
2019 PROGNOSE * okt- 19 Verplicht % sociaal bij projecten meer dan 20woningenTOTAALSociale huur Middenhuur Vrije sector huur Goedkope koopHUURSociale huurtothuursubsidiegrens € 720.

KOOP
Betaalbarekoop Middeldurekoop€ 200 .000 ,- tot € € 300. 000,- tot €300.000 , 500. 000.

Dure koop
fot € 607, - / € 651, tot € 850 . Tot € 200. 000 , Vanaf € 500 .000 ,

HetGroene Woud
HGW fase 1(Zeghezoom &Huisstede)

Er is in deze sprake van een langlopendproject en de sociale huur- en koopwoningenzijn gerealiseerd in eerdere fasen van hetproject.HGW fase 4B , C , D No Idem .
VoorstraatVoorstraat 33- 37Voorstraat 56

Overige projecten
Griftdijk Niet van toepassing zijn eerder afsprakenover gemaakt dan besluit 20 % sociaal isgenomenKoningspleinLaan van LichtenbergPrins HendrikstraatAmalialaan

100 %
35TOTAAL CATEGORIE 10 44

TOTAAL 2019 123
PERCENTAGES 24 % 0 % 3 % 8 % 36 % 28 % 100 %* bovenstaande prognose is opgesteld op basis van de laatst beschikbare informatie en cijfers . Deze kunnen uiteraard nog veranderen .

" indien er sprake is van een woning met een lagere energieprestatie coefficient ( EPC ), of het een nul op de meter woning ' betreft, dan wat op datmomentwettelijk volgens het Bouwbesluit vereist is, dan kan een woning met een prijs die maximaal 10 %hoger ligt dan prijsklasse waarin deze is opgenomen welaan de betreffende klasse worden toegerekend



2020 PROGNOSE* okt-19
TOTAAL Verplicht % sociale huur bij projecten meer dan 20woningenSociale huur Vrije sector huur Goedkope koopHUURSociale huur Middenhuurtot huursubsidiegrens € 720 tot € 850.

KOOPBetaalbare koop Middeldure koop€ 200 .000,- tot € ! € 300 . 000 ,- tot €300 . 000 , 500 .000 , -
Dure koop

tot € 607.- / €651. Tot € 200.000. Vanaf € 500. 000, - * * Sociale huur
HetGroene WoudHGW fase 1 (Zeghezoom &Huisstede ) 7

Nijverheidsweg fase ! 10 48 Nijverheidsweg fase II (2021 ) omvat 21 socialehuurwoningen . Hiermee wordt voldaan aan deminimale eis van 20 % sociale huur .
Klein Huijgenbosch

46HoevelaarHoevelaar AHoevelaar BZegheweg 8 ( zorgwoningen ) 0 %75 %
Overige projecten

Geerestein
Ontwikkelaar heeft aangegeven dat de definitievehuurprijzen nog niet bekend zijn . De mogelijkheidbestaat dat de ontwikkelaar er voor kiest om tekiezen in de vrije sector huur.36

NTBPrinses BeatrixstraatKlein WonenVoorstraal 30 - 32 (Dalhuijsen )Amalialaan
57 45 16 56TOTAAL CATEGORIETOTAAL 2020PERCENTAGES 227100 %25 % 25 % 7 %0 % 20 % 12 %bovenstaande prognose is opgesteld op basis van de laatst beschikbare informatie en cijfers. Deze kunnen uiteraard nog veranderen

** indien er sprake is van een woning met een lagere energieprestatie coefficient (EPC ), of het een nul op de meter woning betreft, dan wat op dat momentwettelijk volgens het Bouwbesluit vereist is , dan kan een woning met een prijs die maximaal 10 % hoger ligt danprijsklasse waarin deze is opgenomen wel aan de betreffende klasse worden toegerekend



2021 PROGNOSE * Okl - 19
HUUR KOOP TOTAAL Verplicht % sociale huur bijprojecten meer dan 20 woningen Socialehuur &socialekoopSociale huur Middenhuur Vrije sector huur Goedkopekoop Dure koop Sociale huurSociale huurtot huursubsidiegrens € 720

Betaalbare koopE 200 .000 , - tot €300. 000, - * *
Middeldure koop€ 300. 000,- tot €500. 000 ,tot € 607 - / € 651 - Tol € 200 .000 - **tot € 850 - .Vanaf € 500. 000,

NijverheidswegNijverheidsweg fase 2 (2021 )Totaal Nijverheidsweg 51 %
Hoevelaar Kijkend naar het totale projectHoevelaar fase 1 wordt ruimvoldaan aan de minimale eis van20 % sociale huur.2515No

2
Hoevelaar C ( 2021)Hoevelaar G (2021 )Hoevelaar H (2021)Hoevelaar 1 ( 2021)HekWolfswinkelLegemaat

18
NNN

N 2
Overige projectenAmalialaanJulianaplein 30 20 %NO
TOTAAL CATEGORIE 21 26TOTAAL 2018 116
PERCENTAGES 18 % 0 % 38 % 22 % 100 %bovenstaande prognose is opgesteld op basis van de laatst beschikbare informatie en cijfers. Deze kunnen uiteraard nog veranderen .* * indien er sprake is van een woning met een lagere energieprestatie coefficient (EPC ), of het een 'nul op de meter woning betreft, dan wat op datmoment wettelijk volgens het Bouwbesluit vereist is , dan kan een woning met een prijs die maximaal 10 % hoger ligt danprijsklasse waarin deze is opgenomen wel aan de betreffende klasse worden toegerekend



2022 PROGNOSE * okl .19
HUUR KOOP TOTAAL Verplicht % sociale huur bijprojecten meer dan 20 woningen Socialehuur &socialekoopSociale huur Middenhuur Vrije sector huur Goedkope koop Dure koop Sociale huurSociale huurtot huursubsidiegrens € 720,

Betaalbare koop€ 200.000 , - tot €300, 000 - "
Middeldure koop€ 300. 000, - tot €500 .000,tot € 607 - / € 651, - tot € 850 Tor € 200.000 - * Vanaf € 500 .000,

Hoevelaar
Hoevelaar D (2022 )Hoevelaar E (2022)Hoevelaar F ( 2022 )

oa
Kijkend naar het totale projectHoevelaar fase 1 wordt ruimvoldaan aan de minimale eis van20 % sociale huur.Idem 36 %N 16 %

Overige projecten

2570
TOTAAL CATEGORIE 12TOTAAL 2018 87
PERCENTAGES 16 % 1 % 100 %bovenstaande prognose is opgesteld op basis van de laatst beschikbare informatie en cjfers. Deze kunnen uiteraard nog veranderen* * indien er sprake is van een woning met een lagere energieprestatie coefficient ( EPC ), of het een 'nul op de meter woning betreft, dan wat op datmomentwettelijk volgens het Bouwbesluit vereist is, dan kan een woning met een prijs die maximaal 10 % hoger ligt danprisklasse waarin deze is opgenomen wel aan de betreffende klasse worden toegerekend



Projectoverkoepelend PROGNOSE * Okt- 19
HUUR KOOP Verplicht % sociale huur bijprojecten meer dan 20 woningenTOTAAL Socialehuur &socialekoopSociale huur Middenhuur Vrije sector huur Goedkope koop Dure koop Sociale huurSociale huurtot huursubsidiegrens € 720,

Betaalbare koop€ 200 . 000, - tot300. 000 ,
Middeldure koop€ 300 . 000 ,- tot €500 .000 -tot € 607 - 7€ 651 - tol €850 - Tot € 200. 000, Vanaf € 500. 000,

NijverheidswegNijverheidsweg fase 1 ( 2020 )Nijverheidsweg fase 2 (2021)Totaal Nijverheidsweg
484189 24 %

HoevelaarHoevelaar A (2020 )Hoevelaar B (2020 )Hoevelaar C (2021 )Hoevelaar D ( 2022 )Hoevelaar E (2022 )Hoevelaar F (2022 )Hoevelaar G (2021 )Hoevelaar H (2021 )Hoevelaar 1 (2021 )HekWolfswinkelLegemaatZegheweg 8 (zorgwoningen )Totaal Hoevelaar

NOON

8

NNON

COCO

NC-

NO

23643 258 26 % 41 %
sTOTAAL CATEGORIETOTAAL 347PERCENTAGES 25 % 9 % 11 % 16 % 30 % 6 % 100 %* bovenstaande prognose is opgesteld op basis van de laatst beschikbare Informatie en cijfers . Deze kunnen uiteraard nog veranderen* indien er sprake is van een woningmet een lagere energieprestatie coefficient ( EPC ) , ofhet een nul op de meterwoning ' betreft , dan wat op datmoment wettelijk volgens het Bouwbesluit vereist is , dan kan een woning met een prijs die maximaal 10 % hoger ligt den prijsklassewaarin deze is opgenomen wel aan de betreffende klasse worden toegerekend.

Sociale huur over periode van 4 jaar2019 t/ m 2022 2019202020212022
24 %25 %18 %16 %

Gemiddeld 21


