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Onderwerp: Aanpassen woningbouwprogramma van Woonvisie 2016+. 
  
 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Het gemeentelijk woningbouwprogramma aanpassen door: 
-  woningen voor het buitengebied niet langer per kern te reserveren maar deze reserveringen samen te 

voegen. 
- 15 extra woningen toe te voegen aan deze samengevoegde reservering voor het buitengebied. 
- 15 extra woningen te reserveren voor gewenste woningbouwplannen in de kernen waarvoor het 

gereserveerde contingent niet toereikend is. 
 

Samenvatting van het voorstel 
Met het vaststellen van de gemeentelijke Woonvisie 2016+ heeft uw raad op 13 juli 2016  ook het gemeentelijk 
woningbouwprogramma vast gesteld. 
Nu blijkt dat de opgenomen verdeling over de kernen en op basis daarvan het reserveren voor woningen in het 
buitengebied (rood voor rood en rood voor groen) belemmerend kan werken, wordt voorgesteld woningen voor 
het buitengebied niet langer per kern te reserveren maar deze samen te voegen.  
Tevens wordt voorgesteld 15 woningen extra te reserveren voor het buitengebied.  
De resterende 15 extra woningen dienen gereserveerd te worden voor gewenste woningbouwplannen in de 
kernen waarvoor het gereserveerde contingent niet toereikend is. 
 

Argumentatie  
Met het vaststellen van de gemeentelijke woonvisie door uw raad is ook het woningbouwprogramma 
vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van PRIMOS 2013 op basis waarvan 500 woningen zijn berekend voor de 
gemeente Tubbergen.  
Deze zijn naar rato omvang van de kernen over de kernen verdeeld. Van deze aantallen per kern is 5% 
gereserveerd voor het buitengebied (rood voor rood / rood voor groen). 
Ten tijde van en de jaren vóór het vaststellen van de visie was er, mede vanwege de toen heersende crisis, 
nagenoeg geen belangstelling voor de rood voor rood en de rood voor groen regeling.  
Sinds vorig jaar is duidelijk te merken dat er weer veel meer belangstelling is voor deze regeling. Dit heeft tot 
gevolg dat de beschikbare aantallen langzaam uitgeput raken; voor de ene kern is het gereserveerde aantal al 
ingezet, terwijl in het andere geval nog wel (bescheiden) ruimte is (maar vooralsnog geen vraag). 
Uitgaande van de verdeling per kern kunnen niet alle verzoeken worden toegekend omdat in bepaalde kernen 
meer verzoeken zijn dan beschikbare woningen. 
 
Een en ander houdt in dat de gemeentelijke Rood voor rood regeling nagenoeg niet meer kan worden toegepast 
omdat er geen woningen meer beschikbaar zijn.  
De vraag is dan ook of er, naast de noodzaak om de verdeling aan te passen, méér woningen gereserveerd 
moeten worden voor de regeling teneinde deze regeling operationeel te houden dan wel of er géén woningen 
extra toegekend moeten worden en de regeling ingetrokken moet worden. 
 
Door niet langer uit te gaan van een verdeling over de kernen en van daaruit per kern 5% van het beschikbare 
contingent te reserveren voor het buitengebied maar al deze woningen in één pot te stoppen, kan beter 
tegemoet gekomen worden aan de concrete verzoeken. 
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Op basis van de middeling van de prognoses over de laatste 6 jaar is in de actuele versie van het Regionaal 
Woningbouw Programma (RWP) Twente (januari 2017) aan Tubbergen een bouwprogramma toegekend van 
530 woningen. 
(Hierbij wordt niet mee genomen de bandbreedte van 10% ten behoeve van inbreidingsplannen, resulterend in 
een toename van ongeveer 90 woningen: hierover bent u reeds eerder geïnformeerd) 
In het in maart gehouden ambtelijk en bestuurlijk overleg Wonen is ingestemd met de geactualiseerde versie 
van het RWP Twente. 
Dit biedt ruimte voor (in ieder geval) 30 woningen extra. 
 
Ondanks dat ook voor enkele kernen geldt dat de grenzen van de verdeling worden bereikt, wordt het in stand 
houden van de rood voor regeling wel van belang geacht; het is één van de instrumenten om ruimtelijke kwaliteit 
te realiseren door vrijgekomen schuren te verwijderen. 
Daar tegenover staat dat de aantallen woningen die nog ingezet kunnen worden, voor de juiste doelgroep 
ingezet moeten worden en is bouwen in de kernen, dicht bij eventuele voorzieningen, in zijn algemeenheid 
volkshuisvestelijk gezien beter. 
Daarom wordt voorgesteld van de 30 extra woningen er 15 te reserveren voor het buitengebied. De overige 15 
extra woningen zullen gereserveerd worden voor concrete, gewenste woningbouwplannen in de kernen 
waarvoor het gereserveerde contingent op basis van het huidige woningbouwprogramma niet toereikend is. 
 
De herverdeling én het toevoegen van 15 woningen resulteert in één buitengebied-pot met in totaal nog 15 + 1 = 
16 woningen die ingezet kunnen worden.  
 
 
 
 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 
drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergadering presidium op 19 juni 2017 

Besluit presidium: X om advies naar commissie 

o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie Ruimte en Economie op 3 juli 2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk: 

Opmerkingen:  

Paraaf commissiegriffier:   
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Datum: 10 juli 2017 
Nummer:   9B 
Onderwerp: Aanpassen woningbouwprogramma van Woonvisie 2016+ 
  
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 juni 2017, nr. 9A; 

gelet op het advies van de commissie Economie en Ruimte van 3 juli 2017; 

gelet op het bepaalde in artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet; 

besluit:  

tot het aanpassen van het gemeentelijk woningbouwprogramma, behorende bij de gemeentelijke 
Woonvisie 2016+ door: 

-  woningen voor het buitengebied niet langer per kern te reserveren maar deze samen te voegen. 
- 15 extra woningen toe te voegen aan deze samengevoegde reservering voor het buitengebied. 
- 15 extra woningen te reserveren voor gewenste woningbouwplannen in de kernen waarvoor het 

gereserveerde contingent niet toereikend is. 
 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2017, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 


