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Inhoud presentatie

 Proces totstandkoming woonvisie

 Verbinding met andere beleidsstukken, zoals 

Omgevingsvisie.

 Woningmarktonderzoek(en)

 Opzet concept woonvisie



Aanleiding

• Structuurvisie wonen 2013

Woningbouwprogramma, thema's: kwaliteit, duurzaamheid 

en doelgroepen. 

• Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017

Aanvulling op de Structuurvisie wonen. Basis voor 

prestatieafspraken met woningcorporaties en 

huurdersverenigingen.



Waarom een Woonvisie?

• Regierol gemeente

In de woonvisie leggen we vast welke rol de gemeente 

heeft om te sturen op een (kwalitatief) woonprogramma.

• Prestatieafspraken

De woonvisie vormt de basis voor prestatieafspraken 

tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie.

• Woningbouw initiatieven

Beleidskader voor woningbouw initiatieven. Onderbouwing 

bestemmingplan/Omgevingsplannen.

• Woningwet 2022

Actuele woonvisie verplicht voor gemeenten. Woonvisie is 

vormvrij.



Proces Woonvisie

• jun/sept 2021 Analyse woningmarkt

• oktober 2021 Stakeholdersbijeenkomsten met 

Woningcorporaties 

huurdersverenigingen en makelaars

• Maart 2022 Concept Woonvisie vrijgegeven voor 

inspraak

Inbreng gemeenteraad:

• 29 juni 2021 raadsinformatieavond 

• 14 juni 2022 raadsinformatieavond: concept woonvisie

Vervolg:

• Verwerken reacties stakeholders en opmerkingen raad.

• College biedt woonvisie aan de raad aan voor vaststelling. 



Verbinding met andere beleidstukken

Onderwerp Omgevingsvisie Actualisatie 

Woonvisie

Transitievisie 

Warmte
Analyse huidige woningmarkt Tynaarlo en prognose 

huishoudens

X X

Omvang bouwprogramma (inbreiding of uitbreiding) X

Verdeling bouwprogramma over de (kleine) kernen X

Herstructurering en verduurzaming X X X

Woningbouw typologieën (grond gebonden woningen 

of appartementen)   

X X

Instrumentarium; doorstroming, tijdelijke woningen,

transformatie/splitsing, zelfbewoningsplicht

X

Bijzondere woonvormen: tinyhouses, woongroepen, 

meergeneratiewoningen, cpo.

X

Beschikbaarheid en Betaalbaarheid sociale huursector X

Wonen en zorg X

Bijzondere doelgroepen: statushouders, 

standplaatsen, woonboten

X



Woningmarktonderzoek 2021

Prognose Huishoudensontwikkeling



Woningmarktonderzoek 2021

Prognose Bevolkings- en huishoudensontwikkeling



Woningmarktonderzoek 2021

Prognose samenstelling huishoudens



Woningmarktonderzoek 2021

Woningvoorraad 1-1-2020





Wetvoorstel huisvestingswet  

Huisvestingsverordening

Bron:

dashboards.cbs.nl/v3/verhuizingendashboard/



Opzet concept Woonvisie

 Trend en ontwikkelingen

 Inzetten op gemêleerde wijken

 Beschikbaarheid en Betaalbaarheid

 Duurzaamheid

 Wonen en zorg

 Bijzondere woonvormen en doelgroepen



Inzetten op gemêleerde wijken

Aandacht voor gezinnen, starters en ouderen.

 Opgave goedkoop en middensegment (en  

betaalbaar houden woningen)

 Levensloopbestendige woningen

 Doorstroming

Bij nieuwbouwlocaties zetten we in op een 

gevarieerd programma, met een mix van 

woningtypen, huur/koop en prijsklassen.



Bij nieuwbouw inzetten op een gevarieerd 

programma



 Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw (uitgifte gemeente)

 Starterslening, Verzilverlening en Blijverslening

 Residuele grondwaarde methode met uitzondering van 

sociale huurwoningen. 

Huidige instrumenten



Doelgroepenverordening

 Met een doelgroepenverordening kan een 

gemeente in het bestemmingsplan bepalen dat bij 

nieuwbouw sociale huurwoningen, sociale 

koopwoningen en middeldure huurwoningen 

behouden worden. 

 In de verordening wordt een omschrijving 

gegeven van de doelgroep, worden de 

woningbouwcategorieën vastgelegd en wordt een 

instandhoudingstermijn benoemd.

 De doelgroepenverordening maakt het niet 

mogelijk om woningen te bouwen.



Doelgroepenverordening

Bestemmingsplan / Omgevingsplan

 In een bestemmingsplan kunnen voor een gebied 

woningbouwcategorieën percentueel percentage 

vastgelegd worden. 

 Sociale huur, middeldure huur, sociale koop en 

particulier opdrachtgeverschap

 In combinatie met een doelgroepenverordering

 Ontwikkelende partijen zijn via de 

publiekrechtelijke weg gebonden aan het bouwen 

van een afgesproken programma.



 Zelfbewoningsplicht voor bestaand woningen 

 Erfpacht

 Huisvestingsverorderning

Instrumenten waar we (nog) niet op inzetten.



 De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om 

in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over 

de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van 

de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Daarnaast 

kunnen wijzigingen in de woningvoorraad 

vergunningplichtig worden gesteld. Bijvoorbeeld bij het 

onttrekken of samenvoegen van woonruimte, het overgaan 

tot verhuur per kamer of het splitsen van woonruimte. 

 Voor elke sociale huurwoningen in de gemeente Tynaarlo 

is een huisvestingsvergunning nodig. 

 Wetvoorstel 2022: aanpassing lokale binding en sociale 

koop

Huisvestingsverordening



Thema Beschikbaarheid en Betaalbaarheid

 Het aantal 1+2 persoonshuishoudens neemt de 

komende jaren toe.

 Toevoegen van tenminste 100 sociale 

huurwoningen.

 Bij nieuwbouw en vervangende nieuwbouw zetten 

voornamelijk in op het vergroten van het aanbod 

aan kleine levensloopgeschikte woningen tot de 

eerste aftoppingsgrens, afhankelijk van de locatie.

 Gematigd huurbeleid, Vroegsignalering. 



Thema Wonen en Zorg

 Mensen met een (potentiele) zorgvraag moeten 

goed en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen 

wonen in hun eigen woonomgeving.

 Inzetten op toevoeging van levensloopgeschikte 

woningen.

 Particuliere woningeigenaren (blijven) stimuleren 

om hun woningen levensloopgeschikt te maken.

 Mantelzorg

 Beschermd wonen



Thema Duurzaam

 Verduurzaming particuliere woningvoorraad 

 Verduurzaming sociale woningvoorraad

 Stimuleringsregeling (via SVN). Lening voor  

woningeigenaren voor zowel de verduurzaming 

als levensloopgeschikt maken van woning.



Bijzondere woonvormen en doelgroepen

 Woonschepen

 Standplaatsen woonwagen

 Voorrangsregelingen specifieke doelgroepen 

 Huisvesting van statushouders

 Arbeidsmigranten



Vragen op opmerkingen?


