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Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden

Onderwerp Update Woonvisie 2016.

Voorstel
Het college stelt u voor in te stemmen met de volgende aanpassingen op Woonvisie 2016.
Kwantitatief woningbouwprogramma:

1. De lopende woningbouwplannen worden voortgezet;
2. In de periode 2026 – 2035 zetten we in op de productie van 1.050 woningen 

(gemiddeld 105 woningen per jaar);
3. In de volgende raadsperiode evalueren we of de voornemens in ad. 2. nog steeds 

aansluiten bij de dan actuele marktomstandigheden en prognoses voor de langere 
termijn;

Kwalitatief woningbouwprogramma.
4. Het woningbouwprogramma voorziet in de behoefte van gezinnen (koop 

eengezinswoningen), maar ook die van starters (betaalbare koop), senioren 
(levensloopgeschikt) en huishoudens met een lager- en middeninkomen (sociale 
huur, middeldure huur en sociale koop);

5. We streven naar gevarieerde en vitale wijken. Daarom zetten we in op nieuwbouw in 
verschillende segmenten (huur en koop in verschillende woningtypen en prijsklassen) 
en maken daarover vooraf in de woningbouwprogramma’s per locatie afspraken met 
ontwikkelende partijen;

6. Bij grotere nieuwbouwlocaties wordt tot en met 2025 minimaal 30% van het 
programma als sociale huur gerealiseerd;

7. Na 2025 passen we het uitgangspunt uit ad 6 aan tot minimaal 30% sociale huur, 
sociale koop (woningen met een maximale v.o.n.-prijs van € 200.000, prijspeil 2021) 
of middeldure huur in ontwikkelingen waar voor WSL een rol is weggelegd; 

8. Naast de in ad 7 genoemde categorieën worden middeldure huurwoningen en 
koopwoningen tot de NHG-grens gerealiseerd voor de doelgroepen senioren, starters 
en (startende) gezinnen;

9. De realisatie van de KoopGarantwoningen in Maanwijk wordt geëvalueerd. Indien 
gewenst en financieel haalbaar overwegen we (al dan niet in combinatie met andere 
partijen) om op toekomstige nieuwbouwlocaties deze of andere koopconstructies aan 
te bieden om het aanbod aan betaalbare koopwoningen voor starters te vergroten 
(zie ook beslispunt 11);

10. De haalbaarheid en wenselijkheid om bij nieuwbouw van goedkope koop een 
antispeculatiebeding in combinatie met een zelfbewoningsplicht op te nemen wordt 
onderzocht;

11. De effectiviteit van de Startersregeling wordt onderzocht. 
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Aanleiding
In het CUP 2018-2022 is afgesproken dat de Woonvisie 2016 zou worden herijkt en 
geactualiseerd. Ten behoeve van deze actualisering is een woningbehoeftenonderzoek 
uitgevoerd, een verdiepende enquête gehouden en zijn aanvullende gesprekken met 
bewoners en marktkenners gehouden. Het onderzoek en de verslagen van de bewoners- en 
marktconsultatie treft u in de bijlagen aan (bijlagen 2 t/m 5). Daarnaast heeft in januari 2021 
een verdieping plaatsgevonden van de hoofdlijnen van de update met de woordvoerders 
wonen uit de gemeenteraad.

Doel / Effect
Met de herijking van de Woonvisie uit 2016 hebben we een actueler beeld van de 
woningbehoefte in Leusden en daarmee een basis voor de herijking van de woningproductie 
en de kwalitatieve opgave en de daarvoor in te zetten instrumenten.

Argumenten
De Woonvisie uit 2016 is herijkt. Het document “Woonvisie Leusden 2021- 2025” (bijlage 1) 
bevat de integrale tekst van de herijkte visie. De voorgestelde wijzigingen betreffen met 
name het kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma. Daarnaast  bevat de visie 
een aantal bouwstenen voor wijziging in de uitvoering of inventarisatie voor de behoefte aan 
bijzondere woonvormen als bijv. woonwagenstandplaatsen. Hieronder staan de argumenten 
voor de voorgestelde wijzigingen.
1.1. We interveniëren niet in bestaande afspraken over woningbouwprojecten.

Op basis van de Woonvisie 2016 zijn met verschillende initiatiefnemers afspraken 
gemaakt over programma’s voor door hen geïnitieerde woningbouwprojecten. Tot 
2026 worden naar verwachting nog ruim 750 woningen opgeleverd (bijlage 6). Met dit 
aantal wordt ingespeeld op het woningtekort en daarmee de druk op de woningmarkt. 
Het totaal van de projecten sluit aan op de kaders voor de in de Woonvisie 2016 
genoemde doelgroepen. Met de initiatiefnemers voor de verschillende projecten zijn 
daarnaast vergaande, eigenlijk onomkeerbare afspraken gemaakt.

2.1. We bouwen in de periode 2025 - 2035 105 woningen per jaar.
In de Omgevingsvisie stedelijk gebied is aangegeven dat we in de periode 2025 – 
2040  50 woningen per jaar realiseren. Dit is gebaseerd op de (theoretische) insteek 
dat sec voor de Leusdense behoefte kan worden gebouwd. De actuele lokale 
behoefte is blijkens het woningbehoeftenonderzoek circa 70 woningen per jaar; de 
bruto behoefte is 105 woningen per jaar. Om de druk op de woningmarkt niet verder 
op te laten lopen wordt in de regio (Ontwikkelbeeld regio Amersfoort en regionaal 
programmeren wonen) ingebracht dat Leusden in de periode 2025 - 2035 gemiddeld 
105 woningen per jaar wil bouwen. Om verschillende redenen is het niet logisch voor 
woningprogrammering (veel) verder te kijken dan 10 tot 15 jaar vooruit. Daarom 
wordt voorgesteld om, net zoals bij de Woonvisie 2016, voor de periode na 2025, 
weer uit te gaan van een 10 jaarsperiode en vooralsnog tot 2035 tot een gemiddelde 
jaarlijkse productie van 105 woningen te besluiten.

3.1. De woningbehoefte wordt blijvend gemonitord.
Woningbehoefte is een dynamisch iets; door verschillende factoren wijzigt deze in de 
tijd. Daarom wordt in het kader van de monitoring van de woningmarkt de vraag naar 
woningen in de gaten gehouden. Als er redenen zijn voor een bijstelling van de het 
getal van 105 woningen per jaar dan wordt hierover een voorstel aan de 
gemeenteraad voorgelegd. In ieder geval wordt dit aantal voor de periode na 2035 
herijkt.

Zaaknummer L269543 Pagina 2



4.1./5.1.We blijven inzetten op de bouw van woningen voor een gedifferentieerde doelgroep.
Ten tijde van de Woonvisie 2016 werd Leusden gekenschetst als een dorp waar het 
met name goed toeven is voor (startende) gezinnen. De woningbehoefte blijkt zeer 
divers. Naast de vraag vanuit gezinnen is er een substantiële vraag naar woningen 
door senioren en starters. In zowel de binnenstedelijke herontwikkelingen als de 
beoogde uitleg wordt aan woningbouw voor deze doelgroepen in huur en koop en 
verschillende prijsklassen zeker aandacht besteed.

6.1. Bij grotere woningbouwplannen tot 2026 wordt tenminste 30 % sociale huur 
gerealiseerd.
Met WSL is afgesproken dat zijn in 2025 (ten opzichte van 2016) 300 sociale 
huurwoningen netto aan hun voorraad hebben toegevoegd. Met het percentage van 
30 % in de grotere plannen en op de locaties waar de gemeente een grondpositie 
heeft (voormalige schoollocaties) lukt dit. In de Woonvisie 2016 staat dit principe al 
verwoord en hiernaar wordt gehandeld. De recente voorbeelden hier van zijn 
Maanwijk, Hof van Liz en Mastenbroek 2.

7.1. Vanaf 2026 wordt tenminste 30 % van de capaciteit van woningbouwlocaties waar 
WSL een positie heeft ingevuld met sociale huur, sociale koop dan wel middeldure 
huurwoningen.
Uit het woningbehoeftenonderzoek blijkt dat, afhankelijk van de gekozen 
uitgangspunten, de voorraad sociale huurwoningen van WSL in 2026 aan de 
bovenkant van de bandbreedte zit. Met andere worden: in beginsel zijn er voldoende 
sociale huurwoningen. Door het aanbieden van de goede producten kan de 
doorstroming worden bevorderd, waardoor extra sociale huurwoningen vrij komen. 
Naast sociale huurwoningen kan in projecten ook worden afgesproken dat WSL 
sociale koopwoningen (in de vorm van Koopgarant) of middeldure huurwoningen 
realiseert. Ook deze projecten kunnen bijdragen aan de doorstroming. In goede 
samenspraak met WSL wordt tot een afgewogen programma gekomen. Met de 
tenminste 30 % van de planomvang van het betreffende plan kan aan de vraag 
worden voldaan.

8.1. Met name voor de doelgroepen senioren, starters en (startende) gezinnen wordt 
ingezet op middeldure huurwoningen en koopwoningen tot de NHG-grens.
De vraag naar woningen door senioren is zeer divers. Naast sociale huurwoningen 
wordt voor deze doelgroep ook ingezet op woningen met een koopsom tot €325.000 
(prijspeil 2021) en middeldure huurwoningen. 
Daarnaast worden in deze prijsklassen ook woningen voor starters en (startende) 
gezinnen gerealiseerd. Voor wat betreft de verhouding tussen de doelgroepen wordt 
de verdeling uit de Woonvisie 2016 aangehouden. Het bouwprogramma bestaat voor 
60 – 80 % uit woningen voor gezinnen. Van dit programma is 20 – 40 % in hoofdzaak 
bestemd voor senioren en secundair voor een- en tweepersoonshuishoudens, 
waaronder starters.

9.1. De inzet van de gemeente bij de realisatie van goedkope koopwoningen wordt 
heroverwogen.
In het bouwprogramma voor Maanwijk is ingezet op een breed aanbod, waaronder 8 
goedkope koopwoningen. Deze bleken uiteindelijk alleen financieel haalbaar 
wanneer door alle betrokken partijen inclusief de gemeente, een bijdrage werd 
geleverd. Door de gemeente is €10.000 per woning toegezegd. Onderzocht wordt op 
welke wijze goedkope koopwoningen kunnen worden gerealiseerd en of en op welke 
wijze hierbij een bijdrage van de gemeente nodig is.

10.1. Teneinde goedkope koopwoningen langere tijd beschikbaar te houden wordt 
invoering van een antispeculatiebeding overwogen. 
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Als met veel (financiële) inspanningen van diverse partijen een woning goedkoop kan 
worden aangeboden is het niet gewenst dat deze woning binnen afzienbare tijd met 
winst wordt doorverkocht. Daarmee zouden de financiële inspanningen van de 
partijen in het voortraject teniet worden gedaan en de waardestijging bij de koper 
terechtkomen. Om dit te voorkomen kan een antispeculatiebeding worden 
overwogen.

11.1. Heroverweging starterslening.
Sinds lange tijd heeft de gemeente een Startersregeling. Meerdere keren heeft de 
gemeenteraad geld gevoteerd om het fonds hiervoor aan te vullen. Doordat leningen 
zijn afgelost zit in het fonds circa €550.000 (peildatum januari 2021). Onderzocht 
wordt of het nodig is starters te blijven ondersteunen middels een starterslening en 
op welke wijze dit, mede in relatie tot besluitpunt 9, het best kan geschieden. 
Onderdeel van het onderzoek het onderzoek is de noodzakelijke omvang van de het 
budget. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
1.1. We temporiseren de woningbouw tot 2026.

De omvang van het woningbouwprogramma is groter dan de behoefte. Dit is in lijn 
met de Woonvisie 2016, waarin is aangegeven dat ruimte wordt geboden voor 
versnelling van de woningbouw en daarmee de doorstroming op de lokale 
woningmarkt zoveel mogelijk te bevorderen. Vanuit dit adagium wordt meegewerkt 
aan verschillende bouwinitiatieven in Leusden. Temporiseren kan alleen wanneer 
daarvoor goede gronden zijn en op basis daarvan (contractuele) afspraken tussen de 
gemeente en initiatiefnemers kunnen worden herzien. Deze gronden zijn er 
vooralsnog niet.

2.1. We houden vast aan een woningaantal dat gelijk is aan de lokale behoefte.
In de Omgevingsvisie is op basis van een brede maatschappelijke discussie besloten 
tot een jaarlijkse woningbouw vanaf 2026 die gelijk is aan de eigen woningbehoefte 
(toen: 50 woningen). Twee opmerkingen hierbij: deze behoefte varieert in de tijd (nu: 
70 woningen) en is een theoretische benadering van de woningvraag. De 
woningvraag is echter groter dan alleen de lokale vraag. De ontstaansgeschiedenis, 
maar ook de recente geschiedenis van Leusden is er een van voor een (belangrijk) 
deel bouwen voor de externe vraag. Bouwen van minder dan uit het 
behoeftenonderzoek voortvloeit (105 woningen) leid tot een grotere druk op de 
woningmarkt en daarmee (mogelijke) verdringing van lokale woningzoekenden.

6.1. Ingezet wordt op meer sociale huurwoningen tot 2026.
De wachttijd voor sociale huurwoningen is onverminderd lang. Niet alleen in 
Leusden, maar de hele regio. Toevoegen van meer sociale huurwoningen leidt tot 
afname van de druk. Hier staat tegenover dat met WSL afspraken zijn gemaakt over 
toe te voegen woningen tot 2025. Deze aantallen passen in de vastgoedstrategie van 
WSL en worden ook gehaald. De bouwprogramma’s voor de projecten tot 2026 laten 
overigens ook geen ruimte voor meer sociale huurwoningen. 

7.1./8.1. We houden vast aan tenminste 30 % sociale huurwoningen en daarnaast een 
nader te bepalen % goedkope koopwoningen en middeldure huurwoningen voor na 
2026.
Woningbouw na 2026 vindt zowel binnenstedelijk als daarbuiten plaats. 
Binnenstedelijk kunnen tussen 2026 en 2040 naar schatting tussen 300 en 400 
woningen worden gerealiseerd. Dit is, op een enkele uitzondering na (bijv. 
herontwikkeling De Korf), altijd op private gronden. Hier kan om meerdere redenen 
moeilijk worden gestuurd op de realisatie van de genoemde woningcategorieën. Dit 
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kan wel op de locaties die gemeentelijk eigendom zijn en op uitleglocaties. Met WSL 
is besproken en wordt in nieuwe prestatieafspraken neergelegd dat zij zich 
inspannen om tenminste 30 % van de woningbouw op de grotere 
woningbouwlocaties in de drie genoemde categorieën te realiseren.

9.1./10.1 De gemeente blijft zonder voorwaarden financieel bijdragen aan de bouw van 
goedkope koopwoningen.
Met een financiële bijdrage van de gemeente zijn 8 goedkope koopwoningen aan de 
voorraad toegevoegd. Omdat deze in de vorm van Koopgarant worden gerealiseerd 
blijven deze als goedkope woningen beschikbaar. Als aan de voorkant van het 
proces goede programmatische randvoorwaarden worden gesteld kan het vraagstuk 
door de ontwikkelende partij worden opgelost. Er zijn woningbouwproducten op de 
markt die (met inachtneming van een bijbehorende grondprijs) maakbaar zijn als 
goedkope koopwoning. 
Zonder nadere voorwaarden een goedkope woning in de markt zetten kan er toe 
leiden dat kopers bewust speculeren dan wel binnen korte tijd de woning verkopen. 
Overwogen kan worden om, in samenspraak met de betreffende ontwikkelende 
partij, een antispeculatiebeding in te voeren.

11.1. We blijven de Startersregeling zonder meer uitvoeren.
De gemeenteraad heeft een Startersregeling vastgesteld en middelen voor de 
uitvoering gevoteerd. Met een starterslening kunnen starters op de woningmarkt 
eenvoudiger een woning kopen. De maximale koopprijs om in aanmerking te komen 
voor een lening is anno 2021 €325.000. Gezien de huidige woningmarkt is de vraag 
of het (beperkte) aanbod in dit segment aansluit op de vraag en vooral de financiële 
mogelijkheden van de doelgroep voor de starterslening. Zonder meer doorgaan met 
de Startersregeling is mogelijk inefficiënt, want draagt onvoldoende bij aan het doel 
en vraagt dus een heroverweging. Dit vergt nader onderzoek.

Risico’s
Geen

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Na vaststelling van de update van de Woonvisie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. 
Over dit programma en de uitvoering/voortgang hiervan wordt u op basis van een monitor 
regelmatig gerapporteerd.

Bijlagen
1. Woonvisie Leusden 2021- 2025.
2. Woningbehoeftenonderzoek Companen (oktober 2019)
3. Uitkomsten bewonerspanel
4. Belangrijke uitkomsten bewonerspanel
5. Uitkomsten marktkennerspanel
6. Geprognosticeerde opleveringen woningen 2021 – 2026.

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 13 april 2021, nummer: L269543 

b e s l u i t:
in te stemmen met de volgende aanpassingen op Woonvisie 2016.
Kwantitatief woningbouwprogramma:

1. De lopende woningbouwplannen worden voortgezet;
2. In de periode 2026 – 2035 zetten we in op de productie van 1.050 woningen 

(gemiddeld 105 woningen per jaar);
3. In de volgende raadsperiode evalueren we of de voornemens in ad. 2. nog steeds 

aansluiten bij de dan actuele marktomstandigheden en prognoses voor de langere 
termijn;

Kwalitatief woningbouwprogramma.
4. Het woningbouwprogramma voorziet in de behoefte van gezinnen (koop 

eengezinswoningen), maar ook die van starters (betaalbare koop), senioren 
(levensloopgeschikt) en huishoudens met een lager- en middeninkomen (sociale 
huur, middeldure huur en sociale koop);

5. We streven naar gevarieerde en vitale wijken. Daarom zetten we in op nieuwbouw in 
verschillende segmenten (huur en koop in verschillende woningtypen en prijsklassen) 
en maken daarover vooraf in de woningbouwprogramma’s per locatie afspraken met 
ontwikkelende partijen;

6. Bij grotere nieuwbouwlocaties wordt tot en met 2025 minimaal 30% van het 
programma als sociale huur gerealiseerd;

7. Na 2025 passen we het uitgangspunt uit ad 6 aan tot minimaal 30% sociale huur, 
sociale koop (woningen met een maximale v.o.n.-prijs van € 200.000, prijspeil 2021) 
of middeldure huur in ontwikkelingen waar voor WSL een rol is weggelegd; 

8. Naast de in ad 7 genoemde categorieën worden middeldure huurwoningen en 
koopwoningen tot de NHG-grens gerealiseerd voor de doelgroepen senioren, starters 
en (startende) gezinnen;

9. De realisatie van de KoopGarantwoningen in Maanwijk wordt geëvalueerd. Indien 
gewenst en financieel haalbaar overwegen we (al dan niet in combinatie met andere 
partijen) om op toekomstige nieuwbouwlocaties deze of andere koopconstructies aan 
te bieden om het aanbod aan betaalbare koopwoningen voor starters te vergroten 
(zie ook beslispunt 11);

10. De haalbaarheid en wenselijkheid om bij nieuwbouw van goedkope koop een 
antispeculatiebeding in combinatie met een zelfbewoningsplicht op te nemen wordt 
onderzocht;

11. De effectiviteit van de Startersregeling wordt onderzocht. 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 juni 2021



I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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