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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie VVD Gemeentebelangen, met 
betrekking tot 
 “Meer geld voor nieuwbouw in dorpen” en “Meer kansen voor starters” 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Wat vindt het College van het nieuws over mogelijke subsidiëring en welke mogelijkheden ziet het College 
dat er subsidies beschikbaar komen voor kleine woningbouwprojecten d.m.v. bundeling van projecten? 
 
Antwoord 1: 
Het gaat hier om een motie tot aanpassing van de Woonimpuls en wel de 3e tranche van de Woonimpuls die 
inmiddels is gesloten. Voor deelname gold dat het diende te gaan om minimaal 500 (en in sommige 
gemeenten om 200) woningen in een afgebakend projectgebied. 
In de motie wordt nu gevraagd in de 4e tranche te bezien of plattelandsgemeenten gezamenlijk plannen in 
kunnen dienen. De provincie zou hierin een rol moeten gaan spelen. 
  
De genoemde aantallen woningen in een afgebakend gebied zijn voor de plattelandsgemeenten (veel) te 
hoog. Het is een goede ontwikkeling dat er mogelijkheden worden geboden dat ook de 
plattelandsgemeenten in aanmerking kunnen komen voor gelden uit de Woonimpuls. 
In de contacten met de provincie is in het verleden hier ook meermalen zowel bestuurlijk als ambtelijk, om 
gevraagd. Ook vanuit de P10 (samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten) is in het verleden 
aangegeven dat regelingen niet geschikt zijn voor plattelandsgemeenten. 
Zo kan de impuls een aanvulling zijn op de andere instrumenten die het college reeds inzet om woningbouw 
voor starters beter bereikbaar te krijgen: de starterslening en korting op starterskavels. 
 
 De mogelijkheden zullen afhankelijk zijn van de voorwaarden die gaan gelden voor de 4e tranche. 
Daarnaast geldt per project afzonderlijk of er sprake is van een publieke onrendabele top. Dit is het 
financieel tekort op het totaal van publieke kosten en opbrengsten van een project dat ontstaat door (1) 
verminderde opbrengsten vanwege de realisatie van extra betaalbaar woningbouwprogramma en (2) kosten 

 



van voor woningbouw noodzakelijke maatregelen om (een deel van) het project mogelijk te maken die zijn 
gericht op: 
• De infrastructurele ontsluiting en/of verbetering van de bereikbaarheid van het projectgebied; 
• Verlaging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden; 
• Bodemsanering; 
• Uitplaatsing van activiteiten binnen of buiten het projectgebied die hinder veroorzaken voor de binnen het 
projectgebied te realiseren woningbouw; 
• De (her)inrichting van de openbare ruimte. 
  
De gemeentelijke woningbouwplannen hebben niet per definitie een publieke onrendabele top; vaak leveren 
deze een positief resultaat op ten behoeve van het grondbedrijf. Eventuele negatieve resultaten dienen ook 
nog eens voor 50% voor rekening van de gemeente te komen. 
Ingediende aanvragen werden onder de 3e tranche op basis van scores gerangschikt. Dit betekent dat er 
een afhankelijkheid is met de overige ingediende aanvragen. Daarnaast gold per regio een score. 
  
Op grond van het vorenstaande is op voorhand moeilijk aan te geven wat de mogelijkheden zijn voor het 
beschikbaar komen van subsidiegelden. 
  
Vraag 2: 
Verwacht het College dat de gemeente Tubbergen in de toekomst in aanmerking komt voor deze subsidies? 
Zo ja, wat gaat het College doen om in aanmerking te komen voor deze subsidies? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 2: 
Voor deelname aan de 3e tranche golden een aantal voorwaarden: 
-      Het project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort. 
-      De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw 
noodzakelijk zijn. 
-      Medeoverheden moeten ten minste 50% van het publiek financieel tekort dekken. De bijdrage van de 
Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50%. 
-      Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Onder betaalbare woningen wordt verstaan: 
=sociale huurwoningen; 
=huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de 
bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld; 
=betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG). 
  
De Woningbouwimpuls is niet bestemd voor voorfinanciering van een project. De regeling mag ook niet 
worden gebruikt als risicoafdekking voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst. 
  
Het gaat hier om een motie die is aangenomen. Of er iets aan de randvoorwaarden gaat veranderen van de 
vierde tranche van de woonimpuls is op dit moment nog niet duidelijk. 
Het is dan ook afwachten hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoering gaat geven aan de motie en 
met welke voorwaarden ze gaan komen voor de volgende tranche. 
Inbreidingslocaties en uitbreidingslocaties met specifieke inrichtingseisen zullen mogelijke aan te melden 
projecten kunnen zijn. Echter, deze zullen worden gescoord op urgentie, efficiency, effectiviteit, noodzaak en 
deze scores zullen worden afgezet tegen andere projecten. 
 
Vraag 3: 
Hoe is de samenwerking met de provincie Overijssel hierin en hoe ziet uiteindelijk de verdeelsleutel van 
subsidieverstrekking er precies uit? 
 
Antwoord 3: 
De provincie zal gevraagd worden de aanvragen te bundelen en in te dienen bij het Ministerie. Desgevraagd 
zal de provincie gemeenten stimuleren om van de regeling gebruik te maken. 
Het scoren en rangschikken van aanvragen is geregeld in de 3e tranche; onduidelijk is nog of dit ook in de 
4e tranche zo blijft. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, (plv.) mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen 
aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres 
is h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
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de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


