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1.

Samenvatting

1.1. Inleiding
In 2003 heeft de Gemeente Zundert besloten om deel te nemen aan de pilot van de
provincie Noord-Brabant “Bouwen Binnen strakke contouren” (BBSC) . Dat betekende een
breuk met het verleden, toen nieuwbouw voornamelijk aan de randen van de bebouwde
kom werd gerealiseerd. Het nieuwe beleid bestond eruit dat in de pilotperiode de nieuw te
ontwikkelen woningen (zonder contigentering) binnen de bebouwde kom zouden worden
gerealiseerd.
De provincie zag hierin voordelen voor in de het “groen” blijven van het buitengebied en
het investeringsimpuls voor de (verouderde) bebouwde locaties binnen de bebouwde kom.
Voor de gemeente Zundert was een belangrijk (aanvullend) argument dat het hiermee
naar verwachting mogelijk werd om een groter aantal woningen te realiseren dan binnen
de bestaande kaders haalbaar zou zijn. Zodoende konden aan de doelgroepen uit het
volkshuisvestingsbeleid voldoende mogelijkheden worden geboden om in de eigen
gemeente of kern een geschikte woning te vinden.
In beleidsstukken werd met name de aandacht gevestigd op de schrijnende situatie voor
starters op de woningmarkt. Met name voor hen bestond de zorg dat er te weinig geschikte
woningen beschikbaar waren, waardoor zij de gemeente de rug zouden toekeren, met alle
ongewenste effecten voor de leefbaarheid tot gevolg. Het beleid richtte zich aanvankelijk
(tot 2006) dan ook vooral op het bieden van woningen aan starters. Daaronder werden
aanvankelijk niet alleen onzelfstandig wonenden verstaan, maar ook (oudere) bewoners
van een huurwoning die in een koopwoning wilden gaan wonen. Later (vanaf 2006) worden
onder het begrip starters alleen die inwoners begrepen die nog niet zelfstandig wonen en
maximaal 35 jaar zijn. Vanaf dat jaar is ook een koerswijziging in de verdeling van de
nieuwbouw over doelgroepen doorgevoerd, waarbij het accent minder op bouw voor
starters, en meer op het bouwen van woningen voor senioren is komen te liggen.
Nu de pilot een aantal jaren in uitvoering is, heeft de gemeenteraad de Rekenkamer
verzocht om te onderzoeken of het beleid ook daadwerkelijk tot de beoogde effecten heeft
geleid. De Rekenkamer heeft daartoe een onderzoek verricht waarbij onderliggende
documenten geraadpleegd zijn met betrekking tot het volkshuisvestingsbeleid in het
algemeen en BBSC in het bijzonder. Ook hebben interviews plaatsgevonden met
vertegenwoordigers van de gemeente, de woningcorporatie, de huurdersorganisatie en de
makelaars in de gemeente. Om inzicht te krijgen in de uiteindelijke effecten van het beleid
zijn enquêtes gehouden onder bewoners van nieuwbouwwoningen (na 2003 gebouwd) en
onder (nog) niet-geslaagde woningzoekenden.

1.2. Inzicht in woningbehoeften
De gemeente Zundert wilde door middel van haar nieuwbouwbeleid voorzien in de
woningvraag van haar inwoners. Voor een geslaagde beleidsvorming is het dan een
voorwaarde dat er een goed inzicht bestaat in de actuele woningbehoeften van de
inwoners. Op grond van de bevindingen constateert de Rekenkamer dat op het moment
waarop tot deelname aan BBSC werd besloten (in 2003), dat inzicht niet in voldoende
mate aanwezig was. De gemeente beschikte over informatie uit de praktijk zoals aantallen
ingeschreven woningzoekenden en beelden van partijen die in de praktijk werkzaam zijn
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(woningcorporatie, makelaars). Een duidelijke relatie tussen deze bronnen en het
geformuleerde beleid, kon echter niet worden vastgesteld. De Woonvisie 2002-2006
(waarop het BBSC-beleid is gebaseerd) is tot stand gekomen op basis van het toen al
verouderde woningbehoeftenonderzoek (1998).
In het algemeen gesteld is te concluderen dat er op dat moment geen sprake was van
goed en actueel onderzoek. Na een periode van vijf jaar worden de resultaten van
woonbehoeftenonderzoek over het algemeen als verouderd beschouwd.

Veranderingen in 2006
In 2006 heeft een herziening van het woonbeleid plaatsgevonden. Als voorbereiding op de
Woonvisie (2006) is in 2005 een uitgebreid woonwensenonderzoek onder inwoners
uitgevoerd. Het inzicht werd hierdoor sterk verbeterd en geactualiseerd, hetgeen ook heeft
geleid tot een toegenomen gerichtheid en realiteitsgehalte van beleidsdoelstellingen.
Een duidelijk knelpunt was en bleef wel dat de bestaande wachtlijsten zodanig functioneren
dat deze geen goede afspiegeling vormen van de totale woningvraag, maar ook nog niet
geschrapte inschrijvingen bevatten van inwoners die al op andere wijze in huisvesting
hebben voorzien, c.q. inwoners die “voor de zekerheid” een plaats op de wachtlijst blijven
innemen zonder dat binnen redelijke termijn er werkelijke behoefte bestaat om te
verhuizen.
Omdat bij de toepassing van de huisvestingslijsten huishoudens van buiten Zundert (die
geen economische of sociale binding met de gemeente hebben) achter alle andere groepen
worden gesteld, komen zij alleen in aanmerking voor de woningen waarvoor de inwoners
van Zundert zelf geen belangstelling hebben.

1.3. Gewijzigde beleidsdoelen
In 2003 was het beleid vooral gericht op het bieden van woningen aan de groep ‘starters’.
De Rekenkamer constateert dat op dat moment al een spanning ontstond tussen de
gestelde doelen en de wijze waarop die zouden dienen te worden bereikt. Naar zijn aard
leidt het bouwen binnen bestaand woongebied vooral tot het realiseren van gestapelde
bouw, terwijl de vraag van starters vooral gericht is op grondgebonden woningen. De
realisatie van woningen op te herstructureren locaties brengt immers veelal hoge kosten
met zich mee en ondanks dat vaak een keuze wordt gemaakt voor (meer opbrengsten
genererende) gestapelde bouw, leidt dit toch tot dusdanig hoge verkoopprijzen dat ook om
die reden de binnen BBSC gerealiseerde woningen bij een belangrijk deel van de starters
buiten bereik vallen.
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Doelgroepen BBSC 2003-2006

Middengroep
20%

Senioren
20%

Starters tot
35 jaar en
huishoudens in
huurwoningen
60%

Doelgroepen BBSC 2006-2012

Middengroep Starters tot
20%
35 jaar
35%

Senioren
45%

In de Woonvisie van 2006 werd het hoge aandeel voor starters teruggebracht van 60% tot
35%, hetgeen met het oog op de woonwensen en financiële mogelijkheden als meer
realistisch kan worden aangemerkt. Daarbij werd overigens ook het begrip “starter”
opnieuw gedefinieerd. Bewoners uit huurwoningen werden voortaan als doorstromers
beschouwd. Zij behoren voortaan tot de groep senioren (bij een leeftijd vanaf 55 jaar) of
de middengroep (bij een leeftijd tussen 35 en 55 jaar). Hierdoor sloot het begrip beter aan
op de betekenis in het praktische taalgebruik.
Tegenover de verlaging van het aandeel van de starters stond een verhoging van het
aandeel van de senioren van 20 tot 45%, hetgeen gezien de aard van het aanbod
eveneens als meer realistisch aangemerkt kan worden.

1.4. Beleidsrealisatie
Kenmerkend voor nieuwbouwtrajecten is dat er een lange voorbereidingstijd nodig is
alvorens tot daadwerkelijke bouw en oplevering wordt gekomen. Dat geldt nog in
versterkte mate voor herstructureringsprojecten. In de periode 2003-2007 is dit merkbaar
doordat een aanzienlijk deel van de gerealiseerde bouw is gebaseerd op planvorming vóór
de deelname aan BBSC. Het in het kader van BBSC te realiseren aanbod zal grotendeels
gestalte krijgen in de periode 2008 en verder.
Op basis van de tot dusver gerealiseerde nieuwbouw en de voorgenomen programmering
wordt geconstateerd dat:
• de deelname aan BBSC er inderdaad toe heeft geleid dat een groter aantal woningen
wordt gerealiseerd dan in de hieraan voorafgaande periode;
• de deelname aan BBSC er toe heeft geleid dat meer woningen werden/zullen worden
gebouwd dan in vergelijkbare gemeenten in de directe omgeving.
Indien het oorspronkelijke bouwprogramma 2008-2012 zou worden gerealiseerd, zou de
groei nog verder toenemen en hoger uitkomen dan landelijk (1,2% per jaar). Het
programma dat momenteel wordt gehanteerd ligt met 1,15% echter nog altijd in de buurt
van het landelijke niveau, terwijl dat in de Zundert omringende gemeenten 0,8 bedraagt.
Het beleid om door middel van het BBSC een versnelling te geven aan het bouwtempo is
daarmee geslaagd te noemen, waarmee nog niet gezegd is dat de feitelijke doelstelling
(het bouwen van woningen die aansluiten op de woningbehoefte van de Zundertse
huishoudens) ook is gerealiseerd. De vraag dringt zich dan op of de woningvoorraad in
kwalitatieve en financiële zin goed aansluit op de behoefte.
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1.5. Nieuwbouw naast andere maatregelen
Bij het besluit tot deelname aan BBSC heeft een sterk accent gelegen op de realisatie van
nieuwbouw. Niet duidelijk is geworden in hoeverre andere maatregelen (zoals het
aanpassen van de bestaande woningvoorraad, bijvoorbeeld voor senioren, of het verkopen
van huurwoningen waardoor goedkope koopwoningen op de markt komen) hadden kunnen
bijdragen aan het verkleinen van het verschil tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.
Aan dergelijke maatregelen is in het woonbeleid van de gemeente Zundert in beperkte
mate aandacht besteed.
Eén van de belangrijkste, nog beperkt bij de beleidsvorming betrokken factoren, is het
optreden van doorstromingseffecten. Naast de nieuwbouw beschikt de gemeente over een
groot aantal bestaande woningen. Indien de bewoner die een nieuwbouwwoning betrekt
daarbij een bestaande
woning verlaat, komt deze woning voor andere inwoners
beschikbaar. Bij een volledig doorgezette verhuisketen kan het beschikbaar komen van
bijvoorbeeld een dure eengezinswoning er toe leiden dat een woning in lagere prijsklasse
vrijkomt die past bij het profiel van starters. Binnen het onderhavige onderzoek heeft een
nadere analyse op basis van eerder onderzoek plaatsgevonden. Hiermee kunnen de
(theoretisch berekende) effecten van doorstroming worden bepaald. Op grond daarvan
wordt geconcludeerd dat:
• het totaal aantal woningen dat vrijkomt bij bouw van een nieuwbouwwoning circa 2,6
bedraagt. Dit is inclusief de verhuizing naar de nieuwbouwwoning zelf. Echter,
naarmate meer vestigers uit andere gemeenten de woningen betrekken, daalt dit
aantal.
• het blijkt daarbij dat vooral het bouwen van eengezinskoopwoningen vanaf € 250.000,, woningen in het goedkopere segment vrijmaken. Goedkope koopwoningen leiden
weer tot het beschikbaar komen van eengezinshuurwoningen.
Flankerend beleid
Een van de belangrijkste redenen waarom woningzoekenden géén nieuwbouwwoning
hebben betrokken is dat het aanbod te duur is. Om toch betaalbare woningen voor de
woningzoekenden te kunnen realiseren zijn aanvullende maatregelen wenselijk, zoals
subsidiëring van de nieuwbouw voor sommige doelgroepen, door bijvoorbeeld lagere
grondprijzen te realiseren of “startersleningen” mogelijk te maken, waarbij starters
renteloze leningen kunnen verkrijgen. Nadeel van subsidiëring is weliswaar dat de
woningen uiteindelijk tegen marktwaarde zullen worden verkocht. Blijvende subsidiëring
vindt in toenemende mate plaats bij vormen van Maatschappelijk Gebonden Eigendom
Hierbij ontvangen de kopers korting op hun woning onder de voorwaarde dat zij de woning
bij verhuizing met dezelfde korting eerst aan de oorspronkelijke verkoper aanbieden).
Op individueel niveau is daarnaast ook van belang op welke wijze woningen en beschikbare
kavels worden toegewezen aan gegadigden. Dat gebeurt op basis van de
‘huisvestingslijsten’. Ten eerste wordt daarbij de kanttekening geplaatst dat veel
woningzoekenden zich hebben ingeschreven zonder dat zij daadwerkelijk verhuisplannen
hadden. Ten tweede is de volgordebepaling zodanig geregeld, dat huishoudens van buiten
de gemeente Zundert, die ook geen economische of sociale binding aan de gemeente
hebben, uitsluitend aan de beurt komen voor woningen die door de inwoners van Zundert
niet op prijs worden gesteld.
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1.6. Realisatie woonwensen
Uiteindelijk wordt effectiviteit van het beleid bepaald door de mate waarin inwoners er in
slagen om hun woonwens zo niet naar ideaal, dan toch naar tevredenheid te realiseren.
Om hier inzicht in te verkrijgen zijn in dit onderzoek enquêtes uitgevoerd onder zowel
bewoners van nieuwbouwwoningen als de (nog) niet-geslaagde woningzoekenden.
De bewoners van de nieuwe woningen zijn tevreden met hun woning. Dit neemt niet weg
dat bijna de helft van de bewoners hun wens hebben bijgesteld (van huur naar koop, of
men kocht een duurdere woning dan men aanvankelijk wilde). De als hoog beoordeelde
prijzen van de woningen hebben ook geleid tot het afzien van aanbiedingen. Vooral
starters en ouderen zijn niet ingegaan op hen aangeboden nieuwbouwwoningen, vooral
omdat dit aanbod voor hen te duur was.
Doordat lang niet alle woonwensen konden worden gerealiseerd zijn veel huishoudens nog
steeds ingeschreven, of hebben inmiddels de gemeente verlaten.
Van degenen die de gemeente hebben verlaten (circa 10% van de belangstellenden), zegt
de meerderheid dat zij Zundert niet zouden hebben verlaten indien daar het gewenste
woningaanbod voorhanden zou zijn geweest. Ook wil een aanzienlijk deel zelfs
terugverhuizen. Dit onderstreept het maatschappelijke belang van het bouwen van de
juiste woningen. Huishoudens met een binding aan de gemeente kunnen dan in de
gemeente blijven wonen.
Voor starters, de middengroep en voor senioren met een voorkeur voor grondgebonden
woningen, is het aanbod niet voldoende toereikend: daarvoor ontbreken vooral
eengezinskoopwoningen in de lagere prijssegmenten (starters) en grondgebonden
woningen en betaalbare huurappartementen (senioren).
Ook de informatieverstrekking aan de belangstellenden kan beter, met name ten aanzien
van de “positie op de lijst van woningzoekenden” en de toewijzingssystematiek. Een deel
van de woningzoekenden vindt de toewijzing te weinig transparant.

1.7. Toetsing van het beleid
De gemeente heeft beleidsdoelstellingen geformuleerd in termen van doelgroepen in plaats
van woningtypen en prijsklassen. De gemeente monitort vervolgens niet of de woningen
ook door deze doelgroepen worden betrokken. Indien de doelstellingen in termen van
woningtypen zouden zijn gedaan, zou toetsing eenvoudiger kunnen plaatsvinden.
Doordat toetsing niet goed mogelijk is, wordt de gemeenteraad een instrument ontnomen
om toezicht te houden op feitelijk het gevoerde beleid.
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1.8. Aanbevelingen
Op basis van het verrichte onderzoek beveelt de Rekenkamer aan:

te zorgen voor verbreding van het woningaanbod
In de vraag van een deel van de starters (naar betaalbare koopwoningen en kavels),
doorstromers (kavels) en senioren (kavels, grondgebonden woningen in de huursector voor
senioren) wordt momenteel niet voorzien. Het accent ligt sterk op (dure)
koopappartementen en dure eengezinswoningen, die slechts gedeeltelijk aansluiten op de
vraag van de lokale woningzoekenden.


de realisatie van nieuwbouw te combineren met de inzet van andere
beleidsinstrumenten
Het verdient aanbeveling bij een herziening van de nieuwbouwdifferentiatie rekening te
houden met andere maatregelen dan nieuwbouw om de doelstellingen te realiseren. Hierbij
valt te denken aan maatregelen in de bestaande voorraad (zoals het geschikt maken van
bestaande woningen voor ouderen, het verkopen van huurwoningen) en flankerende
maarregelen (toewijzing en subsidiëring) om te bewerkstelligen dat de in het beleid
beoogde huishoudens daadwerkelijk kunnen verhuizen.

het beleid toetsbaar te maken
De gemeenteraad wordt wel betrokken bij het ontwikkelen van het beleid, maar kan niet
nagaan of het ook volgens de doelstellingen wordt gerealiseerd. Daardoor is tussentijds
ingrijpen door de raad niet goed mogelijk.


te zorgen voor gemeentelijke regie bij ontwikkeling en toetsing van
bouwplannen
De gemeente heeft in haar Woonvisie wel een kaderstellend bouwprogramma
geformuleerd, maar past deze niet toe bij het toetsen van nieuwbouwplannen. Daardoor
kan de situatie ontstaan dat het geformuleerde beleid enerzijds en gehanteerde
bouwprogramma’s (die tot stand komen op basis van door projectontwikkelaars ingediende
bouwplannen) uiteen gaan lopen.

het bouwtempo aan te passen op de locale vraag
De bouwproductie in Zundert ligt bijna op het niveau van het Nederlandse gemiddelde,
terwijl de toename van de behoefte van Zundert (zonder opvangtaak voor andere
gemeenten) ruim onder het Nederlandse gemiddelde ligt.

de woonruimteverdeling (huisvestingslijsten) te heroverwegen
Naast praktische argumenten (het werken met de lijsten is niet transparant; zij geven
geen goed beeld van de werkelijke vraag naar woningen) speelt ook een juridisch
argument: de toewijzingspraktijk is strijdig met de Huisvestingswet.


te zorgen voor een perspectief op nieuwbouw van betaalbare
huurwoningen
Het is aan te bevelen dat gemeente en woningcorporatie Zorgvoorwonen maatregelen
benoemen die een antwoord bieden op de vraag van huishoudens uit Zundert naar
betaalbare huurwoningen.
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2.

Inleiding

2.1.

Aanleiding

De raad van de gemeente Zundert heeft de Rekenkamer West-Brabant verzocht om
onderzoek te doen naar de volkshuisvestelijke effecten van het gevoerde nieuwbouwbeleid
in de jaren 2003-2007. In deze jaren is in zeven gemeenten in West-Brabant gewerkt
vanuit het beleidskader volgens de pilot "Bouwen binnen strakke contouren". Dit houdt in
dat een strakke grens wordt aangehouden rondom het bestaande stedelijke gebied. Buiten
deze contour is nieuwbouw niet toegestaan, binnen de contour mag de gemeente zoveel
woningen bouwen als zij wil. Er dient wel rekening te worden gehouden met ruimtelijke
kwaliteit (beeldkwaliteit, verkeersveiligheid, voorzieningen en de mogelijkheid om
bedrijven uit de kernen te verplaatsen). Het onderzoek is met name gericht op de vraag of
het gevoerde beleid voldoende mogelijkheden heeft geboden voor doelgroepen om zich in
de eigen gemeente/kern te huisvesten.
Overigens wordt met het uitvoeren van dit onderzoek tevens invulling gegeven aan het in
de Woonvisie 2006-2015 opgenomen voornemen om in 2008 tot een gedegen evaluatie
van het beleid te komen.

2.2. Bouwen binnen strakke contouren (BBSC): provinciale pilot
In 2002 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant besloten om de pilot
“Bouwen binnen strakke contouren” te starten. De aanleiding tot deze pilot was de
behoefte van gemeenten om bestaande inbreidingslocaties uit kwaliteitsoverwegingen te
herstructureren
tot
woningbouwlocaties,
terwijl
er
binnen
het
reguliere
woningbouwprogramma onvoldoende kwantitatieve ruimte (lees: contingenten) was om tot
herstructurering over te gaan.
Zeven gemeenten nemen deel aan de pilot: Bladel, Geertruidenberg Grave, Halderberge,
Heeze-Leende, Oisterwijk en Zundert.
Belangrijke doelstelling van de provincie was hierbij het buitengebied te sparen en te
komen tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit binnen de contouren.

2.3. Relatie met evaluatie BBSC Provincie Noord Brabant
Ook de provincie Noord-Brabant voert op dit moment een evaluatie uit. Deze richt zich met
name op de volgende doelstellingen:

het ontwikkelen van een toetsingskader voor de ruimtelijke en beeldkwaliteit;

het ontwikkelen van een methode om achteraf de effecten van de pilot te kunnen
vaststellen.
Het onderzoek van de Rekenkamer onderscheidt zich van dat van de provincie:
Waar de evaluatie van de provincie zich richt op alle deelnemende gemeenten, richt het
Rekenkameronderzoek zich specifiek op de gemeente Zundert.
Waar de evaluatie van de provincie zich richt op de kwantiteiten en kwaliteiten van de
bebouwing, richt het onderzoek van de Rekenkamer zich op de effectiviteit voor de
doelgroepen, aanvankelijk in het bijzonder voor starters, later meer voor ook senioren.
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2.4. Probleemstelling
Mede gelet op de evaluatie die door de provincie wordt uitgevoerd, richt het onderzoek van
de Rekenkamer zich op:

De mate waarin de deelname aan de pilot “Bouwen binnen strakke contouren” heeft
geleid tot het feitelijk beschikbaar komen van woningen voor de vooraf aangegeven
doelgroepen (aansluiting type woningen, prijsstelling, etc. op behoeften en
mogelijkheden van de doelgroep).

De mate waarin dat volgens de leden van de doelgroepen zelf ook heeft bijgedragen
aan de mogelijkheden om zich in de door hen gewenste woonplaats te kunnen
vestigen.
De probleemstelling van het Rekenkameronderzoek luidt als volgt:
Heeft het door de gemeente Zundert in de periode 2002-2007 gevoerde beleid ertoe geleid
dat aan de vooraf aangegeven doelgroepen (vooral: de starters) voldoende mogelijkheden
worden geboden om zich in de eigen gemeente/kern te vestigen?

2.5. Onderzoeksvragen
Dit wordt uitgewerkt in de volgende deelvragen:

Heeft de gemeente een goed en actueel inzicht in de woningbehoefte van haar
inwoners c.q. daarbinnen aangewezen doelgroepen? Op welke bronnen baseert zij dit
inzicht (woningbehoeftenonderzoek, wachtlijsten, anders?).

Welk beleid is door de gemeente voorgenomen om in deze behoefte te kunnen
voorzien?

Zijn/worden de in het beleid voorgenomen initiatieven en prestaties ook daadwerkelijk
gerealiseerd?

Heeft het beleid van de gemeente daarmee daadwerkelijk bijgedragen aan het
beschikbaar komen van een op de woningbehoeften aansluitend aanbod?

In het bijzonder: welke mogelijkheden en beperkingen heeft de pilot "Bouwen binnen
strakke contouren" voor de doelgroepen (vooral: de starters) geboden?

Is de gemeenteraad in voldoende mate in staat gesteld om invulling te kunnen geven
aan haar kaderstellende en controlerende rol?

2.6. Organisatie
Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode maart-september 2008. Op 17 april 2008 heeft
er een startbijeenkomst plaatsgevonden waarin de gemeente Zundert zowel ambtelijk als
bestuurlijk is geïnformeerd over de aanpak van een onderzoek. In mei en juni heeft het
bronnenonderzoek plaatsgevonden, zijn administratieve gegevens geanalyseerd en hebben
interviews plaatsgevonden. In juni/juli is de enquête onder bewoners en woningzoekenden
uitgevoerd. In augustus/september zijn de gegevens geanalyseerd en is de
conceptrapportage opgesteld. Op 12 september is de Nota van bevindingen toegestuurd
aan de ambtelijke organisatie.
Op 2 oktober heeft nog een aanvullend gesprek
plaatsgevonden over de feitelijke gegevens. Vervolgens zijn de reacties verwerkt en met
conclusies en aanbevelingen toegestuurd aan het College van B&W van de gemeente
Zundert.
Het begeleidingsteam van het onderzoek bestond uit mevrouw mr. drs. A.M.M. van
Breugel, de heer drs. L.A.R. Sturm RA (leden van de rekenkamer) en de heer drs. W. de
Schipper (secretaris). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamer door de
heren drs. A.J. Reith en dr. F.J.J.H. van Hoorn van Quintis te Nieuwegein.
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3.

Onderzoekskader

In dit hoofdstuk komt de onderzoeksopzet aan bod. Ter afronding van dit hoofdstuk wordt
het normenkader weergegeven, dat is gehanteerd als leidraad voor de dataverzameling,
analyse en rapportage van de bevindingen.

3.1. Aanpak van het onderzoek
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn de volgende stappen ondernomen.

3.1.1. Dossierstudie
De volgende bronnen zijn geanalyseerd:

Woonbehoeftenonderzoek uit 1998 en het woningbehoeftenonderzoek uit 2005, dat
gebruikt is bij het opstellen van de woonvisie 2006-2015.

Startnotitie en Plan van Aanpak Bouwen binnen strakke contouren, gemeente Zundert.

Lijsten ingeschreven woningzoekenden vanaf 2003.

Diverse gegevensbestanden van de gemeente Zundert, waaronder planningslijsten van
de jaren 2005-2007.

Verslagen van gemeenteraadsvergaderingen waarin de belangrijkste besluiten met
betrekking tot het woonbeleid van de gemeente aan de orde zijn geweest.

3.1.2. Analyse van reeds bestaande informatiebronnen
Op basis van bestaande bronnen heeft onderzoek plaatsgevonden naar:

de kenmerken van de nieuwgebouwde woningen (naar woningtype, prijsklasse, aantal
kamers en eigendomsverhouding).

de kenmerken van de bewoners van de woningen die vanaf 2003 zijn opgeleverd.

de marktpositie van de woningen nu (aantal belangstellenden bij verkopen of
verhuringen).

3.1.3. Interviews met betrokken personen
Interviews zijn gehouden met de volgende personen:

De heer Van Hassel (makelaar) en de heer Poyee (directeur ZorgvoorWonen).

De heer Boon en mevrouw Jansen (gemeente Zundert).

De heer Bakx (Huurdersorganisatie ZorgvoorWonen).

De heer Bonenkamp (verantwoordelijk wethouder).
In deze interviews is ingegaan op:

de achtergronden van de beleidkeuzes die voor de periode 2003-2007 zijn gemaakt
(totstandkoming van de
doelgroepen, de samenstelling hiervan en de
achterliggende informatie op basis waarvan deze keuze is gebaseerd).

de keuze van de woningbouwdifferentiatie (waarom deze samenstelling; op basis van
welke informatie?).

de besluitvorming binnen de gemeente bij het tot stand komen van het woonbeleid
(betrokkenheid gemeenteraad).
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3.1.4. Enquête bewoners nieuwbouw
Er is een enquête uitgevoerd onder de bewoners van de nieuwe woningen. Hierbij komen
aan bod:

Kenmerken huishouden: leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen, herkomst (vorig
woonadres).

Kenmerken van de huidige woning (naar woningtype, prijsklasse, aantal kamers en
eigendomsverhouding).

Kenmerken van de vorige woning (indien zelfstandig).

Is men de eerste bewoner van de woning? Zo nee, wat waren de kenmerken van de
vorige bewoners?

Oordeel over de procedure om voor een nieuwe woning in Zundert in aanmerking te
komen (kansen; inschrijfduur).

Mate waarin men getracht heeft elders (bestaande bouw in Zundert, woningen buiten
Zundert) een woning te krijgen.

Eventuele verhuisplannen.

3.1.5. Enquête (nog) niet-geslaagde woningzoekenden
Er is een enquête uitgevoerd onder degenen die in de periode 2003-2007 ingeschreven
waren voor een nieuwe woning in de gemeente Zundert maar daar momenteel niet wonen.
Hierbij gaat het om:

Kenmerken van het huishouden ten tijde van het begin van de inschrijving (inwonende
starter, eigendomsverhouding van de woning, leeftijd, inkomen (zodat men kan
worden ingedeeld in de voor het onderzoek relevante drie doelgroepen).

Woont men momenteel zelfstandig en zo ja, wat zijn de kenmerken van de huidige
woning (naar woongemeente, woningtype, prijsklasse, aantal kamers en
eigendomsverhouding).

Oordeel over de procedure om voor een nieuwe woning in Zundert in aanmerking te
komen (kansen; inschrijfduur).

Mate waarin men getracht heeft elders (bestaande bouw in Zundert, woningen buiten
Zundert) een woning te krijgen.

Verhuismotieven van vertrekkers (onder andere: zou men Zundert níet verlaten
hebben indien men daar een passende woning had kunnen betrekken? Indien dat zo is:
wat voor woning zocht men dan? Zou men binnen enkele jaren willen terugverhuizen
naar Zundert indien de woning beschikbaar zou komen die men toen zocht?

3.1.6. Verhuisketenanalyses
Vervolgens zijn twee verhuisketenanalyses uitgevoerd, op basis van een model dat
overeenkomt met het model zoals dat gebruikt wordt in de VROM-rapportage Nieuwbouw
en herstructurering1. De eerste op basis van de gerealiseerde nieuwbouw, de tweede op
basis van een alternatieve differentiatie. De woningen die bij de verhuisketens betrokken
zijn, zijn vertaald naar de woonbehoeftenprofielen van huishoudens. De relatie tussen type
huishouden en gewenste woning zijn gebaseerd op de resultaten van de enquête. Door
gebruik te maken van een alternatief scenario valt een antwoord te geven op de vraag
welke mogelijkheden en beperkingen de pilot "Bouwen binnen strakke contouren" voor
woningzoekenden heeft opgeleverd, ook wanneer rekening wordt gehouden met de
doorstromingseffecten van de nieuwbouw.
1

Nieuwbouw en herstructurering; doorstroming en dynamiek in nieuwe en oude wijken. Den Haag,
Ministerie van VROM, december 2003, p. 37.
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De woningen die zijn vrijgekomen door de nieuwbouw worden beschreven volgens twee
uitgangspunten:

Op basis van de gerealiseerde nieuwbouw.
 Op basis van een alternatieve differentiatie: wat zouden de effecten zijn geweest
indien de gemeente Zundert niet had deelgenomen aan BBSC, en een
woningbouwprogramma was ontwikkeld zoals in nabijgelegen gemeenten met een
vergelijkbare omvang?

3.2.

Normenkader

Om de deelvragen op de juiste wijze te kunnen toetsen en beantwoorden, moeten eerst de
normen worden geformuleerd waaraan de resultaten van het onderzoek kunnen worden
getoetst.
Deelvraag 1
Heeft de gemeente een goed en actueel inzicht in de woningbehoefte van haar inwoners
c.q. daarbinnen aangewezen doelgroepen? Op welke bronnen baseert zij dit inzicht
(woningbehoeftenonderzoek, wachtlijsten, anders?).
Normen:
De gemeente heeft een goed en actueel inzicht in:

De aantallen en aard van de woningtypen die nodig zijn om aan de woonwensen van
de onderscheiden doelgroepen te kunnen voldoen.

De financiële mogelijkheden en beperkingen van de onderscheiden doelgroepen.

De mate waarin door (mutaties in de bezetting van) de bestaande voorraad in de
woonbehoeften van de doelgroepen kan worden voorzien.

De aantallen en aard van de door nieuwbouw te realiseren toevoegingen aan de
woningvoorraad.
Deelvraag 2
Welk beleid is door de gemeente voorgenomen om in deze behoefte te kunnen voorzien?
Normen:

Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid voorziet er in dat een woningaanbod beschikbaar komt dat aansluit op de wenselijkheden en mogelijkheden van de doelgroep;

De gemeente monitort de ontwikkelingen binnen de woningmarkt en past haar beleid
waar nodig zodanig aan, dat ook bij wijzigende omstandigheden een aanbod
beschikbaar komt dat aansluit op de wenselijkheden en mogelijkheden van de
doelgroepen.
Deelvraag 3
Zijn/worden de in het beleid voorgenomen initiatieven en prestaties ook daadwerkelijk
gerealiseerd?
Normen

De gemeente creëert randvoorwaarden om de gewenste veranderingen in de
woningmarkt mogelijk te maken.

De gemeente maakt afspraken met de woningcorporaties en/of projectontwikkelaars
die er in voorzien dat deze een woningaanbod realiseren dat het direct of indirect
mogelijk maakt om te voorzien in de wenselijkheden en mogelijkheden van de
doelgroepen.

De beoogde wijzigingen in de woningvoorraad worden tijdig gerealiseerd.
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Deelvraag 4 en 5
Heeft het beleid van de gemeente daarmee daadwerkelijk bijgedragen aan het beschikbaar
komen van een op de woningbehoeften aansluitend aanbod?
In het bijzonder: welke mogelijkheden en beperkingen heeft de pilot "Bouwen binnen
strakke contouren" voor de doelgroepen (vooral: de starters2) geboden?
Normen
Het is voor de leden van de onderscheiden doelgroepen daadwerkelijk mogelijk gebleken
om te verhuizen naar de door hen gewenste woning.
Deelvraag 6
Is de gemeenteraad in voldoende mate in staat gesteld om invulling te kunnen geven aan
haar kaderstellende en controlerende rol?
Normen

De raad heeft SMART3 geformuleerde doelen geformuleerd.

De raad wordt zodanig geïnformeerd over de beleidsrealisatie, dat op basis daarvan
kan worden vastgesteld of het gemeentelijk beleid “op koers” ligt, dan wel dat
bijstelling in beleid en of uitvoering noodzakelijk is.

2
3

Deze doelgroep wordt benadrukt omdat de nieuwbouw voor 60% voor deze doelgroep bestemd was.
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
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4.

Beleid

In dit hoofdstuk komt aan de orde op welke manier de gemeente door de jaren heen tot
beleidsvorming is gekomen, welk beleid is geformuleerd en op basis van welk inzicht in de
woningbehoefte dit tot stand is gekomen. In chronologische volgorde komen aan bod:

Het Volkshuisvestingplan Gemeente Zundert uit 2002.

Bouwen binnen strakke contouren: pilot provincie, deelname van de gemeente Zundert
in 2003.

Woningmarktonderzoek voor de gemeente Zundert (uitgevoerd in 2005) en Woonvisie
“Bouwen aan een vitaal Zundert” uit 2006.

Prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie 2007 over nieuwbouw.
Een meer uitgebreide beschrijving van deze beleidsstukken is cruciaal voor een juiste
beoordeling van de deelvragen en toetsing aan de normen.

4.1.

Volkshuisvestingsplan Gemeente Zundert uit 2002

Eind 2002 heeft de gemeente Zundert een volkhuisvestingsplan voor de periode 20022006 opgesteld. Het proces bestond uit drie fasen:

Inventarisatie stand van zaken, ontwikkelingen op de woningmarkt en
landelijk/provinciaal beleid. Ook is het volkshuisvestingsplan uit 1996 geëvalueerd.

Benoemen van thema’s voor verdere uitwerking.

Uitwerking van de thema’s in maatregelen en acties.
De







thema’s van het Volkshuisvestingsplan 2002-2006 waren:
Samenwerking
Nieuwbouw in relatie tot de bestaande woningvoorraad
Leefbaarheid
Woonruimteverdeling
Zorg- en dienstverlening
Financiën

4.1.1. Beleid op hoofdlijnen, maatregelen
Ten behoeve van de evaluatie is het met name relevant om beleid en maatregelen op het
gebied van woningbouwprogrammering en doelgroepen te beschouwen.
Hoofdstuk 3 van het Volkshuisvestingsplan gaat over nieuwbouw en bestaande voorraad.
Op basis van een analyse van rijks- en provinciaal beleid, de vraag naar woningen
(registratie woningzoekenden en woningmarktonderzoek), demografische ontwikkelingen
en doorstroomrendement werd een koers uitgezet. Enkele belangrijke noties bij deze
analyses:


Volgens het toenmalige provinciale beleid (vastgelegd in het Streekplan “Brabant in
Balans” uit 2002) was Zundert ingedeeld in een zogenaamde “landelijke regio”. Dat
betekende dat voor Zundert een lokale taakstelling was toegemeten waarbij het
uitgangspunt
migratiesaldo
nul
is
aangehouden.
Ten
tijde
van
het
Volkshuisvestingsplan betekende dat, dat de provincie aan de gemeenten AphenChaam, Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert tot de periode 2015-2020 een contingent
van circa 1.900 woningen had toegekend. De gemeenten dienden per 1 januari 2005 in
een uitwerkingsplan aan te geven hoe deze woningen over de gemeenten zouden
worden verdeeld.
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In het Volkshuisvestingsplan werd melding gemaakt van de gedachten op rijksniveau
met betrekking tot een contourenbeleid. Daarmee zou de sturing op aantallen
losgelaten worden. Uit het Volkshuisvestingsplan:
“Mocht het contourenbeleid uiteindelijk vaststaand beleid worden, dan worden grotere
vrijheden voor de gemeenten én de provinciebesturen gecreëerd. Deze vrijheden zullen
in de visie van de gemeente Zundert leiden tot meer kwaliteit op het gebied van het
wonen. In dit kader heeft de gemeente zich ook aangemeld om in aanmerking te
komen voor de deelname aan de provinciale pilot “bouwen binnen strakke contouren”.
Geconstateerd werd, dat er geen totaalinzicht in de vraag naar woningen in de
gemeente Zundert was. Er waren aparte, niet gekoppelde registraties voor de vraag
naar huurwoningen (registratie ZorgvoorWonen), bouwkavels voor vrijstaande en
geschakelde woningen (gemeente) en bestaande woningen (makelaars). Er was geen
registratie van de vraag naar sociale koopwoningen. Vermeld werd, dat de gemeente
dit zou opzetten en met ZorgvoorWonen zou afstemmen.
Ook werd de behoefte aan een onderzoek naar bewoners van nieuwe woningen
(herkomst, en dergelijke) genoemd.
Op basis van het landelijke WBO 1998 werd een beknopt inzicht geboden in tekorten
en potentiële overschotten op de woningmarkt. Hieruit bleek met name een groot
tekort aan middeldure huurwoningen en dure koopwoningen.
Demografische ontwikkelingen duidden destijds op een woningbehoefte van 553 in de
periode 1999-2009 en 294 woningen in 2009-2019. Geconstateerd werd dat deze
behoefte groter was dan het beschikbaar gestelde contingent van de provincie: het
werd benoemd als een bespreekpunt met de provincie.
De
doorstroomanalyse
was
mede
een
bron
voor
invulling
van
het
nieuwbouwprogramma. De analyse liet een hoog doorstroomrendement zien bij uitgifte
van kavels en bouw van aanpasbaar gebouwde seniorenwoningen.










Op basis van deze noties is in het Volkshuisvestingsplan een woningbouwprogramma
opgesteld voor toen 129 woningen/kavels:

50% voor thuiswonende of hurende Zundertse jongeren.

30% voor oudere Zundertenaren (55+).

20% voor overige Zundertenaren (30-54 jaar).
Zundert wilde echter meer woningen bouwen. Het Volkshuisvestingsplan meldde, dat als er
een extra programma gerealiseerd kon worden, de verdeling voor toekomstige locaties
naar respectievelijk 60%-20%-20% zou gaan. De totstandkoming van de verdeling 60-2020 heeft volgens ambtenaren in Zundert voor een groot deel ‘op gevoel’ plaatsgevonden,
waarbij onder andere de woningzoekendenlijsten een rol speelden. Deze beleidsdoelstelling
richt zich dus op toewijzing aan doelgroepen.
Dit is doorvertaald in de volgende programmering van woningen:
Doelgroep:

Starters: (“thuiswonenden en
bewoners van een huurwoning”)
(60% van de nieuwbouw).




Ouderen (55-plussers) (20% van
de nieuwbouw).
Overige huishoudens (20% van
de nieuwbouw).
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Te bouwen woningen:
 Een mix van woningen, variërend van driekameretagewoningen in de huursector (voor de alleenstaanden) tot zelf te bouwen eengezinswoningen (voor
tweepersoons-huishoudens en jonge gezinnen) in
diverse prijsklassen van koopsector.
 Vooral luxe drie- of vierkamer huurappar-tementen,daarnaast kleine gelijkvloerse bungalows in de koopsector.
 Geen specifieke woningtypen benoemd.

4.1.2. Proces: betrokkenheid corporatie en gemeenteraad
De in de gemeente Zundert actieve woningcorporatie ZorgvoorWonen is medeopdrachtgever voor het Volkshuisvestingsplan geweest. De resultaten van de eerste twee
fasen in het traject van de woonvisie zijn telkens besproken met de commissie Grondzaken
van de gemeente Zundert en de Raad van Commissarissen van ZorgvoorWonen. Daarin
werd ingestemd met de gekozen thema’s en groen licht gegeven voor de laatste fase: de
uitwerking in maatregelen en acties.

4.2. Deelname aan “Bouwen binnen strakke contouren” in 2003
Een volgende logisch moment in het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Zundert
betreft de provinciale pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’, onderwerp van deze
evaluatie. Deze pilot past in de ontwikkeling die al in het Volkshuisvestingsplan was
aangekondigd (overgang van ‘contingentering’ naar ‘contouren’ in Rijks- en provinciaal
beleid).
De pilot komt voort uit het Streekplan Noord-Brabant 2002 (‘Brabant in Balans’) en het
daarbij behorende Ontwikkelingsprogramma Ruimtelijke Ordening. Zoals de website van de
provincie Noord-Brabant vermeldt:
“Deelnemende gemeenten kunnen hun bestaande uitbreidingsplannen intrekken.
Daarvoor in de plaats mochten ze in die 5 jaar wél hun eigen aantal huizen bouwen
binnen het bestaande stedelijke gebied. Het woningbouwprogramma wordt daarmee
dus uitsluitend binnen ‘strakke contouren’, op inbreidings- en
herstructureringslocaties, gerealiseerd. De pilot heeft een looptijd van vijf jaar, 2003
t/m (mei) 2008.”4.

Selectiecriteria van de provincie









Alleen gemeenten waarvan de hoofdkern buiten de stedelijke regio is gelegen, kunnen
deelnemen aan de pilot.
Deelnemende gemeenten hebben – bijvoorbeeld op basis van een duurzaam en zorgvuldig
vormgegeven ruimtelijk beleid – geen vigerende uitbreidingsplannen of zijn bereid geldende
uitbreidingsplannen in te trekken.
Deelnemende gemeenten zien – gedurende de looptijd – af van nieuwe uitbreidingsplannen.
Deelnemende gemeenten zijn bereid gedurende de looptijd van de pilot woningbouw uitsluitend
te laten plaatsvinden binnen het bestaand stedelijk gebied (binnen de contouren) en bij voorkeur
op een of meer te herstructureren locaties.
Gemeenten gaan akkoord met een looptijd van de pilot van in principe 5 jaar.
De gemeenten garanderen dat de woningbouw in stedenbouwkundig en architectonische zin
aansluit op de specifieke ruimtelijke karakteristieken en kwaliteiten ter plaatse.

De meerwaarde van de pilot zou volgens de provincie gelegen moeten zijn in:

Beperking van bouw in het buitengebied (onderwerp van de provinciale evaluatie).

Intensief omgaan met beschikbare ruimte in de kernen (dit onderwerp staat centraal in
de evaluatie die de provincie uitvoert).

Het bouwen van voldoende woningen voor in ieder geval de eigen bevolking (dit
onderwerp maakt deel uit van de voorliggende evaluatie).
4

Inmiddels heeft de pilot door de provincie een jaar verlenging gekregen (tot 26 mei 2009). Concreet
betekent dit dat als initiatieven op 26 mei 2009 in een bestemmingsplan ter inzage hebben gelegen,
deze plannen nog binnen de pilot gerealiseerd kunnen worden.
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Zeven gemeenten nemen deel aan de pilot: Bladel, Geertruidenberg Grave, Halderberge,
Heeze-Leende, Oisterwijk en Zundert. Rond de 28 kernen van deze gemeenten zijn rode
contouren getrokken, waarbinnen in de periode van mei 2003 tot mei 2008 zonder
kwantitatieve beperkingen mag worden gebouwd. Na afloop van de pilot zou Zundert weer
actief deelnemen aan de samenwerking met de gemeente Rucphen, Baarle Nassau en
Alphen-Chaam voor wat betreft de verdeling van woningbouwcontingenten voor het
tijdsvak 2009 en verder (zie Startnotitie Bouwen binnen strakke contouren, gemeente
Zundert augustus 2003).
Het verzoek om deelname van de gemeente Zundert is in eerste instantie door de
provincie afgewezen, met de volgende redenen:

De voorgestelde contouren waren onvoldoende strak.

Er zijn uitbreidingsplannen binnen de contouren getrokken (namelijk Waterman fase 2
en Hofdreef).

Het grote aantal mogelijk nieuw te bouwen woningen binnen de voorgestelde
contouren.

De genoemde herstructureringsprojecten waren volgens de provincie ook zonder
deelname aan de pilot realiseerbaar.
Na inspraak in de provinciale commissie voor ruimtelijke aangelegenheden hebben de
afgewezen gemeenten de mogelijkheid gekregen een aangepast en aanvullend verzoek te
doen, rekening houdend met gemaakte opmerkingen. Door het contourenvoorstel aan te
passen en een samenhangende visie op het centrum te hebben, werd Zundert alsnog
toegelaten. Op 26 mei 2003 heeft de gemeente Zundert met de provincie Noord-Brabant
het startdocument “Bouwen binnen strakke contouren” ondertekend.

4.2.1. Startnotitie gemeente Zundert, augustus 2003
Om de deelname aan de pilot zo succesvol mogelijk te laten lopen, heeft de gemeente een
startnotitie opgesteld, als gemeentelijk startdocument en leidraad. De verdere uitwerking
in fasering en prioriteiten is verwoord in een vervolgnota (zie volgende paragraaf).
Voor de aanvraag om deelname heeft Zundert aangegeven dat er drie beleidsdocumenten
van belang zijn bij de deelname aan de pilot:

Structuurvisie Plus (vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2002).

Volkshuisvestingsplan 2002-2006.

Verschillende bestemmingsplannen (in het bijzonder bestemmingsplan “Bebouwde Kom
Zundert/Wernhout).
Het Volkshuisvestingsplan is dus als één van de vertrekpunten van de pilot gehanteerd. In
de Startnotitie wordt daar kort aan gerefereerd. Een citaat:
“Een van de belangrijkste conclusies uit het Volkshuisvestingsplan 2002-2006 is de
schreeuw om woningen voor starters. Uit het onderzoek voorafgaande aan het plan blijkt
dat door het gebrek aan betaalbare woningen jongeren de gemeente Zundert de rug
toekeren. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de
kernen.”
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Enkele kritische kanttekeningen
Bij deze toch wel cruciale uitspraak zijn enkele kanttekeningen te plaatsen:

Kritisch lezen van het Volkshuisvestingsplan leert, dat de uitspraak in de startnotitie van de
gemeente Zundert, dat er een ‘schreeuw om woningen voor starters’ zou zijn, wel erg sterk
geformuleerd is. De beleidslijn om jongeren te huisvesten is wel globaal ingezet, maar nergens
wordt met cijfers onderbouwd en beargumenteerd aangegeven waarom en in welke mate dit
noodzakelijk is.

Ook de constatering dat “vertrek van jongeren grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid en het
voorzieningenniveau” komt niet uit het Volkshuisvestingsplan naar voren.

Voorts worden in de notitie enkele inhoudelijke randvoorwaarden benoemd.
Volkshuisvestelijk wordt gesteld, dat de initiatiefnemer van plannen moet aangeven:

voor welke doelgroep de woningen bestemd zijn;

of het huur- of koopwoningen betreft;

welke de huurprijzen en vrij-op-naamprijzen van koopwoningen zijn.
Ook zal verkoop van de nieuwe woningen moeten plaatsvinden met in acht neming van de
gemeentelijke lijst van gegadigden inzake bouwkavels en/of nieuwbouwwoningen.

4.2.2. Plan van aanpak “Bouwen binnen strakke contouren, december 2003
In de Startnotitie stond aangegeven, dat de gemeente op korte termijn een document
voorhanden heeft, op basis waarvan keuzes gemaakt worden welke binnen de contouren
gelegen locaties binnen welke termijn in ontwikkeling worden genomen. Het plan van
aanpak van 1 december 2003 voorziet hierin. In dit document wordt een prioriteitenstelling
en bijbehorende fasering weergegeven. Hiervoor zijn criteria opgesteld aan de hand
waarvan locaties moeten worden getoetst.

4.3. Woonvisie 2006: koerswijziging
Binnen de periode van de BBSC-pilot is sprake van een knip in het beleid van de
gemeente. In de Woonvisie van 2006 is sprake van een aanzienlijke koerswijziging, niet
alleen in prioriteiten, maar ook in definiëring van de doelgroep starters.

4.3.1. Beleid op hoofdlijnen
De Woonvisie is gebaseerd op een intensief en uitgebreid woningmarktonderzoek. In 2005
heeft een schriftelijk woonwensenonderzoek plaatsgevonden onder alle inwoners van de
gemeente Zundert. Daarmee werden de huidige woonsituatie en de wensen voor de
toekomst helder.
De belangrijkste uitkomsten en daarmee opgaven voor de woonvisie, waren:

25% van de huishoudens zou wel willen verhuizen.

Circa 65 % wil een koopwoning, 25% een huurwoning, 10% twijfelt.

Starters willen een eengezinskoopwoning (van € 170.000 tot € 300.000).

Doorstromers tot 55 jaar willen een kwaliteitsstap maken, vooral naar ruime
(vrijstaande) woningen in de koopsector.
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55-plussers willen een seniorgeschikte woning. Van de door hen gewenste woningen is
ongeveer 50% gestapeld (appartementen) en eveneens ongeveer 50% laagbouw,
geschikt voor ouderen; daarnaast wenst circa 60% een huur- en 40% een koopwoning.

Onder andere op basis hiervan, werd de volgende visie geformuleerd:

Vitaliteit en leefbaarheid in kernen staat voorop.

Lichte groei van Zundert is mogelijk met BBSC.

Huisvesting van starters is belangrijk voor vitaliteit en leefbaarheid.

Realiseren van geschikte huisvesting voor senioren en zorgbehoevenden.

Doorstromers zijn aangewezen op de bestaande voorraad.

Voorsorteren op ‘beheersscenario’: rol bestaande voorraad neemt toe.

Woonruimteverdelingssystematiek aanpassen naar huidige maatstaven.

BBSC is impuls voor nieuwbouw t/m 2008 en heeft gevolgen voor na 2008.

Gemeente in de rol van regisseur.

Zorgvoorwonen is belangrijke partner van de gemeente.
De volgende noties zijn voorts van belang:

De doelgroep starters kende in de periode tot 2006 een ruime definitie: thuiswonenden
én bewoners van een huurwoning (ongeacht hun leeftijd). Deze is in de woonvisie
2006 vernauwd tot de groep inwoners van de gemeente Zundert die nog niet
zelfstandig woont én maximaal 35 jaar is. In de Woonvisie wordt geconstateerd wordt
dat er veel voor starters geschikte woningen geprogrammeerd zijn, maar dat er maar
weinig daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Daarnaast is sprake van een stevige koerswijziging in de verdeling van de nieuwbouw
over de doelgroepen. Het accent is verschoven van starters naar senioren, in een
verdeling van 60-20-20 naar 35-45-20 (voor resp. starters, senioren en overige
huishoudens).

De woonruimteverdeelsystematiek bleek volgens gemeente en woningcorporatie
Zorgvoorwonen lastig om mee te werken. Veel mensen staan passief ingeschreven om
kans te maken op het moment dat er geschikte woningen (veelal kavels) beschikbaar
komen. Gesteld wordt dat de gemeente de lijst wil afschaffen en toe wil werken naar
inschrijving en loting op projectniveau. Men vindt dat eerlijker, meer marktconform en
efficiënter.

De gewenste accenten op doelgroepen zijn in de woonvisie van 2006 overigens wél
helder doorvertaald in te bouwen woningtypes. Daarmee vormt het een beter kader
voor toetsing aan het bouwprogramma.

Tabel 4.1 Kaderstellend woningbouwprogramma volgens 35-45-20-kader, 20062010 naar doelgroep
Starters
Senioren
Doorstrom Totaal
ers
Beoogd nieuwbouwaandeel
35%
45%
20%
100%
Gestapeld huur (appartementen)
40
80
10
130
Grondgebonden huur (0-treden)
0
80
0
80
Gestapeld koop (appartementen)
0
50
0
50
Grondgebonden koop
170
60
110
340
Totaal
210
270
120
600
Uiteindelijk leidt deze verdeling tot een bouwprogramma met:

35% huurwoningen en 65% koopwoningen

30% gestapelde woningen en 70% grondgebonden woningen
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4.3.2. Proces: betrokkenheid partijen en politiek
Verschillende partijen zijn betrokken geweest bij het proces: verschillende
beleidsdisciplines intern, Zorgvoorwonen, andere partijen én de raadscommissies
Inwonerszaken en Ruimtelijke Ordening en de gemeenteraad. Dit betrof op meerdere
momenten meepraten over de inhoud en discussiëren over eventuele veranderingen van
beleid. En vanzelfsprekend heeft de raad de visie vastgesteld.
Woonruimteverdeling
De nieuwe woningen zijn gedurende de gehele periode toegekend op basis van
inschrijflijsten van woningzoekenden. Dit zijn aparte, niet gekoppelde registraties voor de
vraag naar huurwoningen, kavels voor vrijstaande en geschakelde woningen en bestaande
woningen.
Iedereen kan zich inschrijven voor een nieuwe woning in de gemeente Zundert. De kans op
het daadwerkelijk bemachtigen van een woning is echter sterk afhankelijk van de relatie
van de ingeschreven woningzoekenden aan Zundert. Deze komt tot uitdrukking in de
categorieën waarin de woningzoekenden worden ingedeeld. Deze zijn:
1. Inwoners van Zundert;
2. Economisch gebondenen (in Zundert werkzaam, maar niet woonachtig);
3. Sociaal gebondenen (waaronder ook oud-inwoners van Zundert);
4. Inwoners van Zundert die korter dan 10 jaar geleden al een nieuwe woning hebben
toegewezen gekregen;
5. Overige woningzoekenden, niet woonachtig in Zundert.
In de praktijk krijgen bij het beschikbaar komen van nieuwe woningen uitsluitend
huishoudens uit categorie 1 een aanbod (inwoners van Zundert die de laatste 10 jaar geen
nieuwbouwwoning hebben betrokken). In uitzonderingssituaties, wanneer uit categorie 1 te
weinig belangstelling bestaat, worden woningen aangeboden aan woningzoekenden uit
categorie 2. De kans dat overige woningzoekenden aan bod komen is dermate klein dat
woningzoekenden, blijkens de beleidsnotitie hierover, wordt afgeraden zich in te schrijven.
Voor elk van de doelgroepen (starters, middengroep en senioren) is een eigen lijst
opgesteld. Voorrang vindt plaats op basis van inschrijvingsduur.
Het is in Zundert gebruikelijk zich in te schrijven, omdat men daarmee een positie
opbouwt, die mogelijk eens van pas kan komen. Veel personen die zich inschrijven hebben
dan ook geen concrete verhuisplannen. De lijst geeft dan ook geen inzicht in de
daadwerkelijke vraag naar woningen. Voor elk van de doelgroepen (starters, middengroep
en senioren) is een eigen lijst opgesteld. Voorrang vindt binnen elke categorie plaats op
basis van inschrijvingsduur.
De woonruimteverdelingsystematiek is volgens verschillende partijen (gemeente en
woningcorporatie) achterhaald en moeilijk werkbaar. De gemeente wil de systematiek
afschaffen en moderniseren. Ook ontwikkelaars, bouwbedrijven, makelaars en
consumenten vinden de systematiek achterhaald en ondoorzichtig. Bovendien is de
gehanteerde werkwijze in strijd met de Huisvestingswet, waarin is bepaald dat
huishoudens op dezelfde wijze behandeld moeten worden5.

5

De Rechtbank te ’s Hertogenbosch bepaalde begin 2008 nog dat de gemeente Uden bij het toewijzen
van nieuwbouwwoningen geen rekening mag houden met de herkomst van de woningzoekenden
(Rechtbank ’s Hertogenbosch; Sector civiel recht; zaaknummer / rolnummer: 168307 / KG ZA 07807). De rechtbank baseerde zich hierbij op de uitspraak van de Hoge Raad dd 14 april 2006 (NJ
2006/445).
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Het College van B & W heeft in 2006 een voorstel geformuleerd om de inschrijflijsten af te
schaffen. De B&W-voorstellen van 10-10-06 en 12-12-06 zijn echter nog steeds niet in een
commissievergadering of raadsvergadering besproken. Wel is een memo van 2 mei 2007
met dezelfde strekking besproken in de commissievergadering Grondgebied van 4-6-07,
agendapunt 12. Partijen hebben hierop een visie gegeven, maar tot besluitvorming heeft
dit niet geleid.

4.4. Prestatieafspraken 2007
In 2007 hebben de gemeente en woonstichting ZorgvoorWonen prestatieafspraken
gemaakt. Meest in het oog springend is de afspraak, dat ZorgvoorWonen 125
starterswoningen gaat realiseren tussen 2007 en 20106. Deze woningen zouden ‘te woon’
op de markt worden gebracht, hetgeen betekent dat belangstellenden kunnen kiezen
tussen huren of kopen van de woningen.
Partijen constateren dat de intentie wel juist is met betrekking tot het realiseren van
starterswoningen. En de woningbouwprogrammering houdt daar ook rekening mee. Maar
de uiteindelijke realisatie van geschikte woningen is nog steeds niet van de grond
gekomen.
Volgens de corporatie maakt de relatief dure grond binnen de contouren het bouwen van
goedkope woningen nagenoeg onmogelijk. In het verleden heeft de corporatie
teleurstellende ervaringen opgedaan met het onder de marktprijs aanbieden van
koopwoningen aan starters. Omdat geen voorwaarden waren gesteld aan de kopers,
werden de woningen vervolgens weer tegen marktwaarde doorverkocht. De corporatie mist
beleid om woningen voor langere tijd goedkoop te kunnen houden en wijst daarbij op de
mogelijkheid van het bouwen van woningen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom7
(M.G.E.), zoals dat in de gemeente Rucphen wel gebeurt.
In interviews met medewerkers van de ambtelijke organisatie werd gesteld het ondanks
de relatief hoge kosten mogelijk dat een woningcorporatie hierin een taak vervult. Men
vindt dat zij opbrengsten uit winstgevende projecten kunnen inzetten om betaalbare
(huur)woningen te realiseren, ook al is de exploitatie daarvan verliesgevend.

4.5. Resumé
De totstandkoming van het BBSC-beleid (tot 2003)

Er is bij het formuleren van het volkshuisvestelijke beleid in (in het
Volkshuisvestingplan van 2002) in belangrijke mate gebruik gemaakt van gegevens uit
het landelijke Woningbehoefteonderzoek van 1998. Tussen het moment van onderzoek
en beleidsformulering zit een periode van vier jaar. Daarnaast is ook gebruik gemaakt
van de lijsten met ingeschreven woningzoekenden. Dit zijn aparte, niet gekoppelde
registraties voor de vraag naar huurwoningen, kavels voor vrijstaande en geschakelde
woningen en bestaande woningen. Daarvan wordt in het plan zelf gesteld, dat daarmee
geen totaalinzicht in de vraag bestaat.

Op basis van dit inzicht wordt in het VHV-plan globaal genoemd welke doelgroepen op
langere termijn in de knel komen op de woningmarkt en in welke verhoudingen. Op
basis van een doorstroomanalyse was in beperkte mate duidelijk welk type woning het
6

Persbericht Gemeente Zundert; 27 februari 2007
Maatschappelijk Gebonden Eigendom: Een woning wordt (vaak door een woningcorporatie) met
korting (onder de marktwaarde) verkocht. Koper verplicht zich bij verkoop de woning eerst aan de
corporatie aan te bieden. Eventuele waardestijging of -daling wordt door beide partijen gedeeld.
7
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meest doorstroomrendement opleverde. Daarmee was er een globaal beeld van de
mate waarin door (mutaties in de bezetting van) de bestaande voorraad in de
woonbehoeften van de doelgroepen kon worden voorzien.
De gemeente geeft er geen blijk van te beschikken over een helder beeld van de
financiële mogelijkheden en beperkingen van de onderscheiden doelgroepen. Er wordt
alleen ingegaan op woningmarktsegmenten waar op grond van inhoudelijke
woonwensen wordt aangegeven dat daar veel behoefte aan is: middeldure
huurwoningen en dure koopwoningen. Er wordt niet ingegaan op de vraag of deze
woonwensen voor de doelgroep ook financieel haalbaar zijn.
De focus ligt in het Volkshuisvestingsplan sterk op sturing via toewijzing van
nieuwbouwwoningen aan de gewenste doelgroepen. De totstandkoming van de
verdeling 60-20-20 heeft volgens ambtenaren in Zundert voor een groot deel ‘op
gevoel’ plaatsgevonden, waarbij onder andere de woningzoekendenlijsten een rol
speelden.
In het proces van totstandkoming van het VHV-plan zijn tussentijds mogelijkheden
opgenomen voor bijsturing door de besturen van gemeente en corporatie.

Deelname aan Bouwen binnen strakke contouren in 2003

Op
basis
van
het
volkshuisvestingsbeleid,
zoals
geformuleerd
in
het
Volkshuisvestingplan uit 2002 heeft de gemeente besloten mee te doen aan de
provinciale pilot BBSC. Doelstelling hiervan was met name de mogelijkheid om
daarmee meer woningen te kunnen bouwen en beter te kunnen inspelen op de
woningbehoefte.

Er ligt een directe lijn in beleid tussen het Volkshuisvestingsplan en de uitgangspunten
van BBSC als het gaat om de verhouding 60-20-20.

In de startnotitie voor het BBSC wordt ten opzichte van het Volkshuisvestingsplan de
dringende behoefte aan starterswoningen en de motivering daarvan sterk aangezet. De
stellingen zijn niet aantoonbaar gebaseerd op onderzoek, hoewel dat wel uit de tekst
gelezen kan worden.

De verdere uitwerking in startnotitie en plan van aanpak is in de raad aan de orde
geweest.

Woonvisie 2006: Koerswijziging









Uit de stukken blijkt duidelijk dat er in 2006 een goede onderzoekstechnische basis en
een goed en actueel inzicht in de woningbehoefte bestond. Er is gebruik gemaakt van
gegevens uit een uitgebreid woningmarktonderzoek uit 2005. Dat bood een
totaalinzicht in de vraag.
In de Woonvisie is de doelgroep “starters” geherdefinieerd en de verhouding 60-20-20
is bijgesteld naar 35-45-20 voor nieuwbouw. Tegelijkertijd veranderde de definitie van
starter: huishoudens die zelfstandig in een huurwoning woonden werden niet langer als
starter beschouwd. Het accent is daarmee verschoven van starters naar senioren. Deze
verhouding is, in tegenstelling tot het oude beleid, nu wel doorvertaald naar gewenste
woningaantallen, op basis van de woonwensen van huishoudens uit Zundert.
De woonruimteverdelingsystematiek is volgens verschillende partijen (gemeente en
woningcorporatie) achterhaald en moeilijk werkbaar. De gemeente wil de systematiek
afschaffen en moderniseren.
Corporatie en overige partijen in het veld zijn op verschillende momenten in het proces
betrokken.
Ook de gemeenteraad is op een adequate wijze betrokken geweest bij de
totstandkoming van het beleid en heeft mee kunnen sturen en uiteindelijk kunnen
beslissen.
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Als uitvloeisel van de Woonvisie hebben Woningcorporatie Zorgvoorwonen en
gemeente Zundert afgesproken dat eerstgenoemde voor 2010 125 woningen voor
starters realiseert. De planvorming is tot nu toe achterwege gebleven. De corporatie is
van mening dat betaalbare woningen voor starters niet goed te bouwen zijn binnen de
contouren, omdat de kosten voor de doelgroep te hoog zijn.
De corporatie meent daarnaast dat de gemeente meer maatregelen zou moeten treffen
om te bevorderen dat met subsidie gebouwde woningen voor de beoogde doelgroep
beschikbaar blijven.
In interviews met medewerkers van de ambtelijke organisatie werd gesteld het
ondanks de relatief hoge kosten mogelijk is dat een woningcorporatie hierin een taak
vervult. Men vindt dat zij opbrengsten uit winstgevende projecten kunnen inzetten om
betaalbare (huur)woningen te realiseren, ook al is de exploitatie daarvan
verliesgevend.
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5.

Beleidsrealisatie

Kernvraag in dit hoofdstuk is of de beleidsinstrumenten daadwerkelijk zijn ingezet conform
de gemaakte afspraken. De analyse vindt plaats op basis van een inventarisatie van de
opgeleverde woningen en geplande nieuwbouw, met onderscheid naar periode. Daarnaast
wordt een onderscheid gemaakt tussen BBSC-projecten en niet-BBSC-projecten. Vooral in
de eerste jaren na 2003 zijn nog veel woningen gebouwd die nog vóór de invoering van
het BBSC-beleid waren geprogrammeerd.

5.1. Nieuwbouw
Het aantal woningen dat vanaf 1995 jaarlijks in de gemeente Zundert is gebouwd, varieert
vrij sterk van jaar tot jaar. In de meeste jaren beweegt het aantal nieuw gebouwde
woningen tussen 20 en circa 40. Er zijn enkele jaren die er uitspringen: 1996, 1998, 2002,
2004 en 2007. In deze jaren varieert het aantal nieuwe woningen tussen 80 en 140. Dit
vrij schoksgewijze verloop komt voort uit het opleveren van relatief grote projecten na
jaren waarin vrij weinig is gebeurd.

Aantal nieuw e w oningen

Figuur 5.1 Aantal nieuw gebouwde woningen in de gemeente Zundert
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Bron: CBS Statline (Laatste jaar gemeentelijke herindeling: 1997)

Wanneer het BBSC als uitgangspunt voor de indeling wordt gehanteerd, ligt de volgende
indeling voor de hand:

de nieuwbouw in de jaren 1995 tot 2002 (tot aan het Plan van Aanpak BBSC),

2003 tot en met 20078 (de feitelijke BBSC-periode)

de plannen vanaf 2008.

5.2. 1995-2002
In de periode tot 2002 werd in Zundert overwegend buiten de bebouwde kom nieuwbouw
gepleegd. In deze periode lag de nadruk sterk op het realiseren van koopwoningen (76%)
en eengezinswoningen (87%). Slechts 18 procent van alle woningen werd gerealiseerd
door de overheid of woningcorporaties. Woningen met drie of vier kamers hadden de
overhand.
8

Omdat veel gegevensbronnen niet verder reiken dan 31-12-2007, is vooralsnog de BBSC-periode
gekozen van 2003 t/m 2007. Feitelijk liep de BBSC-periode door tot mei 2008.
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Tabel 5.1 Opgeleverde woningen in de gemeente Zundert
1995-2002
aantal
%
huur eengezins
92
21%
huur meergezins (appartementen)
15
3%
koop eengezins
koop meergezins (appartementen)
Totaal

287
44
438

66%
10%
100%

Bron: CBS Statline 2008

5.3. 2003-2007
De periode 2003 tot en met 2007 valt ongeveer samen met de periode van het BBSC, dat
in mei 2008 afliep9. Veel van de planvorming was echter tot stand gekomen vóór het jaar
2003 en dus niet op grond van het BBSC-beleid. Dat is ook te zien aan het aantal
woningen dat in 2005, 2006 en 2007 is opgeleverd.
Tabel 5.2a Opgeleverde woningen in de gemeente Zundert
2003-2007*
aantal

%

huur eengezins
huur meergezins

26
106

7%
28%

koop eengezins
koop meergezins

220
33

57%
9%

385

100%

Bron: *CBS Statline oktober 2008 en **Gemeente Zundert

Tabel 5.2b Nieuwbouw van woningen naar BBSC/niet-BBSC

2003-2007

eengezins huur
meergezins huur
eengezins koop
meergezins koop
Totaal

niet-BBSC (totaal
nieuwbouw minus Totaal
BBSC volgens
nieuwbouw
volgens CBS
gemeente)

BBSC (opgave
gemeente)

0
3
106
37
146

26
124
129
-5*
274

26
106
220
33
385

Een negatief getal kan worden verklaard door een verschil in definities (exacte datum oplevering
woning, gereed gemeld/ overgedragen).

9

Al worden op het BBSC gebaseerde plannen ook na 2008 nog uitgevoerd. De BBSC-programmering
loopt feitelijk door tot 2012.

28 Bouwen binnen strakke contouren

Figuur 5.2 Oplevering van woningen per jaar naar woningtype
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Bron: Gemeente Zundert

In de periode 2003-2007 zijn op basis van de informatie van het CBS minder
eengezinswoningen (64%) gebouwd dan in de voorgaande periode (87%). Ook is een
groter aandeel in de huursector gerealiseerd (34% in plaats van 24%). In deze periode zijn
wat grotere woningen gebouwd dan daarvoor: van de nieuwbouw bestaat 69% uit vier of
vijf kamers, terwijl dat in de voorgaande periode 52% was.

5.3.1. 2008 en verder
In de periode die voor het grootste deel nog moet komen, worden de effecten van het
BBSC pas echt zichtbaar. Het totaal aantal woningen dat gepland staat, bedraagt volgens
de meest recente planningscijfers van de gemeente in de periode tot 2012 circa 923
woningen (circa 180 woningen per jaar; zie tabel 5.3.a.).

Qua samenstelling komt het accent wederom sterk op de koopsector te liggen (88%).
In deze periode overtreft het aandeel koopwoningen de huursector nog sterker dan in
de eerstgenoemde periode (tussen 1995 en 2002).

Een andere trend wordt doorgezet: de BBSC-productie komt echt op gang. Daarmee
samenhangend is sprake van een forse programmering van het aantal
meergezinswoningen. De geplande nieuwbouw bestaat voor de helft uit
meergezinswoningen, die voor het merendeel in de koopsector worden gerealiseerd.

Relatief gezien bestaat het niet-BBSC-programma sterker uit eengezinskoopwoningen
dan het BBSC-programma.
Vanuit ambtelijke zijde wordt hierbij aangetekend dat deze aantallen waarschijnlijk niet
zullen worden gehaald. Dat heeft te maken met het gegeven dat veel aangemelde plannen
in werkelijkheid niet doorgaan. Als ook onzeker, maar meer realistisch scenario wordt er
rekening mee gehouden dat het aantal nieuwbouwwoningen uiteindelijk uitkomt op 660 in
de periode tot 2010 (zie tabel 5.3.b). Dit houdt een jaarlijkse toevoeging in van ruim 90
woningen.
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Tabel 5.3 Woningbouw in de gemeente Zundert
a: Op basis van planningslijst van 2007
2008-2012
aantal
%
huur eengezins
35
4%
huur meergezins
(appartementen)
9%
84
koop eengezins
koop meergezins
(appartementen)
Totaal

411

44%

393
923

43%
100%

Bron: Planningslijst woningbouw Gemeente
Zundert.
Voor de jaren 2013-2017 zijn nog 85 woningen
gepland en voor de jaren daarna nog 75.

b: Op basis van de opgave oktober 2008:
2003-2010
aantal
%
huur eengezins
29
4%
huur meergezins
(appartementen)
14%
92
koop eengezins
koop meergezins
(appartementen)
Totaal

329

50%

210
660

32%
100%

Bron: Gemeente Zundert

Bij vergelijking van de nieuwbouw met het kaderstellend woningbouwprogramma 20062010 valt op dat, hoewel het totaal aantal woningen in de nieuwbouw hoger is, één type
duidelijk achterblijft. Volgens het woningbouwprogramma zouden 80 grondgebonden
(eengezins)huurwoningen gebouwd moeten worden, die voor senioren geschikt waren. In
de periode 2003-2010 bedraagt dit aantal echter 29. Dit aantal verschilt aanzienlijk van
het kaderstellende bouwprogramma. De vraag luidt dan of zich een beleidswijziging heeft
voorgedaan (waarvan beleidsdocumenten ontbreken) of dat een andere verklaring van
toepassing is.
Een verklaring kan liggen in de wijze waarop de gemeente tot bouwplannen komt. Hierbij
worden geen afspraken gemaakt over te bouwen woningtypen maar over de doelgroepen
voor wie de woningen worden bestemd. Zoals gezegd gaat het BBSC uit van een verdeling
van 35-45-20% voor resp. starters, senioren en de middengroep (35-54 jaar). De
gemeente brengt dit in praktijk door ontwikkelaars de opdracht mee te geven dat (bij
voorkeur per bouwplan of reeks bouwplannen) de woningen voor deze doelgroepen
worden bestemd (met uitzondering van kleine projecten, waar een dergelijke verdeling
ontwerptechnisch niet goed mogelijk is). De gemeente toetst vervolgens op grond van
woningtype, m3 en grondoppervlakte of de verdeling geschikt is voor de doelgroepen. Bij
het afgeven van de bouwvergunning wordt elke woning gelabeld voor een (of soms enkele)
doelgroep(en). De gemeente monitort het aantal woningen dat voor de doelgroepen is
bestemd.
Bij oplevering biedt de ontwikkelaar de woningen aan de woningzoekenden op de
betreffende lijsten (starters, senioren, middengroep) aan. Indien vanuit die lijsten te
weinig belangstelling is, worden de woningen aan woningzoekenden op andere lijsten
aangeboden. Eerst uit woningzoekendencategorie 1, dan 2, etc., t/m 5 (woningzoekenden
van buiten Zundert zonder binding; zie ook par. 4.3.2). Er wordt niet gemonitord bij welke
doelgroepen de woningen uiteindelijk terechtkomen.
Ondanks het formuleren van een kaderstellend bouwprogramma wordt deze dus niet meer
betrokken bij de beoordeling van de plannen van de ontwikkelaars. Bij de beoordeling ligt
het accent bovenal op de financiële en planologische haalbaarheid. In de interviews met
medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie werd aangegeven dat toetsing aan de
uitgangspunten van het kaderstellend bouwprogramma dan niet meer plaatsvindt.
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Figuur 5.3 Planningscapaciteit van nieuwbouwwoningen, gemeente Zundert
Planningscapaciteit 2008-2012
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Bron: planningslijsten gemeente Zundert

5.3.2. Woningbouw naar prijsklassen
In 2005 verschenen de planninglijsten woningbouw voor de periode 2006 tot 2016. Deze
geven onder andere aan in welke prijscategorieën men woningen wil bouwen. De
koopwoningen moeten overwegend in het middensegment (€ 163.500 tot € 275.000)
gebouwd worden. De huurwoningen in het goedkope segment (tot € 475 per maand).

Tabel 5.4 Woningbouwprogramma naar prijsklasse 2006 tot 2016
aantal
%
koop
goedkoop (tot € 163.500)
198
19%
middelduur
456
44%
duur (vanaf € 275.000)
211
20%
huur
goedkoop (tot € 475)
153
15%
middelduur
25
2%
duur (vanaf € 605)
0%
0
Totaal
1043
100%
Bron: planningslijsten gemeente Zundert
De gemeente houdt niet bij tegen welke prijzen de opgeleverde woningen uiteindelijk
worden aangeboden. Toetsing van de nieuwbouw naar de prijsklassen is dus niet mogelijk.

5.4. Resumé



Het aantal opgeleverde woningen is in de afgelopen jaren aan sterke fluctuatie
onderhevig.
In de periode tot 2003 heeft de nadruk gelegen op de bouw van
eengezinskoopwoningen. In de periode 2003-2007 is dat enigszins verschoven in de
richting van huurwoningen en meergezinswoningen (appartementen). De periode 2008
en verder laat wederom een sterke nadruk op de koopsector zien, maar dan veel
sterker op de meergezinswoningen (appartementen). Vanuit ambtelijke zijde wordt
hierbij aangetekend dat deze opgave herzien zal worden op grond van het
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voorgenomen nieuwe woningbehoeftenonderzoek. Vooralsnog zijn dit echter de cijfers
die voor de komende jaren worden aangehouden.
Het aantal geprogrammeerde woningen is sterk toegenomen.
De bouw van eengezinshuurwoningen (bestemd voor senioren) blijft achter bij de
doelstellingen van het kaderstellend bouwprogramma.
Voor de periode tot 2016 zijn de bouwprogramma’s ook naar prijsklassen opgegeven
door de gemeente Zundert. Binnen de koopsector overheerst het middeldure segment
(tussen €163.500 en €275.000); binnen de huursector het goedkope segment (tot €
475).
De gemeente betrekt de prijsniveaus van de woningen slechts op zeer globale wijze bij
het beoordelen van bouwplannen. Dit gegeven wordt ook niet gemonitord. Vanuit
ambtelijke zijde is aangegeven dat wel wordt gelet op het volume van de woningen en
de oppervlakte van de percelen om een inschatting te maken van de uiteindelijke
kosten. Omdat echter geen prijsniveaus zijn verbonden aan woningen voor starters, de
middengroep en senioren, vindt hierop verder geen sturing plaats. Woningvolumes
worden wel in het oog gehouden, maar er ontbreekt een geschikt toetsingskader om
deze te beoordelen.
Bouwen binnen strakke contouren is duurder dan bouwen ‘in het weiland’. Men krijgt te
maken met sloop van bestaande panden, reiniging van gronden, lange
planvormingsprocedures door insprekende omwonenden en beperkingen vanwege de
gebouwde omgeving; de woningcorporatie acht het niet mogelijk om tegen deze
meerkosten voor de doelgroep betaalbare woningen te bouwen.
Er is niet direct een koppeling te leggen tussen beleidsvoornemens en de monitoring
daarvan. Immers, de sturing vindt plaats op toewijzing van doelgroepen in de
nieuwbouw, terwijl monitoring van de realisatie alleen plaatsvindt op basis van
woningtypen in het woningbouwprogramma (planningslijsten van de gemeente
Zundert).
De monitoring van de aandelen woningen voor starters, senioren en overige
huishoudens is uitsluitend gericht op de labeling van de woning bij nieuwbouw. Op dat
moment wordt bepaald of een woning bestemd is voor starters, senioren, de
middengroep of een mix van enkele groepen10. Of de woning uiteindelijk ook door deze
doelgroepen worden betrokken wordt niet gemonitord. Hierdoor is het evalueren van
de resultaten van het beleid niet mogelijk.
Hetzelfde geldt voor de prijzen van de nieuwe woningen. Hoewel de gemeente
doelstellingen formuleert op het niveau van prijsklassen van de nieuwbouw, registreert
zij niet tot welke prijsklassen de opgeleverde woningen behoren. Toetsen van de
doelstellingen is daarmee niet mogelijk.

Zie bijvoorbeeld het overzicht “Initiatieven Commissie Grondgebied 5-2-07” van de gemeente Zundert.
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6.

Nieuwbouw: de gekozen strategie

6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk staat de gekozen nieuwbouwstrategie centraal. De gemeente Zundert
heeft besloten deel te nemen aan de BBSC-pilot, in de veronderstelling op die manier
(meer) woningen te realiseren die goed aansluiten op de woonbehoeften van de inwoners.
Nagegaan wordt welke de effecten (zouden) zijn geweest van deze strategie en van een
alternatieve strategie waarbij de nieuwbouw zich zou hebben ontwikkeld zoals in enkele
omliggende gemeenten die niet aan BBSC hebben deelgenomen.
6.1.1. Het kiezen van een nieuwbouwstrategie
Het bouwen van nieuwe woningen is maar één manier is om vraag en aanbod in
kwalitatieve zin bij elkaar te brengen. In deze analyse komt aan de orde op welke wijze
vraag en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden. Vervolgens komt de keuze aan de
orde die Zundert hierbinnen heeft gemaakt.
Gangbare manieren om vraag en aanbod af te stemmen zijn:

Nagaan hoe de huidige voorraad in de gemeente is samengesteld, welke woningen
worden gewenst door de ingezetenen en welke verschillen (tekorten en overschotten)
zich hiertussen voordoen. Deze stap is door de gemeente Zundert uitgevoerd in het
woningmarktonderzoek dat in 2005 is gehouden.

Nagaan op welke manier de tekorten en overschotten kunnen worden beperkt. Het
resultaat moet zijn dat woningen beschikbaar komen die in hun totaliteit meer
aansluiten bij de wensen en (financiële) mogelijkheden van de inwoners van een
gemeente. Nieuwbouw is daarbij één middel. Ook valt te denken aan bijvoorbeeld:
o aanpassing van de bestaande voorraad woningen (kwaliteitsverbetering of
aanpassing ten behoeve van een specifieke doelgroep, zoals senioren),
o veranderen van eigendomsverhouding (verkoop van huurwoningen);

Vaststellen van een bouwprogramma waarmee tekorten op de woningmarkt kunnen
worden ingevuld;

Uitwerken van voorwaarden waaronder de woningen uiteindelijk ook bij de juiste
huishoudens terechtkomen, zoals:
o aanpassen van de woonruimteverdelingsregels;
o beïnvloeden van prijs van woningen (hoogte van de grondprijs; een lagere
huurprijs dan de markthuur in rekening brengen) of financieel
ondersteunen van doelgroepen (zoals de startersubsidie), zodat woningen
voor hen bereikbaar worden.
o Voeren van een communicatiebeleid (nieuwsbrieven, krantenberichten,
website) waardoor de betrokken huishoudens goed worden geïnformeerd
over de te zetten stappen en op de juiste momenten de noodzakelijke actie
kunnen ondernemen.

Na verloop van tijd nagaan in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd en of
tekorten en overschotten zijn afgenomen en of het beleid eventueel moet worden
bijgesteld.
De wijze waarop maatregelen worden ingevuld is afhankelijk van de geconstateerde
tekorten enerzijds en de mogelijkheden om hierop aansluitende maatregelen te treffen
anderzijds. Een tekort aan goedkope koopwoningen is bijvoorbeeld vanwege de gestegen
bouw- en grondkosten niet te compenseren door het bouwen van nieuwe goedkope
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woningen Zo wordt vraag naar goedkope eengezinskoopwoningen in de praktijk nogal eens
ingevuld door het verkopen van oudere eengezinshuurwoningen.
Indien wordt gekozen voor nieuwbouw als (aanvullende) strategie kunnen wederom twee
wegen bewandeld worden:



Direct bouwen voor de vraag van de actieve woningzoekenden;
Bouwen voor wat de woningmarkt per saldo tekort komt (en daarmee indirect bouwen
voor de vraag van de woningzoekenden).
Met de laatste benadering wordt (in tegenstelling tot de eerste) ook rekening gehouden
met verhuizingen die zich binnen de gemeente zullen voordoen (en die worden gestuurd
door de samenstelling van de nieuwbouw), doorstroming dus.

De strategie van Zundert
In de voorgaande hoofdstukken kwam al naar voren dat voor starters en senioren binnen
het woonbeleid van Zundert de meest concrete beleidsdoelen zijn geformuleerd. Met name
wordt gesteld dat starterswoningen nodig zijn om te voorkomen dat de starters de
gemeente noodgedwongen moeten verlaten. De beleidsdoelen richtten zich voor starters
op driekamer-etagewoningen en mogelijkheden voor zelf te bouwen eengezinswoningen in
de koopsector11. Voor senioren waren huurappartementen en kleine gelijkvloerse
bungalows voorzien.
De gemeente Zundert heeft zich in het BBSC-beleid ten doel gesteld het bouwen van een
groot aantal nieuwe woningen te bevorderen en daarmee direct in te spelen op de vraag
van concreet benoemde doelgroepen. Het beleid was minder gericht op de balans van
vraag en aanbod op de lokale woningmarkt. Monitoring op dit vlak (sluit de nieuwbouw aan
op de in het woningbehoeftenonderzoek geconstateerde vraag) heeft niet plaatsgevonden.
Dit roept de vraag op hoe deze keuze beoordeeld moet worden. Dit vraagt om
beantwoording van de volgende vragen:
1. Wat is het directe aanbod (nieuwbouw) en het indirecte aanbod (inclusief doorstroming)
van het BBSC-beleid en wat betekent dat voor de onderscheiden doelgroepen?
2. Wat zou het effect zijn geweest van het NIET deelnemen aan de BBSC-pilot, maar een
bouwprogrammering had aangehouden zoals andere, vergelijkbare gemeenten in de
omgeving?

6.2. Nieuwbouw en doorstromingseffecten
Elke nieuwgebouwde woning brengt een keten van verhuizingen op gang. De verhuisketen
wordt pas gesloten zodra een starter een woning betrekt en zelf geen woning achterlaat.
Voor de gemeentelijke woningmarkt heeft ook een zich vestigend huishouden (dat van
elders afkomstig is en daar een woning achterlaat) een vergelijkbaar effect: binnen de
gemeente komt geen woning meer vrij. Doorstromingsprocessen zijn naast de nieuwbouw
medebepalend voor het aantal huishoudens dat zijn woonsituatie kan verbeteren en wie
dat dan zijn.

11

Plan van Aanpak BBSC, 2003
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Voorbeeld
Stel dat een seniorenwoning wordt opgeleverd met een huurprijs van € 780,-. Een
(alleenstaande) oudere vrouw trekt daarin en laat een vrijstaande woning van € 350.000achter. Deze woning wordt gekocht door een gezin met wat oudere kinderen en een
redelijk hoog inkomen. Zij laten binnen Zundert weer een eengezinswoning in een rij
achter, die voor € 185.000 wordt gekocht door een starter.
In termen van verhuisketens: de bouw van de seniorenwoning heeft drie verhuizingen
opgeleverd (De ketenlengte is dus 3).

Wèlke verhuisketens zich voordoen op een woningmarkt is afhankelijk van de omvang en
samenstelling van nieuwbouw. Het zal duidelijk zijn dat voor de ene (nieuwbouw)woning
de verhuisketen er anders uitziet dan voor de andere. De kans dat een vrijstaande
koopwoning uit de hoogste prijsklasse een starter trekt is gering, waardoor deze woning
een langere verhuisketen teweeg zal brengen. Wanneer rechtstreeks woningen voor
starters worden gebouwd is de verhuisketen kort. De verhuizende starters maakt zelf
immers geen woning leeg. Hoe zit het nu in de gemeente Zundert?

6.3. Verhuisketens in Zundert
Om inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de verhuisketens heeft een analyse
plaatsgevonden op basis van het WoonOnderzoek Nederland (WoON 2006)12. Hoe
verhuizen doorstromers13: van welk woningtype naar welke woningtype? In welke
woningen vestigen starters zich? Met behulp van de Markov-ketenanalyse14 is nagegaan
welke verhuisketens dan zullen ontstaan. Bepalend voor de lengte van de keten is onder
andere de populariteit van een woningtype bij starters. Naarmate deze hoger is, is de
ketenlengte korter15.
Dure koopwoningen (de categorie € 250.000 tot € 300.000) blijken de meeste
doorstroming in Zundert op te leveren. Zouden er honderd van dergelijke woningen
worden opgeleverd, dan komen er totaal (inclusief de nieuwbouwwoningen zelf) 295
woningen als vrijkomend aanbod op de markt. Hiervan zijn er 122 van hetzelfde type (de
100 nieuwbouwwoningen en 22 andere woningen van dit type). Daarnaast komen er naar
verwachting 34 koopwoningen van € 170.000-€ 210.000 en nog eens 34 van € 210.000250.000 vrij.
12

Deze analyse is gebaseerd op een referentieregio: niet- tot matig verstedelijkte gemeenten in de
woningmarktregio’s Roosendaal en Breda, waartoe ook Zundert behoort.
13
Definitie van begrippen. Doorstromer: huishouden dat van de ene naar de andere woning verhuist
binnen de gemeente. Starter: huishouden dat een woning betrekt binnen de gemeente, maar daarvoor
niet-zelfstandig in de gemeente woonde (en dus geen woning achterlaat. Vertrekker: huishoudens dat
een woning in de gemeente verlaat en naar een andere gemeente verhuist. Vestiger: huishouden dat
van een andere gemeente afkomstig is en een woning in de gemeente betrekt.
14
De Markov-ketenanalyse is een wiskundige methodiek om lange reeksen van keuzemogelijkheden
door te rekenen en wordt daarom vaak toegepast voor het analyseren van verhuisketens.
15
Het uiteindelijke woningaanbod wordt ook bepaald door woningen die vrijkomen doordat
huishoudens overlijden of onzelfstandig gaan wonen. Hiermee wordt bij het bepalen van verhuisketens
over het algemeen geen rekening gehouden; het is immers een autonoom proces, dat niet wordt
bepaald door de differentiatie van de nieuwbouw.
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Tabel 6.1 Verhuisketens per marktsegment in de regio West-Brabant
Deze woningen komen gemiddelde
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
vrij ... ketenlengte
... wanneer
(incl.
deze woningen
nieuwbouw)

9. 10. 11.

worden gebouwd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

huur egw tot 375
huur egw 375-450
huur egw 450-520
huur egw va 520
huur mgw
koop egw tot 170000
koop egw 170-210000
koop egw 210-250000
koop egw 250-300000
koop egw va 300000
koop mgw

2,14
2,41
2,43
2,12
2,39
2,70
2,40
1,74
2,95
2,92
2,25

1,46 0,27 0,10 0,09 0,04 0,03 0,06 0,01 0,01 0,03 0,03
0,43 1,46 0,13 0,03 0,13 0,13 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01
0,65 0,33 1,07 0,04 0,19 0,03 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02
0,03 0,06 0,02 1,01 0,02 0,04 0,13 0,10 0,07 0,33 0,31
0,31 0,33 0,12 0,02 1,22 0,04 0,11 0,07 0,05 0,09 0,03
0,24 0,55 0,19 0,01 0,08 1,25 0,17 0,16 0,01 0,01 0,03
0,22 0,48 0,11 0,01 0,15 0,11 1,15 0,03 0,02 0,03 0,08
0,03 0,07 0,02 0,00 0,02 0,02 0,15 1,26 0,02 0,02 0,12
0,07 0,15 0,04 0,09 0,05 0,05 0,34 0,34 1,22 0,49 0,11
0,06 0,12 0,03 0,01 0,03 0,09 0,23 0,44 0,14 1,61 0,16

0,07 0,16 0,04 0,02 0,05 0,10 0,32 0,09 0,17 0,18 1,04
Bron: WoonOnderzoek Nederland (2006) Regio’s Roosendaal en Breda, waarbinnen de niet- tot matig
verstedelijkte gemeenten (vergelijkbaar met Zundert).
*) De doorstroming is gebaseerd op verhuizingen in de regio zoals die uit het WoON-onderzoek
Nederland naar voren komen. Naar verwachting zijn de verhuisketens in Zundert korter, waardoor de
nieuwbouw uiteindelijk minder woningen vrijmaakt. Dit wordt veroorzaakt door het aantal vestigers
van buiten de gemeente dat de nieuwe woningen betrekt (zie Hst 5.3.3).

Dat de verhuisketen van de duurdere koopwoning zo lang is, hangt samen met de geringe
belangstelling van dit type onder met name starters. Voor een groot deel van hen is de
prijs te hoog. Maar ook vestigers uit andere gemeenten komen er verhoudingsgewijs
minder snel in terecht. Hetzelfde geldt voor de duurste eengezinswoningen. Nieuwbouw
van 100 van deze woningen levert naar verwachting uiteindelijk 292 verhuizingen op.
Andere conclusies uit de analyse van de verhuisketens:

De goedkope eengezinskoopwoningen hebben een verhuisketen die eveneens lang is
(270 vrijkomende woningen bij 100 nieuwbouw). Opmerkelijk weinig van deze
woningen gaan naar vestigers. Dit woningtype trekt vooral huishoudens uit
(middeldure) eengezinshuurwoningen.

De middeldure huurwoning is daarna de woning met de langste verhuisketen. Zouden
er honderd van dergelijke woningen worden opgeleverd, dan komen er totaal ruim 240
woningen als vrijkomend aanbod op de markt. Omdat deze woningen vallen onder de
distributieregels van de woonruimteverdeling en er bovendien veel wachttijd nodig is
om er voor in aanmerking te komen, komen starters en vestigers er niet of nauwelijks
in terecht. Het gaat met name om oudere doorstromers uit zowel huur- als koopsector.

Nieuwbouw van huurappartementen levert per 100 woningen gemiddeld zo’n 239
woningen aan aanbod op. Koopappartementen circa 225 woningen.

Het bouwen van koopwoningen van € 210.000- € 250.000 levert de kortste
ketenlengte op. Dit wordt vooral veroorzaakt door het grote aandeel vestigers in dit
woningtype.
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6.4. Doorstroming en de woonbehoefte van doelgroepen
6.4.1. De vraag van de doelgroepen in Zundert
Starters
Het woonbehoeftenonderzoek uit 2005 geeft inzicht in de vraag van doelgroepen naar
woningen. Daaruit blijkt dat starters vooral vraag (kunnen) uitoefenen naar koopwoningen
in de prijsklasse tussen € 150.000 en € 250.000. Binnen de bebouwde kom zijn deze
woningen niet eenvoudig te realiseren. Echter, door het accent te leggen op de bouw van
duurdere koopwoningen kunnen via de omweg van doorstroming toch (bestaande)
woningen voor starters op de markt worden gebracht. Verder vragen starters relatief veel
eengezinshuurwoningen16.
Middengroep
De middengroep (kleine huishoudens en gezinnen tussen 35 en 55 jaar) oriënteren zich
nog sterker op de koopsector. Zij richten zich overwegend op het duurdere segment (vanaf
€ 300.000). Deze woningen zijn realiseerbaar binnen de bebouwingscontouren van
Zundert. Voorwaarde is wel dat de middengroep ook woningen op deze locatie wenst. Dit
komt aan de orde bij de bespreking van de enquêtes die onder de woningzoekenden zijn
gehouden. Onder de kleine huishoudens in de middengroep is de voorkeur voor
meergezinswoningen wat groter dan onder de gezinnen.
Senioren
De senioren hebben ten slotte een geheel andere vraag. Circa 62% wenst een huurwoning,
waarvan overwegend meergezinswoningen en in een prijsklasse vanaf € 400. In de
koopsector is de vraag bescheidener dan die van de middengroep. Woningen vanaf
€ 400.000 worden slechts door een enkeling gevraagd. Daaronder is de range echter
breed: woningen van € 200.000 tot € 400.000 komen in aanmerking.
Tabel 6.2 Vraag naar huur- en koopwoningen per prijsklasse
Starters
Senioren
Middengroep
1-2 pers. gezinnen
Huur, subtotaal
15%
11%
8%
51%
< € 325
11%
4%
6%
8%
€ 325 – 400
18%
19%
4%
12%
€ 400 – 500
46%
53%
65%
40%
> € 500
25%
24%
25%
39%
Koop, subtotaal
73%
80%
88%
31%
< € 150.000
5%
3%
1%
1%
€ 150.000 - 200.000
19%
13%
5%
10%
€ 200.000 - 250.000
39%
25%
10%
34%
€ 250.000 - 300.000
16%
18%
16%
23%
€ 300.000 - 400.000
14%
21%
33%
26%
> € 400.000
6%
20%
36%
6%
Geen voorkeur
11%
9%
4%
18%
Bron: Woonbehoeftenonderzoek Companen uit 2005

16

Vanuit de gemeente wordt hierbij aangetekend dat het merendeel van de bestaande woningen te
duur is voor starters en niet voldoet aan hun woonwensen.
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Tabel 6.3 Vraag naar huur- en koopwoningen per woningtype *)
Middengroep
Starters

1-2 pers. gezinnen Senioren

huur eengezins**
huur meergezins (appartementen)
huur seniorenwoning***

13%
3%
1%

7%
3%
3%

7%
0%
2%

10%
15%
37%

koop eengezins
koop meergezins (appartementen)

79%
3%

78%
5%

87%
3%

12%
8%

koop seniorenwoning
Totaal

1%

5%

2%

17%

100%

100%

100%

100%

Bron: Woonbehoeftenonderzoek uit 2005 (Companen).
*) Huishoudens zonder voorkeur voor huur of koop zijn naar rato verdeeld.
**) Onder ‘eengezinswoningen’ worden alle laagbouwwoningen verstaan, inclusief grondgebonden
seniorenwoningen.
***) Seniorenwoningen kunnen zowel eengezins (laagbouw) als meergezins (gestapeld, appartement)
zijn. Uit de voorkeur voor het hebben van een tuin (53% wil dat wel, 47% niet) kan worden afgeleid
dat de helft van de ouderen grondgebonden wil wonen en de andere helft gestapeld. De totale vraag
van senioren naar appartementen kan daarmee worden geschat op circa 50%. De overige 50% heeft
een voorkeur voor een grondgebonden woning.

6.4.2. Het directe en indirecte aanbod aan woningen
In onderstaande tabellen is voor de BBSC-bouwperioden aangegeven welke gevolgen
realisatie heeft voor de tekorten en overschotten per marktsegment. Omdat over de
prijsklassen van de gerealiseerde woningen voor de genoemde periode geen informatie
beschikbaar was, zijn deze buiten beschouwing gelaten.

Tabel 6.4 Nieuwbouw en totaal aanbod (inclusief doorstroming) door het BBSCbeleid*
2003-2007

Nieuwbouw
huur eengezins
huur meergezins (appartementen)
koop eengezins
koop meergezins (appartementen)
Totaal %
Totaal aantal

2008-2012
Totaal
Totaal
aanbod
aanbod
(inclusief
(inclusief de
de nieuwnieuwbouw) Nieuwbouw bouw)

7%
28%
57%
9%

24%
16%
54%
6%

4%
9%
45%
43%

17%
6%
57%
20%

100%
385

100%
967

100%
923

100%
2348

Het effect van het bouwen binnen strakke contouren wordt in de periode 2008-2012 pas
echt duidelijk. Doordat dan veel op (dure) centrumlocaties wordt gebouwd, ligt het accent
sterk op het bouwen van (koop)appartementen. Hoewel eengezinshuurwoningen bijna niet
meer worden gebouwd, komen zij in de voorraad nog in redelijke mate vrij. Opmerkelijk is
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dat vanaf 2008 minder eengezinskoopwoningen worden gebouwd dan daarvóór, maar dat
deze vanwege het doorstromingseffect uiteindelijk toch vaker vrijkomen.
Hoe pakt de differentiatie nu uit voor de doelgroepen? In de periode 2003-2007 worden
relatief veel huurappartementen gebouwd, hetgeen vooral voor senioren van belang is. De
vraag van starters naar eengezinshuurwoningen kan via doorstroming worden beantwoord.
Voor deze groep komen echter te weinig eengezinskoopwoningen op de markt. Door de
middengroep worden meer eengezinskoopwoningen gewenst dan in het directe of indirecte
aanbod aanwezig is.
In de periode 2008-2012 verschuift het accent verder naar koopappartementen, terwijl
senioren vooral (betaalbare) huurappartementen wensen. Ook bij de andere doelgroepen
ligt de belangstelling niet bij dit woningtype. Door middel van doorstroming komen
weliswaar eengezinswoningen in de koop- en de huursector beschikbaar, maar de
toevoegingen sluiten nog maar voor een beperkt deel op de vraag van woningzoekenden
(senioren) aan.
De frictie tussen vraag en aanbod blijkt niet alleen uit de vergelijking van de nieuwbouw
met de behoeftenprofielen, maar sluit ook aan op signalen uit de markt dat voor de
nieuwbouw lang niet altijd voldoende belangstelling (uit Zundert zelf) aanwezig is.

6.4.3. Alternatief scenario
Zundert had ervoor kunnen kiezen NIET aan de BBSC-pilot deel te nemen. Het is de vraag
hoe het beleid er dan uitgezien zou hebben en welke doelgroepen daarbij gebaat zouden
zijn. Het is aannemelijk dat als Zundert niet aan het BBSC had deelgenomen er een beleid
was ontwikkeld, ongeveer zoals in nabijgelegen gemeenten met een vergelijkbare omvang.
Onderstaande tabel geeft voor Zundert en enkele kleine gemeenten in de omgeving (waar
geen BBSC-beleid is gevoerd) aan hoe de omvang en samenstelling van de nieuwbouw is
geweest.
Tabel 6.5 Nieuwbouw en woningvoorraad in Zundert in 2003-2007
Zundert BBSC
5 gemeenten*
Zundert
huur eengezins
0%
7%
11%
huur meergezins (appartementen)
2%
28%
4%
koop eengezins
73%
81%
57%
koop meergezins (appartementen)
25%
9%
4%
Totaal %
100%
100%
100%
Totaal aantal
146
385
1308
huishoudens in 2003
7880
nieuwbouw als % van het aantal
huishoudens
5%
* Gemeenten Woensdrecht, Steenbergen, Baarle-Nassau, Rucphen en Alphen-Chaam

34376
4%

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat Zundert vooral meer gestapelde woningen
(appartementen) heeft gerealiseerd (37%) dan de buurgemeenten (8%). Ook zijn meer
huurwoningen gebouwd (35%) dan in de drie andere gemeenten (14%). Een logisch
gevolg van het bouwen tussen bestaande bebouwing. Wanneer men zich beperkt tot de
BBSC-woningen worden nog steeds minder eengezinshuur- en koopwoningen gebouwd.
Wel zijn er meer koopappartementen gerealiseerd.
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Tabel 6.6 Betekenis alternatief scenario voor doorstroming
Totaal aanbod
Zundert
(inclusief de
(alternatief
2003-2007
nieuwbouw)
scenario)
huur eengezins
11%
23%
huur meergezins
(appartementen)
4%
4%
koop eengezins
81%
67%
koop meergezins
(appartementen)
5%
4%
Totaal %
100%
100%
Totaal aantal
439
1068
Dit resultaat komt redelijk overeen met de woonwensen van starters (vooral
eengezinskoopwoningen en een beperkt aandeel eengezinshuurwoningen; zie tabel 6.3).
Ook sluit de nieuwbouw aan bij de woonbehoeften van de middengroep. Omdat hun
inkomens naar verwachting echter hoger zijn dan die van de starters, is de haalbaarheid
van het bouwen van duurdere woningen voor deze groep binnen de bebouwde kom groter.
Voor senioren is het bouwprogramma echter ongewenst. Terwijl zij voor circa 50%
gestapelde woningen wensen, worden deze in het alternatieve scenario nauwelijks
gebouwd. Omdat deze ook in de bestaande woningvoorraad niet veel voorkomen, zijn zij
ook nauwelijks bij de doorstroming betrokken.
Concluderend geldt dat het alternatieve scenario gunstiger zou zijn geweest voor de
starters. Anderzijds pakt het BBSC-scenario gunstiger uit voor de senioren. De
middengroep heeft overwegend hetzelfde wensenpatroon als de starters, maar heeft door
de ruimere financiële mogelijkheden meer mogelijkheden op de Zundertse woningmarkt en
dus ook binnen de bebouwde kom.
Kwantitatieve effecten
In vergelijking om omringende gemeente heeft Zundert ook veel woningen gebouwd.
Terwijl de nieuwbouw tussen 2003 en 2007 in de vijf gemeenten in de omgeving 4% van
de voorraad bedroeg, was deze in Zundert 5%. In bouwprogramma voor de jaren 20082012 voor de gemeente Zundert wordt deze tendens echter aanzienlijk versterkt: er
worden nòg eens 2,5 maal zoveel woningen gebouwd als in de periode 2003-2007! Dit zou
een bouwproductie inhouden van 1,7% per jaar over de totale periode van 2003-2012.
Deze productie overstijgt hiermee ruim dat van de buurgemeenten (circa 0,8% per jaar)
maar zelfs dat van Nederland in de afgelopen 10 jaar (1,2% per jaar).
Een dergelijk hoog bouwtempo roept de vraag op of deze wel aansluit bij de
vraagontwikkeling in de lokale markt. Volgens vertegenwoordigers van de gemeente
Zundert komt in toenemende mate voor dat de nieuwe woningen worden toegewezen aan
huishoudens van buiten de gemeente Zundert, omdat er vanuit de gemeente zelf
onvoldoende belangstelling is (tegen de geldende voorwaarden). Van de zijde van de
gemeente wordt geschat dat bij de na 2007 opgeleverde projecten gemiddeld een
substantieel deel (20 à 30%) wordt betrokken door huishoudens uit andere gemeenten.
Het feitelijke percentage varieert met de gewildheid van de woningen. Ruime
appartementen in het centrum doen het goed; kleinere appartementen die wat verder van
het centrum zijn gelegen krijgen veel minder belangstelling. Vooral hierin vestigen zich
huishoudens uit andere gemeenten. Bij de woningen die tot en met 2007 zijn opgeleverd
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zijn de percentages echter veel lager. Zo kwamen woningen in bouwproject Hofdreef voor
slechts 3% ten goede aan huishoudens van buiten Zundert en van de overige locaties voor
13%17. Ofwel: Zundert groeit snel, maar in afnemende mate ten gunste van haar
inwoners.
Vanuit ambtelijke zijde is de kanttekening gemaakt dat het aantal nieuw te bouwen
woningen waarschijnlijk lager zal uitvallen. Zoals eerder aangegeven wordt er als meer
realistisch scenario rekening mee gehouden dat dit in de periode 2008-2010 op ruim 90
woningen per jaar zal uitkomen (1,15% van de woningvoorraad). Daarmee overtreft
Zundert de buurgemeenten nog steeds, maar ligt de groei iets onder het landelijke niveau.
Doordat bij de gemeente geen informatie beschikbaar is over de prijsklassen van de
opgeleverde woningen kon daarmee geen rekening worden gehouden bij het vergelijken
van vraag en aanbod. Daarom zal hieraan aandacht worden besteed in het volgende
hoofdstuk, waarin de bewoners van de nieuwbouw en de belangstellenden daarvoor aan
het woord komen.

6.5. Resumé








17

Bij het afstemmen van het aanbod aan woningen op de vraag heeft de gemeente zich
sterk gericht op nieuwbouw, terwijl ook de bestaande voorraad gedeeltelijk
mogelijkheden biedt om te voorzien in de vraag. Hierbij valt te denken aan het
geschikt maken (“opplussen”) van woningen voor senioren. Verder heeft bij het
bepalen van de nieuwbouwdifferentiatie de vraag van de actieve woningzoekenden een
belangrijke rol gespeeld en is minder sterk gelet op de doorstromingseffecten van de
nieuwbouw. Een deel van de woningzoekenden vraagt voorts goedkope woningen die
niet in de nieuwbouw kunnen worden gerealiseerd. Het blijkt echter dat vooral het
bouwen van eengezinskoopwoningen vanaf € 250.000,- veel woningen in het
goedkopere segment vrijmaken. Goedkope koopwoningen leiden weer tot het
beschikbaar komen van eengezinshuurwoningen.
In de periode 2003-2007 zijn relatief veel huurappartementen gebouwd, hetgeen
vooral voor senioren van belang is. In deze periode zijn weinig koopappartementen
voor deze groep gebouwd. De vraag van starters naar eengezinshuurwoningen kan
maar gedeeltelijk via doorstroming worden beantwoord. Voor deze groep komen in
deze periode echter te weinig eengezinskoopwoningen op de markt. Door de
middengroep worden meer eengezinskoopwoningen gewenst.
In de periode 2008-2012 verschuift het accent verder naar koopappartementen, terwijl
senioren vooral (betaalbare) huurappartementen wensen. Het is niet waarschijnlijk dat
vanuit Zundert voldoende belangstellenden voor deze appartementen zullen zijn.
Het totaal aantal gebouwde c.q. te bouwen woningen in Zundert is veel hoger dan in
omringende gemeenten en dan gemiddeld in Nederland. Het tempo sluit niet aan bij de
vraagontwikkeling, waardoor woningen aan huishoudens van buiten de gemeente
Zundert worden verkocht. Ook in de recentelijk bijgestelde planning voor de periode
2008-2010 is het aantal te bouwen woningen ruim hoger dan de buurgemeenten en
bereikt het bijna (1,15%) het landelijke gemiddelde (1,20% van de bestaande
voorraad per jaar).

Overzichten opgeleverde nieuwbouw en herkomst van de bewoners.
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7.

De burgers zelf aan het woord

7.1. Inleiding
Om na te gaan of het nieuwbouwbeleid van de gemeente heeft bijgedragen aan het
beschikbaar komen van een woningaanbod dat aansluit op de woningbehoeften van de
huishoudens in Zundert, zijn twee enquêtes gehouden onder respectievelijk de bewoners
van nieuwbouwwoningen (de 'bewoners') en degenen die daarvoor ingeschreven staan of
hebben gestaan, maar niet naar een van de nieuwbouwwoningen zijn verhuisd (de
'belangstellenden'). Met behulp van deze enquêtes wordt getoetst wat de huishoudens zelf
vinden van de mogelijkheden om te verhuizen naar de door hen gewenste woning.

7.2. Enquête onder de bewoners
7.2.1. Inleiding
De enquête onder de bewoners is door 40 respondenten ingevuld. De enquête is verstuurd
aan 155 huishoudens in Zundert en Rijsbergen. De respons bedraagt hiermee 26%. Met dit
aantal terugontvangen formulieren kan een indruk verkregen worden van de totale groep
bewoners van nieuwe woningen. Het aantal maakt het echter niet mogelijk om de
resultaten uit te werken voor verschillende groepen respondenten.
7.2.2. De bewoners en hun woningen
De respondenten zijn overwegend tweepersoonshuishoudens. De starters en senioren zijn
het meest vertegenwoordigd. De respondenten zijn vooral afkomstig uit de Zundert en
Rijsbergen. Van de bewoners woonden er zeven voor de verhuizing buiten de gemeente
Zundert.
Tabel 7.1 Relatie tussen oorspronkelijke verhuiswens en woning waarheen men
feitelijk verhuisd is (eigendom, prijsklasse)*
Verhuisd naar:
Totaal

Oorspronkelijke wens:
Huur tot € 450
Huur € 450 - € 520
Huur vanaf € 520
Koop tot € 170.000
Koop €170.000 - €
250.000
Koop vanaf € 250.000

15
16

Totaal

40

Huur
tot
€450

1
5
1
2

Huur
€450 tot
€520

2

Huur
vanaf
€520

Koop
Koop
Koop tot €170.000vanaf
€170.000 € 250.000 € 250.000

1
2

1
1

2

2

0

1

0

7

8
16

8

29

Leeswijzer: 7 huishoudens hadden oorspronkelijk belangstelling voor een middeldure koopwoning
(tussen €170.000 en €250.000) en zijn daar ook terechtgekomen. Ook is één huishouden in dit
woningtype komen wonen dat aanvankelijk een huurwoning vanaf €520 per maand wenste (zie de een
na laatste kolom in de tabel).
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Niet alle bewoners van nieuwe woningen hebben uiteindelijk de woning betrokken waar
hun eerste voorkeur naar uitging. Bijna alle bewoners zijn in koopwoningen
terechtgekomen, overwegend in de prijsklasse vanaf € 250.000.-. Van de 40 bewoners
hadden er vier een voorkeur om te gaan huren, terwijl zij in een koopwoning terecht zijn
gekomen. Onder degenen de die een koopwoning wilden, zijn 10 huishoudens duurder
terechtgekomen dan men voor ogen had. Hoewel deze scheefheid tussen wens en
werkelijkheid geen vreemd verschijnsel is in het zoek- en verhuisgedrag op de
woningmarkt, is het mogelijk dat een goedkoper aanbod van koopwoningen wat meer had
aangesloten bij de wensen van de huishoudens.
Het woningtype dat men oorspronkelijk wenste, heeft men over het algemeen ook
gerealiseerd.
Een
klein
aantal
bewoners,
dat
opteerde voor (goedkopere)
eengezinswoningen in een rij, zijn in een (half)vrijstaande woning terechtgekomen. Een
ander verschil tussen wens en werkelijkheid doet zich voor bij degenen die een kavel
wilden gaan bebouwen. Deze groep van 15 bewoners heeft een kant-en-klare
(half)vrijstaande woning betrokken.
Tabel 7.2 Relatie tussen oorspronkelijke verhuiswens en woning waarheen men
feitelijk verhuisd is (woningtype)*
Verhuisd naar (aantallen woningen)

Oorspronkelijke wens
Eengezinswoning in een rij
Vrijstaande woning / 2^1kap
Appartement
Een kavel
Anders
Totaal

Eengezins- Vrijstaande
woning in een woning/
rij
2^1kap

Totaal

4
14
12
18
1
49

1

1

Appartement

3
14
3
15
35

9
1
1
11

Een kavel

2
2

* Het totaal (49) is groter dan het aantal respondenten (40) omdat men méér antwoorden kon geven
bij de ‘oorspronkelijke verhuiswens’.

Verder heeft bijna de helft van de bewoners van de nieuwe woningen oorspronkelijk een
voorkeur voor een locatie aan de rand van de woonplaats. Bij het beleid van bouwen
binnen strakke contouren heeft men water bij de wijn gedaan en (noodgedwongen)
gekozen voor een meer centrale locatie. Opmerkelijk is verder dat de huishoudens die zijn
verhuisd voor het grootste deel nog niet eerder op zoek waren naar andere woning. Het is
het nieuwbouwbeleid geweest die de latent aanwezige verhuiswens manifest heeft
gemaakt.
De meeste huishoudens zijn actief geweest op de woningmarkt door zich in te schrijven bij
makelaars en bij de gemeente. Dit beeld sluit aan bij de systematiek van
woonruimteverdeling in de gemeente, waarbij de nieuwbouw via een intekenlijst wordt
verdeeld. Minder vaak zocht men via internet, advertenties, de woningcorporatie,
informatieborden of via vrienden en kennissen.

7.2.3. Zijn de bewoners nu tevreden over een huidige woning?
Zoals hiervoor is weergegeven, had een deel van de bewoners een voorkeur voor een
ander woningtype dat men uiteindelijk heeft betrokken. Bijna een kwart van de bewoners
vindt dan ook dat de huidige woning niet is wat men zocht. De redenen daarvan zijn
aangegeven:
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enkele bewoners hadden liever in een begane-grondwoning van Zorgvoorwonen
gewoond in plaats van in een appartement.
anderen wilden een vrijstaande woning, maar men is in een twee-onder-eenkapwoning terechtgekomen.
ook wilden bewoners liever een kavel in plaats van een kant-en-klare woning.

Over het algemeen is men echter zeer tevreden over de huidige woning. Slechts 10% geeft
een rapportcijfer 7 of lager. Wanneer deze woning er niet was geweest zou men over het
algemeen op zoek zijn gegaan naar een vergelijkbaar type in de gemeente Zundert. Dat
had men liever gedaan dan een woning zoeken buiten Zundert.
Verscheidene bewoners hebben eerder aanbod aan zich voorbij laten gaan omdat zij het
woningaanbod niet geschikt vonden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

men wilde een kavel en geen kant en klare woning;

de locatie was niet geschikt;

men zocht een seniorenwoning op de begane grond;

de woningen in het aanbod waren te duur of te klein.

7.2.4. Informatieverstrekking
Over de informatie die men heeft ontvangen over de nieuwbouw in de gemeente is men
over het algemeen redelijk te spreken. Men beoordeelt deze in een minderheid van de
gevallen als "slecht". Aandachtspunten vindt men:

dat men een korte termijn had om te beslissen,

dat men zelf naar de makelaar moest gaan,

dat men eerder geïnformeerd had willen worden.
Over het algemeen prijst men de beschikbaarheid van de relevante informatie, de
duidelijkheid van de beschrijving en de voorlichtingsavonden bij de makelaar.

7.3. (Nog) niet geslaagde woningzoekenden
7.3.1. Inleiding
In het onderzoek zijn huishoudens benaderd die ingeschreven staan (of hebben gestaan),
maar niet naar een nieuwbouwwoning in de gemeente zijn verhuisd. Ruim 300 van de
1.100 huishoudens die belangstelling hebben (gehad) voor nieuwbouw in Zundert, hebben
de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Dit is voldoende voor het trekken van conclusies
over de groep “niet-geslaagde woningzoekenden” als geheel. Bovendien maakt dit aantal
het mogelijk de drie doelgroepen van het beleid onderling te onderscheiden, waarbij de
conclusies nog steeds voldoende statistische betrouwbaarheid18 hebben.
7.3.2. Huishoudenskenmerken
De niet-geslaagde woningzoekenden zijn vaak starters (41%). Daarna volgt de
middengroep (35%) en de groep senioren (23%). De categorie “starters” is onder de
woningzoekenden bijna tweemaal zo groot als de categorie “senioren”. Hierbij speelt een
rol dat in het nieuwbouwbeleid vanaf 2006 veel nieuwbouwwoningen voor senioren zijn
18

“Statistische betrouwbaarheid” heeft betrekking op de kans dat de antwoorden in de enquête door
toeval tot stand zijn gekomen. Dit zou het geval zijn wanneer herhaling van het onderzoek andere
resultaten zou opleveren. Met de huidige respons is dit niet het geval.
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opgenomen, hetgeen aansluit op de in de Woonvisie geconstateerde woningbehoeften voor
de doelgroepen.
Verder bestaan de niet-geslaagde woningzoekenden voor het grootste deel uit
tweepersoonshuishoudens en woont men overwegend in Zundert of Rijsbergen. Daarnaast
woont 30% in de kleinere kernen in de gemeente en circa 6% buiten de gemeente.

7.3.3. De gewenste woningen
De starters die een enquête hebben ingevuld, opteren vooral voor koopwoningen,
voornamelijk in de prijsklasse van € 170.000 tot 250.000. Van de starters zoekt 15% een
huurwoning. Bij de middengroep echter, is de voorkeur het sterkst voor het duurste type
koopwoning: vanaf € 250.000. Slechts 6% van hen wil huren. De senioren lijken in hun
voorkeuren weer sterker op starters: 23% wil een huurwoning en in de koopsector
overheerst de voorkeur voor het prijssegment van € 170.000 tot € 250.000.
Wel is er een groot verschil tussen starters en senioren in het gewenste woningtype:
Starters willen vooral (half) vrijstaand wonen, een kavel gaan bebouwen of een
eengezinswoning in een rij gaan bewonen.
Tabel 7.3 Belangstelling voor woning (eigendom en prijs) in %
Voor
Voor
senioren
starters
vanaf 55
tot 35
Voor de
jaar
jaar
middengroep
Huurwoning tot € 450,- per maand
7
2
5
Huurwoning tot € 450,- tot € 520,2
12
6
Huurwoning vanaf € 520,- per maand
2
2
6
Koopwoning tot € 170.000,12
6
33
Koopwoning € 170.000 - € 250.000,33
40
41
Koopwoning vanaf € 250.000,49
31
11
Totaal %
100
100
100
Totaal aantal
106
70
126

Totaal
5
6
3
21
38
27
100
302

De senioren kiezen voor het appartement als woonvorm, maar daarnaast ook voor de
categorie 'anders'. Uit de antwoorden op de open vragen wordt duidelijk dat zij hieronder
over het algemeen 'seniorenwoningen' verstaan: laagbouwwoningen die geschikt zijn voor
ouderen. Deze woningen zijn binnen het BBSC-beleid niet gebouwd. Wel zijn 18 van deze
woningen in de planning. Voorts richt hun belangstelling zich op (half)vrijstaande
woningtypen: zowel vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en kavels worden
door de senioren gewenst.
Het valt hierbij op dat de belangstelling van starters voor appartementen kleiner is (circa
30%) dan uit het woonbehoeftenonderzoek uit 2005 naar voren kwam. De verklaring van
het verschil kan gezocht worden in het gegeven dat in tussentijd vooral appartementen
zijn gebouwd, waardoor de senioren met deze wens van de lijst woningzoekenden zijn
verdwenen.
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Tabel 7.4 Belangstelling voor woningtype in %
Voor
starters tot
35 jaar
Eengezinswoning in een rij
Vrijstaande woning / Tweeonder-één-kap
Appartement
Een kavel
Anders (seniorenwoningen)
Totaal %
Totaal aantal

Voor
senioren
vanaf 55
jaar

Voor de
middengroep

Totaal

24

4

1

14

35
10
31
0

44
5
44
3

24
31
21
23

36
12
33
5

100
126

100
106

100
70

100
302

Het aanbod lijkt door de starters ruimer te worden ervaren dan door senioren. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit het aantal malen dat men bericht heeft gehad dat men voor een woning in
aanmerking komt. Van de starters heeft 27% minimaal eenmaal per jaar hierover bericht
ontvangen, van de senioren slechts 16%. Men heeft echter lang niet altijd gebruik gemaakt
van het aanbod. De meest genoemde reden hiervoor is dat men de nieuwbouw te duur
vindt. Dit argument geldt vooral voor starters. De middengroep en de senioren
benadrukken vaker dat het soort aanbod hen niet aanspreekt. Andere redenen zijn dat
men een kavel wil, dat het aanbod te vroeg komt of op een verkeerde locatie staat. Met
name de middengroep en de starters noemen dit argument. De locatie is voor senioren
zelden een probleem. Het binnenstedelijke bouwen dat met het bouwen binnen strakke
contouren samenhangt, ligt hen klaarblijkelijk beter.
Tabel 7.5 Waarom heeft men geen gebruik gemaakt van het aanbod? (in %)
Voor
senioren
Voor de
Voor
vanaf 55
middenstarters tot
jaar
groep
35 jaar
Totaal
Nieuwbouw te duur
13
20
22
29
Soort aanbod
12
22
22
17
Wil (grote) kavel
10
19
10
13
Weinig aanbod
12
11
8
11
Aanbieding kwam te vroeg
2
8
9
14
Verkeerde locatie
6
14
4
8
Elders huis gevonden
7
5
4
6
Kwamen niet in aanmerking
2
4
2
3
Wel gebruik gemaakt
3
2
0
2
Woon nog goed zo (zelfstandig)
1
2
4
2
Nieuwbouw klein en duur
1
2
4
2
Persoonlijke situatie
2
2
2
2
Te klein
1
4
0
2
Geen seniorenwoningen gebouwd
(laagbouw met tuintje)
0
0
8
1
Nog niet lang ingeschreven
1
0
2
1
Totaal %
100
100
100
100
Totaal aantal respondenten
90
47
255
118
* De vraag is door 47 respondenten niet beantwoord, o.a. omdat men geen eerder aanbod heeft
gekregen
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Ook blijkt dat de senioren ten tijde van het onderzoek vaker (88%) nog steeds
ingeschreven zijn voor een nieuwbouwwoning dan starters (75%). Van de laatste groep
was een groter deel al verhuisd naar elders of naar een woning in de bestaande voorraad.
Nog duidelijker komt de krapte op de woningmarkt voor senioren naar voren in het oordeel
over het aanbod. Terwijl 93% van de senioren het aanbod als 'krap' omschrijft, geldt dit
voor 73% van de starters.
Tabel 7.6 Oordeel over aanbod aan woningen in Zundert (in %)

Krap
Niet krap maar ook niet
ruim
Ruim

Voor starters
tot 35 jaar
73

Totaal %
Totaal aantal

Voor
senioren
Voor de
middengroep vanaf 55 jaar
81
93

26

18

Totaal
81%

5

18%

1

1

2

1%

100%

100%

100%

100 %

126

106

70

302

Tabel 7.7 Motivering van het oordeel over het aanbod in Zundert (in %)*
Voor
starters tot
35 jaar

Voor de
middengroep

Voor
senioren
vanaf 55
jaar

Totaal

22
39
22

54
10
18

20
23
17

32
26
20

4
0
0

10
0
2

0
20
11

5
4
3

4
3
1
1
1
0
0

0
2
2
2
0
0
0

3
0
0
0
0
3
3

3
2
1
1
1
1
1

1

0

0

1

100
72

100
50

100
35

100
157

Te weinig kavels
Te duur
Weinig aanbod
Te
weinig
vrijstaande
woningen
Te weinig seniorenwoningen
Patiowoningen
Geen interessante projecten
bekend
Nieuwbouw klein en duur
Teveel starterswoningen
Niet in aanmerking
Sneller bouwen
Teveel appartementen
Weinig appartementen
Projectontwikkelaars uitsluiten
Totaal in %
Totaal aantal

*) Gerubriceerde antwoorden op basis van open vraag in de enquête. De vraag is door 145
respondenten niet beantwoord.

De belangrijkste reden waarom men nog geen geschikte woning heeft gevonden in de
gemeente Zundert is voor starters vooral gelegen in de prijs van het aanbod, samen met
"het ontbreken van geschikt aanbod". De senioren noemen juist het ontbreken van
"ouderenwoningen" als reden waarom men nog steeds niets heeft gevonden.
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Terugkeren naar Zundert?
Ongeveer 10% van de niet-geslaagde woningzoekenden voor een woning in Zundert heeft
de gemeente inmiddels verlaten. Opmerkelijk is dat driekwart van hen aangeeft dat men in
Zundert zou zijn blijven wonen indien daar een geschikt woningaanbod was geweest. Een
iets kleinere groep (70%) zou zelfs willen terugverhuizen indien geschikt aanbod
beschikbaar is.
Informatie
De informatie over het nieuwbouwbeleid van de gemeente Zundert wordt door de helft als
“niet goed en niet slecht” beoordeeld. De overigen zijn gelijkmatig verdeeld over “goed” en
“slecht”. Een zeer gemengd beeld dus. Degenen die kritiek hebben noemen de informatie
onvolledig, onduidelijk. Met name wijst men hierbij op de onduidelijkheid over de positie op
de inschrijflijst en de gehanteerde procedures bij het toewijzen van de woningen.
Suggesties voor het beleid
De belangstellenden hebben ook suggesties voor de gemeente Zundert.
Ongeveer een derde van alle suggesties heeft betrekking op het beschikbaar stellen van
kavels zodat men zelf een woning kan (laten) bouwen. Soms geeft men daar als toelichting
bij dat de prijs daardoor lager kan blijven en dat men meer zeggenschap heeft over het te
bouwen woningtype. Een tweede groep van antwoorden heeft betrekking op het bouwen
van starterswoningen, waarbij veelal wordt toegevoegd dat deze betaalbaar moeten zijn.
De derde groep antwoorden heeft betrekking op het niet meer bouwen van
appartementen, maar seniorenwoningen en patiowoningen. Enkele bewoners stellen juist
dat er meer appartementen moeten worden gebouwd met lift en balkon. Soms wordt
gewezen op het feit dat, naarmate de jaren verstrijken en er weinig aanbod is geweest,
men niet meer in aanmerking komt voor bepaalde woningtypen (men is bijvoorbeeld te
oud geworden voor starterswoning) en men beschouwt dat als leeftijdsdiscriminatie.

7.4. Resumé
Bewoners van de nieuwe woningen

De meeste huidige bewoners van woningen die vanaf 2003 zijn gebouwd, zijn (zeer)
tevreden met hun woning. Slechts een enkeling geeft een rapportcijfer 7 of lager. Bij
ruim de helft van de huidige bewoners sluit het woningtype goed aan op de
oorspronkelijke woonwens. De anderen stelden hun wens bij van huur naar koop, of
kochten een duurdere woning dan men aanvankelijk wilde. Belangstellenden voor een
kavel hebben (half)vrijstaande woningen betrokken. Niettemin zijn de meeste huidige
bewoners van woningen die vanaf 2003 zijn gebouwd, (zeer) tevreden met hun
woning.

Verscheidene bewoners hebben eerder aanbod voorbij laten gaan omdat dat niet bij
hun wensen paste. Men miste over het algemeen kavels, goedkopere
eengezinskoopwoningen, seniorenwoning op de begane grond, of woningen op een
andere locatie.

De informatievoorziening wordt door de huidige bewoners als “goed” beoordeeld.
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Nog niet geslaagde woningzoekenden

De als hoog beoordeelde prijzen van de woningen hebben geleid tot het afzien van
eerdere aanbiedingen. Vooral starters en senioren zijn niet ingegaan op hen
aangeboden nieuwbouwwoningen, vooral omdat dit aanbod voor hen te duur was.

Van degenen die (nog) geen woning hebben betrokken, maar wel belangstelling
hebben getoond, ervaren vooral de senioren die niet in een appartement willen wonen,
krapte op de woningmarkt. Hierbij gaat het om minimaal 50% van de 55-plussers (zie
tabel 7.5).

Uit verschillende indicatoren (oordeel over het aanbod, aanbiedingen hebben gehad,
geneigdheid te verhuizen) blijkt dat dit knelpunt groter is bij senioren dan bij starters.
De middengroep neemt een middenpositie in. Het bouwen van ‘seniorenwoningen’
(voor ouderen geschikte laagbouwwoningen met een tuintje) en patiowoningen sluit
aan op de wensen van een wezenlijk deel van de senioren.

Veel belangstellenden voor nieuwbouw wachten op het uitgeven van kavels, waarop zij
zelf woningen kunnen ontwikkelen. Genoemde motieven daarvoor zijn de zeggenschap
over het woningontwerp en de (veronderstelde) lagere kosten. De vraag naar kavels
gaat samen met een vraag naar locaties buiten de binnenstad. Het is vooral de
middengroep (35 tot 54-jarigen) die deze wens heeft. Ook van de andere groepen
woningzoekenden (inclusief senioren) wenst een aanzienlijk deel een kavel.

Van degenen die de gemeente hebben verlaten (circa 10% van de belangstellenden),
zegt de meerderheid Zundert niet te hebben verlaten indien daar het gewenste
woningaanbod voorhanden zou zijn geweest. Ook wil een aanzienlijk deel zelfs
terugverhuizen. Het is echter aannemelijk dat juist op dit punt een verschil bestaat
tussen de groep respondenten en non-respondenten. Huishoudens met een sterkere
binding aan Zundert zullen naar verwachting vaker aan het onderzoek hebben
deelgenomen dan de andere huishoudens.

De informatie aan de belangstellenden kan beter. Met name ten aanzien van de
“positie op de lijst van woningzoekenden” en de toewijzingssystematiek. Door de
beperkte transparantie ontstaat stellen 15 (van de 302) vraagtekens bij de mate van
eerlijkheid waarmee de woningen worden verdeeld.
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8.

Conclusies en aanbevelingen

De centrale vraag in dit onderzoek was:
Heeft het door de gemeente Zundert in de periode 2002-2007 gevoerde beleid ertoe geleid
dat aan de vooraf aangegeven doelgroepen (vooral: de starters) voldoende mogelijkheden
worden geboden om zich in de eigen gemeente/kern te vestigen?

8.1. Hoofdconclusie
Op grond van het onderzoek wordt geconstateerd dat het beleid in directe zin slechts in
beperkte mate tot de beoogde doelen heeft geleid. De deelname aan Bouwen binnen
strakke contouren (BBSC) heeft weliswaar geleid tot een aanzienlijke toename van het
aantal nieuw gebouwde c.q. nog nieuw te bouwen woningen, maar het zo gerealiseerde
aanbod sluit echter zowel qua woontype, locatie als qua prijsstelling in te beperkte mate
aan bij de woonwensen van belangrijke delen van de vooraf aangegeven doelgroepen.
Een bevinding in het onderzoek is daarbij wel dat in de beleidsvorming een sterke nadruk
is gelegd op de directe betekenis van nieuwbouw voor de leden van de doelgroepen. In
realiteit worden de woonmogelijkheden in belangrijke mate
medebepaald door
doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad. Bezien vanuit het perspectief van de
doelgroep(en) voegt nieuwbouw daar mogelijkheden aan toe door:
a. de directe effecten (bewoning van nieuwbouw door leden van de doelgroepen)
b. de indirecte effecten als gevolg van doorstroming (indien de nieuwe bewoner afkomstig
is uit de eigen gemeente kan daardoor elders in de gemeente een bestaande woning
vrijkomen. Dit biedt aan andere inwoners weer mogelijkheden om in hun woonwensen te
voorzien).
Indien ook deze indirecte effecten bij de analyses worden betrokken, wordt het beeld
enigszins genuanceerd. Gezien hun financiële mogelijkheden biedt het via doorstroming
beschikbaar komende aanbod met name ook mogelijkheden voor starters. Ook dan blijft
echter het aanbod van betaalbare eengezinskoopwoningen nog achter bij de vraag.
Daarnaast is er bij belangrijke delen van de doelgroep senioren behoefte aan
grondgebonden seniorenwoningen. Hierin wordt niet of nauwelijks voorzien. Datzelfde
geldt ten aanzien van de inwoners die voorkeur geven aan het verwerven van een eigen
kavel om daarop naar eigen inzicht in hun woonwensen te voorzien.
Ook na inachtneming van de indirecte effecten blijft derhalve de conclusie dat het beleid
slechts in beperkte mate tot invulling van de beoogde doelen heeft geleid c.q. zal gaan
leiden.
Het uiteenlopen van de bouwproductie en de lokale woonbehoeften is mogelijk geworden
door de wijze waarop de doelstellingen geformuleerd zijn en de manier waarop de
monitoring van deze doelstellingen heeft plaatsgevonden.

8.2. Inzicht in de woningmarkt
Toen de gemeente Zundert in 2003 besloot deel te nemen aan de pilot, beschikte zij niet
over een goed en actueel inzicht in de woningbehoefte van haar inwoners en de
daarbinnen benoemde doelgroepen. Het beleid is gebaseerd op het Volkshuisvestingsplan
uit 2002, dat weer gebaseerd was op een woningbehoeftenonderzoek uit 1998. Doordat
tussen onderzoek en het formuleren van beleid inmiddels vijf jaar verstreken waren, kan
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het inzicht niet meer "voldoende actueel" worden genoemd. Landelijk wordt
woningbehoeftenonderzoek elke drie jaar herhaald om voldoende actueel te zijn voor het
kunnen formuleren van beleid.
Daarnaast valt op dat het beleid in 2003 niet rechtstreeks aansluit op de conclusies die in
het volkshuisvestingsplan worden getrokken. De als "zeer dringend" gepresenteerde
behoefte aan woningen voor starters kan niet als zodanig worden herkend in het
volkshuisvestingsplan. De beleidslijn om starters (waaronder, maar niet alleen, jongeren)
te huisvesten is wel globaal ingezet maar nergens wordt goed met cijfers onderbouwd en
beargumenteerd aangegeven waarom en in welke mate dit noodzakelijk is. Vermoedelijk
hebben andere bronnen (zoals wachtlijsten van ingeschreven woningzoekenden,
ervaringsgegevens van woningcorporatie, makelaars, burgers) mede kleur gegeven aan
het geformuleerde beleid.
De stelling in het Volkshuisvestingsplan dat huishoudens de gemeente de rug toekeren
vanwege tekort schietend aanbod, wordt overigens nu wel bevestigd door de enquêtes die
in het kader van dit onderzoek onder niet-geslaagde woningzoekenden zijn gehouden. Van
degenen die de gemeente hebben verlaten, zegt een meerderheid dat men dat niet zou
hebben gedaan indien binnen Zundert voldoende geschikte woningen beschikbaar waren
geweest.
Vanaf 2006 verandert de situatie. Een jaar eerder heeft dan het veldwerk voor
woningmarktonderzoek plaatsgevonden op basis waarvan nieuwe beleidslijnen voor het
Bouwen binnen strakke contouren worden uitgezet. Het accent in de doelgroepen van het
beleid komt minder op starters en meer op senioren te liggen, hetgeen aansluit op de
resultaten van het onderzoek. Geconcludeerd kan worden dat de gemeente vanaf dat jaar
wel over een actueel inzicht in de woningbehoefte beschikt. Bovendien is het meer
gebaseerd op een integrale beschouwing van de woningmarkt en spelen wachtlijsten en
andere bronnen geen rol van betekenis meer.’

8.3. Het voorgenomen beleid
Nadat geconstateerd is dat behoefte bestaat aan woningen voor bepaalde doelgroepen uit
Zundert, is aanvankelijk geconcludeerd dat een nieuwbouwbeleid wenselijk is dat
rechtstreeks voorziet in de vraag van de Zundertse woningzoekenden. Pas na vanaf 2006,
na de uitvoering van het lokale woningbehoeftenonderzoek, wordt ook rekening gehouden
met woningen die als gevolg van verhuizingen op de markt komen. De differentiatie van de
nieuwbouw verandert dan aanzienlijk (van 60-20-20 naar 35-45-20 voor respectievelijk
starters, senioren en overige doelgroepen (de ‘middengroep’).
Het beleid blijft echter voornamelijk gebaseerd op het beïnvloeden van de woningmarkt
door nieuwbouw. Er is in het beleid niet aantoonbaar aandacht besteed aan de wijze
waarop de bestaande voorraad een rol kan vervullen, bijvoorbeeld door het 'opplussen'
(geschikt maken) van woningen voor senioren of het verkopen van huurwoningen om
goedkope koopwoningen op de markt te brengen. Ook flankerende maatregelen om te
bevorderen dat woningen bij de gewenste doelgroepen terechtkomen, hebben weinig
aandacht gekregen. Zo zou het ontwikkelen van woningen in maatschappelijk gebonden
eigendom ertoe kunnen bijdragen dat nieuwbouwwoningen ook binnen het financieel
bereik van starters komen.
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8.4. Realisatie van het beleid
In het plan van aanpak voor het Bouwen binnen strakke contouren uit 2003 zijn
doelstellingen zodanig geformuleerd, dat een toetsing daarvan bijna onmogelijk is. Zo zijn
geen doelstellingen gerealiseerd ten aanzien van de woningbouwdifferentiatie, maar
slechts ten aanzien van de groepen woningzoekenden die de nieuwbouwwoningen zouden
moeten betrekken. Daarbij werd aan het begrip “starters” een meervoudige inhoud
toegekend (niet alleen jongeren maar bijvoorbeeld ook ouderen die al woonachtig waren in
een huurwoning maar voor het eerst een woning willen kopen). Vervolgens heeft géén
monitoring plaatsgevonden van de doelgroepen die feitelijk een nieuwbouwwoning hebben
betrokken.
Ook deze situatie verandert enigszins bij de Woonvisie uit 2006. Er wordt dan wel een
woningbouwdifferentiatie opgenomen in het beleid. Hiervan kan echter worden vastgesteld
dat navolgende woningbouwprogramma's niet in overeenstemming zijn met het beleid uit
de Woonvisie. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in de wijze waarop de
bouwprogramma's in de dagelijkse praktijk tot stand komen. De gemeente wacht daarbij
de bouwprogramma's van ontwikkelaars in en toets deze aan de indeling ‘starters’,
‘senioren’ en ‘overigen’, op basis van zeer globale criteria, die vooral gericht zijn op
woningtypen. Een relatie met betaalbaarheid van de woningen voor de doelgroepen wordt
nauwelijks gelegd. Ook na het opstellen van de Woonvisie is niet gemonitord of de
nieuwbouwwoningen ook daadwerkelijk door de beoogde doelgroepen in gebruik zijn
genomen.
Verder heeft de gemeente gepoogd realisatie van het beleid te bevorderen door
prestatieafspraken met de woningcorporatie te maken om vóór 2010 125 goedkope
woningen voor starters te bouwen binnen de contouren. Hiervoor bestaan echter nog
steeds geen concrete plannen. Daarvoor zijn volgens de corporatie de ontwikkelingskosten
te hoog en ontbreekt flankerend beleid om de koopwoningen ook op langere termijn
goedkoop te houden. De gemeente stelt daar tegenover dat de woningcorporatie in deze
situatie onrendabel zou moeten investeren, wat zij kan financieren uit projecten die wel
winstgevend zijn. Geconstateerd wordt dat dit leidt tot een ongewenste patstelling.
Verdeling van de woningen
De kans op het bemachtigen van een woning is echter afhankelijk van de relatie van de
ingeschreven woningzoekenden aan Zundert. In de praktijk krijgen bij het beschikbaar
komen van nieuwe woningen uitsluitend huishoudens een aanbod die uit Zundert afkomstig
zijn en die de laatste 10 jaar geen nieuwbouwwoning hebben betrokken. In
uitzonderingssituaties, wanneer vanuit deze groep te weinig belangstelling bestaat, worden
woningen aangeboden andere woningzoekenden. Woningzoekenden van buiten Zundert en
zonder binding aan de gemeente komen daarbij op de laatste plaats. De kans dat zij aan
bod komen is dermate klein dat inschrijving praktisch geen zin heeft.

8.5. Bijdrage aan het beschikbaar
behoeften aansluitend aanbod

komen

van

een

op

woning-

Het BBSC-beleid is sterk gericht op het bouwen van relatief grote aantallen woningen, die
ten goede moeten komen aan beoogde groepen woningzoekenden.
De differentiatie van de werkelijk gebouwde woningen heeft (vanaf 2006) vooral
mogelijkheden geboden voor een deel van de senioren en gezinnen met hogere inkomens.
Voor starters, de middengroep en voor senioren met een voorkeur voor grondgebonden
woningen,
is
het
aanbod
echter
beperkt:
daarvoor
ontbreken
vooral
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eengezinskoopwoningen in de lagere prijssegmenten
woningen en betaalbare huurappartementen (senioren).

(starters)

en

grondgebonden

Door het effect van doorstroming zullen alsnog woningen voor starters beschikbaar komen,
bijvoorbeeld doordat verhuizende ouderen deze achterlaten. Ook het bouwen van duurdere
eengezinskoopwoningen (vanaf € 250.000) heeft als effect dat goedkopere
eengezinskoopwoningen in tweede instantie beschikbaar komen (die gewenst worden door
starters).
Doordat naar schatting van de gemeente vanaf 2008 een toenemend aandeel van de
woningen niet aan inwoners van Zundert kan worden verhuurd of verkocht, worden deze
aangeboden aan vestigers van elders. Het lokale doorstromingseffect is voor deze
woningen nihil: er wordt in Zundert een woning gebouwd die noch direct, noch indirect aan
inwoners van Zundert ten goede komt.
Een beperking bij de uitvoering van dit onderzoek is dat op basis van de beschikbare
monitoring geen gegevens over prijzen van de opgeleverde woningen bekend zijn.
Daardoor kan ook geen relatie worden gelegd met de behoeften van de woningzoekenden.
Om de relatie tussen de gerealiseerde nieuwbouw en de vraag van de woningzoekenden uit
Zundert op een andere manier te kunnen leggen, zijn enquêtes afgenomen onder de
nieuwe bewoners en degenen die daarvoor ingeschreven staan of stonden. Hieruit blijkt
dat de nieuwbouw voor enkele groepen te weinig heeft opgeleverd. De niet-geslaagde
woningzoekenden missen in het aanbod goedkope woningen en sommige woningtypen
(grondgebonden seniorenwoningen en vrije kavels).

8.6. Positie van de gemeenteraad
De gemeenteraad is op de wezenlijke momenten betrokken bij het vaststellen van het
beleid. Uit de verslagen van de vergaderingen blijkt dat de raad op adequate wijze
betrokken is geweest bij de totstandkoming, heeft kunnen meesturen en uiteindelijk
beslissen over het beleid. De raad heeft echter nauwelijks mogelijkheden om te toetsen of
het beleid daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarvoor zou immers monitoring wenselijk
zijn van de kenmerken van de geleverde woningen (ook naar prijsklassen), van de typen
huishoudens die de woningen betrekken (om na te gaan of de juiste doelgroepen worden
bediend).
Ten tweede wordt de raad niet betrokken bij tussentijdse wijzigingen in de uitvoering van
het beleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor verschillen tussen het kaderstellende
bouwprogramma enerzijds en de voortschrijdende jaarlijkse nieuwbouwprogramma's
anderzijds.
Volgens
het
woningbouwprogramma
zouden
80
grondgebonden
(eengezins)huurwoningen gebouwd moeten worden, die voor senioren geschikt waren. Het
totale aantal gebouwde en geplande eengezinshuurwoningen over de periode 2003-2010
bedraagt slechts 29.
Ondanks het formuleren van een kaderstellend bouwprogramma wordt dit niet als
toetsingskader gehanteerd bij de beoordeling van de plannen van de ontwikkelaars. Bij de
beoordeling ligt het accent vooral op de financiële en planologische haalbaarheid.
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Toetsing van de bevindingen aan de gestelde normen levert het volgende overzicht op:
1: Heeft de gemeente een goed en actueel inzicht in de woningbehoefte van haar
inwoners c.q. daarbinnen aangewezen doelgroepen? Op welke bronnen baseert zij
dit inzicht (woningbehoeftenonderzoek, wachtlijsten, anders?).

De aantallen en aard van de woningtypen die nodig zijn om aan de
woonwensen van de onderscheiden doelgroepen te kunnen voldoen.

De financiële mogelijkheden en beperkingen van de onderscheiden
doelgroepen.

De mate waarin door (mutaties in de bezetting van) de bestaande voorraad in
de woonbehoeften van de doelgroepen kan worden voorzien.

De aantallen en aard van de door nieuwbouw te realiseren toevoegingen aan
de woningvoorraad.
2: Welk beleid is door de gemeente voorgenomen om in deze behoefte te kunnen
voorzien?

Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid voorziet er in dat een woningaanbod
beschikbaar komt dat aansluit op de wenselijkheden en mogelijkheden van de
doelgroep;

De gemeente monitort de ontwikkelingen binnen de woningmarkt en past haar
beleid waar nodig zodanig aan, dat ook bij wijzigende omstandigheden een
aanbod beschikbaar komt dat aansluit op de wenselijkheden en mogelijkheden
van de doelgroepen.
3: Zijn/worden de in het beleid voorgenomen initiatieven en prestaties ook
daadwerkelijk gerealiseerd?

De gemeente creëert randvoorwaarden om de gewenste veranderingen in de
woningmarkt mogelijk te maken.

De gemeente maakt afspraken met de woningcorporaties en/of
projectontwikkelaars die er in voorzien dat deze een woningaanbod realiseren
dat het direct of indirect mogelijk maakt om te voorzien in de wenselijkheden
en mogelijkheden van de doelgroepen.

De beoogde wijzigingen in de woningvoorraad worden tijdig gerealiseerd.
4/5: Heeft het beleid van de gemeente daarmee daadwerkelijk bijgedragen aan
het beschikbaar komen van een op de woningbehoeften aansluitend aanbod?
In het bijzonder: welke mogelijkheden en beperkingen heeft de pilot "Bouwen
binnen strakke contouren" voor de doelgroepen (vooral: de starters19) geboden?


Het is voor de leden van de onderscheiden doelgroepen daadwerkelijk
mogelijk gebleken om te verhuizen naar de door hen gewenste woning.

6: Is de gemeenteraad in voldoende mate in staat gesteld om invulling te kunnen
geven aan haar kaderstellende en controlerende rol?

De raad heeft SMART20 geformuleerde doelen geformuleerd.


19
20

De raad wordt zodanig geïnformeerd over de beleidsrealisatie, dat op basis
daarvan kan worden vastgesteld of het gemeentelijk beleid “op koers” ligt,
dan wel dat bijstelling in beleid en of uitvoering noodzakelijk is.

+/-

Voor 2006:

-

Na 2006:+

+

Voor 2006:
Na 2006:

+/+/+/+/-

+/-

+

Deze doelgroep wordt benadrukt omdat 60% van de nieuwbouw voor deze doelgroep bestemd was.
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
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8.7. Aanbevelingen
Aanbeveling 1: Zorg voor verbreding van het woningaanbod
In de vraag van een deel van de starters (naar betaalbare koopwoningen en kavels),
doorstromers (kavels) en senioren (kavels, grondgebonden woningen in de huursector voor
senioren) wordt momenteel niet voorzien. Het accent ligt sterk op (dure)
koopappartementen en dure eengezinswoningen, die slechts gedeeltelijk aansluiten op de
vraag van de lokale woningzoekenden.
Volgens de nieuwbouwplanning wordt deze differentiatie in ieder geval tot en met 2010 in
versterkte mate voortgezet. Omdat zowel uit marktonderzoek als uit de praktijk blijkt dat
het aanbod niet aansluit op de vraag, (een deel van de woningen wordt nu al betrokken
door vestigers van buiten omdat de vraag vanuit Zundert zelf te gering is), is het aan te
bevelen de nieuwbouwdifferentiatie te herzien, opdat het beter aansluit op de
woningbehoeften van de lokale woningzoekenden.
Indien woningen worden gebouwd die beter aansluiten op de vraag van de doelgroepen uit
de bevolking kan worden bereikt dat

minder huishoudens (starters) een woning elders zullen zoeken of zelfs naar Zundert
zullen terugkeren;

oudere huishoudens in sterkere mate zullen doorstromen naar woningen die door hen
worden gewenst. Met name zal de bouw van grondgebonden seniorenwoningen een
aanvullende verhuisstroom van de senioren op gang brengen

de woningen aan huishoudens uit Zundert kunnen worden aangeboden in plaats van
aan huishoudens uit andere gemeenten.
Indien wordt gekozen voor nieuwbouw, is te overwegen op welke locatie deze dient te
worden gerealiseerd. Zo is de vraag van starters en vooral de ‘middengroep’ toch vooral
gericht op laagbouwwoningen op andere locaties, zoals de rand van de bebouwde kom.
Een mix van locaties (zowel binnenstedelijk als aan de rand gelegen) zou beschikbaar
moeten zijn om de verschillende woningtypen in een op de vraag aansluitende
woonomgeving te plaatsen.
Aanbeveling 2: Combineer realisatie van nieuwbouw met de inzet van andere
beleidsinstrumenten
Het verdient aanbeveling bij een herziening van de nieuwbouwdifferentiatie rekening te
houden met andere maatregelen dan nieuwbouw om de doelstellingen te realiseren. Hierbij
valt te denken aan maatregelen in de bestaande voorraad (zoals het geschikt maken van
bestaande woningen voor ouderen, het verkopen van huurwoningen) en flankerende
maatregelen (toewijzing en subsidiëring) om te bewerkstelligen dat de in het beleid
beoogde huishoudens daadwerkelijk kunnen verhuizen.
Aanbeveling 3: Maak het beleid toetsbaar
De hoofdlijnen uit het beleid zijn moment niet toetsbaar omdat beleid geformuleerd is in
termen van ‘doelgroepen’, terwijl geen rekening wordt gehouden met essentiële
woonbehoeften van deze doelgroepen (zoals de woonlasten).
Om beleidsdoelstellingen serieus te kunnen nemen, is het aan te bevelen deze in meetbare
termen te formuleren en na verloop van tijd de ontwikkelingen te meten en op die manier
te volgen. Dat geeft de uitvoerders van het beleid de gelegenheid tot tussentijdse
bijsturing en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid de ontwikkelingen te toetsen.
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Op basis van de huidige beleidsdoelstellingen zou de gemeente minimaal moeten
monitoren hoeveel starters, senioren en overige huishoudens uit de gemeente Zundert de
nieuwe woningen betrekken. Ook is informatie wenselijk over de mate waarin prijsklassen
en woningtypen van de op te leveren woningen overeenstemmen met de woonbehoeften
en financiële mogelijkheden.
Over het algemeen zijn doelstellingen die gebaseerd zijn op benoemde kenmerken van de
te bouwen woningen beter toetsbaar dan wanneer behalve het doel (woningen bouwen
voor doelgroepen) ook het middel (woningen met bepaalde kenmerken) wordt
geformuleerd, zoals in het kaderstellend woningbouwprogramma wel is gebeurd.
Aanbeveling 4: Zorg voor gemeentelijke regie bij ontwikkeling en toetsing van
bouwplannen
De gemeente heeft in haar Woonvisie wel een kaderstellend bouwprogramma
geformuleerd, maar past deze niet toe bij het toetsen van nieuwbouwplannen. Daardoor
kan de situatie ontstaan dat het geformuleerde beleid enerzijds en gehanteerde
bouwprogramma’s (die tot stand komen op basis van door projectontwikkelaars ingediende
bouwplannen) uiteen gaan lopen.
Aanbeveling 5: Pas het bouwtempo aan op de locale vraag
De plannen sluiten niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief niet goed aan op de
woonbehoeften van de lokale bevolking. De bouwproductie in Zundert ligt bijna op het
niveau van het Nederlandse gemiddelde, terwijl de toename van de behoefte van Zundert
(zonder opvangtaak voor andere gemeenten) ruim onder het Nederlandse gemiddelde ligt.
Het resultaat is dat in toenemende mate woningen aan huishoudens van elders moeten
worden aangeboden, omdat hiervoor te weinig belangstelling bij de lokale bevolking
bestaat. Het is daarom aan te bevelen het bouwtempo aan te passen op de ontwikkeling
van de vraag.
Aanbeveling 6: Heroverweeg de woonruimteverdeling
De verdeling van de woningen verloopt momenteel via registratielijsten. Reeds in de
Woonvisie van 2006 kondigt de gemeente Zundert aan, dat deze systematiek aanpassing
en modernisering behoeft. Opvallend is, dat deze wens breed gedragen wordt, intern
ambtelijk en bij externe partijen. Naast praktische argumenten (het werken met de lijsten
is niet transparant; zij geven geen goed beeld van de werkelijke vraag naar woningen)
speelt ook een juridisch argument: de praktijk, waarbij huishoudens van buiten Zundert
systematisch als laatste aan de beurt komen, strijdig is met de Huisvestingswet.
Aanbeveling 7: Zorg voor perspectief of nieuwbouw van betaalbare
huurwoningen
Gemeente en woningcorporatie verkeren in een patstelling over de bouw van betaalbare
huurwoningen in Zundert. Hoewel hierover prestatieafspraken zijn gemaakt, ontbreekt het
aan voortgang bij de realisatie. Het is aan te bevelen dat beide partijen met elkaar
overleggen om deze patstelling te doorbreken en een oplossing formuleren voor de vraag
naar betaalbare huurwoningen.
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9.

Reactie College op conceptrapport

Op 31 oktober 2008 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor bestuurlijk
hoor en wederhoor. De reactie van het College is op 11 december 2008 ontvangen. De
inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.\

Burgemeester en wethouders geven op een aantal hoofdstukken van de concept rapportage
Onderzoek Bouwen binnen strakke contouren (bbsc) 30 oktober 2008 van de Rekenkamer
West-Brabant de volgende reacties. Daarbij maken burgemeester en wethouders de
nadrukkelijke kanttekening dat deze reacties de hoofdlijnen betreffen.
Tijdens het onderzoek door bureau Quintis is er veel discussie geweest over de interpretatie
van cijfers (wanneer zijn welke aantallen en welke types woningen gerealiseerd en welke
woningen zullen nog worden gerealiseerd). De achtergrond hiervan is dat het onderzoek een
momentopname inhoudt van een project dat nog niet is afgerond. Een goed beeld van de
resultaten van bbsc kan pas worden geleverd als het definitieve aantal woningen dat in het
kader van bbsc is gerealiseerd, bekend is. Het onderzoek van Quintis is gebaseerd op onder
meer de cijfers van het CBS en de prognosecijfers van de provincie Noord-Brabant, welke
cijfers niet actueel (genoeg) zijn, terwijl de gemeente de meest recente eigen cijfers hanteert.
Laatst genoemde cijfers zijn ter kennisgeving aan de commissie Grondgebied aangeboden
op 8 december 2008. Echter ook deze cijfers betreffen een momentopname.
De portefeuillehouder Volkshuisvesting heeft inmiddels het initiatief genomen tot het opstellen
van een nieuwe woonvisie. Een aantal aanbevelingen van de Rekenkamer stond reeds op de
nominatie om te worden verwerkt in de nieuwe woonvisie.
8.1. Hoofdconclusie
Reactie Burgemeester en wethouders:
Het aantal woningen dat binnen bbsc gerealiseerd/in procedure/in voorbereiding is, bedraagt
op 30 oktober 2008:
715 (100%).
Starters: 251 (35%)
Middengroep: 176 (25%)
Senioren: 206 (29%)
Zorg: 82 (11%)
Grondgebonden: 437 (61%)
Appartementen: 278 (39%)
8.4. Realisatie van het beleid
Reactie Burgemeester en wethouders:
Voor de realisatie van de 125 goedkope woningen voor starters zijn de volgende plannen
binnen voornoemde 715 woningen aan de orde:
Locatie Stokperdje: 6 mge (maatschappelijk gebonden eigendom) woningen
Locatie Reigerstraat (oud Mencia Sandrode): 15 mge woningen
Locatie Hooiberg fase II, deel 2: 9 mge woningen
Locatie Wielewaal: 25 woningen (waarschijnlijk mge)
Overige woningen worden meegenomen in de nieuwe prestatieafspraken.
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8.5. Bijdrage aan het beschikbaar komen van een op woningbehoeften aansluitend aanbod
Reactie Burgemeester en wethouders:
Naar inschatting van de gemeente worden vanaf 2008 woningen aan voormalige inwoners
van Zundert verkocht.
8.6. Positie van de gemeenteraad
Reactie Burgemeester en wethouders:
De Woonvisie wordt als toetsingskader gehanteerd. De verdeelsleutel 35% starters, 45%
senioren en 20% middengroep is daarbij maatgevend.
8.7. Aanbevelingen
-Aanbeveling 1: Zorg voor verbreding van het woningaanbod
Reactie Burgemeester en wethouders:
Deze aanbeveling wordt onderschreven. De praktijk is echter dat de bouw van
grondgebonden woningen slechts op uitbreidingslocaties goedkoper en sneller kan worden
gerealiseerd. Bijzondere typen worden uitgewerkt.
-Aanbeveling 2: Combineer realisatie
beleidsinstrumenten

van

nieuwbouw

met de inzet van andere

Reactie Burgemeester en wethouders:
Deze aanbeveling wordt onderschreven.
In de nieuwe woonvisie, waarvan het concept medio 2009 gereed zal zijn, wordt deze
aanbeveling uitgewerkt.
Dit onderwerp wordt tevens uitgewerkt in de prestatie-afspraken met zorgvoorwonen.
-Aanbeveling 3: Maak het beleid toetsbaar
Reactie Burgemeester en wethouders:
Deze aanbeveling wordt onderschreven.
In de nieuwe woonvisie wordt deze aanbeveling uitgewerkt. Daarnaast dient er een goed
monitoringssysteem te worden opgezet. De Woonvisie is het kader en met de monitor wordt
toetsen mogelijk.
-Aanbeveling 4: Zorg voor gemeentelijke regie bij ontwikkeling en toetsing van bouwplannen
Reactie Burgemeester en wethouders:
De Woonvisie wordt als toetsingskader gehanteerd. De verdeelsleutel 35% starters, 45%
senioren en 20% middengroep is daarbij maatgevend. In de nieuwe woonvisie wordt deze
aanbeveling uitgewerkt.
-Aanbeveling 5: Pas het bouwtempo aan op de locale vraag
Reactie Burgemeester en wethouders:
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Daar waar nog geen overeenkomsten met ontwikkelaars zijn gesloten, zal het bouwtempo
worden aangepast op de locale vraag.
-Aanbeveling 6: Heroverweeg de woonruimteverdeling
Reactie Burgemeester en wethouders:
Deze aanbeveling wordt onderschreven.
De Huisvestingslijst dient wederom op de politieke agenda te worden geplaatst.
-Aanbeveling 7: Zorg voor perspectief op nieuwbouw van betaalbare huurwoningen
Reactie Burgemeester en wethouders:
In de nieuwe woonvisie, waarvan het concept medio 2009 gereed zal zijn, wordt deze
aanbeveling uitgewerkt.
Dit onderwerp wordt tevens uitgewerkt in de prestatie-afspraken met zorgvoorwonen.
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10. Nawoord
De Rekenkamer neemt er met instemming kennis van dat Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zundert de conclusies van het rapport in hoofdlijnen onderschrijven en
zich ervoor hebben uitgesproken de aanbevelingen in het rapport over te nemen.
De brief van het College geeft op enkele onderdelen aanleiding tot een reactie.
Onderstaand wordt ingegaan op:
a. de juistheid en actualiteit van informatie;
b. de door het College weergegeven situatie op 30 oktober 2008;
c. de realisatie van woningen voor starters op basis van maatschappelijk gebonden
eigendom.
a. de juistheid en actualiteit van informatie;
Zoals ook uit de brief van het College blijkt heeft intensief overleg plaatsgevonden om tot
een zo juist en volledig mogelijke vaststelling van de resultaten van Bouwen binnen
strakke contouren (BBSC) te komen. Een complicatie daarbij was dat een belangrijk deel
van de in het kader van BBSC te realiseren woningen nog in de periode vanaf 2008 zal
worden gebouwd, met als gevolg dat bij aanpassingen in de planning ook wijzigingen
optreden in de te verwachten resultaten.
Het onderzoek van de Rekenkamer is op 12 september 2008 afgesloten met het vaststellen
van de Nota van Bevindingen. Deze is conform de gangbare procedure aan de gemeente
voorgelegd voor ambtelijk hoor en wederhoor. De reactie van de gemeente is op 29
september 2008 ontvangen.
Het daarop volgend overleg heeft er toe geleid dat de in de rapportage opgenomen
informatie inzake de woningbouw in het kader van Bouwen binnen strakke contouren
geheel overeenkomt met de op 29 september 2008 beschikbare informatie binnen de
gemeentelijke organisatie.
b. de stand van zaken per 30 oktober 2008 zoals weergegeven in de brief van College
In de brief van het college wordt aangegeven dat op 30 oktober 2008 het aantal woningen
dat binnen BBSC gerealiseerd/in procedure/in voorbereiding is, 715 (100%) bedraagt. Als
verdeling wordt aangegeven:
Starters: 251 (35%)
Middengroep: 176 (25%)
Senioren: 206 (29%)
Zorg: 82 (11%)
De Rekenkamer merkt op dat de door het College beschreven situatie berust op een
vernieuwde (na afsluiting van het onderzoek tot stand gekomen) inventarisatie. Dat blijkt
ook uit de aantallen die in de brief genoemd worden:
in de reactie op ambtelijk hoor en wederhoor van 29 september 2008 werd het totaal
aantal in BBSC-verband te realiseren woningen gesteld op 806;
in de brief van het College wordt dit nu gesteld op 715.
Omdat deze aantallen zijn vastgesteld ná de afsluiting van het onderzoek heeft de
Rekenkamer geen oordeel over de juistheid hiervan. Wel wordt opgemerkt dat in het
onderzoek is vastgesteld dat de mate waarin doelgroepen worden bereikt binnen de
gemeente uitsluitend wordt vastgesteld op basis van de bestemming die bij de
goedkeuring van de bouwplannen daaraan wordt toegekend. Daarmee wordt niet bepaald
dat de woning dan ook daadwerkelijk door leden van de doelgroep zal worden bewoond.
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c. realisatie woningen voor starters op basis van maatschappelijk gebonden eigendom
De Rekenkamer neemt er overigens met genoegen kennis van dat inmiddels ook afspraken
zijn en worden gemaakt over de realisatie van goedkope woningen voor starters op basis
van maatschappelijk gebonden eigendom.
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Bijlagen
Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen
Bijlage 2 Interviews
Bijlage 3 De enquêtes
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Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen
Beeld van de woningmarkt; bouwstenen voor een woonvisie. Gebaseerd op veldwerk uit
2005, Companen 2006
Bloemlezing Pilot Bouwen binnen strakke contouren. Den Bosch, Provincie Noord-Brabant
(2005)
Bouwen aan een vitaal Zundert; woonvisie 2006-2015, Companen (2006)
Gemeente en wooncorporatie Zorgvoorwonen ondertekenen prestatie-overeenkomst.
Persbericht, 27 februari 2007
Nieuwsbrieven Bouwen Binnen strakke contouren (nrs 0 t/m 10)
Nota Grondbeleid gemeente Zundert “Sturen en bouwen”, Gemeente Zundert (2004)
Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zundert, gehouden op
02 oktober en 07 oktober 2003 in het gemeentehuis in Zundert
Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zundert, gehouden op
dinsdag 18 december 2003 in het gemeentehuis in Zundert
Overzichten woningbouwcapaciteit per gemeente en per kern voor de jaren 2005, 2006,
2007 en de periode 2007-2016.
Overzichtskaarten “Bouwen binnen strakke contouren” Gemeente Zundert, Sector
Grondzaken
Pilot Bouwen binnen Stakke contouren; Overzichtstabel Stand van Zaken, najaar 2004
Pilot Bouwen binnen strakke contouren; beoordeling ruimtelijke kwaliteit. Den Bosch,
Provincie Noord-Brabant en Kuiper Compagnons, 2008-09-16
Plan van Aanpak “Bouwen binnen strakke contouren”, Gemeente Zundert (2003)
Startnotitie “Bouwen binnen strakke contouren”, Gemeente Zundert (2003)
Volkshuisvestingsplan Gemeente Zundert 2002-2006. Derde fase, uitwerking van de
thema’s. Gemeente Zundert, 2002
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Bijlage 2 Interviews
De heer C. Boon en mevrouw E. Jansen (Gemeente Zundert; ambtelijke
vertegenwoordiging)
De heer D. Bonekamp, wethouder in de gemeente Zundert (bestuurlijke
vertegenwoordiging)
De heer J. Pooyé, directeur van wooncorporatie Zorgvoorwonen te Sprundel en de heer K.
van Hassel, Van Hassel Makelaardij te Zundert
De heer J. Backx, Huurdersorganisatie Zorgvoorwonen te Zundert
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Bijlage 3 De enquêtes
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