefte vs. planaanbod

• Kwalitatief
- Er wordt nu (deels) het ‘verkeerde’ gebouwd
- Plantekort aan gelijkvloerse (ouderen) en betaalbare (starters) woningen
- Planoverschot 2-kap en koop vrijstaand wordt afgewenteld op bestaande voorraad
- Om in de kwalitatieve woningvraag tot 2023 te voorzien zijn 460 woningen nodig, 
daarvan zitten er 164 in de planvoorraad, ergo circa 300 ‘goede’ tekort



1. Cie. FL 19-09-2018 (Awlo/Companen)

Analyse behoefte vs. planaanbod

• Kwantitatief
- Planoverschot in Ulft en buitengebied

- Plantekort in andere kernen



2. Stand van zaken huidige Woningbouwplanning

Niet in WBP is bv. nieuwbouw na sloop, administratieve correcties of omissie in planningslijst WBP.



3. Moties raad

Motie Wooncontingent (08-11-2018)

• Voor 1 maart 2019 een plan aan de raad te presenteren, dat de knellende werking van de huidige 
Woningbouwplanning wegneemt en ervoor zorgt dat er voor de behoefte gebouwd kan worden

• Aan Thematafel Wonen en Vastgoed opteren voor de maximale bandbreedte
• Eerlijk en evenredig verdeelmodel; geen enkele gemeente bijzondere positie
• Niet instemmen met een regionale verdeling van nieuwbouwlocaties waarbij gemeente OIJ een onevenredig klein 

aantal nieuwbouwlocaties krijgt toebedeeld

Motie Ruimte voor sloop in ruil voor nieuwbouw VAB (28-06-2018)

• Bij vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing de afweging te maken over de meest gewenste ruimtelijke en 
kwalitatieve invulling voor de locatie en daarbij niet op voorhand sloop in ruil voor nieuwbouw uit te sluiten



4. Proces Thematafel Wonen en Vastgoed

• Nieuwe samenwerkingsvorm 3 O breed (triple-helix)
• Vaststellen 11 uitgangspunten voor actualisatie Regionale Woonagenda (24-01-2019)
• Doel: Bouwen voor de behoefte en in juiste kwaliteit mogelijk maken 
• Uitgangspunten gaan nog naar Achterhoek Board en -Raad

Uitwerking uitgangspunt 2: Extra nieuwbouw, van kwantiteit naar kwaliteit
• Opdracht Thematafel voor Regionale (kwalitatieve) toetsingscriteria nieuwe plannen (24-01-2019)
• Werkgroep Winterswijk, Oost Gelre en OIJ stelt concept Regionaal kader op (regierol OIJ)
• Bewezen behoefte is belangrijk criterium (niet onbeperkt bouwen)
• Aantallen zijn resultante, niet langer per se leidend



5. Voorbereiding nieuwe Woningbouwplanning OIJ

Lijn beleidsnotitie WBP voortzetten
• Vrijmaken van ruimte door schrappen niet ingevulde bouwkavels op basis van voorzienbaarheid
• Oplossen fysieke knelpunten, bijvoorbeeld in aanloopstraten (nieuwe kans)

AWLO/Companen als basis voor behoefte
• Nieuwbouw in starters en seniorensegment
• Houd rekening met sloopopgave in toekomst (bij inzetten huishoudenskrimp)

Inventarisatie potentiële locaties
• Er is ‘ruimte’ genoeg om in alle grote en kleine kernen in de behoefte te kunnen voorzien

Initiatieven buitengebied en kleine kernen
• Vasthouden jongeren met doorstroming senioren en nieuwbouw
• Processubsidie provincie o.b.v. Pilot Beltrum aanpak (b.v. Breedenbroek, Etten, Heelweg) 



5. Voorbereiding nieuwe Woningbouwplanning OIJ

 Stap 1 Kwalitatief kader

- Welk type woningen (is hier aantoonbare behoefte aan)

- De locatie (aanloopstraten, fysieke knelpunten, VAB’s) 

- Welke ‘inspanning’ wordt er geleverd (transformatie, sloop met vervangende nieuwbouw)

 Stap 2 Kwantitatief kader

- Past het bouwplan in volumes in de behoefte per woningtype en per kern?

 Stap 3 Planologische procedure

- Brede ruimtelijke afweging (stedenbouwkundige inpassing, cultuurhistorie/welstand, milieu, mobiliteit/parkeren, juridisch en financieel)

- Bij medewerking: voorleggen aan bestuur (bestemmingswijziging of projectbesluit)

 Stap 4 Monitoring/flexibel bijsturing

- Periodiek onderzoek naar de behoefte uitvoeren

- Spoort het (nog) kwalitatief en kwantitatief met (nieuwe) huishoudensprognose?

- Bijstelling indien noodzakelijk   



5. Voorbereiding nieuwe Woningbouwplanning OIJ



6. Vervolg en Input raad

Inhoud en toepassing kwalitatieve toetsingscriteria
• Inbreng bij voorstel kwalitatieve toetsingscriteria (regionale werkgroep)
• Z.s.m. inplannen werksessie met cie. FL
• Voorstel kwalitatieve toetsingscriteria naar Thematafel Wonen en Vastgoed
• Inbrengen getoetste plannen voor besluitvorming

Besluitvorming
• Regio: Vaststellen kwalitatieve toetsingscriteria (onderdeel regionale Woonagenda – medio 2019)
• Gemeente OIJ: Actualisatie gemeentelijke Woningbouwplanning (medio 2019)


