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Beste mevrouw van Gaalen, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Woningbouwimpuls Rijksoverheid. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Is het college mét ons van mening dat een aanvraag voor een bijdrage uit de woningbouwimpuls 
van het Rijk een reële bijdrage kan leveren aan het versnellen van de woningbouw in Stichtse 
Vecht, met name aan de realisatie van het gebied Planetenbaan en het Kwadrant? 
 
Antwoord 1 
Ja, de woningbouwimpuls van het Rijk kan zeer zeker een bijdrage leveren aan het versnellen van 
de woningbouw in Stichtse Vecht. Daarom heeft het college ook in 2019 de ontwikkelingen in 
Bisonspoor en op de Planetenbaan aangemeld voor de Woondeal regio Utrecht.  
 
Vraag 2 
Heeft het college namens Stichtse Vecht het afgelopen jaar (2020) een aanvraag ingediend voor 
de tweede ronde (tranche) van de Woningbouwimpuls? Zo nee, waarom niet ? 
Zo, ja is deze gehonoreerd ?  
En indien die aanvraag is afgewezen: op welke gronden is deze dan afgewezen? 
 
Antwoord 2 
Nee, het college heeft geen aanvraag ingediend voor de tweede tranche van de 
Woningbouwimpuls. Dit omdat het project nog niet rijp was voor het doen van een aanvraag. Met 
name het in beeld brengen van het publieke tekort op de businesscase was niet mogelijk op deze 
termijn. Daarvoor zijn we afhankelijk van het maken van afspraken met marktpartijen. Tot op 
heden is het helaas nog niet gelukt tot afspraken te komen.  
 
Vraag 3 
Is het College voornemens om een aanvraag in te dienen bij de derde tranche van de 
woningbouwimpuls? En zo nee, waarom niet ? 
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Antwoord 3 
Ja, het college is voornemens om een aanvraag in te dienen bij de derde tranche van de 
Woningbouwimpuls. Om dit succesvol te laten zijn moeten marktpartijen en gemeente eerst in 
gezamenlijkheid komen tot financiële afspraken. De inspanningen zijn erop gericht om die zo 
spoedig mogelijk tot stand te brengen.   
 
Vraag 4 
Kunt u misschien aangeven hoe de aanvraag ervoor staat ? Welke zaken zijn al bekend of 
uitgewerkt, en welke zaken moeten nog nader worden opgepakt? 
 
Antwoord 4 
De stand van zaken is als volgt: er ligt een voorstel van een planeconoom om de publieke 
businesscase voor ons op te stellen. Voor een deel weten we al dat we aan de randvoorwaarden 
van het Rijk zullen voldoen en voor een groot deel is dat nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld het feit dat 
we de Planetenbaan al hebben opgenomen in de Woondeal en het feit dat we met het huidige 
woonprogramma, zoals dat is vastgesteld in het Randvoorwaarden document, voldoen aan 
minimaal 50% betaalbare woningen is een pré. Ook is inzichtelijk gemaakt, op basis van een 
exploitatieplan opzet, dat de publieke businesscase ca. €12 miljoen zal bedragen. Op zo kort 
mogelijke termijn moet bepaald worden wat onderdeel uitmaakt van de private businesscase en 
wat onderdeel uitmaakt van de publieke businesscase. Pas als dit bekend is, wordt duidelijk wat 
het tekort op de publieke businesscase is. Daarnaast zal de gemeente op voorhand bestuurlijk 
garant moeten staan voor minimaal de helft van het tekort op genoemde publieke businesscase.  
 
Tot slot dient de gemeente onomstotelijk aan te geven dat de gevraagde bijdrage van het Rijk op 
geen enkele manier via kostenverhaal op marktpartijen gedekt kan worden. Dit vereist zorgvuldig 
en grondig onderzoek, overleg met marktpartijen en daarom ook tijd.  
 
Vraag 5 
Mogen wij als raad vooraf deze businesscase ook vertrouwelijk inzien of ontvangen? 
 
Antwoord 5 
Jazeker, het is een raadsbevoegdheid om in te stemmen met de aanvraag omdat dit, zoals boven 
genoemd, financiële impact heeft op de gemeente.  
 
Vraag 6 
Kan het College tot slot aangeven hoe zij kijkt naar de kansrijkheid van een aanvraag voor een 
bijdrage uit de woningbouwimpuls voor onze gemeente; hoe hoog schat het college de kans dat 
het Rijk de aanvraag zal honoreren? 
 
Antwoord 6 
De ervaring leert dat het moeilijk is om een aanvraag gehonoreerd te krijgen. De kans dat het Rijk 
de aanvraag zal honoreren hangt sterk af van de vraag of wij in voldoende mate kunnen aantonen 
dat er een publiek tekort is op de businesscase. Het Rijk zou namelijk kunnen beredeneren dat wij 
dit tekort ook kunnen verhalen op de betrokken marktpartijen. Positief zullen meewegen dat we al 
meedoen aan de Woondeal regio Utrecht en dat ons woningbouwprogramma voldoet aan de 
eisen. Waar we nog mee kunnen sturen is het bedrag dat we aanvragen, dit moet niet te hoog zijn 
omdat het Rijk dan liever meerdere kleine bijdragen levert dan één grote bijdrage voor één project. 
Tenslotte hangt ook veel af van het tijdspad voor de derde tranche en hoe haalbaar dit is.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde 

Datum en tijdstip van verzenden:  za 27-02-2021 17:12 

1 

   

Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Marja 

Tussenvoegsel(s) 
 

van 
Achternaam 

 
Gaalen 

E-mailadres 
 

marjavangaalen74@gmail.com 
Fractie 

 
GroenLinks 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp 

 
Woningbouwimpuls Rijksoverheid! 

Inleiding 
 

Niet alleen in Stichtse Vecht, maar In heel 
Nederland is een groot tekort aan woningen: 
de komende tien jaar moeten er 845.000 
woningen bijgebouwd worden. Daarbij is er 
vooral veel vraag naar betaalbare woningen 
voor starters en middeninkomens. Met de 
Woningbouwimpuls draagt het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij 
aan projecten die moeilijk of traag tot stand 
komen omdat ze een financieel tekort kennen. 
Het geld kan ingezet worden voor het 
betaalbaar maken van woningen of de 
inrichting van de openbare ruimte. 
Bijvoorbeeld voor de sanering van vervuilde 
grond, het uitplaatsen van bedrijven en de 
aanleg van toegangswegen.  
 
De fractie van GroenLinks Stichtse Vecht wil 
de wachtlijsten voor jongeren en anderen 
woningzoekenden graag verkorten: geen 
wachtlijst, maar een dak boven hun hoofd - in 
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de vorm van betaalbare woningen!  
 
Voor Stichtse Vecht is de realisatie van het 
woningbouwtraject PLANETENBAAN cruciaal 
om de woningnood in onze gemeente te 
verminderen.  
De fractie van GroenLinks Stichtse Vecht ziet 
daarom graag dat het College de 
mogelijkheden van de Woningbouwimpuls van 
het Rijk voor Stichtse Vecht optimaal benut. 
 
Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 
miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de 
realisatie van woningbouwprojecten van 
tenminste 500 woningen of méér. Tot aan 
2023 worden er verschillende tranches 
opgengesteld voor Gemeenten die hier aan 
mee willen doen . De eerste twee tranches 
zijn al gepasseerd, binnenkort wordt de derde 
opengesteld. GroenLinks heeft daarom de 
volgende vragen voor het College:  

Vraag 1 
 

Is het College mét ons van mening dat een 
aanvraag voor een bijdrage uit de 
woningbouwimpuls van het Rijk een reële 
bijdrage kan leveren aan het versnellen van 
de woningbouw in Stichtse Vecht, met name 
aan de realisatie van het gebied 
Planetenbaan en het Kwadrant ??  

Vraag 2 
 

Heeft het college namens Stichtse Vecht het 
afgelopen jaar (2020) een aanvraag ingediend 
voor de tweede ronde (tranche) van de 
Woningbouwimpuls? Zo nee, waarom niet ? 
Zo, ja is deze gehonoreerd ?  
En indien die aanvraag is afgewezen : op 
welke gronden is deze dan afgewezen? 

Vraag 3 
 

De volgende aanvraagronde vindt dit jaar nog 
(2021) plaats. Wanneer deze derde tranche 
voor aanvragen wordt opengesteld is helaas 
nog niet bekend. Uiterlijk zes weken voor de 
opening wordt het exacte aanvraagtijdvak 
bekendgemaakt. Onze vraag: Is het College 
voornemens om een aanvraag in te dienen bij 
de derde tranche van de woningbouwimpuls? 
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En zo nee, waarom niet ?  
Vraag 4 

 
De gemeente moet bij de aanvraag toelichten 
en aannemelijk maken dat een bijdrage vanuit 
de Woningbouwimpuls zorgt voor het sneller 
bouwen van meer (betaalbare) woningen. 
Kunt u misschien aangeven hoe de aanvraag 
ervoor staat ? Welke zaken zijn al bekend of 
uitgewerkt, en welke zaken moeten nog nader 
worden opgepakt?  

Vraag 5 
 

Mogen wij als raad vooraf deze businesscase 
ook vertrouwelijk inzien of ontvangen? 

Vraag 6 
 

Kan het College tot slot aangeven hoe zij kijkt 
naar de kansrijkheid van een aanvraag voor 
een bijdrage uit de woningbouwimpuls voor 
onze gemeente; hoe hoog schat het college 
de kans dat het Rijk de aanvraag zal 
honoreren?  

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
ja 

Bijlage(n) 
 

Loket Woningbouwimpuls geopend.docx    



Loket Woningbouwimpuls geopend voor 
projectaanvragen 
Nieuwsbericht | 01-07-2020 | 09:37 
Gemeenten kunnen vanaf vandaag projecten indienen voor een bijdrage vanuit de 
Woningbouwimpuls. Hiermee kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd 
worden. Voor deze eerste aanvraagronde is 350 miljoen euro beschikbaar. Met de 
Woningbouwimpuls - van in totaal 1 miljard euro – draagt het ministerie van BZK in de komende 
jaren bij aan de versnelde totstandkoming van ten minste 65 duizend betaalbare woningen. 
In Nederland is een groot tekort aan woningen: de komende tien jaar moeten er 845.000 woningen 
bijgebouwd worden. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en 
middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een 
financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor het betaalbaar maken van woningen of 
de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld voor de sanering van vervuilde grond, het 
uitplaatsen van bedrijven en de aanleg van toegangswegen. Ook kan het geld ingezet worden voor 
het terugdringen van de uitstoot van stikstof indien de doorgang van het project hier afhankelijk van 
is. 

Indienen aanvraag 
De Woningbouwimpuls zet in op sneller meer betaalbare woningen realiseren om zo het 
woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. Om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage, moeten projecten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten projecten minimaal 
500 woningen opleveren, waarvan minstens de helft betaalbare woningen zijn voor starters en 
mensen met middeninkomens. Daarbij moet de bouw van woningen binnen drie jaar starten. 
Gemeenten kunnen tussen 1 en 15 juli 2020 een aanvraag indienen bij het RVO-loket 
Woningbouwimpuls. Een onafhankelijke commissie toetst de aanvragen en brengt vervolgens 
advies uit aan minister Ollongren. In september wordt bekend gemaakt welke projecten een 
financiële bijdrage krijgen. 
In het najaar wordt het loket Woningbouwimpuls geopend voor een tweede aanvraagronde. Ook in 
2021 en de daaropvolgende jaren krijgen gemeenten opnieuw de kans om woningbouwprojecten 
aan te melden voor een bijdrage vanuit de impuls. 
 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/01/loket-woningbouwimpuls-geopend-
voor-projectaanvragen 
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