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Raadsinformatiebrief  
 
 

   

 Reg.nr. :  : 9691671 

 B&W verg. :  : 18 februari 2020 

  :    

Onderwerp: Sneller bouwen aan ‘s-Hertogenbosch    

 

 

1)  Status 
 
In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking tot 
de beleidsuitvoering van de woonagenda en meer specifiek de woningproductie.  
 
 

2)  Samenvatting 
 
De woningmarkt verkeert in een crisis. Zowel op de koopwoningmarkt als op de huurwoningmarkt is 

sprake is van zeer grote krapte, zeker in het lage en middel-dure segment. Jongeren, starters en 

doorstromers zijn door de hoge woningprijzen, het beperkte aanbod en het hoge aantal 

woningzoekenden, nauwelijks in staat om een (betaalbare) woning te vinden. Huurders die nauwelijks 

kunnen doorstromen naar een koopwoning. En de bouwsector die mede als gevolg van veranderende 

regelgeving, hoge kwaliteitseisen, capaciteitsproblemen en stijgende bouwkosten niet voldoende in de 

grote woningbehoefte kan voorzien.  

 

Ondanks de hoge woningproductie in 2019 (meer dan 1.000 nieuwe woningen), is de druk dus nog 

steeds hoog. En als gevolg van de veranderende regelgeving (meer specifiek de wet VET (gas-loos 

bouwen) en de wetgeving rond stikstof en PFAS) en de capaciteitsproblemen in de bouw staat de 

productie voor de komende jaren stevig onder druk. Zonder aanvullende maatregelen kunnen we de 

hoge productie van de afgelopen jaren niet continueren. Een beeld dat we niet alleen lokaal, maar ook 

landelijk zien overigens.  De verwachte daling van de productie én de in december 2019 

gepubliceerde hogere (landelijke) bevolkingsprognoses noodzaken om nu maximaal in te zetten op 

het op peil van de huidige hoge woningbouwproductie en deze waar mogelijk te verhogen.  

 

Als gemeente hebben we hiervoor sturingsinstrumenten. Echter zowel het planvoorbereidingsproces 

als de daadwerkelijke realisatie van woningen zijn ook afhankelijk van veel factoren waar we als 

gemeente geen of slechts zeer beperkt invloed op hebben. Als gemeente bouwen we geen woningen, 

maar maken het bouwen van woningen wel mogelijk door het stellen van kwantitatieve en kwalitatieve 

kaders, het voeren van procedures en in voorkomende gevallen ook door het uitgeven van grond.  

 

Om de huidige woningproductie te kunnen handhaven moeten we 'sneller bouwen aan  

's-Hertogenbosch'. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over een pakket van maatregelen om 

de woningbouw voor de korte en (middel)lange termijn op een maximale productie te kunnen houden. 

De meeste maatregelen vallen binnen de reeds door u vastgestelde kaders. Daar waar maatregelen 

niet binnen uw kaders vallen zullen wij u separaat raadsvoorstellen doen toekomen. 
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Voor de korte termijn periode 2020 – 2022 zetten we in op de realisatie van tenminste 500 tijdelijke 

woningen.  

 

Voor de (middel)lange termijn zetten we in op drie sporen, namelijk: 

1. vergroten we het aantal in voorbereiding zijnde plannen; 

2. prioriteren we kansrijke projecten en projecten voor betaalbare woningen;  

3. versterken en uitbreiden van de sturingsinstrumenten onder meer door: 

I. het continueren van de Taskforce Sociale Woningbouw; 

II. het opzetten van een Taskforce woningbouw met marktpartijen;  

III. het verbeteren van de intake voor initiatieven en een rode loper voor projecten met 

overwegend betaalbare woningen; 

IV. het toepassen van de coördinatieregeling en verklaring van geen bedenkingen;  

V. het actualiseren van de kaders voor parkeren en hoogbouw;  

VI. de stimulering van betaalbare woningen via het grondbedrijf; 

VII. het jaarlijks starten van een CPO-ontwikkeling; 

VIII. Samenwerking met Rijk en Provincie. 

 

De inzet van het College gaat uiteraard niet alleen om het aantal woningen maar ook om type en prijs 

van de woningen (onderwerp Woonvisie) en waar deze woningen gebouwd worden (onderwerp 

Omgevingsvisie). De ambitie gaat uit van een sterke, inclusieve stad met leefbare wijken en dorpen. 

 

 

3)  Wij bieden u dit stuk ter informatie aan. 
 
 
 

 

Steller :  Lochs / Aerts 

Tel. : 6155223 / 6155350 

E-mail : a.lochs@s-hertogenbosch.nl / f.aerts@s-hertogenbosch.nl  

mailto:a.lochs@s-hertogenbosch.nl
mailto:f.aerts@s-hertogenbosch.nl
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1) Aanleiding 
 
Zowel op de koopwoningmarkt als op de huurwoningmarkt is sprake is van grote krapte, zeker 

in het lage en middel-dure segment. Jongeren en starters die door lange wachttijden voor 

sociale huurwoningen en door de stijgende huizenprijzen nu onvoldoende kans maken op een 

woning, mensen die uit een huurwoning willen doorstromen naar een betaalbare koopwoning, 

maar vaak achter het net vissen omdat enerzijds het aanbod heel beperkt is en anderzijds 

heel veel mensen op zoek zijn naar deze woningen. Kortom, het aantal te koop staande 

woningen is nog steeds relatief laag, de woningen worden snel verkocht en aan de sterke 

stijging van de woningprijzen lijkt ook geen eind te komen waardoor het aantal betaalbare 

koopwoningen steeds verder daalt. Maar ook op de huurwoningmarkt is er sprake van krapte 

zoals blijkt uit het aantal actief woningzoekenden, het zeer hoge aantal reacties op (nieuwe) 

sociale huurwoningen en de oplopende inschrijftijden en zoektijden voor een huurwoning bij 

Woonservice.  

 

Het is dus minimaal van belang om de hoge en gevarieerde productie van de afgelopen 3 jaar 

(tenminste 1000 woningen per jaar) zoveel mogelijk te continueren en indien mogelijk te 

verhogen. Om dit te realiseren nemen we maatregelen voor de korte termijn en voor de 

(middel)lange termijn (tot 2030), uiteraard binnen de mogelijkheden die we als gemeente 

voorhanden hebben. 

 

Deze notitie beperkt zich tot nieuwbouw en gaat niet over de mogelijkheden in de bestaande 

woningvoorraad (hoewel door transformatie in de bestaande voorraad ook woningen kunnen 

worden toegevoegd). Dit is een onderwerp dat in de woonvisie een plek krijgt. Omdat vooral 

woningzoekenden met een laag en middeninkomen het op dit moment moeilijk hebben om 

een woning te kunnen vinden, treffen we ook specifieke maatregelen om de positie van deze 

doelgroepen op de woningmarkt te verbeteren en het aanbod op middel-dure huur en sociale 

koop te vergroten. De betaalbaarheid van het wonen zal een belangrijk thema in de woonvisie 

worden en daar verder uitgewerkt worden. 

 

Om inzicht te krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de Bossche 

woonagenda en tot besluitvorming te komen over de nieuwe Woonvisie wordt de raad de 

komende twee maanden de volgende nota’s aangeboden; 

 RIB “Voortgangsrapportage Wonen 2019” waarin de resultaten van het afgelopen jaar 

worden uiteengezet op basis van de vastgestelde speerpunten ‘19/’20; 

 RIB Meerendonk waarmee we u informeren over de resultaten van de verkenning en 

de (on)mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied;  

 Raadsvoorstel “Aanvraag voorbereidingskrediet nieuwe gebiedsontwikkelingen” 

waarmee wij u vragen om voor de planvorming van enkele nieuwe 

gebiedsontwikkelingen de benodigde budgetten beschikbaar te stellen;  

 Raadsvoorstel “Woonvisie 2020” waarmee uw raad, als afronding van een intensief 

participatietraject met inwoners, belangenorganisaties en woningbouwcorporaties, de 

kaders voor het woonbeleid kan vaststellen.  

 



 

www.s-hertogenbosch.nl 
Correspondentie-adres: Postbus 12345 
5200 GZ  ’s-Hertogenbosch 
KvK nr 17278704 

4 

De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de moties die het afgelopen jaar door de raad 

zijn aangenomen komen in bovengenoemde stukken terug.  

 
 

2) Woningbehoefteprognoses 
 

We gaan voor de woningbouwopgave uit van de meest recente (landelijke) prognoses en van 

de ambitie in het bestuursakkoord om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. De meest 

recente landelijke bevolkingsprognose (CBS-prognose, december 2019) laat een sterkere en 

snellere groei zien dan eerder verwacht. Ook de provincie verwacht een stevige opwaartse 

aanpassing van de prognose van 20171. Als gevolg van deze bevolkingsontwikkeling neemt de 

opgave voor de komende jaren in ieder geval niet af en is het dus noodzaak om de hoge 

productie van de afgelopen jaren te continueren. Dat doen we niet alleen door ons te richten op 

kwantiteit.  

We hebben een duidelijke ambitie als gemeente ’s-Hertogenbosch; we streven naar een 

kwalitatief hoogwaardig aanbod van onze woningvoorraad met verdichting, functiemenging en 

voldoende plancapaciteit. Echter het gegeven dat we lokaal ook belangrijke kwalitatieve 

uitgangspunten hanteren (zoals niet verder uitbreiden, tenminste BENG2, schone lucht, 

klimaatadaptief, natuurinclusief, realiseren van de parkeernormen en een goede mix van dure 

en goedkope woningen) maakt de productieopgave niet eenvoudiger. Dat geldt zeker voor het 

betaalbare segment. Ondanks dat de woningproductie door een veelheid van factoren wordt 

beïnvloed, streven we ernaar onze sturingsinstrumenten maximaal in te zetten.  

 

 

3) Relatie met Woonvisie en Omgevingsvisie 

 

Naast de uitdaging ten aanzien van woningbouwproductie hebben we momenteel ook andere 

uitdagingen. Denk daarbij onder andere aan het aanpassen van onze huidige woningvoorraad 

aan de nieuwe woonwensen en het betaalbaar, duurzaam en inclusief houden van onze 

Bossche woonmarkt. Middels de Woonvisie krijgt u binnenkort een visiedocument ter 

besluitvorming voorgelegd dat richting geeft aan de ambities en prioriteiten voor de Bossche 

woningmarkt in de komende tien jaar. In deze RIB wordt specifiek antwoord gegeven op de 

vraag hoe we de productie van nieuwbouwwoningen op korte en lange termijn op peil kunnen 

houden en indien mogelijk kunnen vergroten en hoe we de nieuwbouw voor de lage en 

middeninkomens willen stimuleren. De kaders voor de kwalitatieve aspecten (zoals het bouwen 

voor senioren, starters, lage of middeninkomens, CPO3, transformatie en doorstroming) worden 

vastgelegd in de Woonvisie. 

 

De huidige potentiële woningbouwlocaties zijn het uitgangspunt voor deze notitie. De kaders 

voor de ruimtelijke aspecten worden vastgelegd in de Omgevingsvisie en krijgen in de projecten 

nader invulling.  

 

                                                      
1 De provinciale prognose 2020 wordt naar verwachting in mei 2020 gepubliceerd. 

2 BENG: Bijna Energie Neutrale Gebouwen 

3 CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
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4) Stand van zaken: zonder maatregelen daalt de (nu hoge) woningproductie  
 

In 2019 zijn weer meer dan 1.000 woningen opgeleverd. Meer informatie over de in 2019 

gerealiseerde nieuwbouw ontvangt u bij de voortgangrapportage die wij u binnenkort 

voorleggen. In 2019 hebben we dus de lijn van de jaren 2017 en 2018 doorgezet en ligt de 

productie voor de derde keer op rij ruim boven de beleidsmatige doelstelling van 850 tot 900 

woningen. We zien echter een lager aantal verleende vergunningen in de periode medio 2018-

2019, waardoor we voorzien dat de woningproductie in ieder geval voor 2020 en 2021 terug zal 

lopen indien we geen aanvullende maatregelen nemen. De daling in het aantal afgegeven 

vergunningen is overigens een beeld dat we ook landelijk zien.  

De verwachte daling van de woningproductie wordt veroorzaakt door de overgang naar gasloos 

bouwen (en de daarmee gepaard gaande planaanpassingen en overstap naar andere 

installatieoplossingen), capaciteitsproblemen in de bouw (qua personeel én materiaal) en de 

sterke bouwkostenstijging (waardoor de haalbaarheid van plannen onder druk is komen te 

staan en de planvoorbereiding langer duurde).  

Voor een aantal locaties is in het verleden afspraken gemaakt met ontwikkelaars waardoor we 

deels afhankelijk zijn van de ontwikkelsnelheid van deze partijen en het niet altijd mogelijk is om 

de gewenste snelheid in de bouwplanrealisatie te bewerkstelligen. Om deze afhankelijkheid te 

beperken willen we andere locaties in ontwikkeling nemen. 

 

Op deze veranderende externe factoren hebben we als gemeente geen of nauwelijks invloed. 

Dat geldt ook voor de recent gewijzigde stikstofwetgeving. De extra onderzoeken en 

maatregelen die daarmee samenhangen zorgen ook voor een langer planvoorbereidingsproces. 

Echter de planvoorbereiding wordt niet alleen door externe factoren bepaald. Soms zorgen 

onze eigen kwaliteits- of proceseisen ook voor een langere planvoorbereidingstijd (bijvoorbeeld 

bovenwettelijke duurzaamheidseisen, stedenbouwkundige eisen en eisen ten aanzien van het 

woningbouwprogramma of het parkeren). 

 

Hoewel het aantal aangevraagde bouwvergunningen sinds medio 2019 weer beduidend hoger 

is, is dit aantal niet voldoende om een (tijdelijke) teruggang van de woningproductie in 2020 te 

voorkomen. Voor de komende jaren zijn er in principe voldoende plannen in voorbereiding, 

echter de daadwerkelijke productie is (zoals hierboven beschreven) nog afhankelijk van een 

veelheid aan factoren. De marge is niet erg ruim.  
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5) Maatregelen om de productie op peil te houden 

 

Door de verwachte daling van de productie en de recente hogere (landelijke) 

bevolkingsprognoses is het voor de komende jaren noodzakelijk nu maximaal in te zetten op 

het op peil houden van de huidige hoge woningbouwproductie. Dat doen we met een 

samenhangend pakket van maatregelen voor de korte en lange termijn.  

 
 

5.1 Tijdelijke woningbouw; Maatregel voor versnelling voor de korte termijn 
 

Vanwege de lange processen voor reguliere woningbouw, kan voor de korte termijn (2020 en 

2021) extra productie eigenlijk alleen via tijdelijke woningen nog positief beïnvloed worden. 

Deze woningen kunnen snel gerealiseerd worden vanwege een korte procedure en korte 

bouwtijd. Voor het realiseren van tijdelijke woningen hebben we de afgelopen jaren intensief 

samengewerkt met de woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen. Sinds 2016 zijn tijdelijke 

woningen gerealiseerd op de locaties in Empel, de Bruistensingel, de Overlaet in Rosmalen, De 

Fuik, de Aartshertogenlaan en het zelfbouw experiment Minitopia in de Meerendonk. Wij zijn 

daarmee, samen met Zayaz en BrabantWonen, landelijk één van de voorlopers als het gaat om 

het realiseren van tijdelijke woningen. 

 

We willen de komende 3 jaar nog tenminste 500 tijdelijke woningen realiseren. Dit is een grote 

opgave waar we de inzet van vele partijen, maar ook van de raad bij nodig hebben.  
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Op de planning voor uitvoering dit jaar staan nog de Vliert en de Meerendonk (dit betreft nog 

106 woningen, en is de afronding van de 2de tranche die in totaal 186 tijdelijke woningen 

bedroeg). Met de begroting 2020 heeft u een budget ter beschikking gesteld van € 338.000, 

waarvoor we een 3de tranche van 75 tijdelijke woningen kunnen realiseren. Voor deze 3de 

tranche zijn de locaties aan de Belgeren (Maaspoort) in beeld en zo mogelijk ook De Fuik 

(West). 

 

Voor een 4de tranche van ca. 300 tijdelijke woningen (beoogde realisatie vanaf 2021) 

onderzoeken we de mogelijkheden in de Noordoosthoek van de Groote Wielen, maar we sluiten 

andere locaties niet uit. Door te kiezen voor een grotere locatie, een termijn van 15 jaar en 

mogelijk andere financiële afspraken met de corporaties en marktpartijen proberen we de 

kosten per woning te verlagen. Ook onderzoeken we of we marktpartijen een rol kunnen laten 

spelen zodat de tijdelijke woningen ook voor midden en hogere inkomensgroepen beschikbaar 

komen. We bekijken in het haalbaarheidsonderzoek of de capaciteit voor tijdelijke woningen in 

de Noordoosthoek nog kan worden vergroot. Op het moment dat het haalbaarheidsonderzoek 

van tijdelijke woningen in de Noordoosthoek is afgerond komen we bij u terug ten behoeve van 

het benodigde budget.  

 

In 2021 bekijken we, mede op basis van het genoemde haalbaarheidsonderzoek, of er nog 

extra tijdelijke woningen nodig en mogelijk zijn (een 5de tranche) om de huidige productie van 

1.000 woningen per jaar te handhaven.  

 

 

5.2 Smeerolie in de motor; Maatregelen voor middellange en lange termijn 
 

Voor de middellange en lange termijn moeten we nu actie ondernemen omdat het effect van 

deze maatregelen pas over een paar jaren merkbaar is in de woningbouwproductie. De ambitie 

van de Woonagenda 2017-2018 is om 850 tot 900 woningen per jaar te realiseren (8.000 

woningen in de periode 2017 t/m 2025). In de speerpunten Woonagenda 2019-2020 is daaraan 

toegevoegd om ‘bestaande woningbouwplannen en nieuwe initiatieven maximaal te 

ondersteunen en stimuleren’ om een zo hoog mogelijke woningproductie te 

verkrijgen’. Deze ambitie is gebaseerd op de provinciale prognose uit 2017. Vanwege de hoge 

bouwproductie van de afgelopen jaren zouden we dan nog slechts zo’n 600 tot 700 woningen 

per jaar moeten realiseren om aan deze doelstelling te voldoen. Echter, zoals al gemeld, 

verwacht de provincie op basis van de meest recente landelijke bevolkingsprognoses een 

stevige bijstelling naar boven. De nieuwe provinciale prognose wordt in mei van dit jaar 

gepubliceerd. Voor deze notitie gaan we gezien de druk op de woningmarkt en de hogere 

landelijke prognoses uit van het continueren van de hoge productie van de afgelopen jaren. 

Daarmee houden we vast aan eerder gemaakte afspraken met initiatiefnemers en dragen we bij 

aan het verminderen van de druk op de woningmarkt.  

 

De inspanningen zijn er dus op gericht om de bouwproductie voor de kortere én middellange 

termijn tenminste vast te houden. Daarvoor werken we intensief samen met marktpartijen en 
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woningcorporaties. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Onze focus als gemeente ligt 

daarbij op het voeren van de benodigde ruimtelijke ordeningsprocedures, het zorgen voor 

anterieure afspraken om realisatie van de gemeentelijke doelstellingen te borgen, het 

beschikbaar stellen van gronden, het verlenen van vergunningen etc. (zoals ook is 

weergegeven in de Speerpunten Woonagenda 2019/2020). In deze notitie ligt de focus op de 

kwantiteit, maar uiteraard is de inzet ook kwalitatief. Zo zetten we bijvoorbeeld in op een nieuw 

CPO-project, wonen met zorg en studentenhuisvesting.  

 

Om de hoge woningproductie te continueren en maximaal te ondersteunen zetten we in op drie 

actielijnen; 

 het vergroten van het aantal in voorbereiding zijnde plannen; 

 het prioriteren van grotere kansrijke projecten en projecten met overwegend betaalbare 

woningen; 

 en het versterken en uitbreiden van de sturingsinstrumenten van College en Raad. 

 

Spoor 1:  Het vergroten van het aantal in voorbereiding zijnde plannen  

 

Onvoldoende locaties is een veelgehoorde reden voor de inzakkende woningbouwproductie. 

Dat is feitelijk niet terecht. De potentiële woningbouwcapaciteit4 is en blijft in onze gemeente 

ruim voldoende; sinds 2018 ligt de potentiële woningbouwcapaciteit ver boven de 10.000 

woningen en deze capaciteit daalt niet. Dat betekent dat het de afgelopen jaren is gelukt om de 

afname van de plancapaciteit van meer dan 1.000 woningen per jaar (door realisatie van 

plannen) te compenseren met nieuwe plannen en met het vergroten van de capaciteit binnen 

de bestaande plannen (bijvoorbeeld EKP).  

 

Hoewel de totale potentiële woningbouwcapaciteit met op dit moment ruim 11.000 woningen 

dus voldoende is, is het wel van belang om de omvang van ‘in voorbereiding zijnde plannen’ te 

vergroten. Daarmee vergroten we de harde plancapaciteit en de kans op realisatie van het 

beoogde aantal woningen. De afgelopen jaren hadden we 5.000 tot 6.000 woningen in 

voorbereiding voor de komende 5 jaar. Dit is voldoende als een substantieel deel hiervan uit 

“gemakkelijke” locaties bestaat. Daar waar locaties complexer worden door versnipperd 

eigendom, milieubeperkingen (geluid, externe veiligheid, bodemverontreiniging), inbreiding of 

transformatie, vergt de planvoorbereiding in de praktijk meer tijd. Tel daarbij de extra tijd op die 

nodig is in de planvoorbereiding voor stikstof en PFAS en de noodzaak is duidelijk om de 

omvang van de “in voorbereiding zijnde plancapaciteit” te vergroten. Door deze factoren denken 

we een 50% overmaat nodig te hebben (in plaats van 25-30%). Dat betekent dat voor de 

handhaving van de huidige productie (van 1.000 woningen per jaar) zo’n 7.500 woningen in 

voorbereiding moeten zijn. Uiteraard dienen de in voorbereiding zijnde plannen qua 

prijssegmenten (sociaal, middelduur, duur) aan te sluiten op de door uw raad vastgestelde of 

nog vast te stellen kaders. 

                                                      
4 Jaarlijks vraagt de provincie een overzicht van de potentiële woningbouwcapaciteit. Op dit overzicht staan locaties waarvoor de 
plannen in voorbereiding of uitvoering zijn, maar ook plannen waar woningbouw in de toekomst voorzien wordt (zoals de 
Noordoosthoek van de Groote Wielen).  
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Met de al in gang gezette voorbereiding van bijvoorbeeld de Bossche Stadsdelta en de 

omgeving van Station Oost hebben we hier al stappen in gezet. Er is echter meer nodig. Naast 

deze locaties nemen we de volgende locaties nu ook actief verder ter hand; Weener XL locatie, 

de locatie Jeroen Bosch college en de locatie Rodenborchcollege. Met deze locaties voegen we 

zo’n 1.750 woningen toe aan de in voorbereiding zijnde plancapaciteit. Daarnaast blijven we 

bekijken waar het mogelijk is om binnen de huidige plannen meer woningen te realiseren (zoals 

dat bij het project EKP is gebeurd). 

 

Uit de verkenning van de mogelijkheden van de Meerendonk blijkt dat er flinke opgaves liggen 

t.a.v. de ontsluiting, de geluidbescherming en de voormalige vuilstort. Daarmee is een 

gebiedsontwikkeling voor de korte en middellange termijn niet opportuun. Wel treden we met de 

betrokken partners (waaronder Rijkswaterstaat en Provincie) in overleg om de huidige 

beperkingen op te heffen zodat we de planvoorbereiding op een later moment wel kunnen gaan 

oppakken. Over de verkenning van de mogelijkheden van de Meerendonk wordt u op korte 

termijn nader geïnformeerd.  

 

 

Spoor 2: Het prioriteren van kansrijke projecten en projecten met overwegend betaalbare 

woningen 

 

In de gesprekken met marktpartijen is geconcludeerd dat de snelheid van de projecten positief 

wordt beïnvloed door een gezamenlijk gevoel voor urgentie met daaraan gekoppelde deadlines. 

Momenteel zijn er binnen onze gemeente circa 50 woningbouwprojecten in voorbereiding met 

meer dan 40 woningen per locatie. Voor een aantal van deze projecten kan, om reden van 

vastgoedmarkt gerelateerde omstandigheden en onderzoeken en vergunningprocedures in het 

kader van de Stikstof- en PFAS-wetgeving, vertragingen optreden. Er zal extra inspanning 

moeten worden verricht om de gezamenlijke urgentie te blijven benadrukken en oplossingen 

gezocht worden om de beoogde planning te halen.  

 

We blijven daarom inzetten op het realiseren van de kansrijke projecten, zoals Willemspoort, 

KPN-complex Hervensebaan, KPN-complex Zuidwal, Brabantbad, Gasthuiskwartier, EKP, de 

Bossche Stadsdelta, de omgeving van Station Oost en (het centrum en de Noordoosthoek van) 

de Groote Wielen. 

 

Daarnaast hebben we in ons structurele overleg met de woningcorporaties en het Stedelijk 

Huurdersplatform concrete prestatieafspraken gemaakt voor de realisatie van sociale 

huurwoningen. Prioritaire projecten voor sociale woningbouw zijn bijvoorbeeld de Klokkenlaan, 

Rijnstraat en de sociale woningbouw in het 2de klooster Vlietdijk en in het centrum van de 

Groote Wielen.  

Voor een aantal van deze prioritaire projecten dienen voorbereidingskredieten beschikbaar 

gesteld te worden. Dat is een bevoegdheid van u als raad, waarvoor wij u een separaat 

raadsvoorstel doen toekomen. 
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Door deze focus aan te brengen zetten we sterker in op het realiseren van grotere aantallen die 

in een korter tijdsbestek gereed kunnen komen. Dit betekent ook dat we als college per locatie 

snel duidelijkheid geven over de gewenste ontwikkelrichting en randvoorwaarden zoals type 

woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. Er wordt met ontwikkelaars en bouwers 

afgesproken op welke wijze en onder welke voorwaarden er geaccelereerd kan worden. Ook 

over de monitoring van de voortgang willen we met de marktpartijen afspraken maken.   

 

 

Spoor 3: Het versterken en uitbreiden van de sturingsinstrumenten van College en Raad 

 

De huidige sturingsinstrumenten die worden ingezet kunnen in sommige gevallen worden 

versterkt of uitgebreid. In onderstaand overzicht zijn 8 instrumenten benoemd die effectief en 

efficiënt kunnen bijdragen aan het versnellen van de woningbouwproductie. 

 

I. Voortzetting Taskforce Sociale woningbouw met de woningcorporaties  

Om de doelen van het Sociaal Woonakkoord te halen is de Taskforce Sociale Woningbouw 

opgericht. In 2016 is afgesproken om met de bouw van 1500 sociale huurwoningen in 5 jaar, in 

totaal 700 sociale huurwoningen toe te voegen aan de sociale huurwoningvoorraad (800 

woningen worden onttrokken door sloop en verkoop). Een behoorlijke klus gezien de 

ontwikkeltijd van plannen. De afspraken in de Taskforce Sociale Woningbouw worden 

vastgelegd in jaarlijkse prestatieafspraken. Voor 2020 is afgesproken dat er bijna 300 woningen 

bij komen en dat voor 337 woningen de bouw start. Het succes van de Taskforce Wonen zit in 

de combinatie van een helder, gezamenlijk én urgent doel, in het bilateraal en gezamenlijk 

overleg, in de frequente monitoring en de gezamenlijke en sterk gevoelde verantwoordelijkheid 

om de doelen te realiseren. We continueren deze stevige, open, transparante en constructieve 

samenwerking. 

 

II. Taskforce woningbouw opzetten met marktpartijen 

We hebben veelvuldig overleg met ontwikkelaars over de voortgang van hun projecten. Deze 

intensieve samenwerking handhaven we. Echter, in lijn met de Taskforce Sociale Woningbouw 

willen we, vanuit een gezamenlijk gevoel van urgentie werken aan commitment op (en daardoor 

meer bindende) planningen. Een werkwijze die met tijdelijke woningen zijn succes heeft 

bewezen. 

 

Daarnaast willen we in lijn met Taskforce Sociale Woningbouw halfjaarlijks gezamenlijk 

bestuurlijk voortgangsoverleg met de belangrijkste ontwikkelaars. 

 

III. De rode loper; verbeterde intake voor kansrijke en betaalbare initiatieven 

Om initiatiefnemers te stimuleren en goed te faciliteren werken we met heldere kaders bij de 

start van een project, leggen we meer verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemers en richten ons 

dus meer op kaderstelling en ondersteuning van het proces. Een goede omgevingsdialoog is en 

blijft het uitgangspunt. 
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Voor de plannen die in hoge mate voldoen aan onze ambities rollen we de rode loper uit. 

Hiertoe behoren bijvoorbeeld energie neutrale projecten met een groot aandeel (tenminste 

50%) betaalbare woningen. Die projecten krijgen bij voorkeur een hogere prioriteit (in termen 

van capaciteit en procedure) ten koste van projecten die minder in overeenstemming zijn met 

onze ambities.  

 

IV. Toepassen van de coördinatieregeling en Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 

Om versnelling van de procedures te bewerkstellingen maken we, waar mogelijk, gebruik van 

de coördinatieregeling. Dit doen we al en zetten we door. Een andere mogelijkheid is het eerder 

aan de raad aangeboden voorstel om de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor 

bepaalde projecten te schrappen om zo in procedurele zin versnelling te bewerkstellingen 

(Raadsvoorstel Categorieaanwijzing als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht).  

Dit voorstel heeft u niet in de raad behandeld. U heeft ons gevraagd om eerst het interne proces 

binnen de gemeentelijke organisatie verder te stroomlijnen. In deze raadsinformatiebrief ziet u 

hier op hoofdlijnen reeds de eerste aanzet toe.  

Wel heeft u in oktober 2019 uw bevoegdheid voor de realisatie van circa 200 woningen binnen 

het Zuidwalgebied aan het college overgedragen (Raadsvoorstel Visie Zuidwalkwartier). Wij 

blijven u derhalve in de komende periode waar mogelijk nieuwe projectvoorstellen voorleggen 

om te versnellen in het kader van de VVGB. Tevens overwegen wij, ook gezien de komende 

wijziging van bevoegdheden en gewijzigde wettelijke procedure onder de omgevingswet, u 

hiertoe een nieuw voorstel voor te leggen.  

 

V. Actualisering van de kaders voor parkeren en hoogbouw 

Vooral bij binnenstedelijk bouwen en bij transformatie van de bestaande woningvoorraad zet 

het realiseren van parkeerplaatsen een enorme druk op de financiële haalbaarheid en het 

ruimtegebruik van plannen. De invulling van de parkeeropgave blijkt steeds weer uitdagingen 

op te leveren zowel in financiële zin als ook bij de planologische invulling. Kern is om bij de 

problemen waartegen we nu al aan lopen te benoemen en daar een (flexibele) oplossing voor 

te bieden die recht doet aan de ruimtelijke, volkshuisvestelijke, mobiliteits- en 

duurzaamheidsopgave die we als gemeente voorstaan. Denk daarbij aan (elektrische) 

deelauto’s en deelfietsen als oplossing voor de parkeeropgave bij woongebouwen. In het kader 

van een veranderende kijk op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen wordt voorgesteld om 

binnen het parkeerbeleid beter passend maatwerk en flexibele oplossingen te kunnen bieden. 

 

De raad heeft eerder per motie van D66 verzocht om de Nota Hoogbouw te actualiseren. De 

Nota Hoogbouw wordt in 2020, met het proces van de omgevingsvisie, geactualiseerd. De 

huidige nota bevat echter geen hardheidsclausule waardoor het niet mogelijk is om van de nota 

af te wijken op het moment dat zich een kansrijke mogelijkheid voordoet. Op het moment dat er 

zich een kansrijk project voordoet dat niet binnen de huidige hoogbouwkaders past, zullen wij 

dit aan u voorleggen.  

 

 

 

https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/7472691/1/78b1e7c0-ab5d-4cc4-91dc-bca4cdb133f2
https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/7932096/1/Raadsvoorstel_Vaststelling_visie_Zuidwalkwartier
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VI. Stimulering betaalbare woningen via het grondbedrijf 

De prijs van de woning wordt niet bepaald door een optelsom van bouwkosten en grondkosten, 

maar door de marktwaarde. Het verlagen van de grondprijs leidt dus ofwel tot een grotere winst 

van de ontwikkelaar of tot een subsidie van de eerste koper. De opgave is om te kijken hoe het 

grondbedrijf structureel zou kunnen bijdragen aan betaalbare woonlasten. Dit zou mogelijk 

kunnen via erfpacht. Medio 2020 leggen we een raadvoorstel voor waarin we voorstellen 

formuleren om (via het grondbedrijf) de woningen voor middenhuur en sociale koop beter 

toegankelijk te maken. Denkrichtingen zijn een erfpachtconstructie of een koperskortings-

regeling. Voor sociale huurwoningen geldt al een vaste lage grondprijs, ook voor sociale koop 

en middenhuur is de grondprijs beduidend lager dan voor duurdere woningen.  

 
VII. Het jaarlijks opstarten van een CPO project 

We zien steeds vaker dat hechte woonvormen een meerwaarde zijn voor de kwaliteit van 

wonen binnen onze gemeente. Dat geldt voor meerdere doelgroepen. Bij ons blijven zich dan 

ook met regelmaat nieuwe groepen melden die gezamenlijk willen bouwen en geclusterd willen 

wonen. Binnen de ontwikkellocaties die vrijkomen blijven wij steeds weer bekijken in welke 

mate deze ook geschikt zijn voor een CPO-project. Doel is om in ieder geval elk jaar 1 nieuwe 

locatie voor CPO uit te geven dan wel te faciliteren. In 2020 wordt in ieder geval gestart met de 

planvoorbereiding voor de voormalige basisschoollocatie aan de Jan Olieslagerlaan.  

 

VIII. Samenwerking met Rijk en Provincie 
Ook de Rijksoverheid kan ondersteunen om de productie op peil te houden. Het Rijk heeft met 

Prinsjesdag een woonfonds in het leven geroepen waarin 2 miljard euro beschikbaar komt om 

de woningbouw te stimuleren. Eerder zijn in de zogenoemde woondeals al afspraken gemaakt 

met de woningmarktregio’s met de grootste krapte om de woningbouw aan te jagen. Wij 

bereiden, zo mogelijk samen met de provincie en de Brabantse gemeenten, een aanvraag voor, 

voor een rijksbijdrage om de woningbouwproductie financieel te ondersteunen. 

Daarnaast blijven wij ons uiteraard ook op andere dossiers die de woningproductie 

bemoeilijken, zoals stikstofdepositie, ons intensief inzetten voor een lobby richting de daartoe 

bevoegde overheden.  

 
  

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 

De gemeentesecretaris, 

 

 

 

drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

 

 

 

drs. J.M.L.N. Mikkers 

 


