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Onderwerp: Beantwoording artikel 33 vragen m.b.t. woningbouwplannen in Etten

Geachte mevrouw Woudstra,

U heeft op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde vragen gesteld. In deze brief 
beantwoorden wij uw vragen. 

Vr 1. Gaat de wethouder nog steeds uit van de behoefte aan een uitbreiding 
van 24 woningen voor de komende 5 jaar in Etten?
In maart 2020 is Peter van Heek van Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland door 
Dorpsbelangen Etten geselecteerd om als procesbegeleider van de Kleine Kernen Aanpak 
in Etten te fungeren. Met deze aanpak worden de woonwensen van de inwoners van de 
kleine kernen geïnventariseerd en wordt er een woonplan opgesteld. Deze aanpak geeft 
de inwoners een grote mate van invloed op hun eigen leefomgeving. 

De aanpak loopt op dit moment niet alleen in Etten, maar ook in Netterden, Megchelen, 
Varsselder, Heelweg en Breedenbroek. Het is een zeer arbeidsintensief proces, maar 
geeft mooie resultaten. Breedenbroek was de eerste kern waar deze aanpak is gestart en 
heeft geresulteerd in een project waar met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO) een aantal starters- en seniorenwoningen gebouwd gaan worden. 

Uit de inventarisatie van de woonwensen blijkt dat er de komende jaren in Etten behoefte 
aan circa 25 extra woningen. Op 7 december 2020 zijn de resultaten van het 
woonwensenonderzoek door Peter van Heek gepresenteerd. Tijdens deze digitale 
bijeenkomst is er ook voor vier potentiele locaties door de initiatiefnemers hun 
woningbouwplan getoond. Daarbij zijn de plannen zoals de initiatiefnemer ze voor ogen 
heeft gepresenteerd. Op basis daarvan hebben circa 50 mensen aangegeven interesse te 
hebben. Dat de interesse die men in woningbouwplannen toont naar mate deze concreter 
worden groeit, is een herkenbaar beeld. 

De circa 25 woningen die uit het woonwensenonderzoek naar voren zijn gekomen vormen 
een basis voor de verdere uitwerking van het woonplan en de besluitvorming door het 
college B&W. Daarbij moet worden opgemerkt dat er bij planvorming enige ‘overmaat’ 
gewenst is. Dit omdat er altijd de mogelijkheid bestaat dat een plan (om wat voor reden 
dan ook) uiteindelijk niet gerealiseerd wordt. 

Vr 2. Wat is de status van beide plannen, zoals hierboven beschreven?
De gemeente heeft nog geen standpunt ingenomen, c.q. beslissing ten aanzien van de 
gepresenteerde plannen genomen. De ingekomen reacties helpen ons bij het maken van 
verdere afwegingen. Voor alle locaties geldt dat het geldende bestemmingsplan 
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woningbouw daar niet toestaat en dat er voor realisatie een planologische procedure, 
met alle daarbij inbegrepen waarborgen, noodzakelijk is voordat er gebouwd kan gaan 
worden.

Wij vertrouwen er op u met deze beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college B&W

Ben Hiddinga 
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