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Taakstelling woningbouwopgave 2010-2020

Inleiding
Er is de afgelopen jaren veel gebouwd in Lingewaard. Uit de cijfers valt af te lezen dat we voor een deel al 

aan de groei van de eigen gemeentelijke woonbehoefte hebben voldaan en voor enkele kernen op koers 

liggen. In de Nota Wonen is de beleidsmatige invulling gegeven aan het bouwprogramma tot en met 2010 

(en een doorkijk tot 2015). Daarnaast heeft de Lingewaardse bouwproductie een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de regionale bouwopgave in het kader van het Convenant versnelling woningbouw 2005-2009. 

Het is nu tijd om de lijnen uit te zetten voor de periode 2010-2020. Er is er nog een flinke bouwcapaciteit 

voor de periode na 2010. Zijn die woningen nog wel noodzakelijk en voor wie dienen we deze woningen te 

realiseren? De economische crisis leert dat bij analyses van de markt en het baseren van planningen 

bescheidenheid gepast is. Daarnaast is de vraag van belang of we deze nieuwe bewoners nog wel een 

aantrekkelijk woonmilieu kunnen bieden gelet op de ruimtelijke druk in ons gebied. Kortom er dient een 

integrale afweging plaats te vinden waar naast wonen expliciet aandacht dient te zijn voor zaken als 

mobiliteit, werken, recreatie, milieu water en groen. Deze integrale afweging zal plaatsvinden in dit jaar op te 

stellen Ruimtelijk Economische structuurschets. In deze notitie zullen ons vooralsnog eerst beperken tot de 

woningbouwopgave. 

Deze notitie geeft een eerste aanzet tot een discussie hierover. Het betreft hier dus geen uitgebreide 

marktvisie maar geeft op basis van het aanwezige cijfermateriaal, publicaties en een korte analyse van de 

Lingewaards situatie, een denkrichting voor de toekomst aan.

Deze notitie dient als input voor:

- de nieuwe verstedelijkingsafspraken met de stadsregio;

- actualisatie Nota wonen (loopt t/m 2010); 2010 start opstellen nieuwe Nota wonen;

- de prestatieafspraken met de corporaties;

- ruimtelijk-economische structuurvisie 2010-2020, 

Leeswijzer

We zullen eerst kort ingaan op de regionale woningbouwafspraken 2010-2020 en de invloed van 

kredietcrisis op de woningmarkt. Hierna geven we een overzicht van het gerealiseerde Lingewaardse 

bouwprogramma van de afgelopen tijd. Hierbij worden tevens enkele bevindingen op de Lingewaardse 

woningmarkt geschetst. Tot slot worden op basis van de demografische cijfers en visies vanuit de markt 

aanbevelingen gedaan voor het toekomstige bouwprogramma. Deze zijn aangevuld en genuanceerd op 

basis van een werkbijeenkomst met vertegenwoordigers van de raad en het werkveld op 7 juli 2009. 
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Nieuwe verstedelijkingsafspraken in de stadsregio

De stadsregio wil in 2009 nieuwe afspraken over woningbouw gaan maken. 

De gemeenten worden gevraagd om op basis van eigen visies 

(structuurschetsen, woonvisies en woningbehoefte onderzoeken) een beeld te 

schetsen van de eigen woningmarkt 2010-2020. Deze plannen zullen in 

regionaal verband worden afgestemd. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot 

nieuwe verstedelijkings afspraken met de minister van VROM en ook tot 

nieuwe concessieafspraken binnen de stadsregio.

Volgens de cijfers van de stadsregio en de provincie bedraagt de uitbreidingsbehoefte voor de periode 2010-

2020 tussen de 21.000 en 25.000 woningen. De vervangingsbehoefte is circa 9000. Het totaal aantal 

woningen dat bijgebouwd zou moeten worden komt dus neer op 30.000-36.000. Binnen de stadsregio 

krijgen randgemeenten aan het eind van deze periode te maken met krimp van het aantal huishoudens. In 

de steden en het rivierengebied (Overbetuwe en Lingewaard) blijft het aantal huishoudens groeien.

Naast de kwantitatieve opgave is er ook een belangrijke kwalitatieve opgave: een flinke groei van het aantal 

alleenstaanden en senioren. Dit zorgt mogelijk voor een vraag naar een ander type woning en woonmilieu. 

Tevens krijgen we deze periode te maken met een belangrijke herstructureringsopgave. Deze vragen veelal

om een integrale aanpak. D.w.z. naast aanpak/sloop van woningen ook mogelijke aanpak openbare ruimtes 

en algemene leefbaarheidsproblemen (zwerfvuil, hangjongeren, werkloosheidsproblematiek enz.)

Voor de nieuwe regionale afspraken over woningbouw vanaf 2010 is op dit moment het uitgangspunt dat 

50% van het totale gemeentelijk bouwprogramma in betaalbare sfeer gebouwd moet worden. De ruimtelijke 

contouren rond de kernen (hier binnen mag de gemeente naar eigen inzicht bouwen) blijven tot 2015  

gehandhaafd. Deze zijn vastgelegd in het Streekplan. In het overleg met VROM en de grote steden is ook 

aan de orde geweest dat in de nieuwe afspraken meer samenhang nodig is met thema’s zoals mobiliteit, 

economie en landschap. 

Kredietcrisis en stagnering woningmarkt 

De woningbouw lijdt onder de gevolgen van de kredietcrisis. Deze sector draait voor een belangrijk deel op 

vertrouwen in de economie. De kredietcrisis heeft dat vertrouwen weggeslagen bij investeerders, kopers, 

huurders en bedrijven. Zij wachten op duidelijkheid over de toekomstige situatie van de markt en hebben 

behoefte aan meer zekerheid.

De laatste cijfers van NVM laat zien dat het aantal kooptransacties eind 2008 

40% lager ligt dan eind 2007. De woningbouw is door de kredietcrisis al met 24 

tot 30 procent gedaald. In absolute cijfers gaat het om 20.000 minder woningen. 

Veel bouwplannen worden uitgesteld of verkleind door de kredietcrisis. Ook zal 

de kredietcrisis ervoor zorgen dat er minder snel nieuwe lastige bouwplannen 

zullen worden uitgevoerd. Door het ontbreken van investeringsperspectief is 

planvoering op de middellange termijn en planvoorbereiding op korte termijn voor 

inbreidingslocaties uiterst onzeker. De meest ernstige gevolgen van deze ontwikkelingen worden pas vanaf 

2010 verwacht. Er zijn scenario’s die een halvering van de productie van huur en koopwoningen in 2011 

voorzien. 

Corporaties leiden ook onder de crisis. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft berekend dat 

corporaties momenteel door de 40 miljoen euro extra per jaar kwijt zijn aan het afsluiten van leningen. 

Leningen met een looptijd van 20 jaar leiden op die manier tot een extra investering van bijna een miljard 

euro door de kredietcrisis. Kortom hier zullen de komende tijd de investeringsbereidheid maar ook de 

mogelijkheden teruglopen. 
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Daarnaast is het realiseren van huurwoningen veelal onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van 

koopwoningen. Het ontwikkelen van huurwoningen is vaak onrendabel en daarom zijn koopwoningen nodig 

voor het compenseren van de onrendabele top van de bouw van huurwoningen. Door het uitblijven van 

ontwikkelingen en stil vallen van verkoop koopwoningen zal derhalve de ontwikkelingen van huurwoningen 

eveneens verminderen. 

Vanuit verschillende belangenorganisaties wordt met spoed om ondersteunende maatregelen gevraagd bij 

het Rijk. Het ministerie van VROM heeft in januari 2009 vooralsnog een beperkt pakket van maatregelen 

opgesteld om de woningmarkt te stimuleren. Wel wordt de situatie nauwlettend gevolgd om eventueel 

aanvullende maatregelen te nemen.

Immers de kredietcrisis doet niets af aan de noodzaak van de geformuleerde doelstellingen op het gebied 

van de woningbouw. Het aantal burgers dat een passende woning zoekt is nog steeds groot. Al vertroebelt

de inzakkende verkoop door de crisis dit beeld. Indien de planning en productie stil valt zal de vraag naar 

een geschikte woning na verloop van tijd, als de markt weer aantrekt, nog groter worden. Dit met 

ongewenste prijsstijgingen als gevolg. Kortom we zullen ons nu in moeten zetten om dit te voorkomen.
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Huidige stand van zaken bouwprogramma 

Algemeen

In de Nota Wonen (2007-2010) hebben we onze ambities vastgelegd en vertaald in verschillende 

kwalitatieve en kwantitatieve beleidsopgaven. Het gaat om voldoende woningbouw, woningbouw die aansluit 

bij de vraag, kwaliteit en toekomstwaarde enz. Met de corporaties zijn op basis hiervan prestatieafspraken 

gemaakt. Kort even een overzicht van de stand van zaken.

  

Kwantitatief

In bijgaande tabel valt af te lezen wat we de afgelopen tijd gebouwd hebben. Gedurende de convenants

periode hebben we in Huissen, Bemmel en Gendt voor een deel al  aan de groei van de eigen behoefte tot 

2015 voldaan. Tot 2020 zit hier ook nog de meer bouwcapaciteit dan voor de eigen behoefte noodzakelijk is. 

Dit past bij het beleiduitgangspunt dat we in Bemmel en m.n. in Huissen,  o.a. bouwen voor de regio. In de 

andere kernen waar meer volgens de plaatselijke behoefte gebouwd wordt, liggen we in Gendt en Haalderen 

op koers. In Doornenburg en Angeren liggen we iets achter. Hier zijn echter de bouwplannen in ontwikkeling.  

Overzicht bouwproductie

Kern

Groei 

eigen 

behoefte

2007-2015 

(prov 

gelderland)

Oplevering 

2005-2006

2007 2008 2009 Totaal

2005- t/m 

2009

Convenant 

versnelling

woningbouw

Bouwcapaciteit

2010-2020

Huissen    888 404 180 209 171 964 998

Bemmel    272 264 51 61 376 71

Gendt    280 50 6 2 101 159 360

Angeren    108 4 1 2 10 17 125

Doornenburg   109 2 5 0 20 27 110

Haalderen     69 4 0 67 71 60

totaal 1. 725 728 243 341 302 1614 1724

Tevens is in bovenstaande tabel de bouwcapaciteit voor de komende jaren weergegeven. Deze is mogelijk 

nog hoger aangezien de woningen die gerealiseerd worden bij functieverandering, herstructurering 

glastuinbouw, centrumontwikkelingen (Gendt, Huissen) en de individuele bouwkavels (ca 20 per jaar), hier 

nog niet in mee zijn genomen. De uiteindelijke bouwcapaciteit zal wellicht nog 400-500 hoger uitvallen en 

zou uit kunnen komen op 2250 woningen.

Kwalitatief

Binnen de stadsregio is voor de periode 2005 t/m 2009 afgesproken ten minste 50% van het 

woningbouwprogramma te laten bestaan uit betaalbare huur- en koopwoningen. Tot een klein jaar geleden 

zaten we nog redelijk op koers (47% betaalbaar)). Het laatste half jaar (voor de zomer 2008) is echter de 

verkoop van woningen terug gelopen en zijn projecten vertraagd. Daarnaast waren bij een aantal projecten 

discussies omtrent financiële aspecten (stijging bouwkosten), kwaliteit van de betaalbare woning waardoor 

projecten ook vertraagd zijn (bv. Bloemstraat en Loovelden). We halen nu niet de 47% maar komen eind 

2009 wellicht uit op ca. 44%.

Over Loovelden willen we kort het volgende opmerken. Loovelden heeft een belangrijk aandeel geleverd in 

de Lingewaardse/regionale bouwproductie.  Door de grote aantallen die hier gebouwd zijn bepalen ze voor 

een deel de differentiatie van het gerealiseerde woningbouwprogramma. Zo is, conform afspraak, in de 

eerste fase alleen in de dure sector gebouwd. Dit om middelen te creëren om de aanwezige 

kassencomplexen te kunnen saneren. In de latere fasen zijn de betaalbare woningen gepland. Deze 
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zouden in eerste instantie deels binnen de convenantsperiode opgeleverd worden. Verleden jaar werd 

duidelijk dat door marktomstandigheden deze de plannen meer gefaseerd worden.

Oplevering Betaalbaar Duur

2005 42 246

2006 217 223

2007 124 119

2008 143 198

Stavaza 2008 526 786

40% 60%

Gepland 2009 177 125

703

(206 huur)

911

Totaal 44% 56%

Als we dit vergelijken met de andere stadsregio gemeenten zien we dat ongeveer de helft van de 

stadsregiogemeente de afspraken met betrekking tot de realisatie van betaalbare woning halen. In de bijlage 

is en overzichtje opgenomen. Met 44 % zitten we ongeveer op het gemiddelde in de stadsregio.

Huur

Met de corporaties, Woonstichting Gendt en Lingewaard Wonen, zijn afspraken gemaakt o.a. over het aantal 

op te leveren huurwoningen. In de prestatieafspraken 2006-2009 is de ambitie opgenomen om 255 

huurwoningen te realiseren. Eind van dit jaar komen we uit op ca. 206 huurwoningen. Dat de aantalen niet 

gehaald worden heeft te maken met enkele projecten die moeizaam verlopen (De Bongerd, 

huurappartementen Bloemstraat) en het uitlopen van planningen (Hof van Breunissie Gendt, Plaza 

Loovelden). In 2010 worden de aantallen wel gehaald. Voor de periode 2010-2015 worden nieuwe afspraken 

gemaakt.

Ondanks de bouwproductie van de afgelopen jaren blijven de wachttijden voor een huurwoning 

onverminderd lang. Dit pleit voor een belangrijke rol voor huurwoningen in de toekomstige bouwproductie. 

Enkele bevindingen betaalbare woningmarkt Lingewaard.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de koopwoningenmarkt voor starters moeilijk te betreden is.

M.n. het beperkte aanbod van betaalbare woningen is hier debet aan. Wat zijn de bevindingen in 

Lingewaard?

De afgelopen jaren zijn er enkele honderden koopwoningen op de markt verschenen. In een aantal gevallen 

is geloot omdat de vraag het aanbod overtrof (bv. Centurio, De Halden). Toch is er 

nooit sprake geweest van zeer grote aantallen overinschrijvingen. In een aantal gevallen liep de verkoop 

traag (Loovelden) of slecht (startersappartementen De Halden). Ook op dit moment lopen een aantal
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projecten met betaalbare woningen matig al is dit voor een deel te wijten aan de crisis.

In 2007 heeft de gemeente een toewijzingsregeling ontwikkeld. Dit om betaalbare koopwoningen zoveel 

mogelijk ten goede te laten komen aan starters en doorstromers (huur naar koop) met lagere en 

middeninkomens. Deze regeling is en paar keer toegepast (Essenpas, Loovelden, De Halden). Aangezien 

echter vraag en aanbod redelijk met elkaar in evenwicht waren, heeft dit instrument beperkte toegevoegde 

waarde gehad.   

Van de in 2005 ingevoerde starterslening wordt beperkt gebruik gemaakt. Tot nu toe zijn er 33 leningen 

verstrekt. Wel is in 2008 het gebruik van het aantal leningen toegenomen. 

In september 2008 is er een avond georganiseerd in Elst door de Rabobank voor starters op de 

koopwoningmarkt. De Rabobank was tevreden met de opkomst, echter bij de Lingewaardse stand hebben 

zich maar een zeer beperkt aantal starters gemeld. 

Wat ook opvalt is dat een deel van de betaalbare woningen die verkocht worden, direct een verbouwing 

ondergaan. Bij veel betaalbare woningen wordt gebruik gemaakt van meerwerk opties.

Zonder uit deze bevindingen direct harde conclusie te kunnen trekken kan toch de indruk gekregen worden 

dat de vraag naar betaalbare koopwoningen niet veel groter is dan het aanbod. En dat veel betaalbare 

woningen na oplevering een kwaliteitsslag ondergaan.

In de Nota Wonen (tot 2010) hebben we als ambitie opgenomen “duurzame woningbouw”. Niet alleen als het 

gaat om een zo laag mogelijke milieubelasting bij de bouw en het beheer, maar ook waar het gaat om 

toekomstwaarde en levensduur. Het stellen van hoge kwaliteitseisen in combinatie met betaalbaarheid blijkt 

de laatste tijd  moeilijk te verenigen. Hier zijn o.a. de stijging van de bouwkosten debet aan.  Wellicht dat de 

kredietcrisis een daling van de bouwkosten bewerkstelligd waardoor er weer mogelijkheden komen.

Om betaalbare woningen met kwaliteit te kunnen realiseren wordt vaak verevend met woningen in de 

duurdere categorieën. Deze betaalbare woningen hebben op het moment van oplevering al een hogere 

marktwaarde. Alleen de eerste koper heeft hier voordeel bij. Met antispeculatiebeding zorgen we ervoor dat 

deze woningen niet direct doorverkocht worden. Gebeurt dit echter toch na een paar jaar, dan zijn deze 

woningen niet meer bereikbaar voor de doelgroep. Instrumenten als maatschappelijk gebonden eigendom 

en koopgarantconstructies kunnen hierin een oplossing bieden. Dit gebeurt echter nog te weinig. De 

corporaties kunnen hier een belangrijkere rol in vervullen. Daarnaast mag van de ontwikkelaars ook de 

nodige inzet gevraagd worden.

  

Lingewaardse Woningvoorraad

De huidige voorraad woningen bedraagt 17.519 woningen. Deze bestaat voor 73 %  uit koopwoningen, 

landelijk is dit 57%. Om een overzicht te krijgen van het woningbestand in Lingewaard is naar  WOZ waarde 

gekeken. Deze zijn gecategoriseerd van betaalbaar tot duur++.  De WOZ waarde behoort overeen te 

stemmen met marktwaarde.  

WOZwaarde Betaalbaar 

Tot 172.000

Duur-

172-230.000

Duur+ 

 230-300.000

Duur++ 

300.000…

Totaal 15% 34% 20% 30%

% huur 10% 14% 2,6% 0%

Wat opvalt is dat het segment duur- relatief hoog is. Veel woningen die in principe voor het betaalbare 

segment gebouwd zijn door de flinke prijsstijgingen van de afgelopen jaren in dit segment terechtgekomen. 

Dit wordt bevestigd door de corporaties. Veel te koop aangeboden huurwoningen in deze categorie hebben 

een verkoopwaarde (ver) onder de WOZ-waarde. Verwacht wordt dat de crisis een (geringe) waardedaling 

tot gevolg heeft, zodat de voorraad betaalbaar relatief groter wordt. Het segment duur+ is relatief laag. In 

deze categorie is de laatste jaren weinig gebouwd. 
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Bouwprogramma  Lingewaard 2010-2020
Naast een korte analyse van de demografische cijfers voor de periode 2010-2020, zal een overzicht van de 

bouwcapaciteit voor deze periode worden gegeven. Op basis hiervan worden aanbevelingen voor het

toekomstige bouwprogramma gegeven. 

Demografische cijfers.

Momenteel heeft Lingewaard ca 44.000 inwoners . Uit de laatste cijfers van de provincie (Primos november 

2008) wordt verwacht dat de bevolking in Lingewaard in de periode 2010-2020 groeit met circa 2000 

inwoners naar ruim 46.000.

De gemiddelde gezinsgrootte in Lingewaard is 2,53 tegen landelijk 2,3. Verwacht wordt dat deze de 

komende jaren gaat dalen naar het landelijk beeld. Dit levert extra huishoudens op. Op basis van provinciale 

cijfers wordt gedurende deze periode een toename verwacht van ca 1500 huishoudens. Deze toename 

bestaat dus uit bevolkingstoename en huishoudens verkleining.

Voor een groot deel bestaat deze toename uit huishoudens zonder kinderen (77%). Wat verder opvalt dat de 

categorie jongeren 14-34 zijn ondervertegenwoordigd. Deze trekken vaak weg i.v.m.  studie/werk. Uit 

landelijk onderzoeken blijkt dat deze categorie vaak terugkeert als er kinderen komen (ca 30%). Dit komt ook 

naar voren uit de cijfers.

Uit de cijfers is ook de vergrijzing goed te zien. Het percentage 65+ gaat van 10 naar 20 %. Het aantal 

huishoudens 65+ stijgt van 18 naar 30 %. Dit wordt met name veroorzaakt voor de categorie 56-74 jaar. De 

groep 75+ stijgt tot 2020 minder.
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Kwantitatieve opgave voor Lingewaard 2010-2020

Zoals al aangegeven zitten er tot 2020 nog ruim 1700 woningen in het bouwprogramma. Deze plannen 

bevinden zich in verschillende fasen, van redelijk hard tot zacht. Op basis van de bevolkingscijfers cijfers 

verwachten we een toename van ca 1560 huishoudens. Op grond van deze cijfers zou er ruimte zijn om 

jaarlijks zo’n 150-200 woningen per jaar te bouwen. Dit is ongeveer een halvering van de huidige 

bouwproductie. Uit vorige woningbehoefte onderzoeken (wbo) komt wel naar voren dat de nadruk in de 

kleine kernen op de opvang van de eigen bevolkingsgroei ligt, maar m.n. in Huissen, ook op de opvang 

vanuit regio (vooral uit Arnhem). Dit correspondeert ook met recente marktonderzoeken van Bouwfonds 

(januari 2009). 

  

Overzicht bouwcapaciteit

Kern

Groei eigen 

behoefte (primos) 

2010-2020

Bouwcapaciteit

2010-2020

Huissen 638 998

Bemmel 444 71

Gendt 250 360

Angeren 83 125

Doornenburg 93 110

Haalderen 52 60

totaal 1560 1724

Uit de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de aanwezige bouwcapaciteit redelijk aansluit bij 

de vraag. Uitzondering vormt Bemmel. Overwogen kan worden om een deel van de behoefte in Bemmel op 

te vangen in Huissen. Samen hebben Bemmel en Huissen voldoende plancapaciteit om de groei in de eigen 

behoefte op te vangen. Tevens kan een deel van de groei in Bemmel mogelijk opgevangen worden in de 

herstructureringsopgave.

Belangrijk is hierbij echter op te merken dat de bouwcapaciteit mogelijk 400-500 hoger kan liggen. Dit gelet 

op herstructureringen, functieveranderingen, centrumontwikkelingen e.d.  De bouwproductie kan dan 

oplopen tot circa 2250 woningen voor de komende 10 jaar. Van belang is de afweging te maken of we naast 

de volkshuisvestelijke opgave nog dergelijke aantallen voor vestigers willen gaan bouwen. Afstemming 

binnen de stadsregio is hierbij van belang.

Kwalitatieve opgave voor Lingewaard 2010-2020

Voor wie gaan we deze woningen bouwen en welke type woonmilieus willen we ontwikkelen? Op basis van 

de wbo-onderzoeken van 2002 en 2007 is een bepaalde koers uitgezet vastgelegd in de Nota Wonen en de 

prestatieafspraken. Hierin zijn de regionale opgaven in verwerkt, zoals 50% bouwen in de betaalbare sector.

Zoals al aangegeven zal de regionale opgave zich de komende periode minder richten op 

woningbouwversnelling maar is meer op woonkwaliteit/identiteit. Daarbij is het van belang dat regionale 

afstemming plaatsvindt voor wat betreft doelgroepen en woonmilieus.

De vraag is of we het raadzaam en nodig is om in Lingewaard nog 50% van de totale bouwproductie in de 

betaalbare sfeer te bouwen. Hierbij kijken we naar het recent geactualiseerde wbo onderzoek (april 2009) en 

verschillende marktvisies. 

In de laatste actualisatie van het  wbo onderzoek (Atrive april 2009) is een advies gegeven voor de voor de 

eigen behoefte in Lingewaard van 2010-2020(1560 woningen). Belangrijkste conclusies zijn dat een groot 

deel van de opgave in de betaalbare huur zit (30%), dit m.n. voor ouderen.  Voor de koop wordt geadviseerd 

meer in het iets duurdere segment, voor de doorstroming te bouwen. Voor de betaalbare huur en betaalbare 

koop ligt er een opgave van circa 780 woningen. Dit is 50 % van de eigen behoefte. 
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Naast deze volkshuisvestelijke opgave zal een deel van de extra bouwproductie voor vestigers gerealiseerd 

worden. Voor de hand ligt het om hier ook voor de doorstroming te bouwen. Dit wordt ondersteunt door een 

aantal visies vanuit de markt. De totale bouwproduktie zal dus af gaan wijken van de differentiatie 50/50.

Visies vanuit de mark m.b.t. differentiatie bouwprogramma.

De verschillende markpartijen, corporaties en overheden hebben zich gebogen over een betere afstemming

tussen vraag en aanbod en wat dit betekent voor de invulling van de woningbouwprogramma’s. In de bijlage 

zijn korte samenvattingen opgenomen. Over de woningbouw differentiaties worden verschillende visies 

aangehangen.

De verschillende overheden (provincie en stadsregio) en de corporaties, verenigd in de Kr8 (inclusief 

Lingewaard wonen), zitten op de lijn van direct bouwen voor de vraag d.w.z. betaalbaar bouwen (50%)

zowel in de koop- als huursector. Uitgangspunt is dat doelgroepen in de lage/modale inkomensklassen in 

principe geschikte woningen kunnen vinden. De landelijke gemeenten dienen een percentage van de steden 

op te vangen. Immers in de steden is de betaalbare voorraad woningen al veel groter dan de omliggende 

gemeenten. 

Andere partijen m.n. vanuit de markt  zoals Vereniging eigen huis, AMwonen, Bouwfonds, NVM zitten meer 

op de lijn van bouwen voor de doorstroming. De bouw van duurdere woningen leidt tot langere 

verhuisketens. Daarnaast constateert zowel Bouwfonds in haar marktanalyse als AMwonen dat in de 

categorie tussen € 200.000 en € 300.000 er een tekort is op de Lingewaardse woningmarkt.

In een advies in opdracht van VROM van september 2008  (J. Kremers) wordt ook geadviseerd om voor 

doorstroming te bouwen. Het rapport constateert dat de exclusieve aandacht voor jaarlijkse 

nieuwbouwtotalen de aandacht voor de echte problematiek, de doorstroming, afleidt. Doorstroming bij 

nieuwbouwproductie dient centraal te staan. Dus geen nieuwbouw waar binnen afzienbare tijd (als de 

doorstroming op gang komt) geen vraag meer naar is. Dergelijke nieuwbouw betekent bouwen voor de 

sloop.  Wel wordt hierbij de kanttekening geplaatst dat strategisch bouwen alleen van toepassing is als er 

geen grote tekorten en knelpunten zijn. 

Overwegingen

We hadden al geconstateerd dat op basis van de primosprognoses er een jaarlijkse behoefte is van 150-200 

woningen. Wat kunnen we nu voor Lingewaard zeggen over het kwalitatieve bouwprogramma na 2010. 

Een aantal zaken is ter overweging hier nogmaals op een rijtje gezet:

- Wat zijn bevindingen tot nu toe: Zoals hierboven al aangegeven is er nog steeds een behoefte aan 

betaalbare woningen. Uit het aantal inschrijvingen en verkooptijden bij nieuwbouwprojecten blijkt 

deze behoefte echter niet veel groter te zijn dan het aanbod. Er is ook een behoefte aan

woonkwaliteit. Veel betaalbare woningen ondergaan na oplevering een kwaliteitsslag. De behoefte 

aan goedkope woningen van ruim onder de 172.000,- is er ook maar zeer beperkt. Dit gaf het WBO 

van 2007 ook al aan.  Verwacht wordt dat als de doorstroming op gang komt deze goedkope 

woningen in het bestaande segment te vinden zijn. Denk hierbij bv. aan woningen uit het corporatie 

bezit die ter verkoop worden aangeboden.  
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-       Bouwen voor lokale/regionale behoefte: ons bouwprogramma voor de komende 10 jaar zal zich met 

name richten op de lokale behoefte. Huissen is hierop echter een uitzondering. Het wbo 2007 gaf als 

bouwrichtlijnen voor de komende jaren aan om ca 50% betaalbaar te bouwen. Hier zaten de 

regionale opgaven in verwerkt. Nu de tekorten op de (regionale)woningmarkt gedaald zijn, is de 

vraag of nog 50% in de betaalbare sfeer gebouwd moet worden voor de hele gemeentelijke 

bouwproductie. Hierbij kunnen verwijzen naar de actualisatie van het wbo (2009). Voor de koop 

wordt geadviseerd meer in de duurdere prijsklassen te bouwen. Dit laatste uit oogpunt van 

doorstroming. Dit laatste zou doorgetrokken kunnen worden voor de woningen die gebouwd gaan 

worden voor de vestigers. Hoe veel gebouwd moet gaan worden voor vestigers is nog een 

belangrijk punt van discussie en zal ook uiteindelijk de gemeentelijk differentiatie gaan bepalen. 

- Kwaliteit en betaalbaarheid staan onder druk door de bouwkostenstijging van afgelopen jaren. 

Daarnaast hebben de betaalbare woningen met de gewenste kwaliteit vaak een feitelijke hogere 

marktwaarde. Bescherming van de betaalbare voorraad is van belang. Antispeculatiebeding is een 

beperkt instrument hiervoor. Beter is om maatschappelijk gebonden eigendomconstructies te 

ontwikkelen met ontwikkelaars en corporaties.

- Grote aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en toekomstwaarde. Naast een goede kwalitatieve woning 

is kwalitatieve woonomgeving van even groot belang. Dit zal de komende jaren meer aandacht 

krijgen. Meer aandacht voor duurzaamheidsaspecten, identiteit, natuur en landschap, water en 

cultuurhistorie enz. Dit vraagt om innovatieve aanpak. De gemeente heeft hier al een belangrijk 

inspiratiedocument voor laten opstellen, het dijkzonerapport. Meer kwaliteit betekent echter ook 

hogere kosten.

- De bestaande woningvoorraad: Uit de WOZ overzichten blijkt dat het woningsegment tussen de 

230.00 en 300.000,- onder vertegenwoordigd is. Volgens een marktanalyse van Bouwfonds en 

AMwonen zit hier ook een belangrijk deel van de vraag. In deze categorie is de laatste jaren weinig 

gebouwd. Dit was veelal betaalbaar en duur ++ (om de betaalbare woningen te verevenen). 

- De visie vanuit de markt: de overheden (provincie, stadsregio) blijven inzetten om een groot deel 

(50%) in betaalbare sfeer te bouwen. Dit uit oogpunt van de directe vraag en opvang steden 

(regionale woningmarkt). Vanuit de marktpartijen maar ook een advies aan VROM wordt 

geadviseerd om meer voor de doorstroming te bouwen.

Op basis van het bovenstaande kunnen de volgende aanbevelingen worden gegeven:

o als uitgangspunt te nemen om jaarlijks circa 150-200 woningen te bouwen. Op basis van het 

geactualiseerde wbo rapport (april 2009) hiervan ca 780 woningen in de betaalbare sector te 

realiseren, waarvan een groot deel huur voor ouderen. Hierbij wordt in ieder geval voldaan 

aan de opvang van de eigen woningbehoefte (volkshuisvestelijke opgave). E.e.a. is mede 

afhankelijk van de (on)mogelijkheden van de corporaties.

o om een goede fasering en afstemming tussen m.n. de grotere projecten te realiseren. Dit om 

vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te houden. Daarnaast is het van belang ons te 

beraden over de extra aantallen woningen die mogelijk gerealiseerd worden bij 

centrumontwikkelingen, herstructurering e.d. , welke nu nog niet in de 

woningbouwplanningen zitten (400-500). Afstemming binnen de stadsregio is hierbij van 

belang.

o om de koopwoningen in de verschillende prijsklassen te realiseren en hierbij in te zetten op 

bouwen voor de doorstroming, d.w.z. meer bouwen in de categorie € 200.000 -300.000,- . 

Dit zowel gelet op de opbouw van het Lingewaardse woningbestand, behoefte in 

Lingewaard en de toename van  aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en toekomstwaarde

(innovatieve concepten). Hierbij zal dus de differentiatie 50/50 voor het hele gemeentelijke 

bouwprogramma losgelaten worden. Het percentage duur/betaalbaar dient nader bepaald te 

worden en is mede afhankelijk van het extra aantal woningen dat boven de 

volkshuisvestelijke taak gerealiseerd gaat worden.
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o bij de betaalbare woningen te streven, gezamenlijke met corporaties en ontwikkelaars, een 

percentage met maatschappelijke eigendomstructies op de markt te brengen. Dit uit oogpunt 

van:

 kwaliteit: kwalitatief goede woning wordt betaalbaar op de markt gebracht met 

behulp van “korting”; 

 behoud van betaalbare woningen voor doelgroep: deze woningen kunnen bij 

verkoop (terugkoopgarantie) aan corporatie/ontwikkelaar tegen marktwaarde, 

opnieuw met korting verkocht worden, indien de markt hierom vraagt; 

 reële prijs/kwaliteitsverhoudingen. Op deze wijze worden geen “cadeautjes“   

weggegeven aan de eerste koper.

Deze discussie zal gezamenlijk met de partners uit het werkveld (corporaties, ontwikkelaars, 

stadsregio e.d.) vorm geven dienen te worden. 
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Nuanceringen en aanvullingen ten aanzien van de aanbevelingen in de notitie naar 
aanleiding van de werkbijeenkomst  7 juli 2009.

Algemeen

Infrastructuur: 

- Essentiële randvoorwaarde voor een verdere ontwikkeling van woningbouw is een goede bereikbaarheid.  

Dus niet bouwen zonder eerst een goede ontsluiting te realiseren.  De kost gaat hierbij dus voor de baat uit. 

Wonen en zorg:

In de notitie wordt niet specifiek ingegaan op wonen en zorg. Dit onderwerp is zeker van belang mede gelet 

op de vergrijzing. Maar gelet op het kader van deze notitie, is dit een onderwerp dat verder uitgewerkt dient 

te worden in een nieuwe Nota Wonen. Dit in nauwe relatie met de ontwikkelingen in het kader van de  WMO. 

Woningbouwprogramma

- Het uitgangspunten is jaarlijks 150-200 woningen te bouwen. Hierbij dient in de kleine kernen niet meer 

gebouwd te worden dan de behoefte. Een klein overschot in verband met planuitval is noodzakelijk. Tussen 

Bemmel en Huissen (verstedelijkingsas) kan meer gebouwd worden. Wel moet gewaakt worden voor 

voldoende groen als compensatie voor steen.

Extra woningbouw ten behoeve van functieverandering e.d. wordt ondersteund indien er voldoende vraag is 

naar deze woningen.

- 50/50 differentiatie is geen doel op zich. Betaalbare woningen zijn zeker van belang. Er is ook een (kleine) 

vraag naar zeer goedkope woningen. Per locatie dient bezien te worden wat gewenst en mogelijk is.

Doorstroming

- Bouwen in het middensegment d.w.z. tussen de 200.000,- en 300.000,- (doorstroming) is gewenst. Of 

hierdoor veel goedkope woningen vrijkomen voor starters is echter de vraag. In de bestaande voorraad in 

Lingewaard zitten niet veel goedkope woningen onder de 200.000,-.  Wel wordt verwacht dat een (gering) 

overschot een prijsdrukkend effect heeft op de bestaande voorraad vanwege een veelal mindere kwaliteit 

dan de nieuwe woningen. Dit is op zich gunstig voor de betaalbaarheid van de bestaande voorraad en dus 

gunstig voor starters.

Kwaliteit

- Van belang is een gedifferentieerd bouwprogramma toegespitst op de verschillende doelgroepen, met een 

reële prijs kwaliteit verhouding. 

- Kwaliteit en identiteit van de woonomgeving is een belangrijk aspect dat meegenomen dient te worden met 

de ontwikkeling van bouwprojecten. 

- Uit oogpunt van duurzaamheid zullen naast de verkoopprijs ook de toekomstige woonlasten meegenomen 

moeten worden bij het realiseren van woningen. Deze woningen hebben hogere stichtingskosten, maar de 

uiteindelijke maandlasten zullen lager zijn. 

Aanpak crisis

De aanwezigen benadrukken dat concreet inhoud gegeven moet worden aan een gezamenlijk aanpak van 

de crisis. Gezamenlijk aanpak betekent samen betrokkenheid vanaf het begin, samen plannen maken en 

uitvoeren. 



14

Samenvatting werkbijeenkomst met raad en externen op 7 juli 2009 
inzake Woningbouwtaakstelling 2010-2020 

Aanwezigen: zie bijgevoegde deelnemerslijst

Input: Position Paper Lingewaardse Woningbouwopgave 2010-2020. De kernpunten van de notitie zijn 

vervat in een aantal stellingen betreffende  het woningbouwprogramma en de aanpak van de 

woningbouwcrisis. De discussiestellingen die vooraf verspreid zijn,  zijn eveneens bijgevoegd. 

Bijgaand een samenvatting van de werkbijeenkomst woningbouw. Er is een bundeling gemaakt van de 

gemaakte opmerkingen.  

Algemeen:

Infrastructuur: 

Meerdere malen is op deze bijeenkomst door alle partijen aangegeven dat voor een verdere ontwikkeling 

van woningbouw een goede bereikbaarheid  een essentiële randvoorwaarde is. Dus niet bouwen zonder een 

goede infrastructuur.  De kost gaat hierbij dus voor de baat uit. 

Stedenbouw

Over het algemeen dienen de principes gehanteerd te worden van compact bouwen, inbreiden boven 

uitbreiden. Daarnaast dient wel gebouwd te worden in lijn met de identiteit van de omgeving.

Wonen en zorg

In de notitie wordt niet specifiek ingegaan op wonen en zorg. Dit onderwerp is zeker van belang mede gelet 

op de vergrijzing. Maar gelet op het kader van deze notitie, is dit een onderwerp dat verder uitgewerkt dient 

te in een nieuwe Nota Wonen. Dit in nauwe relatie met de ontwikkelingen in het kader van de  WMO. 

Gewenst woningbouwprogramma:

Algemeen

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het woningbouwprogramma flexibel dient te zijn. Dus snel 

kunnen inspelen op een veranderende vraag. Deze vraag dient regelmatig gemonitord te worden. Dit 

betekent ook regelmatig onderzoeken, actualisaties en overleg met  betrokken partijen.    

Het woningbouwprogramma is maatwerk. Wat in de ene kern opgaat geldt soms niet in de andere kern.  
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Kwantiteit

In de productiecapaciteit van de nota kan men zich over het algemeen vinden. De volgende nuanceringen 

worden gemaakt:

- Afhankelijk van de markt moet meer of minder kunnen worden gebouwd.

- In de kleine kernen dient alleen gebouwd te worden volgens de behoefte van de kern. Een kleine 

overproductie i.v.m. mogelijke planuitval, is wenselijk.

- Tussen Bemmel en Huissen (verstedelijkingsas) kan meer gebouwd worden. Zoals al aangegeven is 

ontsluiting essentieel. Ook moet gewaakt worden voor voldoende groen als compensatie voor steen.

Wel is het van belang inzichtelijk te hebben of er voldoende vraag is naar deze woningen. Gaan we in 

concurrentie met Westeraam/Schuijtgraaf?  Vanuit de markt wordt aangegeven dat concurrentie met 

buurgemeenten lastig wordt ivm bereikbaarheid.  Dus aandacht voor goede ontsluiting, flexibele plannen, 

gefaseerde uitvoering en steeds aandacht voor vraag en aanbod. 

Inbreiden gaat voor uitbreiden. Woningbouw als kostendrager voor opruimen kassen e.d. is geen probleem. 

Maar ook hierbij steeds aandacht of voldoende vraag is voor deze woningen.

Kwaliteit: een differentiatie  50/50 over het gehele gemeentelijk bouwprogramma is geen doel op zich. Per 

locatie dient gekeken te worden wat wenselijk is. Dit zal uiteindelijk leiden tot een bepaalde gemeentelijke 

differentiatie. In hoofdlijnen zal wel gestuurd moeten worden op het bouwprogramma. 

Van belang is een gedifferentieerd aanbod met aandacht voor identiteit en kwaliteit van de omgeving en 

aandacht voor duurzaamheid.

In dat kader wordt aangegeven dat meer gekeken moet worden naar woonlasten m.n. energiekosten. 

Woningen met een gunstig energielabel leveren lagere minder maandlasten op. Deze woningen hebben wel 

hogere stichtingskosten.  Richting consument is hier echter nog een slag te slaan, omdat in eerste instantie

meer naar de verkoopprijs gekeken wordt. Klimaathypotheken en groenhypotheken kunnen hier een 

belangrijke rol vervullen. 

Er moet specifieker naar de woonwensen van de doelgroepen worden gekeken. Dit vertaalt zich dan in een 

bepaald woningtype en prijsniveau. Kortom gedifferentieerd bouwen. 

Er blijft een behoefte bestaan zeer goedkope woningen van rond de 100.000,- , voor starters. Hierin hebben 

zich verschillende concepten zich al bewezen.

Starters: er zijn verschillende soorten starters. Over het algemeenheid wordt gesteld dat er behoefte is aan  

starterswoningen in de vorm van appartementen met meerdere kamers of eenvoudige gezinswoningen. Aan 

starterseenheden (een kamer woningen) is in Lingewaard veel minder behoefte. Deze jongeren (o.a. 

studenten) trekken vaak naar de steden. 

Starterswoningen moeten voor de doelgroep behouden blijven. Dit kan door Koopgarant te hanteren of door 

de prijs de relateren aan de kwaliteit.  De starter wordt na verloop van tijd door inkomensstijging, 

samenwonen, gezinsuitbreding geprikkeld om door te stromen naar een grotere en kwalitatief betere woning. 

De corporaties leveren een belangrijke bijdrage door bestaande huurwoningen te verkopen aan starters.  De 

woningen kunnen nog toegankelijker gemaakt worden door Koopgarant.  Lingewaard Wonen past dit toe. 

Woonstichting Gendt past Koopgarant toe bij nieuwbouw koopwoningen.

Vergrijzing

Er moet  ingespeeld worden op de vergrijzing. Een groep senioren verzilvert hun koopwoning en stroomt in 

op de huurmarkt en blokkeert hiermee de huurwoning voor starters. Er moet meer specifiek voor ouderen 

gebouwd worden. Meer kwaliteit maar ook hogere huur. Dit gaat echter niet altijd op.  Op dit moment stokt 

de doorstroming van koop naar (dure) huur, omdat de verkoopbaarheid van de bestaande woning afneemt. 
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Ook signaleren beide corporaties verschil in vraag bij senioren, bv. bij de een geen interesse in specifieke 

seniorenwoningen bij de ander wel.  

Kortom bouwen voor senioren vergt maatwerk, per locatie bekijken, aanwezigheid voorzieningen enz.

Van belang voor senioren: levendigheid, kwaliteit buitenruimte, ruim balkon danwel klein tuintje bij 

grondgebonden (patio) woning, minimaal twee slaapkamers. 

Het verschil in prijs tussen huur en koop wordt in deze gemeente als erg groot ervaren. De kwaliteit van de 

huurwoningen is goed en de huurprijs laag. Een prikkel om te verhuizen is derhalve laag.

Bouwen voor doorstroming

Er is zeker vraag naar woningen tussen de € 200.000,- en 300.000,-. In dit segment is de laatste jaren 

weinig gebouwd.  Of hierdoor veel goedkope woningen vrijkomen voor starters is echter de vraag. In de 

bestaande voorraad in Lingewaard zitten niet veel goedkope woningen onder de € 200.000,-.  Wel wordt 

verwacht dat een (gering) overschot een prijsdrukkend effect heeft op de bestaande voorraad vanwege een 

veelal mindere kwaliteit dan de nieuwe woningen. Dit is op zich gunstig voor de betaalbaarheid van de 

bestaande voorraad en dus gunstig voor starters. 

Wel is het interessant om deze categorie woningen goedkoper te maken met Koopgarantconstructies. Dit zal 

echter toegepast moeten worden naast het realiseren van echt goedkope woningen voor deze groep.

Wel is het belang goed te bezien waar dit soort zeer goedkope gerealiseerd gaan worden. Ook is het van 

belang te bezien hoe dit soort woningen voor deze doelgroep behouden kunnen worden.

Aanpak crisis 

De crisis gaat voorbij. Het is nu zaak om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om de stilvallende 

productie uit het slop te halen. Dit wordt noodzakelijk geacht om niet na de crisis weer te worden 

geconfronteerd met tekorten. Deze schaarste zal de prijzen weer opdrijven.

Voor de korte termijn kan worden gedacht om de goedkopere woningbouw meer in de planning naar voren 

te halen. De gemeente gaat tijdelijk verhuur op basis van de Leegstandswet toestaan en wil de 

starterregeling verruimen. 

De aanwezigen benadrukken dat inhoud gegeven moet worden aan een gezamenlijk aanpak van de crisis. 

Gezamenlijk aanpak betekent samen betrokkenheid vanaf het begin, samen plannen maken en uitvoeren. 

13 juli 2009/RO/BZ

  



17

Deelnemerslijst werkbijeenkomst woningbouwopgave 2010-2020

7 juli 2009 

Makelaardij:

Guijt:  Sjoerd Heezen - Ida de Jong.

Arns De leeuw: Johan de Leeuw

Bongers en Lemmens: Peter Zweers

Ontwikkelaars/bouwonderneming:

Spoeltman bouw: Jos Kuijer

Bouwfonds: Luc Drost 

Corporaties:

Woonstichting Gendt: Gerard van Dijk en Rob Vermeulen  

Lingewaard Wonen: Sije Holwerda en  Mirjam Croonen

Raadsleden:

PvdA:              Henry Peren en Ko van de Beemt

Groen Links: Toos Veuger en Lianne Duiven

B06- L2000 Conny Lotze en Koos Huizinga

Lokaal Belang Geert van Onna en Henk Joosten.

CDA: Theo Peren en Henk Gertsen

Lingewaard NU: Freek den Houting en Henk Sluiter

VVD Herman Arts

Fractie Van Aalten: Marijke van Aalten 

Ambtenaren:

Joost Bruckwilder

Ronald Garritsen

Evelien  Luggenhorst

Tonny Berns

Ben Zweerink

Afzeggingen:

Stadsregio Suzanne Hesseling

AM wonen dhr. Koopmans

Stichting welzijn ouderen Lingewaard: dhr. Dries

WMO advies raad



18

Bijlage 1

Verschillende marktvisies.

Advies in opdracht van VROM/WWI (sept 2008, J. Cremers)

Van een aanbod naar een meer vraaggestuurde woningmarkt.

Het rijk wil met de nieuwe verstedelijkingsafspraken voor de periode tot 2020 veel minder de nadruk leggen 

op kwantitatieve woningproductiedoelstellingen. De nieuwe opgave zal zich veel meer moeten richten op 

knelpunten in de bestaande woningvoorraad en het bevorderen van doorstroming. Maatwerk is dus 

geboden. Een belangrijke rol is weggelegd voor lokale partijen gelet op hun kennis van de eigen 

woningmarktsituatie. 

Een van de conclusies van het rapport is dat spanning is tussen vraag en het aanbod van woningen. Dit 

wordt o.a. veroorzaakt door dat de bevolking verandert demografisch (huishoudenssamenstelling, 

vergrijzing) en bestedingspatroon. De mondige en relatief welvarende consument stelt meer eisen aan 

wonen (minder eenheidsworst, meer keuzevrijheid en differentiatie, meer verhuismobiliteit). Tevens stelt de 

samenleving meer eisen aan de ruimtelijke ordening en duurzaamheid (minder verkeersmobiliteit, meer 

wonen in stedelijk gebied, duurzame bouw). Deze complexiteit van inhoud en belangen maakt visievorming 

over woningsector tot een lastige en politiek risicovolle aangelegenheid.  

Deze ontwikkelingen vragen om een omslag van een aanbod naar een meer vraaggestuurde woningmarkt. 

Nodig is een markt waar bestaand en nieuw aanbod inspeelt op de vraag en dat die vraag ook in staat is het 

aanbod te sturen.  Het rapport constateert dat de exclusieve aandacht voor jaarlijkse nieuwbouwtotalen de 

aandacht voor de echte problematiek, de doorstroming, afleid. Doorstroming bij nieuwbouwproductie dient 

centraal te staan. Dus geen nieuwbouw waar binnen afzienbare tijd (als de doorstroming op gang komt) 

geen vraag meer naar is. Dergelijke nieuwbouw betekent bouwen voor de sloop.   Wel wordt hierbij de 

kanttekening geplaatst dat strategisch bouwen alleen van toepassing is als er geen grote tekorten en 

knelpunten zijn. 

Daarnaast zullen ook tal van andere instrumenten ingezet moeten worden zoals verkoop huurwoningen, 

inzet maatschappelijk eigendomconstructies,  kaveluitgifte aan en bevordering van nieuwbouw in 

kleinschalig particulier opdrachtgeverschap.  

Standpunt provincie (Monitoring woonbeleid juni 2008).

In eerste instantie bouwen voor woningbehoefte betaalbaar), zodat mensen in toenemende mate in staat zijn 

hun woonwensen te realiseren. Zolang niet onomstotelijk vast is komen te staan dat bouwen voor de 

doorstroming werkt, zou gekozen moeten worden  voor de grootst mogelijke zekerheid, dus veel betaalbaar 

bouwen.

Standpunt stadsregio

De stadsregio wil gezamenlijk met de gemeentes uitgangspunten en randvoorwaarden opstellen voor de 

nieuwe concessieperiode. Hierbij is het van belang dat iedere gemeente inzichtelijk heeft of het aantal 

huishoudens groeit of krimpt, wat het bouwprogramma is en welke relaties er liggen met andere 

beleidsvelden zoals economie, duurzaamheid, mobiliteit. Doel is nog steeds de keuzevrijheid voor alle 

inkomens categorieën te bevorderen. De stadsregio wil hierbij nog steeds sturen op het realiseren van 

voldoende betaalbare woningen. Voor Lingewaard betreft dit 50% tot en met 172.000,- Daarnaast vind de 

stadsregio het gewenst om binnen het segment betaalbaar ook in een goedkopere categorie bv. 150.000,- te 

realiseren.

Bouwfonds: 

Bouwfonds waarschuwt de Lingewaardse markt niet te overvoeren. Op basis van hun berekeningen komen 

op een toevoeging van 150-200 woningen (incl. migranten) per jaar. Van de migranten zal een groot deel in 

Huissen terecht komen. In de overige kernen zal m.n. voor de eigen behoefte gebouwd dienen te worden. 
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De prijsrange waar de meeste woningbehoefte zit ligt tussen de 200.000, en 300.000,- voor grondgebonden 

woningen. Daarboven en onder is volgens Bouwfonds meer aanbod dan vraag. Nieuwbouw in deze sectoren 

zorgt voor concurrentie met de bestaande woningen in oude wijken.

Regionale corporaties verenigd in K8 

De kernopgave van de regio zal worden om de economische en fysieke groei op te vangen in samenhang 

met de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De kernopgaves van de K8 is bouwen en vernieuwen. Hierbij 

dient er aandacht te zijn voor bereikbaarheid, binnenstedelijk bouwen (inbreidingslokaties), dubbel 

grondgebruik (ondergronds parkeren), experimenteel bouwen op water, onderscheidende woonmilieus 

(identiteit en kwaliteit), integrale wijkvernieuwing, duurzame en energiezuinige woonwijken en streven een 

ongedeelde regio (regionale woningmarkt). Wat dit laatste betreft wordt aangegeven dat uit oogpunt van een 

regionale woningmarkt de landelijke gemeenten hun aandeel (50%) betaalbare koop en huurwoningen 

dienen te realiseren. Zij vragen aan de stadsregio om een meer regionale sturing op de

woningbouwprogramma’s. 

AM wonen

AM wonen komt in haar analyse van de Lingewaardse woningmarkt tot de conclusie dat er opvallend veel 

nieuwbouwaanbod is tot € 172.000 en woningen tot € 225.000 en boven de € 300.000.

Het ontbreekt aan nieuwbouwwoningen tussen de € 200.000 en € 300.000.
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Bijlage 2 Woningbouwcijfers stadsregio (factsheet 2008)
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