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2 Vertrouwelijke subsidieaanvraag met bijlagen; deze is niet 
bijgevoegd maar ligt voor u ter inzage op het gemeentehuis 

Onderwerp
Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Laarhove

Gevraagd besluit
De raad besluit 

In te stemmen met de volgende verdeling van de te bouwen woningen in Laarhove: 
Minimaal 50% betaalbare woningen, ca 30% middendure woningen en ca 20% dure woningen. 
Dit in afwijking van het eerdere besluit van 23 november 2021 dat uitgaat van respectievelijk 40%, 40%, 20% en
mits de 5e tranche WBI-subsidie door BZK wordt toegekend.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt met de 5de tranche Woningbouwimpuls per 
2023 middelen ter beschikking om de woningbouw te stimuleren. De Woningbouwimpuls levert een belangrijke 
bijdrage aan het versnellen van de woningbouw en de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor starters 
en mensen met middeninkomens. Om voor subsidie van de 5e tranche in aanmerking te komen, moet aan 
diverse voorwaarden worden voldaan. Eén van de voorwaarden is minimaal 50% betaalbare woningen 
realiseren in het plangebied. Onder betaalbaar wordt op dit moment door het Rijk verstaan: sociale 
huurwoningen, middenhuur tot € 1023,-, koop tot € 355.000,-. De definitie van betaalbare woningen 
beschouwen wij als gelijk aan de door uw raad eerder benoemde term “goedkope” woningen. 

Op 15 februari 2023 is de Woondeal Regio Groningen Assen ondertekend door de gemeenten Assen, Tynaarlo,
Noordenveld, Groningen, Westerkwartier, Hogeland, Midden Groningen, de provincies Groningen, Drenthe en 
de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Laarhove is als sleutelproject opgenomen in de 
woondeal. Regio’s die een Woondeal gesloten hebben, hebben een streepje voor bij de beoordeling van de 
woningbouwimpuls door het Rijk. 

Op 23 november 2021 heeft de raad de kaders voor Laarhove bepaald in het Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen (SPvE). Eén van de kaders is een woningtypologieverdeling hanteren van 40% goedkope (is gelijk 
aan betaalbare woningen), 40% middendure en 20% dure woningen. Inmiddels zijn de kaders van het SPvE 
uitgewerkt in een conceptverkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan.



Laarhove voldoet, behoudens de eis dat minimaal 50% van de woningen “betaalbaar” dient te zijn, aan alle 
voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Uw raad wordt daarom gevraagd om al dan niet 
akkoord te gaan met deze wijziging van de door u eerder gestelde kaders. 

De verschuiving van 40% naar 50% goedkoop heeft een negatief effect op de opbrengstenkant van de grex. Dit 
negatieve effect wordt geheel teniet gedaan door/past binnen het geraamde subsidiebedrag maar betekent wel 
wat voor de uitstraling/invulling van de gehele wijk.
De verschuiving naar 50-30-20 kan relatief makkelijk gemaakt worden door de in het planconcept opgenomen  
“middendure” appartementen om te zetten naar “betaalbare” appartementen. Het kan wel wenselijk zijn om, als 
gevolg van de verschuiving, een beperkte uitbreiding van 265 naar ca 285 woningen te gaan verkennen. Het 
uitgangspunt van minimaal 50% van het plangebied uitgeefbaar (en dus de openbare ruimte op max 50%) blijft 
in ieder geval gehandhaafd.

Voor de verdeling van de betaalbare woningen is uitgegaan van de helft sociale huurwoningen en de helft 
koopwoningen tot € 355.000,-. In de prestatieafspraken 2023 is afgesproken dat de gemeente en Woonborg de 
intentie hebben om sociale woningbouw in Laarhove te realiseren als uitbreiding van de sociale huurvoorraad.

De belangrijkste voorwaarden voor subsidieverstrekking zijn:
-meer dan 200 woningen
-start bouw 1e woningen binnen 3 kalenderjaren na verkrijgen subsidie, start laatste woningen binnen 10 jaar
-minimaal 50% betaalbare woningen (=sociale huur, middenhuur tot € 1023,-, koop tot € 355.000,-)
-resterend tekort wordt door gemeente bekostigd.

Indien subsidie wordt toegekend, dan wordt € 1,73 miljoen van de onrendabele top gefinancierd door het Rijk.
Jaarlijks moet dan verslag gegeven worden aan het ministerie van BZK over de voortgang. Als in de praktijk 
blijkt dat aan bepaalde voorwaarden niet meer kan worden voldaan of de situatie substantieel wijzigt, dan zal 
hierover uitleg moeten worden gegeven en wordt de gemeente gevraagd verschillende oplossingsrichtingen te 
verkennen. Hierbij is sprake van maatwerk en staat het doelbereik van de subsidie voorop. Indien bijvoorbeeld 
de randvoorwaardelijke deadlines (startbouw binnen 3 jaar en startbouw laatste fase binnen 10 jaar) uiteindelijk 
niet gehaald worden, kan dat leiden tot een volledige, of gedeeltelijke (proportionele) terugvordering van 
middelen.

 
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De WBI-subsidieaanvraag voor de 5e tranche moest uiterlijk 31 maart 2023 ingediend zijn. De volgende tranche 
is op zijn vroegst eind 2023. Half januari 2023 bleek uit de quickscan dat we, naar ons idee, kunnen voldoen 
aan de aanvraagvoorwaarden, behoudens aan de voorwaarde dat 50% van de te realiseren woningen 
betaalbaar moet zijn. Omdat dit percentage van 50% afwijkt van de door uw raad voorgeschreven 40% 
betaalbare woningen, leggen wij u nu dit voorstel voor. 

Mocht u een positief besluit nemen, maar wordt de subsidie toch niet toegekend, dan gaan wij de planvorming 
verder vormgeven met het door u eerder vastgestelde kader van de typologieverdeling 40% betaalbare en 
middendure woningen en 20% dure woningen. 

Neemt u geen positief besluit, dan trekken we de subsidieaanvraag in, omdat we dan niet aan alle voorwaarden
voldoen. 

Het indienen van de aanvraag is een collegebevoegdheid. Het college mag dit doen onder voorbehoud van 
raadsbesluitvorming inzake het voor zijn rekening nemen van het resterende tekort van de totale ontwikkeling 
(middels het vaststellen van de grondexploitatie). Dit besluit kan nu nog niet door u genomen worden, maar dat 
hoeft nu ook nog niet. Mocht u, ten tijde van ons voorstel om het ontwerp-bestemminsplan Laarhove ter inzage 
te leggen (naar verwachting in de tweede helft van 2023), niet akkoord kunnen gaan met het op dat moment 
voorzien grex-tekort, dan kunnen we op dat moment nog afzien van de subsidie. Dit kan ook nog ten tijde van 
het nemen van een besluit over het vaststellen van de uiteindelijke grex.  



Wat ging er aan vooraf
Uw raad heeft op 23 november 2021 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor Laarhove 
vastgesteld. Het SPvE wordt de basis voor het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan en 
beeldkwaliteitsplan. Het is de bedoeling dat belanghebbenden en belangstellenden ook bij de ontwikkeling van 
die plannen meedenken, net als ze gedaan hebben bij de ontwikkeling van het SPvE. 

Op 11 april 2022 vond daartoe in het Brinkhotel in Zuidlaren een informatieavond plaats, waarop 
belangstellenden welkom waren de plannen uit het SPvE en een paar eerste schetsen van Strootman 
Landschapsarchitecten te bekijken. Een presentatie hierover die in de aanloop naar de informatieavond gedeeld
werd, vindt u op onze website onder de projectpagina Laarhove. De gemeente ontving tijdens de avond zo’n 
150 gasten. 

Tijdens deze avond kon men met Strootman Landschapsarchitecten en ambtenaren van de gemeente in 
gesprek over de plannen. In een ideeën box kon men tips en tops kwijt. Op de projectpagina op onze site vindt 
u het Excelbestand met daarin alle ingebrachte opmerkingen. Deze variëren van groen tot duurzaamheid en 
van wegen tot bebouwing en ze variëren van algemene opmerkingen over de plannen tot precieze tips en 
aanvullingen. De gemeente en Strootman Landschapsarchitecten hebben deze op- en aanmerkingen 
meegenomen in de verdere planvorming en ingepast waar dat kan en wenselijk is.

Belangrijke uitgangspunten in het SPvE:

- Er wordt uitgegaan van 235-265 woningen (ca. 15 wo/ha).**
- Het wordt een gemêleerde woonwijk, met ruimte voor diverse doelgroepen, woontypologieën en verschillende 
woonmilieus, koop en huur, particulier en projectmatig (40% goedkoop, 40% middelduur, 20% duur).
- Er komen geen voorzieningen in het plangebied anders dan wonen.
- De woonwijk wordt zorgvuldig en zoveel mogelijk ingepast in de bestaande landschappelijke structuren.
- De wijk wordt meervoudig ontsloten.
- De woonwijk ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. Hierdoor is bijvoorbeeld warmte-koude-opslag in de 
bodem geen optie.
- Parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein. In ieder geval twee parkeerplaatsen op eigen erf bij 
vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen. Verder gelden de parkeernormen volgens CROW.
- Ruimte voor klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteit.
- Ruimte voor een langzaamverkeersroute.
- Er is speciale aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers en mindervaliden). Dat 
betekent dat de auto’s zoveel mogelijk te gast zijn en langzame verkeersgebruikers de ruimte krijgen.  
- Gestapeld bouwen is niet uitgesloten.

** in de huidige verkaveling van 40-40-20% is ruimte voor 268 woningen opgenomen. 

Inmiddels zijn ook de meeste onderzoeken uitgevoerd. Er loopt nog een bodemonderzoek voor een klein 
gedeelte van het plangebied. En het flora- en faunaonderzoek naar vleermuizen loopt nog. Daarnaast is nog 
onduidelijk wat de stikstofregels concreet gaan betekenen. 

Hoe informeren we de inwoners?
Na positieve besluitvorming en nog voor de zomervakantie vindt een informatiebijeenkomst plaats waar 
inwoners en belangstellenden input kunnen leveren op het conceptverkavelingsplan, het 
voorontwerpbestemmingsplan en stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend, onder voorbehoud van instemming van uw raad inzake het voor 
uw rekening nemen van het resterende tekort voor Laarhove. Uiterlijk eind juni 2023 ontvangen we het besluit 
op de aanvraag. Bij subsidieverlening en in de tussentijd gaan we verder met de benodigde procedures om tot 
planontwikkeling te komen, op basis van de 50-30-20-verdeling. Wordt geen subsidie verleend, dan vallen wij 
terug op het eerder door u gestelde kader van de 40-40-20-verdeling. 



Wordt de subsidie verstrekt, dan dient binnen 3 kalenderjaren te worden gestart met de bouw van de eerste 
woningen. Dit vraagt om snelheid in het proces. Wij denken deze termijn te kunnen halen. Tijdwinst zou nog 
behaald kunnen worden door de voorontwerpfase door ons college in procedure te laten brengen in plaats van 
via uw raad. 

Om de ruimtelijke procedure te kunnen starten moet de planvorming uitgewerkt zijn. Er moet een concept-
verkavelingstekening zijn die als basis dient voor het bestemmingsplan. Deze tekening is als bijlage 
toegevoegd. Daarnaast moet er een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan zijn dat weergeeft hoe de 
openbare ruimte er uit komt te zien en dat de kaders stelt voor de te realiseren woningen. Het door uw raad op 
23 november 2021 vastgestelde Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE) en de op 11 april 2022 verkregen 
input tijdens de informatieavond hebben als basis gediend voor deze stukken. Inmiddels zijn deze stukken 
zover gereed dat ze binnenkort voorgelegd kunnen worden in de zogeheten voorontwerpfase aan inwoners en 
belangstellenden.

Dit proces kan nog voor de zomervakantie opgestart worden, waarna na de zomervakantie aan uw raad wordt 
voorgesteld het ontwerp-bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen. Wel nog onder 
voorbehoud van een goede uitkomst van het nog lopende verkeersonderzoek en de stikstofproblematiek. 
Uiteraard kan het ontwerp-bestemmingsplan gaan afwijken van het voorontwerp als blijkt dat de input van 
inwoners en belangstellenden hier aanleiding toe geeft of als uw raad alsnog andere kaders wil meegeven. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kan het bestek en het inrichtingsplan opgesteld worden. Daarna kan 
het gebied bouwrijp gemaakt worden en kunnen de eerste kavels in verkoop. De verkoop van de eerste kavels 
zal niet eerder dan in 2025 zijn.  

Vertraging door stikstofproblematiek?
Recent hebben we een actueel aeriusrapport op laten maken om te zien of de te verwachten stikstofuitstoot de 
grenzen overschrijdt. Voor de gebruiksfase gold geen overschrijding, echter sinds de uitspraak van de Hoge 
Raad van 2 november 2022 dient ook de bouwfase weer meegenomen te worden in de berekening. 

Uit het recentste onderzoek komt naar voren dat er nu wel sprake is van een overschrijding van de uitstoot. 
Hierbij wordt opgemerkt dat gerekend is met een worstcasescenario. Hiermee is sprake van een overbelaste 
situatie op Natura 2000 gebied. 

Indien er onvoldoende (extern) gesaldeerd kan worden, dan zal met een ecologische toets beoordeeld moeten 
worden wat de specifieke negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden precies zijn. Vervolgens zal een 
natuurvergunning nodig zijn. Het is nog onbekend of en wanneer de provincie een eventuele vergunning kan 
verstrekken. 

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor de subsidieaanvraag is een financiële berekening gemaakt op basis van de 50-30-20-verdeling. Deze 
berekening is niet geheel vergelijkbaar met de nog vast te stellen gemeentelijke grondexploitatie (grex). Onder 
meer omdat bij de subsidieaanvraagberekening wordt uitgegaan van standaard parameters (rente- en 
indexatiepercentages). Voor onze grexen hanteren wij eigen parameters. De door uw raad vast te stellen 
grondexploitatie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan zal daarom negatief afwijken ten 
opzichte van de huidige aanvraagberekening. Daarnaast zijn in de subsidieaanvraag-berekening de kosten voor
de eventueel benodigde verkeers- en stikstofmaatregelen nog niet meegenomen. Deze zijn op moment van 
indienen van dit voorstel nog niet inzichtelijk en hangen gedeeltelijk samen met de ontwikkeling op de voorzijde 
van het PBH-terrein. 

De subsidieaanvraagberekening laat een totaal tekort zien van € 3,47 miljoen contante waarde. Dit komt neer 
op een tekort per woning van ca € 12.800,-. Indien subsidie wordt toegekend, dan wordt € 1,73 miljoen van de 
onrendabele top gefinancierd door het Rijk. Zoals in de alinea hierboven aangegeven zal het resterende tekort 
voor de gemeente meer zijn dan het resterend tekort van de subsidieaanvraagberekening.



De specifieke omstandigheden die maken dat Laarhove een tekort kent zijn met name de vrij hoge boekwaarde 
(verwervingskosten), de sanerings- en verwijderingskosten van de omvangrijke bestaande verharding, 
funderingslagen en betonresten, de verschuiving van typologieën naar meer goedkoop, relatief veel nieuwe 
verharding en minder uitgeefbaar oppervlak als gevolg van het instandhouding van de bestaande 
groenstructuur. 

Voor de raming is gekeken naar actuele verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de regio. De huidige 
raming kan afwijken ten tijde van de daadwerkelijke uitgifte. Pas op dat moment worden de verkoopprijzen 
daadwerkelijk vastgesteld. 

Op 3 december 2019 is een voorziening getroffen voor afwaardering van de boekwaarde van de PBH-gronden 
van € 2,9 miljoen. Dit betreft zowel de voorzijde als de achterzijde van het terrein. Deze voorziening kan 
aangewend worden om het tekort voor Laarhove volledig te dekken, uitgaande dat het subsidiebedrag wordt 
verstrekt. U hoeft hiervoor dan op dit moment ook geen (extra) voorziening te treffen. Mocht uiteindelijk het 
tekort voor de gezamenlijke ontwikkeling van zowel voor- en achterzijde meer zijn dan de reeds getroffen 
voorziening, dan wordt u op dat moment uiteraard gevraagd een aanvullende voorziening te treffen.  

Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Laarhove dient u gelijktijdig de grondexploitatie vast te 
stellen. Wij geven u, ten tijde van ons voorstel aan uw raad om het ontwerp-bestemmingsplan in procedure te 
brengen, alvast de op dat moment bijbehorende grondexploitatie ter kennisgeving alvast mee. 

Let wel; het uiteindelijke grexresultaat is afhankelijk van veel factoren zoals extra benodigde investeringen, 
prijsstijgingen bouwrijpmaken, verkeersmaatregelen, stikstofmaatregelen, de woningmarktprijzen ten tijde van 
de daadwerkelijke uitgifte, etc. 

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 15

Betreft: Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Laarhove

Raadsvoorstel Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Laarhove

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2023

B E S L U I T:

In te stemmen met de volgende verdeling van de te bouwen woningen in Laarhove: 
Minimaal 50% betaalbare woningen, ca 30% middendure woningen en ca 20% dure woningen. 
Dit in afwijking van het eerdere besluit van 23 november 2021 dat uitgaat van respectievelijk 40%, 40%,
20% en mits de 5e tranche WBI-subsidie door BZK wordt toegekend.

Vries, 4 april 2023

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite, griffier


