
Advies 1.

2.

3.

Kennis nemen van het Woonbehoefte onderzoek WBO 2020 zoals 
opgesteld door Stec;
Het WBO 2020 benutten voor de nadere invulling van 
woningbouwontwikkelingen en de prestatieafspraken met Omnia
Wonen. Daarnaast op korte termijn te bezien of een oplegger op de 
Woonvisie 2019+ wenselijk is;
Het WBO 2020 op 11 juni 2020 door Stec laten presteren aan de 
gemeenteraad op de raadsinformatieavond.
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Beoogd resultaat (wat)
Informeren over de resultaten van het WBO 2020.

Kader
Woningwet en het WBO 2020.
Uitkomst Gemeentebeleidsmonitor
Prestatieafspraken Omnia Wonen 2019

Oplegger Woonvisie
Op basis van de uitkomsten van het WBO 2020 wordt op dit moment ambtelijk gekeken naar 
de aandachtspunten. Indian blijkt dat er een oplegger noodzakelijk is op de Woonvisie 2019+ 
ontvangt u daartoe (uiterlijk Q3 2020) een separaat voorstel. De oplegger dient vastgesteld te 
worden door de gemeenteraad.

Betrokken partijen
Voor de actualisatie hebben we als gemeente actief samengewerkt met de in Woudenberg 
actieve woningcorporatie Omnia Wonen. Belangrijke input voor het behoeftenonderzoek zijn 
onder andere de bewoner enquete Woudenberg 2019, de jaarrapportages woningnet regio 
Eemvallei en de analyses die zijn uitgevoerd door de Stec groep.

Centrale vraag
Kan het college kennis nemen van de resultaten? En daarnaast instemmen met het benutten 
van de resultaten voor verder invulling van de nieuwbouwprojecten en met het benutten van 
de resultaten voor een eventuele oplegger voor de Woonvisie 2019+?

Met de resultaten uit het woningbehoefteonderzoek 2020 (WBO) wordt gekeken of er een 
oplegger op de Woonvisie 2019+ opgesteld dient te worden. Daarnaast worden de resultaten 
uit het WBO 2020 benut voor de verdere invulling van Hoevelaar.

Inleiding
Als gemeente voeren we iedere twee jaar een woningbehoefteonderzoek uitvoeren. Dit zodat 
we de ontwikkelingen op de Woudenbergse woningmarkt goed kunnen monitoren en waar 
nodig tijdig kunnen bijsturen in de nieuwbouwprojecten. Daarnaast kunnen de uitkomsten 
gebruikt worden om richting te geven aan de te maken keuzes in de Woonvisie en de 
prestatieafspraken die we samen met de corporatie maken. Daarom is begin 2020 het 
woningbehoefteonderzoek uit 2018 geactualiseerd.

Argumenten / Samenvatting
Onderzoeksbureau STEC heeft het WBO 2020 voor ons uitgevoerd. Het bijgevoegde 
eindrapport is in de Stuurgroep besproken en akkoord bevonden.
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Aanpak/uitvoering
In navolging op dit woonbehoefteonderzoek wordt gekeken of er een oplegger op de Woonvisie 
2019+ noodzakelijk is.

Conciusie
De resultaten van het woonbehoefteonderzoek laten geen extreme excessen zien. De 
resultaten bieden een goede basis voor de verdere invulling van woningbouwprojecten.

Draagviak
Met de Raad is afgesproken dat er een keer per 2 jaar een WBO uitgevoerd wordt, welke de 
basis biedt voor het beleid van de komende jaren (Woonvisie).
Omnia Wonen was medeopdrachtgever voor het WBO 2020.

Het aantal inwoners en huishoudens in Woudenberg neemt de komende jaren toe. 
De bevolking vergrijst, maar tot 2030 is er nog geen sprake van ontgroening door 
toename aandeel jongeren.
De druk op de sociaie woningvoorraad in Woudenberg neemt toe met meer actief 
woningzoekenden en minder verhuringen in het sociaie segment.
Er bestaat behoefte aan woningen in vrijwel alle segmenten, zowel sociaie huur, 
vrijesectorhuur als koop.
Doordat de betaalbaarheid van koopwoningen onder druk staat is op de korte termijn 
vooral vraag naar betaalbare woningen voor middeninkomens.
Toevoeging nieuwbouw: behoefte aan circa 2.245 nieuwe woningen tot 2040. 
Vergrijzing vraagt om toevoeging van levensloopbestendige woningen.
Nieuwbouw moet zich richten op faciliteren van de doorstroming.
Doorstroming is essentieel om de scheefheidspercentages in de corporatievoorraad te 
verlagen.

Beoogd resultaat (hoe)
N.V.T.

Financiele consequenties
N.V.T.

Duurzaamheid
In de Woonvisie, waarvoor het WBO de basis vormt, wordt ruim aandacht besteed aan 
duurzaamheid voor zowel de bestaande voorraad en voor de nieuwbouw.

Belangrijkste uitkomsten woningbehoefteonderzoek Woudenberg 2020
\Ne geven de belangrijkste uitkomsten van het geactualiseerde behoeftenonderzoek 
puntsgewijs weer:
•

Opvallende verschillen met voorgaand woningbehoefteonderzoek
We geven de belangrijkste verschillen puntsgewijs weer:
• Meest recente prognoses laten een snellere toename van het aantal inwoners en 

huishoudens in Woudenberg zien.
• Hierdoor neemt de jaarlijkse woningbehoefte toe: de jaarlijkse nieuwbouwopgave kwam 

in 2018 uit op ongeveer 80 tot 100 woningen per jaar tot 2030. Het behoefteonderzoek 
uit 2020 gaat uit van een nieuwbouwopgave van ongeveer 100 tot 120 woningen per 
jaar tot 2030.
Specifiek ten aanzien van de sociaie huur komt de jaarlijkse behoefte uit op zo'n 10 tot
30 sociaie huurwoningen, waar de jaarlijkse behoefte op basis van het 
behoefteonderzoek uit 2018 nog uitkwam op 10 tot 20 sociaie huurwoningen per jaar. 
Sociaie huurwoningen worden in toenemende mate verhuurd aan inwoners afkomstig 
van buiten Woudenberg. Ook in andere regiogemeenten is eenzelfde trend zichtbaar. 
Wonen en zorg: minder snelle stijging van de intramurale bevolking tot 2030.
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Wei dient er aandacht te zijn voor het ophogen van het aantal nieuwe woningen dat we 
jaarlijks toevoegen. Inzet op het faciliteren van doorstroming is daarbij nog belangrijker 
geworden om iedereen passend te kunnen huisvesten.

Communicatie
Voor dit moment zijn er geen concrete communicatie momenten van toepassing.

Bijiagen
- Stec rapport Woningbehoefteonderzoek Woudenberg 2020.


