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1. Titel project 

 

Aanvulling regelgeving voor toepassing aangewezen woningbouwcategorie ‘geliberaliseerde 
woning voor middenhuur’, zoals opgenomen in artikel 1.1.1, eerste lid, onder j van het Besluit 
ruimtelijke ordening 
 

2. Indiener 

 
Organisatie: de aanvraag is ingediend door de volgende gemeenten: 

a. …<…>… 
b. …<…>… 
c. etc. 

 

De aanbiedingsbrieven van de betrokken gemeentebesturen zijn bijgevoegd. 
 
Contactpersoon: …<wellicht idee om een centrale contactpersoon namens de gezamenlijke 
gemeenten te benoemen?>… 

 
E-mail: …<afhankelijk van contactpersoon>… 
Tel.nr.: …<afhankelijk van contactpersoon>… 

 

3.   Projectbeschrijving (korte beschrijving doel, locatie, betrokken partijen etc.) 

 
Inleiding 

De ontwikkelingen in de (regionale) woningmarkt tijdens en na de economische crisis leggen een 
belangrijk knelpunt in de werking van deze markt bloot. 
Er is belangrijke toenemende vraag naar de woningcategorie van ‘middenhuurwoningen’. Het 
gaat daarbij om woningen (waartoe ook worden gerekend woningappartementen) in het 
geliberaliseerde segment met een huurprijs in een segment juist boven de maximale grens als 
bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet op de huurtoeslag (huurprijsgrens voor de 
aangewezen woningbouwcategorie ‘sociale huurwoning’ als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, 

onder d van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)). 
 
De categorie middenhuurwoningen wordt in regio’s waartoe de onder 2 genoemde gemeenten 

zijn gelegen, te weinig gerealiseerd. De vraag naar dit type woningen is echter groot en 
groeiende. Dit stelt verhuurders in de gelegenheid extreem hoge huurprijzen te vragen voor 
weinig vierkante meters woningoppervlakte. 
 

Dit knelpunt is door het kabinet onderkend, getuige de recent doorgevoerde wijziging van het 
Bro waarbij de categorie ‘geliberaliseerde woning voor middenhuur’ (hierna: middenhuurwoning) 
is toegevoegd aan de woningbouwcategorieën waarvoor regels kunnen worden gesteld in 
bestemmingsplannen (Stb. 2017, 172). Bij de invoering van de Wet ruimtelijke ordening per 
1 juli 2008 waren de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap 
reeds als aangewezen woningbouwcategorieën opgenomen in het Bro. De wijziging van het Bro 

gaat in per 1 juli 2017. 
 
De wijziging van het Bro leidt niet tot een sluitende oplossing van de ontstane 
knelpunten in de woningmarkt in dit huursegment 
Met de wijziging van het Bro ontstaat voor gemeenten de mogelijkheid in het bestemmingsplan 
een percentageregeling op te nemen voor het aantal te realiseren middenhuurwoningen. In een 
gemeentelijke verordening kan de maximumhuurprijs voor deze woningcategorie worden 

vastgelegd (minimumhuurprijs is het bedrag bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet 
op de huurtoeslag), waarbij voorts de instandhouding in die verordening voor ten minste tien 
jaar na ingebruikname is verzekerd. Indien bij het bestemmingsplan een exploitatieplan wordt 
vastgesteld, kunnen in het exploitatieplan de aantallen middenhuurwoningen op perceelsniveau 
worden vastgelegd. 
 
Met deze regeling ontstaat een waardevol begin van een regeling, die tot doel heeft de 

gemeente een publiekrechtelijk instrumentarium te bieden ter borging van de tijdige en 
duurzame beschikbaarheid van middenhuurwoningen. In de regeling ontbreken echter drie 
kernvereisten die een sluitende oplossing voor de ontstane knelpunten in de weg staan.  
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1.  Noodzaak aanvullende regelgeving doelgroepen middenhuurwoningen  
De gemeente ziet het als haar taak zorg te dragen voor het creëren van zodanige faciliteiten, dat 

er sprake is van een passend aanbod van middenhuurwoningen voor de doelgroepen 
woningzoekenden die tussen wal en schip dreigen te vallen. 
Het gaat dan voornamelijk om de volgende groepen woningzoekenden die slecht bediend 
worden: 

 Starters, de groep die flexibel wil blijven, maar als gevolg van de sinds de crisis 

aangescherpte financieringseisen geen hypotheek kan krijgen, niet genoeg wachttijd 
heeft opgebouwd of een te hoog inkomen heeft voor een sociale huurwoning. 

 Scheefwoners, de groep die in een sociale huurwoning woont en daar blijft wonen, 

omdat het financiële gat naar een betere/passendere huurwoning in de geliberaliseerde 
sector te groot is. 

 Spoedzoekers, de groep die bijvoorbeeld na een relatiebreuk woonruimte zoekt. 
In de nota van toelichting op de recente wijziging van het Bro (NvT, paragraaf 1) wordt 
bevestigd dat doelgroep van huishoudens met een middeninkomen problemen ondervindt voor 

het verkrijgen van een betaalbare huurwoning. Met alleen de vastlegging van een 

maximumaanvangshuur wordt dit knelpunt echter niet opgelost. 
 
In de toepassing van de in het Bro opgenomen woningbouwcategorieën ‘sociale huurwoning’ en 
‘sociale koopwoning’ is de instandhouding van deze woningcategorieën gekoppeld aan de 
beschikbaarheid voor een in een gemeentelijke verordening vastgelegde doelgroep (zie artikel 

1.1.1, eerste lid, onder d en e Bro). Deze verordening wordt in de praktijk aangeduid als 
‘doelgroepenverordening’, dit ter onderscheid van bijvoorbeeld de huisvestingsverordening 
ingevolge de Huisvestingswet 2014. 
Dit is een kernvereiste voor een doeltreffende werking van het publiekrechtelijke 
instrumentarium. Op deze wijze wordt bereikt dat de betreffende woningen beschikbaar komen 
en worden gebruikt voor die groepen woningzoekenden, die daarvoor primair in aanmerking 
dienen te komen. 

 
De mogelijkheid om de doelgroepen in een verordening te kunnen vastleggen, draagt ertoe bij 
dat het aanbod in het middenhuursegment in een markt van schaarste niet wordt ingenomen 
door huishoudens die zich, vanuit hun financiële positie, dit segment van middenhuurwoningen 
gemakkelijker kunnen veroorloven ten opzichte van de huishoudens met een middeninkomen. 

Met een regeling voor doelgroepen kan worden voorkomen dat een nieuwe vorm van 
scheefwonen, maar dan nu in de categorie middenhuurwoningen, gaat ontstaan. 

 
Het instrument van de huisvestingsverordening als bedoeld in de Huisvestingswet 2014 biedt, 
voor de vastlegging van de doelgroepen, geen oplossing om de volgende redenen: 

 De Bro-regeling voor middenhuurwoningen is in de toepassing beperkt tot in 

bestemmingsplannen aangewezen ontwikkellocaties. De huisvestingsverordening richt 
zich op het volledige grondgebied van de gemeente. Het regelen doelgroepen van de 
categorie middenhuur in de huisvestingsverordening zou er juist toe kunnen leiden dat 
de weinige bestaande woningen die binnen deze categorie vallen bij de eerstvolgende 
huurdersmutatie door de verhuurder buiten de werking van de huisvestingsverordening 
worden geplaatst.   

 De werking van de huisvestingsverordening richt zich op de toewijzing van de woning in 
de vorm van een vergunningstelsel. In een doelgroepenverordening wordt volstaan met 
de benoeming van doelgroepen en is geen regeling over toewijzing opgenomen. 

 De werking van de Huisvestingswet 2014 is beperkt tot de categorie ‘goedkope 

woonruimte’. In de Huisvestingswet 2014 is hiervoor geen definitie opgenomen. Op basis 

van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel zijn er twijfels of bijvoorbeeld 
een maximumhuurprijs van € 1.000 per maand (categorie middenhuur) kan worden 
gezien als ‘goedkope woonruimte’ in de zin van de Huisvestingswet 2014. 

 De voorschriften in een huisvestingsverordening hebben een werkingsduur van vier jaar. 

Een doelgroepenverordening dient een werking voor onbepaalde tijd te hebben. 
 
Verzocht wordt, bij wijze van experiment, toe te staan dat het Bro aangevuld wordt met de 
bepaling dat voor de categorie middenhuur de doelgroepen kunnen worden vastgelegd in een 

verordening. Dit naar analogie van de toepassing bij de bestaande woningcategorieën sociale 
huur en sociale koop. 
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2.  Noodzaak aanvullende regelgeving minimumeisen gebruiksoppervlakte middenhuurwoningen 
De in het Bro opgenomen regels die aan de woningcategorie middenhuur kunnen worden 

gesteld, hebben tot doel de gemeenten een publiekrechtelijk instrumentarium te bieden ter 
borging van een de tijdige en duurzame beschikbaarheid van middenhuurwoningen. Die 
publiekrechtelijke borging is nodig, omdat het gaat om een publieke taak en de mogelijkheden 
en reikwijdte om daarover in het privaatrecht afspraken te maken in de praktijk erg beperkt is  
Voor het kunnen maken van privaatrechtelijke afspraken is voorts in alle gevallen 
wilsovereenstemming met bouwers/verhuurders nodig. De haalbaarheid tot het kunnen maken 
van dergelijke afspraken wordt in eerste instantie in belangrijke mate bepaald door de 

onderhandelingspositie van de gemeente. Het is onwenselijk dat de behartiging van de publieke 
taakstelling wordt beïnvloed door een gemeentelijke onderhandelingspositie in termen van 
eigendom van grond of iets dergelijks. 
Daar komt bij dat er in de huidige regionale markt sprake is van een ‘aanbiedersmonopolie’, wat 
tot gevolg heeft dat de vraagprijzen voor deze categorie huur uit de pas gaan lopen met de 
geboden woonkwaliteit (bijvoorbeeld oppervlakte woning). 
 

Een tweede kernvereiste in de publiekrechtelijke regeling is dan ook de aanwezigheid van een 
koppeling tussen de maximumhuurprijs enerzijds en de minimumwoonoppervlakte van een 
middenhuurwoning anderzijds. Middenhuur geldt als een ‘next step’ boven de categorie sociale 
huur. Een stijging van de sociale huurprijs naar een maximumhuurprijs voor een 
middenhuurwoning mag er niet toe leiden dat er niet gelijktijdig sprake is van een next step in 
verhoging van de woonkwaliteit. 

De gemeenten wensen daarbij uitdrukkelijk kenbaar te maken dat het niet de bedoeling is op de 
stoel van de verhuurder te gaan zitten. Evident is dat er sprake is van verhuur in de 
geliberaliseerde sector. Er is echter wel sprake van een gelabeld segment waarvoor een 
maximumhuurprijs geldt. De publiekrechtelijke regeling zou moeten borgen dat in een 
bestemmingsplan regels kunnen worden vastgelegd over de minimumgebruiksoppervlakte (zoals 
bedoeld in Bouwbesluit) voor de categorie middenhuur. 
 

De wet- en regelgeving rondom de huur- en huurprijsbescherming maakt dat er duidelijke 
verschillen zijn in de rechtspositie van de huurder voor woningen in de sociale huursector versus 
de geliberaliseerde sector. 
 

Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de aanwijzing van de woningcategorie 
plaatsvindt in het stadium van de vaststelling van een bestemmingsplan, in welke fase er veelal 
nog geen sprake is van bouwen en zeker niet van gebruiken van de woning. Een aanvraag voor 

een omgevingsvergunning voor het bouwen van een middenhuurwoning wordt geweigerd bij 
strijd met het bestemmingsplan. Met alleen een maximering van de huurprijs kan in redelijkheid 
geen toetsing plaatsvinden naar de aan die maximumhuurprijs verbonden minimale 
gebruiksoppervlakte. De sturing op prijs/kwaliteit van de middenhuurwoning op basis van het 
woningwaarderingsstelsel (WWS), zoals bedoeld in de recent doorgevoerde wijziging van het Bro 
(Stb. 2017, 172) levert woningtypen op die niet voldoen aan de vereisten van de beoogde 

doelgroepen (vooral doorstromers en spoedzoekers). Deze druk wordt vooral gevoeld bij de 
gemeenten die vallen onder de aanpassing van het WWS (Stb 2016, 344) waarbij woningen tot 
40 m2 boven de geliberaliseerde huurgrens in de markt kunnen worden gezet.  
 
3.  Het kunnen toepassen van de aangewezen woningbouwcategorie middenhuurwoningen in 
een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo 
Wat betreft de toepassing van de omgevingsvergunningen voor planologisch afwijken in bij 

amvb aangewezen gevallen, zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo 
(zoals transformatie van kantoorpanden naar woningbouw), geldt dat, met de recente wijziging 

van het Bro, het niet mogelijk is daarin de woningbouwcategorie middenhuurwoningen op te 
nemen. 
Met de recente wijziging van artikel 3.1.2 Bro wordt de wettelijke grondslag gelegd voor het 
kunnen opnemen van de categorie middenhuurwoningen in een bestemmingsplan. In artikel 
5.20 van het Besluit omgevingsrecht is artikel 3.1.2 Bro van overeenkomstige toepassing 

verklaard voor omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° 
Wabo, maar niet voor de categorie van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo.  
Mogelijk is dit laatste element een technische omissie, nu in artikel 6.12 Wro wel is bepaald dat 
de toepassing van het exploitatieplan zich uitstrekt over zowel de omgevingsvergunningen in 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° als onder a, onder 2° Wabo. Door middel van een 
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exploitatieplan kunnen de regels over woningbouwcategorieën als bedoeld in artikel 3.1.2 Bro 
nader worden uitgewerkt (zie artikel 6.2.10 Bro). 
Nu in de recente wijziging van het Bro de werking van artikel 6.2.10 Bro is uitgebreid met 

middenhuurwoningen, is het naar onze mening van belang dat ook in artikel 5.20 van het Besluit 
omgevingsrecht de reikwijdte van de toepassing van artikel 3.1.2 Bro wordt uitgebreid met de 
omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo. 
 
Met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere 
wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet c.s. (Stb. 2013, 144) 
is de bruikbaarheid van de omgevingsvergunning tot planologisch afwijken als bedoeld in artikel 

2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo verbeterd. Het is een gemis dat met dit instrument niet 
de regeling voor aangewezen woningbouwcategorieën (waartoe ook sociale huur, sociale koop 
en particulier opdrachtgeverschap behoren) kan worden toegepast. 
 
Regionale werking experiment 
De gemeenten vinden het nuttig om het experiment toe te passen naar een regionale werking, 
omdat de beschreven knelpunten en de voorstellen tot aanpassing van de regelgeving om de 

ontstane knelpunten op te lossen ook een regionale werking hebben. 
 

4.   Hoe draagt het project bij aan innovatieve en/of maatschappelijke 
ontwikkelingen? 

 
De gevolgen van de economische en woningmarktcrisis maken duidelijk dat het vóór de crisis 
onderkende knelpunt, gekoppeld aan voldoende afstemming van vraag/aanbod in de sociale 
huur en sociale koop, is uitgebreid naar een nieuwe categorie, i.c. de huurcategorie die zich 
bevindt juist boven de maximale sociale huurgrens.  
De publieke taakstelling van de gemeente dient oog te hebben voor deze veranderingen in de 
ontwikkeling van vraag/aanbod in de verschillende segmenten van koop en huur, en te 

beschikken over innovatieve instrumenten die nodig zijn ter borging van de belangen van die 
doelgroepen die daarin, als gevolg van veranderende maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen, bescherming behoeven.  
Met de wijziging van het Bro per 1 juli 2017 is een begin gemaakt naar een noodzakelijk 
publiekrechtelijk instrumentarium voor de borging van de doelstellingen in het segment van de 
middenhuurwoningen. Het project is in die zin voorts innovatief, nu het gaat om de eerste groep 

van gemeenten die daarin verzoekt tot beschikbaarstelling van een op de waarborging van die 
belangen van de beoogde doelgroepen afgestemd aanvullend publiekrechtelijk instrumentarium. 
 
Het experiment draagt bij aan een beter evenwicht in vraag/aanbod maar ook in duurzame 
beschikbaarstelling van deze groep woningen in dit woningsegment en draagt daardoor bij aan 
de maatschappelijke ontwikkelingen in de experimentgemeenten. 
 

Het knelpunt waarvoor de gemeenten een oplossing aandragen in de vorm van toekenning van 
de experimentstatus, is een knelpunt dat zich voordoet in meerdere gemeenten en regionale 
woningmarkten in Nederland. 
 

5.   Hoe draagt het project bij aan het bestrijden van de economische crisis? 

 
Zoals aangegeven onder punt 4, heeft de economische en woningmarktcrisis tot gevolg dat het 
vóór de crisis onderkende knelpunt, gekoppeld aan voldoende afstemming van vraag en passend 
aanbod in sociale huur en sociale koop, is uitgebreid naar een nieuwe categorie, i.c. de 
huurcategorie die zich bevindt boven de maximale sociale huurgrens, geschikt voor de beoogde 

doelgroepen. 

 
Het experiment draagt bij tot het snel kunnen implementeren van een bij de vraag binnen de 
regio passende woningprogrammering bij een aantal woningbouwprojecten, niet alleen 
nieuwbouwprojecten, maar ook bij transformatieprojecten van kantoren naar woningbouw. 
Het zorgt ervoor dat daarbij twee doelgroepen worden bediend. Enerzijds huurders van een 
sociale huurwoning met een te hoog inkomen die nu kunnen doorstromen naar een op de 
woonbehoefte afgestemd en betaalbaar huursegment, waardoor weer sociale huurwoningen 

vrijkomen bestemd voor de doelgroep waarvoor deze in eerste instantie ook zijn bedoeld. 
Anderzijds worden woningzoekenden die nu ‘tussen wal en schip beland zijn’ bediend, namelijk 
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de groep die net te veel verdient voor de sociale huur en net te weinig voor de reguliere 
markthuur en koopwoningen (diverse starters en spoedzoekers). Ook dit betreft het borgen van 
de belangen van een nieuwe doelgroep en daarmee nieuwe instroom. 

 

6.   Hoe draagt het project bij aan duurzaamheid? 

 
De pilot draagt bij tot het beter kunnen huisvesten van een bredere bevolkingsgroep, hetgeen 
positief effect kan hebben op een duurzame samenleving (zo leidt bijvoorbeeld het faciliteren 

van starters die buiten de mogelijkheden van sociale huur- of koopwoning vallen, tot vervolgens 
meer jonge gezinnen en daarmee meer aanmeldingen van kinderen op de lokale scholen en 
kinderdagverblijven). De bevolkingssamenstelling binnen de gemeente zal hierdoor 
evenwichtiger van opbouw worden hetgeen bijdraagt aan zorg voor de fysieke leefomgeving. 
 

7.   Tegen welke wettelijke grens loopt het project aan en wat zou aan wetten/regels 
moeten veranderen? 

 
Concreet gaat het om de navolgende wettelijke grenzen/knelpunten c.q. het verzoek tot 

aanpassing van wettelijke regelingen voor dit project. 
a. Het is van belang dat kan worden beschikt over een toevoeging aan de omschrijving van 

de categorie ‘geliberaliseerde woning voor middenhuur’ als opgenomen in artikel 1.1.1, 
eerste lid, onder j Bro (zoals dat luidt na inwerkingtreding van de wijziging van het Bro, 
opgenomen in Stb. 2017, 172), waarbij tot uitdrukking komt dat het gaat om een 
huurwoning met een door de gemeenteraad te stellen maximumhuurprijs, waarbij de 
instandhouding voor een in een gemeentelijke verordening omschreven doelgroep 
gedurende ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd. 

b. Het is van belang een wettelijke basis te verkrijgen om regels in het bestemmingsplan 
op te nemen die niet louter in het belang zijn van goede ruimtelijke ordening, maar ook 
vooral dienen voor de zorg op de fysieke leefomgeving (vgl. artikel 7c, eerste lid van het 
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet). In dit geval waar het gaat om het kunnen 
stellen van regels voor bijvoorbeeld een minimumgebruiksoppervlakte van een woning of 
appartement voor deze aangewezen woningbouwcategorie. 

c. Het is van belang dat kan worden beschikt over de toepassing van regeling voor 

aangewezen woningbouwcategorieën, waaronder de nieuw toegevoegde categorie 
middenhuurwoningen, bij omgevingsvergunningen (voor afwijkingen) als bedoeld in 

artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo.  
d. Het is van belang dat de toepassing onder a tot en met c bruikbaar is binnen het gehele 

grondgebied van de experimentgemeenten.  
 

8.   Wanneer start het project? 

 
Direct na honorering van de experimentstatus (inwerkingtreding 17e tranche Besluit uitvoering 
Crisis- en herstelwet). 
 

9.   Wat is de duur van het experiment? 

 
De duur van het experiment is ten minste tien jaar, daarbij aannemende dat in de 
experimentperiode de Omgevingswet zal zijn ingevoerd, waarbij de in het experiment 
opgenomen aanvullende regelgeving is ondergebracht in de wet- en regelgeving verbonden aan 

de invoering van de Omgevingswet. 
 

 

 


