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Toelichting op verslag
N.a.v. de presentatie over de stand van zaken omtrent de woningbouwplanning tijdens de vergadering 
van de commissie Fysieke Leefomgeving d.d. 6 februari 2019 bleek er een behoefte te zijn aan een 
extra werkbijeenkomst met een wat meer informeel karakter. Tijdens de werkbijeenkomst op 6 maart 
2019 is a.d.h.v. een viertal thema’s en stellingen in een open gesprek input opgehaald voor de nieuwe 
woningbouwplanning. De geleverde input is per raadsfractie op hoofdlijnen genoteerd. 

Onderwerp
Aard bespreking

Thema type Woningen
Open gesprek 
Stelling: Er wordt alleen medewerking aan nieuwe woningbouwplannen 
verleend als deze voorzien in starters- en of seniorenwoningen.

Lokaal Belang Overige typen woningen niet bij voorbaat uitsluiten. Voor nieuwe 
woningbouwplannen dient te worden onderbouwt in hoeverre zij in de behoefte 
voorzien. Flexibiliteit tussen verschillende typen woningen is belangrijk. Markt 
bouwt vaak liever duurdere woningtypen, wellicht een verhouding maken waarbij 
er minimaal een deel van een nieuw woningbouwplan uit starters- en/of 
seniorenwoningen moet bestaan.

CDA Overige typen woningen niet bij voorbaat uitsluiten. Het starters- en 
seniorensegment verdient wel speciale aandacht.

SP Overige typen woningen per definitie niet uitsluiten. Bouw naar behoefte en 
stimuleer waar mogelijk doorstroommogelijkheden zodat inwoners de door hun 
gewenste wooncarrière kunnen maken. 

PvdA Overige typen woningen per definitie niet uitsluiten. Als er behoefte en vraag is 
naar bepaalde type woningen moet de bouw daarvan gefaciliteerd worden, 
ongeacht welk type woningen dit zijn. Sturing door de gemeente op een bepaald 
woningtype is ongewenst.

VVD Overige typen woningen per definitie niet uitsluiten. Laat de markt zijn werk 
doen zonder teveel regulering door de overheid. Voor de meer betaalbare 
woningtypen ligt een belangrijke rol voor de woningcorporatie. Overigens kan dit 
segment ook door marktpartijen bedient worden.

D66 Overige typen woningen niet bij voorbaat uitsluiten.

Onderwerp
Aard bespreking

Thema type Locatie
Open gesprek 
Stelling: Er komen geen nieuwe uitleglocaties aan de randen van de kernen, 
zoals in het verleden wel gebruikelijk was.

Lokaal Belang Inbreiding heeft de voorkeur boven uitbreiding. Echter niet ten koste van alles, 
per kern bekijken wat mogelijk is. Als er binnen een kern niet voldoende ruimte 
is om de woningen in te passen, kan uitbreiding een optie zijn. 

CDA Inbreiding heeft de voorkeur boven uitbreiding. Flexibel mee omgaan.

SP Inbreiding heeft de voorkeur boven uitbreiding. Hierbij is het behoud van 
voldoende groen in de kernen een belangrijk aandachtpunt. 

PvdA Het ontwikkelen van nieuwe of oppakken van eerder geschrapte uitleglocaties is 
niet bezwaarlijk. Bij het bouwen op uitleglocaties gaat de voorkeur uit naar 
gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Qua inbreiding moet de 
aandacht vooral uitgaan naar de aanloopstraten. 

VVD Aanpak van rotte kiezen in de aanloopstraten heeft prioriteit. Om de juiste typen 
en voldoende woningen te realiseren zijn alleen inbreidingslocaties mogelijk niet 
voldoende. Wellicht is het een goed idee om de inkomsten vanuit woningbouw 
op uitleglocaties en de benodigde investeringen in de aanloopstraten aan elkaar 
te verbinden (revolving fund). 

D66 Sterke voorkeur om geen nieuwe uitleglocaties te realiseren, maar in uiterste 
nood kan dat wel.

Onderwerp
Aard bespreking

Thema type Inspanningsverplichting
Open gesprek 



Stelling: Nieuw te bouwen woningen kunnen als ‘wisselgeld’ worden ingezet bij 
het oplossen van ruimtelijke knelpunten/leegstaande panden. Dergelijke locaties  
hebben prioriteit t.o.v. andere locaties waar woningbouw geen ‘ruimtelijk 
probleem’ oplost.

Lokaal Belang De invulling van leegstaande panden heeft prioriteit. Pas daarna zou er naar 
andere potentiele locaties gekeken moeten worden. Zoek ook naar mogelijke 
combinaties om het e.e.a. ook financieel haalbaar te maken. 

CDA Behoud van leefbaar- en betaalbaarheid is van belang. Als dit mogelijk is binnen 
de bestaande bebouwing heeft dat de voorkeur.

SP Inbreiden heeft de voorkeur. Daarbij horen leegstaande panden en de 
vrijkomende gronden zeker bij. 

PvdA Per kern bekijken wat mogelijk is. Invulling van leegstand heeft uiteraard 
prioriteit, zeker als het gaat om bijvoorbeeld te bouw van starterswoningen. 

VVD Bij een voorliggende keuze tussen een woningbouwplan dat voorziet in 
betaalbare woningen in een leegstaand pand (bijvoorbeeld schoolgebouw), mag 
dit prioriteit hebben boven woningbouw op een uitleglocatie.

D66 De prioriteit moet liggen bij het invullen van leegstaande panden. 

Onderwerp
Aard bespreking

Thema type Buitengebied
Open gesprek 
Stelling: Het is maatschappelijk verdedigbaar om extra woningbouw door 
splitsing en de VAB regeling toe te staan. Ook als dat betekent dat er dan meer 
gebouwd wordt dan waar op basis van de demografie behoefte aan is.

Lokaal Belang Het bouwen van woningen in het buitengebied draagt bij aan de leefbaarheid 
daarvan. Het is wel belang goed naar de impact van een woningbouwplan op de 
locatie te kijken. Op de ene locatie kan woningbouw wel gewenst zijn, terwijl dit 
elders ruimtelijk gezien ongewenst is. Nieuwbouw na sloop hoeft niet per se op 
de slooplocatie. Flexibel kijken naar de wenselijkheid en ruimtelijke impact, het 
‘verplaatsen’ van bebouwing nadat sloop heeft plaatsgevonden kan een optie 
zijn.

CDA Groot voorstander van woningsplitsing. 

SP Het bouwen van woningen in het buitengebied draagt bij aan de leefbaarheid 
daarvan. Woningsplitsing kan van betekenis zijn voor bijvoorbeeld mantelzorg. 

PvdA Het bouwen van woningen in het buitengebied draagt bij aan de leefbaarheid 
daarvan. 

VVD Het splitsen van woningen moet mogelijk zijn, maar moet niet leiden tot meer 
bebouwing in het buitengebied. Het behoud van het open karakter van het 
buitengebied is belangrijk. Vrijkomende agrarische bebouwing kan naast 
woningbouw ook ruimte bieden voor bedrijvigheid.

D66 Het inzetten van de VAB regeling en het mogelijk maken van splitsing kan 
gebruikt worden om meerdere generaties weer bij elkaar te laten woning, dit is 
o.a. in het kader van (mantel)zorg een gewenste ontwikkeling.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige input Woningbouwplanning
Open gesprek 

Lokaal Belang De rol van de woningcorporatie blijft vooralsnog onderbelicht. Dit geldt ook voor 
de mogelijkheden die nieuwe innovatieve en flexibele woonvormen zoals 
tijdelijke/modulaire woningen en tiny houses wellicht kunnen bieden. De nieuwe 
woningbouwplanning moet hieraan ruimte kunnen bieden.

CDA Speel als Oude IJsselstreek in op de ontwikkelingen, kansen én bedreigingen 
die momenteel manifest zijn. Begin nu snel met bouwen en stel eventuele 
woningbouwaantallen flexibel bij indien dit noodzakelijk blijkt.

Om de woningen ook voor starters betaalbaar te houden kan er gekeken 
worden de huidige regeling van de starterslening. Wellicht kan deze worden 
aangepast en/of uitgebreid. 



SP De dynamiek op de woningmarkt is groot. Het is van belang om periodiek en 
frequent onderzoek uit te voeren naar de actuele en verwachte 
woningbouwbehoefte. Het heeft daarbij de voorkeur dit met een hogere 
frequentie te doen dan de huidige vierjaarscyclus van het Achterhoeks 
Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO). Op die manier kan er 
accuraat op de woningbouwbehoefte worden ingespeeld.

PvdA Het AWLO dateert van 2017, de huidige (economische) dynamiek maakt dat de 
cijfers daaruit mogelijk alweer verouderd zijn. Daarom niet teveel uitgaan van de 
woningbouw behoeftecijfers die hierin benoemd zijn. Additionele woningbouw 
kan de (lokale) economie en daarmee de leefbaarheid op termijn juist 
stimuleren/aanjagen.

De provincie Gelderland loopt flink achter met de woningbouwopgave die er 
voor de komende jaren ligt. Een deel van de opgave die er in de naburige 
Stadsregio Arnhem-Nijmegen ligt kan gezien de gunstige ligging van Oude 
IJsselstreek hier gerealiseerd worden.

Er is een grote groep mensen die noodgedwongen (al dan niet tijdelijk) op 
bijvoorbeeld campings en recreatieparken woont. Ook deze groep heeft recht op 
een fatsoenlijke huisvesting en het is van belang de woonbehoefte van deze 
groep beter in beeld te krijgen.

VVD Niet alleen reactief reageren op de vraag naar woningen, maar deze proactief 
oppakken en aanhaken op de recente ontwikkelingen. Gebruik maken van onze 
gunstige ligging t.o.v. de Stadsregio.

Naast de discussie over nieuwbouw ligt er een grote duurzaamheidsopgave in 
de huidige voorraad. Bestaande woningen waarin niet op het gebied van 
duurzaamheid wordt geïnvesteerd, worden op termijn onverkoopbaar.

De rol van de woningcorporatie blijft vooralsnog onderbelicht. De gemeente 
maakt jaarlijks prestatieafspraken met de corporatie. Afspraken over de bouw 
van woningen door de corporatie moet hier een grotere rol dan tot heden 
krijgen. 

D66 -

Sluiting: 22:00 uur

Aldus vastgesteld door de commissies Fysieke Leefomgeving in zijn openbare vergadering van 13 
maart 2019.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


