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Ande rs : 

Experimenteeraanvraag 17e tranche Crisis- en Herstelwet 
middenhuurwoningen 

1. Experiment aanvragen bij het Ministerie van I&M in het kader van de 17 e 

tranche Crisis- en Herstelwet conform bijgevoegde concept aanvraag 
2. Deze aanvraag gebundeld met de andere gemeenten in de regio Utrecht en 
Amersfoort, geregisseerd door de U16-organisatie in te dienen bij het 
ministerie van I&M; 
3. De wethouder wonen, D.P. de Kruif, te mandateren om de bijgevoegde 
conceptaanvraag op ondergeschikte onderdelen te wijzigen, volgend uit het 
afstemmingsoverleg met de andere gemeenten uit de Regio's Utrecht en 
Amersfoort; 
4. Dit voorstel ter kennisname aan de raad zenden 

Da tum A m b t e n a a r A fde l ing Pho Gr i f f ie r A fde l i ngs 
hoo fd 

13-07-2017 J. Aartssen B&O 

Add i t i onee l Adv ies Paraaf : 

N.V.T. 

Con fo rm 
adv ies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester - r 
Wethouder r 
Wethouder 
Secretar is 

Geprint op: 13-07-2017 14:00:43uur F:\JOLANDA\Regionale samenwerking\Middenhuur\l70711 



Datum vergadering B&W: Agendapunt: 
Besluit: 

Retour naar afdeling op: 2 0 JULI 2017 
Ter archivering aangeboden op: 

Geprint op: 13-07-2017 14:00:43uur F:\JOLANDA\Regionale samenwerking\Middenhuur\170711 



Inleiding 

In het BORW is de middeldure huurproblematiek besproken. In Amersfoort worden momenteel 
verschillende middeldure huurappartementen gerealiseerd. Het gaat bijna altijd om kleine 
appartementen in getransformeerde kantoorpanden. Ondanks dat dit een goede ontwikkeling 
is, mist de gemeente Amersfoort de mogelijkheid om te sturen op kwaliteit. Met de 
aanpassingen van het Besluit Ruimtelijke Ordening is hier geen oplossing voor gekomen. 
Omdat het puntensysteem voor de regio Utrecht geen uitkomsten biedt en de prijs-
kwaliteitverhouding sterk onder druk staat, hebben de U16 gemeenten (onder aanvoering van 
de gemeente De Bilt) besloten om een experimentaanvraag in gevolge artikel 2.4 Crisis en 
herstelwet (Chw) 17e tranche aan te vragen om zodoende meer te kunnen sturen. 
De U16 gemeenten hebben gevraagd of ook de gemeenten van Regio Amersfoort mee willen 
doen aan een experimentaanvraag. Gemeenten die willen meedoen, dienen hierover een 
collegebesluit te nemen, waarna de gemeente Utrecht of De Bilt een gezamenlijke aanvraag 
zal indienen. 

Centrale vraag 
Wilt u samen met de U15 gemeenten en de gemeenten van Regio Amersfoort een 
experimenteeraanvraag indienen bij het ministerie van I&M? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Een kwalitatief goede voorraad middenhuurwoningen, duurzaam toevoegen aan de 
woningvoorraad en behouden voor de doelgroep in de hele regio. 

Kader 
Wet Ruimtelijke Ordening 
Besluit ruimtelijke ordening 
Crisis- en Herstelwet 

Argumenten 
In april 2017 heeft een wijziging van het Besluit ruimtelijk ordening plaats gevonden. 
Met de wijziging wordt gemeenten de mogelijkheid gegeven om naast sociale huur-, sociale 
koop- en particulier opdrachtgeverschap, ook woningen in de middeldure huur op te nemen in 
bestemmingsplannen. 
Een stap in de goede richting, maar er blijft een aantal knelpunten die met name te maken 
hebben met de prijs kwaliteit verhouding: 

• Minimale kwaliteitseisen 
Met het opnemen van middeldure huur kan alleen iets geregeld worden over de 
maximale huurprijs. Er is geen koppeling met een minimum woonkwaliteit. Hierdoor 
ontstaat een prijs-kwaliteitverhouding die geen "next step" is na de sociale huurwoning. 
Daardoor zal doorstroming niet op gang komen. Het woonwaarderingssysteem biedt 
hiervoor geen uitkomsten omdat er een extra en aanzienlijke puntenverhoging word 
toegekend aan nieuwbouwwoningen in de geliberaliseerde huursector. 

• Begrip aanvangshuur 
In het besluit wordt gesproken over aanvangshuur. Onduidelijk is of hiermee de 
aansluiting bij de wet op de huurtoeslag wordt bedoeld zijnde de huurprijs vermeerderd 
met de servicekosten etc, of de kale huurprijs. 

• Instandhouding koppelen aan de in een gemeentelijke verordening aangewezen 
doelgroep. 
Het realiseren van middeldure huur is met name bedoeld voor starters, scheefwoners, 
spoedzoekers. Om de woningen voor deze groep beschikbaar te krijgen en te houden, is 
het van belang dat deze groep in een doelgroepenverordening opgenomen kan worden. 
Deze mogelijkheid is nu niet opgenomen in het Bro. 

• Regeling antispeculatie middeldure huurwoning 
Voor de sociale huur en de goedkope koopwoningen is het mogelijk om in het 
exploitatieplan, antispeculatieregels op te nemen. Dit is niet geregeld voor de 
middeldure huur. 
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• Het is niet mogelijk om middeldure huur in de omgevingsvergunning voor afwijkend 
gebruik als bedoeld in art 2.12., eerste lid, onder a, sub 2 Wabo(lichte 
omgevingsvergunning) op te nemen. 
Door een omissie in de wetgeving is het nu niet mogelijk om ook bij de lichte 
omgevingsvergunning eisen te stellen voor middeldure huur. 

Waarschijnlijk zal de gemeente met de invoering van de omgevingswet ruimere bevoegdheden 
krijgen om bovengenoemde knelpunten te kunnen regelen. Maar momenteel is het niet 
mogelijk. 

De onderbouwing van de wetgever om deze eisen nu niet op te nemen is dat de minimale 
kwaliteit van de geliberaliseerde huurwoningen wordt geborgd via het Bouwbesluit en het 
minimale aantal WWS-punten. Het mogelijk maken van aanvullende sturing op kwaliteit zou 
haaks staan op de essentie van het geliberaliseerde segment. 

Afweging voor Woudenberg 
In Woudenberg speelt dit probleem op het moment (nog) niet. Andere gemeenten in de 
omgeving (Amersfoort, Utrecht, De Bilt) hebben hier echter al wel last van. Door de aanvraag 
gezamenlijk in te dienen wordt de kans groter om ook daadwerkelijk toestemming te krijgen 
voor het experiment. 
Een goede woningmarkt in de omliggende gemeenten is ook voor Woudenberg van belang. Bij 
gebrek aan passende woonruimte gaan mensen elders zoeken. Aan de andere kant belemmert 
de regulering van deze woningen de vrije markt werking. Verder is het nu al lastig om vrije 
sector huur gerealiseerd te krijgen, het opleggen van kwaliteitseisen kan ook tot gevolg 
hebben dat er helemaal geen vrije sector huur meer wordt gerealiseerd. 
Als wij niet mee zouden doen met de aanvraag bestaat de kans dat andere gemeenten met dit 
experiment de deur dicht doen voor ontwikkelaars van kleine (middel)dure woningen en dat 
deze dan de Woudenbergse woningmarkt weten te vinden. 
De afweging of het wenselijk is om een doelgroepen verordening op te stellen volgt later in 
een afzonderlijk voorstel. 

Duurzaamheid 
Een kwalitatief goede voorraad middenhuurwoningen aan de woningvoorraad en behouden 
voor de doelgroep draagt bij aan passende woonruimte voor een doelgroep die nu minder goed 
bediend wordt. Dit draagt bij aan het welzijn van mensen. 

Draagvlak 
Alle gemeenten in de regio Amersfoort hebben in het BORW aangeven dat zij meedoen in de 
aanvraag. 

Financiële consequenties 
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 
toelichting nodig. 

Aanpak/ui tvoer ing 
Vóór 10 september wordt het collegebesluit toegezonden aan een medewerker van de 
gemeente Amersfoort. Zij zorgt dat alle besluiten van Regio Amersfoort naar de coördinator 
van de U16 gaan. 
Vóór 20 september: indiening aanvraag door de gemeente Utrecht/De Bilt namens alle 
deelnemende gemeenten 

Conclusie 
Wij adviseren u samen met de U16 gemeenten en de gemeenten van Regio Amersfoort een 
experimenteeraanvraag indienen bij het ministerie van I&M. 

Communicatie 
n.v.t. 
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Bijlage(n) 
Crisis- en herstelwet projectformat 17e tranche (concept aanvraag) 
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