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Ontwerp-besluit 
 

Beleidsregels van provinciale staten van Utrecht van 18 september 2006 inzake één provinciale 
woningmarkt (Beleidsregels bindingseisen woningmarkt provincie Utrecht 2006) 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Gelet op artikel 61 van de Huisvestingswet;  
 
Besluiten;  
 
1.  De provincie Utrecht is een regio als bedoeld in artikel 13a, lid 1 van de Huisvestingswet. 
 
2. In elke gemeente danwel het BRU wordt een huisvestingsverordening vastgesteld als bedoeld in 

artikel 2 van de Huisvestingswet. 
 

3. In elke huisvestingsverordening wordt in elk geval bepaald dat geen onderscheid als bedoeld in 
artikel 13a, eerste lid, van de Huisvestingswet wordt gemaakt tussen woningzoekenden:  

a. op basis van de gemeenten waar zij vandaan komen, voor zover die gemeenten in de 
provincie Utrecht liggen; 
b. voor zover zij een economische binding aan de provincie Utrecht hebben of; 
c. voor zover zij een maatschappelijke binding aan de provincie Utrecht hebben. 

 
4.    In afwijking van regel 3 is het verkrijgen van een woning door middel van een  

 urgentieverklaring mogelijk in een beperkte, in de verordening aan te geven, sub-regio. 
 
5.  Aan de gemeenten Rhenen en Veenendaal wordt voor de toepassing van de regels 1 tot en met 4 

het gebied van Wageningen en Ede toegevoegd (WERV-gebied), nadat in die gemeenten 
overeenkomstige bepalingen in hun huisvestingsverordeningen zijn opgenomen en in werking 
zijn getreden. 

 
6.  De gemeenten De Bilt, Bunnik, Maarssen, Vianen, IJsselstein, Baarn, Soest, Utrechtse Heuvelrug, 

Wijk bij Duurstede, Abcoude, Lopik, respectievelijk Oudewater kunnen, op basis van hun 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden, in de gemeentelijke danwel regionale huisvestings-
verordening bepalen dat jaarlijks maximaal 30% van de aangeboden woonruimte onder de huur- 
danwel koopprijsgrens, gemiddeld over de laatste drie kalenderjaren, bij voorrang kan worden 
toegewezen aan woningzoekenden met een economische of een maatschappelijke binding aan de 
betreffende gemeente.  

 
7.  Voor de kleine kernen Tull en ’t Waal, ’t Goy, Schalkwijk, Haarzuilens, Austerlitz, Huis ter 

Heide, Hooglanderveen, Eembrugge, Eemdijk, Leusden-Zuid, Achterberg, Elst, Kockengen, 
Nieuwersluis, Loenersloot, Vreeland, Nigtevecht, Linschoten, Amstelhoek, De Hoef, Waverveen, 
Kamerik respectievelijk Zegveld kunnen de betreffende gemeenten, op basis van de beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden van deze kernen, in de gemeentelijke danwel regionale huisvestings-
verordening bepalen dat de aangeboden woonruimte onder de huur- danwel koopprijsgrens in de 
desbetreffende kern, bij voorrang kan worden toegewezen aan woningzoekenden met een 
economische of een maatschappelijke binding aan de desbetreffende kern. Het aantal woningen 
waarop dit van toepassing is mag niet hoger zijn dan 30% van de totale aangeboden woonruimte 
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onder de huur- danwel koopprijsgrens in de gemeente als geheel, gemiddeld over de laatste drie 
kalenderjaren.  

 
8.  Jaarlijks dient elk college gedeputeerde staten van bericht over de toepassing van het krachtens 

deze beleidsregels in de huisvestingsverordening bepaalde. In gemeenten waar regels 6 en 7 van 
toepassing zijn wordt specifiek op die toepassing ingegaan.   

 
9. Alle voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels door gedeputeerde staten verleende 

toestemmingen als bedoeld in de artikelen 13a en 13b van de Huisvestingswet blijven van kracht 
totdat gedeputeerde staten anders beslissen. 

 
10.  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2007. Voor 1 januari 2011 evalueren 

gedeputeerde staten deze beleidsregels en rapporteren hierover aan provinciale staten. Provinciale 
staten besluiten vervolgens of deze beleidsregels worden gecontinueerd danwel worden aangepast 
danwel worden ingetrokken.  

 

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels bindingseisen woningmarkt provincie 
Utrecht 2006. 
 

voorzitter,  
 

griffier,  
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Toelichting Beleidsregels bindingseisen woningmarkt provincie Utrecht 
 

In de visie Oog voor wonen is al in 2002 aangeven dat de provincie Utrecht een groot belang hecht aan 
maximale keuzevrijheid en flexibiliteit voor alle woningzoekenden in de provincie. Elke 
woningzoekende met maatschappelijke of economische binding aan de provincie Utrecht, óók 
degenen die zoeken in de segmenten van de markt die onder de werking van de Huisvestingswet 
vallen, zouden tot alle gemeenten in de provincie toegang moeten hebben. Ook in het Coalitieakkoord 
voor de periode 2003-2007 wordt het belang van optimale flexibiliteit voor woningzoekenden 
benadrukt. 
 
Op basis van de bevoegdheden die provinciale staten volgens artikel 61 van de Huisvestingswet 
hebben zijn beleidsregels vastgesteld die toegang tot de gehele provinciale woningmarkt voor alle 
woningzoekenden met maatschappelijke of economische binding1 aan de provincie Utrecht 
garanderen. Deze beleidsregels zijn bindend. 
 
Deze vrijheid van vestiging binnen de provincie is een tussenstap naar volledige vestigingsvrijheid 
conform het uitgangspunt van de Huisvestingswet. Aangezien de provincie Utrecht het hoogste 
woningtekort van Nederland heeft, is het op dit moment nog niet haalbaar de provinciegrenzen 
volledig open te zetten. Met een actueel woningtekort van meer dan 7% steekt onze provincie 
torenhoog uit boven onze buur-provincies Noord-Holland (3,2%), Zuid-Holland (2,6%) en Gelderland 
(3,1%). Provincies die allemaal in meerdere of mindere mate bindingseisen stellen. In deze situatie is 
het niet realistisch en onwenselijk dat de provincie Utrecht als eerste in Nederland haar grenzen 
volledig opent voor alle woningzoekenden. Het hoge woningtekort rechtvaardigt het voorlopig 
handhaven van bindingseisen. Ook de minister van VROM geeft in haar visie op de woningmarkt 
“Ruimte geven, bescherming bieden” (juni 2006) aan dat de regio Utrecht een bijzondere positie op de 
woningmarkt inneemt. De druk op de Utrechtse woningmarkt is zo groot dat in deze regio, net als in 
Amsterdam, het woningtekort naar verwachting altijd hoger zal zijn dan de 1,5% waar landelijk naar 
gestreefd wordt.  Over de berekening en daardoor de exacte omvang van het woningtekort kunnen 
interpretatieverschillen bestaan. Dat is ook bij de vaststelling van het streekplan en bij de 
Woningbouwafspraken gebleken. VROM en de provincie hebben toen geconcludeerd dat in elk geval 
de doelstelling van beide partijen is het woningtekort te halveren. Wij gaan uit van het door ons recent 
berekende woningtekort (mei 2006) en gebruiken voor de overige provincies de meest recent 
beschikbare cijfers. Overigens heeft de provincie Utrecht bij welke methodiek en interpretatie dan ook 
het hoogste woningtekort van Nederland; het verschil met de andere provincies kan, bij een andere 
methodiek alleen wat kleiner worden. 
 
In 2010 (als de huidige Woningbouwafspraken aflopen) worden deze beleidsregels geëvalueerd. Op 
basis van de uitkomsten van deze evaluatie én de perspectieven voor het woningtekort voor de periode 
2010-2015 (streven is het woningtekort in 2015 te hebben teruggedrongen tot 3%) wordt afgewogen of 
de noodzaak tot het hanteren van deze beleidsregels is komen te vervallen. Het volledig openstellen 
 
1 Economische binding volgens de provinciale voorbeeld Huisvestingsverordening 2005: de binding van een persoon aan een nader te 
bepalen regio daarin gelegen dat die persoon, met het oog op de voorziening in het bestaan, een redelijk belang heeft zich in die regio te 
vestigen, met dien verstande dat een economische binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van die personen die voor de 
voorziening in het bestaan zijn aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen of vanuit een van de regiogemeenten. 
 

Maatschappelijke binding volgens de provinciale voorbeeld Huisvestingsverordening 2005: de binding van een persoon aan een nader te 
bepalen regio, daarin gelegen dat die persoon een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in dit gebied te 
vestigen, met dien verstande dat een maatschappelijke binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van: 
- personen die tenminste drie jaar onafgebroken ingezetenen zijn in een of meer van de gemeenten in de betreffende regio, dan wel 
gedurende de voorgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn geweest van een of meer van de gemeenten in de 
betreffende regio; 
- personen die een dagopleiding volgen gedurende tenminste negentien uur per week aan een, in de regio, gevestigde en erkende instelling 
voor dagonderwijs. 
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van de woningmarkt zal alleen gebeuren op basis van wederkerigheid met de buurprovincies. Wij 
staan er overigens open voor om nu al met meerdere gemeenten van buiten de provinciegrens een 
(aanvullend) woningmarktgebied te vormen, zoals nu met de Gelderse gemeenten Ede en Wageningen 
in WERV-verband het geval is. Dit uiteraard in overleg met en na goedkeuring van de betreffende 
gemeenten en provincies en op basis van wederkerigheid. Het Utrechtse woningmarktgebied kan 
hierdoor op korte termijn aan de randen uitgebreid worden, waardoor de toegankelijkheid verder wordt 
vergroot.  
Het inlopen van het woningtekort heeft binnen de provincie Utrecht hoge prioriteit. Dit blijkt uit het 
instellen van een provinciaal aanjaagteam woningbouw en een door PS (statenbreed) ingestelde 
Commissie Onderzoek Bouwstagnatie, die onderzoek heeft gedaan naar de oorzaken en mogelijke 
oplossingen van de achterblijvende woningbouwproductie. PS stellen op 18 september 2006  een plan 
van aanpak vast om de bouwstagnatie aan te pakken. 
 
Bij de voorbereiding van de Beleidsregels is, zoals dit in de Huisvestingswet artikel 62 is aangegeven, 
door gedeputeerde staten overleg gevoerd met gemeenten in de provincie. Alle gemeenten zijn via een 
brief op de hoogte gesteld van het voornemen beleidsregels op te stellen om te komen tot één 
provinciale woningmarkt. Zij werden uitgenodigd hierop te reageren en indien behoefte was aan nader 
bestuurlijk overleg is dit belegd.  
De gemeenten in Utrecht-West en het Gewest Eemland hebben gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. Met vertegenwoordigers van beide regio’s heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De 
gemeenten in Utrecht-West konden zich uiteindelijk vinden in de argumenten vóór provinciale 
bindingseisen. Met vertegenwoordigers van de Eemlandse gemeenten is in het bestuurlijk overleg 
geen overeenstemming bereikt. Om de door Eemland aangegeven angst (onaanvaardbare verdringing 
van eigen woningzoekenden) te toetsen is aan RIGO research en advies B.V.  de opdracht verstrekt 
een onderzoek uit te voeren naar de verwachte effecten van vergroting van de woningmarkt (bijlage 
1). De conclusie van dit onderzoek is dat er, na het stellen van provinciale bindingseisen, op termijn 
per saldo slechts in beperkte mate toestroom van woningzoekenden naar Eemland zal plaatsvinden en 
dat van ernstige verdringingseffecten geen sprake zal zijn. Input voor dit onderzoek is onder andere de 
evaluatie van de opschaling van het woningmarktgebied (samenvoeging Utrecht West, Midden en 
Zuid-Oost, per 1 april 2003). Op basis van de resultaten van het onderzoek is het traject om te komen 
tot deze beleidsregels voortgezet. 
 
Beleidsregels op basis van artikel 61 kunnen opgelegd worden indien het gebrek aan samenhang in het 
door de gemeente gevoerde beleid dat vordert. Binnen de provincie bestonden in de uitgangssituatie 
vier verschillende woningmarktgebieden met regionale binding waarvan drie gebieden in 2003 mede 
op eigen initiatief, zijn overgegaan tot opschaling van het woningmarktgebied. Dit gebied beslaat een 
groot deel van de provincie en hierbinnen vindt nadrukkelijke afstemming plaats. Na intensief overleg 
met en tussen deze gemeenten hebben zij provinciale binding vrijwillig opgenomen in hun 
gemeentelijke danwel regionale Huisvestingsverordening. Doordat de gemeenten in het Gewest 
Eemland de beperkte regionale binding blijven hanteren ontstaat een situatie waarin op provinciaal 
niveau nog steeds duidelijk gebrek aan samenhang tussen het door de gemeenten gevoerde beleid is.  
 
Woningzoekenden die door middel van een urgentieverklaring voor een woning in aanmerking willen 
komen, vormen binnen de provinciale woningmarkt een aparte groep. Een urgentie moet in principe 
opgelost worden in de sub-regio waarin deze ontstaan is; een urgentieverklaring kan niet gebruikt 
worden om versnelt in een andere sub-regio gehuisvest te worden. Een urgentieverklaring is dan ook 
alleen geldig in een nader in de Huisvestingsverordening aangegeven sub-regio. De nadere definiëring 
van het begrip sub-regio wordt overgelaten aan de gemeente danwel regio. 
 
Voor de Utrechtse gemeenten Rhenen en Veenendaal, die deel uitmaken van het zogenoemde WERV-
gebied (samen met de Gelderse gemeenten Wageningen en Ede) geldt, gelet op de reeds bestaande 
nauwe samenwerking tussen deze vier gemeenten, een uitzondering. Naast toegang tot de provinciale  
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woningmarkt hebben woningzoekenden uit Rhenen en Veenendaal ook toegang tot de woningmarkt in 
Wageningen en Ede en vice versa. Dit op basis van wederkerigheid, nadat gedeputeerde staten van 
Gelderland toestemming hebben gegeven om woningzoekenden uit Rhenen en Veenendaal toe te laten 
tot de woningmarkt in Wageningen en Ede. Wij sluiten niet uit dat in de toekomst meerdere van deze 
uitzonderingen voor ‘grensgemeenten’, uiteraard in overleg met de betreffende gemeenten en 
provincies, kunnen gaan gelden. 
 
Een aantal gemeenten heeft de zorg geuit dat door de regionale woningmarkt over te laten gaan in een 
provinciale woningmarkt, woningzoekenden uit de eigen gemeente te weinig aan bod zullen komen en 
ruimte voor lokaal maatwerk gewenst is. Vooruitlopend hierop en in het kader van de vergroting van 
de woningmarkt op 1 april 2003 zijn door gedeputeerde staten op 3 februari 2004 de Beleidsregels 
Huisvestingswet provincie Utrecht 2004 (bekend als “voorrangsregel kleine kernen”) vastgesteld. 
Inwoners van de kleinste kernen (tot 2000 inwoners) konden, na aparte toestemming van gedeputeerde 
staten, op basis van deze beleidsregels gedurende twee weken voorrang krijgen op andere 
woningzoekenden.  
De ‘Beleidsregels Huisvestingswet Provincie Utrecht 2004’ (voorrangsregel kleine kernen) komen 
door vaststelling van de ‘Beleidsregels woningmarkt Provincie Utrecht 2006’ op juridische gronden 
automatisch te vervallen. De voorrangsregel kleine kernen is geëvalueerd om de werking van deze 
regeling te bepalen en om op basis hiervan in een passende, vervangende regel te voorzien. Een 
cijfermatige analyse is te vinden in bijlage 2.  
 
Uit de evaluatie blijkt dat de regeling de kansen van lokale woningzoekenden aanzienlijk heeft 
vergroot, maar de woningmarkt in de kleine kernen, gelijk aan de verwachting, niet volledig afsluit. In 
de meeste kleine kernen gaat nog steeds een deel van de aangeboden woningen naar niet-lokaal 
gebonden woningzoekenden, ondanks dat kernbewoners wel voorrang genoten. Het principe achter de 
regeling (niemand ‘uitsluiten’, maar alleen voorrang geven aan lokale woningzoekenden) blijkt 
volgens verwachting te werken en de voorrangsregel kleine kernen is een succes. Binnen de nieuwe 
beleidsregels is zodoende zo dicht mogelijk bij de oude voorrangsregel kleine kernen gebleven. Wel is 
de grens voor “kleine kernen” verruimd van 2000 naar 4000 inwoners.  
De kans op verdringingseffecten bestaat echter niet alleen in  kleine kernen, maar ook voor gemeenten 
met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Vandaar dat voor zowel gemeenten als individuele kleine 
kernen met beperkte uitbreidingsmogelijkheden een voorrangsregel is opgenomen in de beleidsregels. 
Zowel voor gemeenten als individuele kleine kernen geldt één gelijke regeling; twee aparte regelingen 
is vanuit het oogpunt van eenduidigheid en transparantie ongewenst.  
 
Wij bieden gemeenten en kleine kernen met beperkte uitbreidingsmogelijkheden, op basis van artikel 
13b van de Huisvestingswet, de mogelijkheid maximaal 30% van het vrijkomende woningaanbod, dat 
valt onder de werking van de Huisvestingswet, bij voorrang toe te wijzen aan woningzoekenden met 
een maatschappelijke of economische binding aan de gemeente dan wel kleine kern. Deze voorrang 
maakt deel uit van ‘lokaal maatwerk’ zoals dit is opgenomen in de Voorbeeld 
Huisvestingsverordening Provincie Utrecht 2005. Lokaal maatwerk is toepasbaar op maximaal 30% 
van het vrijgekomen aanbod onder de huur- en koopprijsgrens in de gemeente, gemiddeld over de 
laatste drie kalenderjaren. 
 
De voorrangsregel gaat, conform artikel 13b van de Huisvestingswet, uit van beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden. Onder gemeenten en kleine kernen met beperkte uitbreidings-
mogelijkheden verstaan wij de gemeenten en individuele kleine kernen, die wat uitbreidingscapaciteit 
betreft over minder dan de helft van de gemiddelde provinciale uitbreidingscapaciteit beschikken. (zie 
bijlage 3). Dit wordt steeds bepaald aan de hand van het geldende streekplan2. Bij vaststelling van een 

 
2 Op basis van het huidige streekplan is de bouwcapaciteit voor de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug 
(gemeentelijke herindeling Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergen-Rijsenburg) herberekend. 
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nieuw streekplan, of vervangend beleidsinstrument, wordt de lijst met gemeenten en kleine kernen met 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden herzien. Op basis van artikel 118 van de Gemeentewet dienen 
gemeenten het provinciaal bestuur jaarlijks op de hoogte te stellen van de mate waarin van deze 
maatregel gebruik wordt gemaakt. De noodzaak om voor toepassing van de voorrangsregel vooraf 
toestemming aan het college van gedeputeerde staten te vragen komt te vervallen; de gemeenten en 
kleine kernen in bijlage 3 kunnen de voorrang direct toepassen.  
 
De effectieve werking van de voorrangsregel zal in de kleine kernen met beperkte 
uitbredingsmogelijkheden, voor zover de gemeente dit wenselijk acht, geen verschil opleveren ten 
opzichte van de werking van de voormalige voorrangsregel kleine kernen. Het percentage van 30% 
waarop een gemeente lokaal maatwerk mag toepassen, betreft in alle gevallen 30% van het aanbod 
onder de huur- en koopprijsgrens in de totale gemeente. Gemeenten kunnen er zodoende voor kiezen 
in de kleine kernen al het vrijkomende aanbod bij voorrang toe te wijzen aan lokale woningzoekenden; 
dit zal slechts een beperkt deel van de totale 30% vormen.  
De voormalige voorrangsregel kleine kernen viel buiten ‘lokaal maatwerk’ zoals beschreven in de 
Voorbeeld Huisvestingsverordening Provincie Utrecht 2005;  toepassing van voorrang op basis van de 
nieuwe algemene voorrangsregel valt wél onder het lokaal maatwerk.   
De praktische invulling van het verlenen van voorrang aan woningzoekenden met binding aan de 
gemeenten danwel kleine kern laten wij, in het licht van de vrijheid binnen het lokaal maatwerk, over 
aan gemeenten. Echter; wij bevelen dringend aan de voorrang in de kleine kernen te blijven uitvoeren 
volgens het bekende principe van ‘twee weken voorrang’. Dit in het kader van duidelijkheid naar 
woningzoekenden.  
 
Kleine kernen die voorheen wel onder de voorrangsregel kleine kernen vielen, maar op basis van de 
huidige plancapaciteit geen beperkte uitbreidingsmogelijkheden hebben, vallen buiten de nieuwe 
regeling. De Huisvestingswet staat lokale voorrang, ook in kleine kernen, alleen toe indien er 
daadwerkelijk sprake is van beperkte uitbreidingsmogelijkheden van de woningvoorraad. 
 
Voorbeeldverordening 
In één provinciale woningmarkt zouden idealiter overal dezelfde regels moeten gelden. Om dit te 
bevorderen heeft de provincie Utrecht als handreiking naar gemeenten (samen met een werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, huurders en regio’s) een voorbeeld 
Huisvestingsverordening opgesteld (zie voor de hoofdlijnen bijlage 4). Hierin wordt onder andere 
uitgewerkt hoe het bovengenoemde ‘30% lokaal maatwerk’ verder kan worden ingevuld. De provincie 
heeft geen verordeningstellende bevoegdheid op het gebied van huisvesting en kan een 
huisvestingsverordening niet dwingend opleggen. Wel verzoeken wij de gemeenten danwel het BRU 
de hoofdpunten uit de voorbeeldverordening leidend te laten zijn bij het vaststellen van 
Huisvestingsverordeningen. Dit in het belang van transparantie en duidelijkheid voor de 
woningzoekenden.  
Huisvestingsverordeningen moeten na vaststelling aan gedeputeerde staten worden voorgelegd. De 
verordeningen zullen op de verschillende punten aan de voorbeeldverordening worden getoetst, tenzij 
de gemeente dan wel de regio de noodzaak van andere maatregelen kan aantonen. 
 
Werking beleidsregels 
Deze beleidsregels zijn bindend. De Beleidsregels bindingseisen woningmarkt provincie Utrecht zijn 
vastgesteld op 18 september 2006 en treden per 1 januari 2007 in werking. Slechts wanneer gemeenten 
op die datum aan het in beleidsregel 3 gestelde voldoen, kunnen zij ook gebruik maken van 
beleidsregels 6 en 7. De uiterlijke datum waarop het in beleidsregel 3 gestelde in de 
huisvestingsverordening opgenomen moet zijn is 31 december 2006. Dit betekent dat wanneer op deze 
datum de gemeentelijke danwel regionale Huisvestingsverordening niet is aangepast de gemeente 
danwel de regio in gebreke is.  
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Gedeputeerde staten van Utrecht zullen na vaststelling van deze beleidsregels nader besluiten welke 
eerder verstrekte toestemmingen en genomen besluiten op basis van artikel 13a en 13b van de 
Huisvestingswet hun geldigheid behouden en welke ingetrokken worden. 
 
Op deze Beleidsregels is artikel 4:84 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Hierin is 
aangegeven dat: “het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of 
meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn 
in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.” Met deze uitzonderingen wordt door het 
college van gedeputeerde staten terughoudend omgegaan. 
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Bijlage 1: Samenvatting onderzoek Één provincie, één woningmarkt 
 

De Provincie Utrecht wil het woningzoekenden zo gemakkelijk mogelijk maken om van de ene gemeente 

of regio naar de andere te verhuizen. Bij de toewijzing van sociale huurwoningen (en goedkope 

koopwoningen3) geldt nu nog de voorwaarde dat woningzoekenden een economische of maatschappelijke 

binding hebben met het woningmarktgebied waarin deze woningen staan. De Provincie is van plan om 

deze regionale bindingseisen te vervangen door provinciale bindingseisen, zodat een binding met één van 

de gemeenten in Utrecht volstaat om in de hele provincie in aanmerking te komen voor een sociale 

huurwoning. Hiermee wordt de hele provincie in feite één woningmarktgebied. 

 

De provincie kent drie woningmarktgebieden (zie bijlage 1 voor een plattegrond).  

• De 23 gemeenten die tot 2004 het BRU-gebied vormden, vormen sinds april 2003 één woningmarktgebied 

met één systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen: Woningnet. Woningzoekenden die een 

binding hebben met één van deze gemeenten worden in het hele gebied toegelaten. Binnen dit gebied 

worden drie deelgebieden onderscheiden: Utrecht West, Midden en Zuidoost.  

• Drie gemeenten in Utrecht Zuidoost doen niet mee aan Woningnet. De gemeente Renswoude wijst zelf 

woningen toe, terwijl Rhenen en Veenendaal samenwerken met Ede en Wageningen. In deze gemeenten is 

op dit moment voor sociale huurwoningen een binding met Utrecht Zuidoost verplicht. 

• De zeven gemeenten die het Gewest Eemland vormen, hebben elk hun eigen verdelingsysteem voor sociale 

huurwoningen. Een binding met de regio Eemland is in elk van de gemeenten een vereiste om voor een 

woning in aanmerking te komen. 

Het beleidsvoornemen van de Provincie ontvangt zowel steun als verzet. Veel gemeenten in Utrecht West 

en Midden hebben de provinciale bindingseisen al vrijwillig in hun huisvestingsverordening opgenomen. In 

Eemland is men echter bevreesd voor een grote instroom van woningzoekenden uit de rest van Utrecht, 

die ten koste kan gaan van de kansen voor woningzoekenden die binnen de regio op zoek zijn naar een 

andere woning.  

Op verzoek van de Provincie heeft RIGO Research en Advies onderzoek gedaan naar de effecten van het 

samenvoegen van woningmarktgebieden. Hiervoor zijn de gevolgen geanalyseerd van de samenvoeging 

van de woningmarktgebieden Utrecht West, Midden en Zuidoost die in april 2003 plaatsvond. De 

voornaamste bevindingen worden hierna samengevat. 

Effecten samenvoeging Utrecht West, Midden en Zuidoost 

Na de samenvoeging van Utrecht West, Midden en Zuidoost tot één woningmarktgebied met één 

verdelingsysteem is het aantal reacties van woningzoekenden via Woningnet in alledrie de deelgebieden 

sterk gestegen. De belangrijkste oorzaak van die stijging was een verruiming van het maximale aantal 

reacties dat woningzoekenden per editie van de woningkrant mogen uitbrengen, die eveneens per april 

2003 plaatsvond.  

 
3 In dit rapport wordt de aandacht beperkt tot de sociale huurwoningen. 
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figuur 0-1 Ontwikkeling herkomst reacties, per deelgebied (bestemming), 2001-2005 
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Bron: RIGO-analyse cijfers Woningnet 

 

Een tweede verklaring ligt in het feit dat sinds de samenvoeging veel meer woningzoekenden reageren op 

aangeboden woningen in andere deelgebieden dan voor de samenvoeging het geval was. Met name in 

Utrecht Zuidoost werd de stijging van het aantal reacties vooral veroorzaakt door een toename van de 

reacties uit andere deelgebieden. De belangstelling van woningzoekenden om naar een ander deelgebied 

te verhuizen is in 2005 weer wat afgezwakt, maar ligt nog wel op een hoger niveau dan voor de 

samenvoeging. We kunnen daarom spreken van een ‘boeggolfeffect’.  

Door de toegenomen belangstelling van woningzoekenden uit andere deelgebieden ondervinden 

woningzoekenden die binnen hun deelgebied een woning zochten veel meer concurrentie bij het zoeken 

naar een woning. Toch wordt de meerderheid van de woningen nog altijd verhuurd aan woningzoekenden 

die binnen hun gemeente willen verhuizen. Dit geldt voor elk deelgebied, dus ook voor Utrecht Zuidoost. 

Eén van de redenen hiervoor is dat woningzoekenden die binnen de gemeente zoeken veel minder vaak 

een aangeboden woning weigeren. 

De belangstelling van woningzoekenden uit Utrecht Midden voor woningen in Utrecht Zuidoost en West 

gaat vooral uit naar eengezinswoningen. In 2003 waren de meeste reacties op eengezinswoningen in 

Zuidoost en West afkomstig uit andere deelgebieden en in 2004 werd respectievelijk de helft en een 

kwart van de eengezinswoningen in Zuidoost en West verhuurd aan woningzoekenden die uit andere 

deelgebieden afkomstig waren. Inmiddels worden weer meer eengezinswoningen verhuurd aan 

woningzoekenden die binnen hun deelgebied verhuizen. 

figuur 0-2 Ontwikkeling percentage verhuringen van eengezinswoningen en flatwoningen aan woningzoekenden uit 
andere deelgebieden , per deelgebied (bestemming), 2001-2005  
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Bron: RIGO-analyse gegevens Woningnet 
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Verwachte effecten provinciale bindingseisen 

De samenvoeging van de deelgebieden in april 2003 heeft er dus toe geleid dat meer woningzoekenden 

actief reageren op woningen in andere deelgebieden. Hierdoor hebben meer woningzoekenden een 

sociale huurwoning kunnen krijgen in een ander deelgebied. De andere kant van deze medaille is dat 

woningzoekenden die binnen het deelgebied waar zij wonen op zoek zijn naar een andere woning minder 

kans maken om een woning te krijgen. Vooral bij eengezinswoningen is de concurrentie toegenomen. 

Desondanks worden de meeste sociale huurwoningen nog steeds aan lokale woningzoekenden verhuurd. 

In hoeverre zijn deze effecten nu ook te verwachten in Eemland, wanneer ook daar woningzoekenden uit 

de rest van de provincie die geen binding hebben met deze regio in aanmerking komen voor een sociale 

huurwoning?  

Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de effecten voor Eemland kleiner zullen zijn dan voor 

Utrecht Zuidoost. Bij de samenvoeging van de deelgebieden West, Midden en Zuidoost werden niet alleen 

de woningmarktgebieden samengevoegd maar ook de verdelingsystemen. Hierdoor kregen 

woningzoekenden via de woningkrant en Internetsite van Woningnet vanaf april 2003 direct het hele 

woningaanbod in alle gemeenten voorgeschoteld, zonder dat zij hiervoor extra moeite hoefden te doen. 

Voor de samenvoeging moesten zij zich apart inschrijven om in andere deelgebieden te kunnen zoeken. 

Bovendien konden woningzoekenden na de samenvoeging de wachttijd die zij hadden opgebouwd binnen 

hun eigen deelgebied ook gebruiken bij het zoeken.  

tabel 0-1 Overeenkomsten en verschillen samenvoeging woningmarktgebieden 

 

Samenvoeging Utrecht West,  

Midden & Zuidoost  

(april 2003) 

Eén provinciaal woningmarktgebied, 
inclusief Eemland  

(beleidsvoornemen 2006) 

Toelating Bindingseisen tussen 
woningmarktgebieden vervallen 

Bindingseisen tussen 
woningmarktgebieden vervallen 

Systemen Verdelingsystemen worden 
samengevoegd 

Verdelingsystemen worden niet 
samengevoegd 

Inschrijving Eén inschrijving is voldoende om in 
het hele gebied te kunnen zoeken 

Voor elk systeem moeten 
woningzoekenden zich apart inschrijven 

Aanbod Alle woningen worden centraal 
aangeboden 

In elk systeem worden de woningen 
apart aangeboden 

Wachttijd Opgebouwde wachttijd geldt in het 
hele woningmarktgebied 

Opgebouwde wachttijd geldt alleen 
binnen het betreffende systeem 

Wanneer de regionale bindingseisen in Eemland worden vervangen door provinciale bindingseisen, zullen 

meer woningzoekenden uit de rest van de provincie in aanmerking komen voor sociale woningen in 

Eemland. Zij zullen echter veel meer moeite moeten doen om in Eemland een woning te bemachtigen 

dan woningzoekenden die via Woningnet naar een ander deelgebied willen verhuizen:  

• Ten eerste moeten zij zich eerst apart inschrijven in één of meer van de zeven lokale 

verdelingsystemen in Eemland.  

• Om op de hoogte te blijven van het woningaanbod moeten zij de aparte woningkranten of 

Internetpagina’s van deze systemen actief bijhouden.  

• In zes van de zeven systemen speelt bij de toewijzing de wachttijd een rol. Dit betekent dat 

woningzoekenden eerst wachttijd moeten opbouwen voordat zij kans maken op een woning.  
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• In drie gemeenten hebben doorstromers die een woning in Eemland achterlaten bovendien voorrang 

(in absolute zin of via woonduur) op andere woningzoekenden.  

Verwacht mag worden dat veel minder woningzoekenden al deze extra moeite zullen doen om in 

Eemland een woning te kunnen vinden dan via Woningnet in Utrecht Zuidoost. Een uitzondering vormt 

wellicht de gemeente Soest, waar woningen via loting worden verdeeld. Dit betekent dat 

woningzoekenden uit de rest van de provincie direct kans maken op een woning in Soest en daardoor 

misschien eerder geneigd zijn om zich daar in te schrijven. 

Omgekeerd betekent het vervangen van regionale bindingseisen door provinciale bindingseisen ook dat 

meer woningzoekenden uit Eemland in aanmerking zullen komen voor sociale huurwoningen die via 

Woningnet in Utrecht West, Midden of Zuidoost worden toegewezen. Eind 2005 stonden al meer dan 1100 

woningzoekenden uit Eemland ingeschreven bij Woningnet. Deze woningzoekenden hebben nu nog een 

achterstand ten opzichte van doorstromers die een sociale huurwoning achterlaten in Utrecht West, 

Midden of Zuidoost, omdat voor deze doorstromers de woonduur als wachttijd geldt en voor overige 

woningzoekenden (waaronder Eemlanders) de (vaak lagere) inschrijfduur. Per 1 juli 2006 wordt woonduur 

echter afgeschaft en zal voor alle woningzoekenden de inschrijfduur gaan gelden. Dit betekent dat de 

kansen voor woningzoekenden uit Eemland om via het systeem van Woningnet elders in de provincie een 

woning te bemachtigen zullen verbeteren. 

Per saldo 

Het vervangen van regionale bindingseisen door provinciale bindingseisen maakt het dus zowel 

makkelijker voor woningzoekenden uit de rest van de provincie om in Eemland een sociale huurwoning te 

vinden als andersom, zij het niet in gelijke mate. Voor woningzoekenden uit Eemland zal één inschrijving 

bij Woningnet voldoende zijn om hun zoekgebied uit te breiden met 19 gemeenten. Woningzoekenden uit 

het Woningnetgebied – een groot zoekgebied – zullen zich per gemeente in Eemland apart in moeten 

schrijven. Wanneer zij deze moeite wél nemen, zullen zij in bijna alle gemeenten, met uitzondering van 

Soest, eerst jaren moeten wachten voordat zij kans maken op een woning. Voor Eemland zal de 

vervanging van de regionale bindingseisen door provinciale bindingseisen naar verwachting pas op termijn 

leiden tot een (per saldo) beperkte instroom van woningzoekenden uit de rest van de provincie. 
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Bijlage 2: Evaluatie voorrangsregel kleine kernen 
 
Sinds de mogelijkheid bestaat de voorrangsregel kleine kernen aan te vragen (besluit 3 februari 2004, 
effectieve inwerkingtreding 1 juli 2004) is dit voor 33 kernen  gebeurd en is voor alle kernen 
toestemming verleend. Het betreft 31 kernen met minder dan 2000 inwoners (lichte procedure) en 
twee kernen met meer dan 2000 inwoners (zware procedure). De kernen Overberg (Amerongen) en 
Lage Vuursche (Baarn) zijn wegens ontbreken van gegevens niet meegnomen in deze evaluatie, alsook 
de kern Linschoten (Montfoort) vanwege een afwijkende vorm van de voorrangsregel.  
 
De cijfers over de effecten van de voorrangsregeling kleine kernen zijn moeilijk in gemiddelden 
samen te vatten; het gaat vaak om zeer kleine aantallen vrijkomende woningen en actief 
woningzoekenden, zodat één verhuring meer of minder in één kern, het totale gemiddelde enorm 
beïnvloedt. Voor een zuiverder beeld moet gekeken worden naar de cijfers van de individuele kernen, 
maar ook in dat geval moet rekening worden gehouden met de kleine aantallen waarover het gaat. 
 
Hierbij vallen een aantal punten op. Ten eerste is de slaagkans in alle kernen waar de voorrangsregel 
van kracht is en actieve woningzoekenden zijn, toegenomen; in een enkele kern zelfs van 0% in het 
jaar voorafgaand aan de voorrangsregel tot 100% in het daarop volgende jaar. De slaagkans is sinds de 
voorrangsregel van kracht is in principe resultaat van de “concurrentie” tussen kernbewoners 
onderling in de eerste twee weken en niet meer van de strijd met woningzoekenden uit de regio. 
 
Ten tweede is het percentage aangeboden woningen dat aan kernbewoners wordt toegewezen 
toegenomen van 0% in bijna alle kernen (m.u.v. Schalkwijk, Houten) in het jaar voorafgaand aan de 
voorrangsregel, tot in een aantal gevallen 100% na inwerkingtreding van de voorrangsregel. In een 
aantal kernen is het percentage dat aan kernbewoners verhuurd wordt echter nog steeds 0%;  in een 
aantal gevallen was er wel (beperkt) aanbod in de kern, maar geen actieve woningzoekenden uit de 
kern die hierop reageerden. De reden hiervoor kan tweeledig zijn; er bestond geen interesse voor de 
woning in verband met afwijkende woonwensen van woningzoekenden óf woningzoekenden uit de 
kern hadden wel interesse maar voldeden niet aan de passendheidseisen voor de woning. De 
woningvoorraad in kleine kernen bestaat tenslotte voornamelijk uit eengezinswoningen; alleenstaande 
of samenwonende starters kwamen hier, tot voor kort, niet voor in aanmerking en reageerden dus niet. 
Op dit moment zijn de passendheidseisen in het meerendeel van de Utrechtse gemeenten echter 
grotendeels komen te vervallen. Verwacht wordt dat dit een positief effect zal hebben op de kansen en 
mogelijkheden van startende huishoudens in kleine kernen. 
Daarnaast zijn er ook een aantal kernen waar het percentage dat wordt verhuurd aan kernbewoners 
rond de 50% ligt. In deze kernen werden woningen aangeboden én waren er actieve 
woningzoekenden, en toch werden niet alle woningen verhuurd aan kernbewoners.  Ook hier is 
waarschijnlijk sprake van het niet voldoen aan de gestelde passendheidseisen, maar in deze gevallen 
blijkt dat pas na de behandeling van de reactie. Ook weigering van de aangeboden woning door 
woningzoekenden uit de kern kan hier de oorzaak van zijn; in dat geval blijkt na reactie dat de woning 
niet aansluit bij de persoonlijke woonwensen van de woningzoekende.  
 
Bij bovenstaande conclusies moet het feit dat het om zeer kleine aantallen gaat in acht worden 
genomen; grote schommelingen in percentages zijn daar het gevolg van. 
 
Opvallend is ook dat er in veel kernen in de sommige van de bestudeerde perioden geen enkele 
woning (via aanbod in de media) werd verhuurd; dit is een duidelijke indicatie voor het bestaan van de 
volkshuisvestelijke noodzaak om lokaal woningzoekenden een zekere mate van voorrang in deze 
kernen te geven. Zo werd in Uitweg, Lopik sinds 1 juli 2003 geen enkele woning meer aangeboden via 
de media. 
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Wanneer gekeken wordt naar de wachttijden liggen deze, na inwerking treding van de voorrangsregel, 
over het algemeen ver onder de gemiddelde wachttijden in de provincie. Er kan echter weinig gezegd 
worden over de relatieve afname van de wachttijden voor kernbewoners sinds de voorrangsregel van 
kracht is;  in het jaar daarvoor werden er, op één woning in Schalkwijk, Houten na, geen woningen 
verhuurd aan kernbewoners. Dit op zichzelf geeft al aan dat er een duidelijk volkshuisvestelijk 
probleem was.  
De wachttijden van niet-doorstromers (starters en her-starters) geven het zuiverste beeld van het aantal 
jaren dat daadwerkelijk op een woning gewacht moet worden; doorstromers kunnen tenslotte hun 
woonduur inzetten en daardoor ‘wachten’ zij niet letterlijk. Vanaf 1 juli 2006 is in vrijwel alle 
Utrechtse gemeenten (m.u.v. de gemeenten in het Gewest Eemland) de woonduur afgeschaft, en zal 
inschrijftijd voor iedereen leidend zijn bij toewijzing van woningen.  
 
De algemene conclusie is dat de voorrangsregel aan haar doelstelling voldoet; inwoners van kleine 
kernen meer kansen geven, zonder de woningmarkten in deze kernen voor andere woningzoekenden 
volledig af te sluiten. 
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Slaagkansen en wachttijd woningzoekenden in kernen jaar vóór inwerkingtreding kernbinding 
 (01-07-2003 tot 01-07-2004) 
 

1 juli 2003 tot 1 juli 2004 
 

A
anvrager/gem

eente

K
ern

A
bsoluutaantal

verhuringen

Slaagkans

%
verhuurd

aan
kernbew

oners

w
oonduur

in
jaren

doorstrom
ers

voor
w

oning
in

eigen
kern

(exclurgenten)

w
achttijd

in
jaren

niet-doorstrom
ers

voor
w

oning
in

eigen
kern

(exclurgenten)

BRU-Zeist Austerlitz 3 0% 0% *** *** 
Lopik Cabauw 0 ** ** ** ** 
BRU-Vianen Everdingen 4 0% 0% *** *** 
BRU-De Bilt Groenekan 2 0% 0% *** *** 
BRU-Utrecht Haarzuilens 0 ** ** ** ** 
BRU-Vianen Hagestein 5 0% 0% *** *** 
BRU-De Bilt Hollandsche Rading 3 0% 0% *** *** 
Lopik Jaarsveld 0 ** ** ** ** 
Lopik Lopikerkapel 2 * 0% * * 
BRU-Maarssen Oud Zuilen 0 ** ** ** ** 
Utrechtse Heuvelrug Overberg 0 ** ** ** ** 
Lopik Polsbroek 7 0% 0% *** *** 
BRU-Houten Schalkwijk 10 35,7% 50% 30,6 19,1 
BRU-Houten ’t Goy 0 ** ** ** ** 
BRU-Maarssen Tienhoven 2 0% 0% *** *** 
BRU-Houten Tull en ’t Waal 2 0% 0% *** *** 
Lopik Uitweg 0 ** ** ** ** 
BRU-Bunnik Werkhoven 0 ** ** ** ** 
BRU-De Bilt Westbroek 0 ** ** ** ** 
BRU-Vianen Zijderveld 0 ** ** ** ** 

* geen actief woningzoekenden uit kern in aangegeven periode 
** geen aanbod in media in aangegeven periode 
*** geen verhuringen aan betreffende categorie woningzoekenden uit de kern 
 
NB De slaagkans wordt berekend door het aantal verhuringen in de kern te delen door het aantal actief 
woningzoekenden uit de kern 
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Slaagkansen en wachttijd woningzoekenden in kernen jaar na inwerkingtreding kernbinding 
 (01-07-2004 tot 01-07-2005) 
 

A
anvrager/gem

eente

kern

A
bsoluutaantal

verhuringen

Slaagkans

%
verhuurd

aan
kernbew

oners)

w
achttijd

in
jaren

doorstrom
ers

voor
w

oning
in

eigen
kern

(exclurgenten)

w
achttijd

in
jaren

niet-doorstrom
ers

voor
w

oning
in

eigen
kern

(exclurgenten)

BRU-Zeist Austerlitz 1 * 0% * * 
Lopik Cabauw 0 ** ** ** ** 
BRU-Vianen Everdingen 1 33,3% 100% ** 0,3 
BRU-De Bilt Groenekan 0 ** ** ** ** 
BRU-Utrecht Haarzuilens 0 ** ** ** ** 
BRU-Vianen Hagestein 5 33,3% 80% *** 3,5 
BRU-De Bilt Hollandsche Rading 4 50% 50% *** 3,3 
Lopik Jaarsveld 2 * 0% * * 
Lopik Lopikerkapel 2 * 0% * * 
BRU-Maarssen Oud Zuilen 0 ** ** ** ** 
Utrechtse Heuvelrug Overberg 0 ** ** ** ** 
Lopik Polsbroek 6 100% 50% *** 1,1 
BRU-Houten Schalkwijk 11 50% 45% 37,0 3,3 
BRU-Houten ’t Goy 0 ** ** ** ** 
BRU-Maarssen Tienhoven 7 28,6% 57% 6,4 2,4 
BRU-Houten Tull en ’t Waal 4 40% 50% 6,3 3,0 
Lopik Uitweg 0 ** ** ** ** 
BRU-Bunnik Werkhoven 4 60% 75% 7,2 5,7 
BRU-De Bilt Westbroek 7 50% 57% *** 2,6 
BRU-Vianen Zijderveld 1 * 0% * * 

* geen actief woningzoekenden uit kern in aangegeven periode 
** geen aanbod in media in aangegeven periode 
*** geen verhuringen aan betreffende categorie woningzoekenden uit de kern 
 

NB De slaagkans wordt berekend door het aantal verhuringen in de kern te delen door het aantal actief 
woningzoekenden uit de kern 

 
1 juli 2004 tot 1 juli 2005 
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Slaagkansen en wachttijd woningzoekenden in kernen met kernbinding periode 01-07-2005 tot 
01-03-2006 
 

A
anvrager/gem

eente

kern

A
bsoluutaantal

verhuringen

Slaagkans

%
verhuurd

aan
kernbew

oners

w
oonduur

in
jaren

doorstrom
ers

voor
w

oning
in

eigen
kern

(exclurgenten)

w
achttijd

in
jaren

niet-doorstrom
ers

voor
w

oning
in

eigen
kern

(exclurgenten)

BRU-Zeist Austerlitz 2 0% 0% 22,7 14,9 
Lopik Cabauw 0 ** ** ** ** 
BRU-Vianen Everdingen 5 55,6% 100% *** 2,7 
BRU-De Bilt Groenekan 1 25% 100% *** 3,0 
BRU-Utrecht Haarzuilens 1 * 0% * * 
BRU-Vianen Hagestein 1 16,7% 100% *** 2,3 
BRU-De Bilt Hollandsche Rading 2 50% 100% *** 4,9 
Lopik Jaarsveld 2 33,3% 50% *** 4,0 
Lopik Lopikerkapel 2 25% 50% *** 3,6 
BRU-Maarssen Oud Zuilen 0 ** ** ** ** 
Utrechtse Heuvelrug Overberg 0 ** ** ** ** 
Lopik Polsbroek 5 66,7% 40% 0,8 4,3 
BRU-Houten Schalkwijk 3 50% 100% *** 4,2 
BRU-Houten ’t Goy 1 * 0% * * 
BRU-Maarssen Tienhoven 1 * 0% * * 
BRU-Houten Tull en ’t Waal 0 ** ** ** ** 
Lopik Uitweg 0 ** ** ** ** 
BRU-Bunnik Werkhoven 1 50% 100% *** 18,9 
BRU-De Bilt Westbroek 4 57,1% 100% 16,3 2,9 
BRU-Vianen Zijderveld 2 33,3% 50% *** 1,5 

* geen actief woningzoekenden uit kern in aangegeven periode 
** geen aanbod in media in aangegeven periode 
*** geen verhuringen aan betreffende categorie woningzoekenden uit de kern 
 
NB De slaagkans wordt berekend door het aantal verhuringen in de kern te delen door het aantal actief 
woningzoekenden uit de kern 

 
1 juli 2005 tot 1 maart 2006 

 



20

 
Slaagkansen woningzoekenden in kernen met afwijkende ingangsdatum jaar vóór kernbinding 
(geen gegevens over wachttijd beschikbaar) 
 

gem
eente

kern

K
ernbinding

vanaf

A
bsoluutaantal

verhuringen

Slaag
kansjaar

vóórbinding

%
verhuurd

aan
kernbew

oners
Abcoude Baambrugge 17-08-2004 3 0% 0% 
Woerden Kamerik 14-12-2004 9 20% 55% 
Utrechtse Heuvelrug Maarsbergen 25-01-2005 3 25% 33% 
Loenen Nigtevecht 19-04-2005 12 12% 25% 
Woerden Zegveld 14-12-2004 12 17,6% 25% 
Loenen Vreeland 11-10-2005 9 60% 33% 
Loenen Loenersloot 11-10-2005 0 ** ** 
Loenen Nieuwersluis 11-10-2005 0 ** ** 
Lopik Benschop 20-12-2005 23 28,6% 26% 

* geen actief woningzoekenden uit kern in aangegeven periode 
** geen aanbod in media in aangegeven periode 
 
NB De slaagkans wordt berekend door het aantal verhuringen in de kern te delen door het aantal actief 
woningzoekenden uit de kern 
 
Slaagkansen woningzoekenden in kernen met afwijkende ingangsdatum periode na kernbinding 
tot 01-03-2006 (geen gegevens over wachttijd beschikbaar) 
 

gem
eente

kern

K
ernbinding

vanaf

A
bsoluutaantal

verhuringen

Slaagkansvanaf
ingang

totnu

%
verhuurd

aan
kernbew

oners

Abcoude Baambrugge 17-08-2004 2 50% 100% 
Woerden Kamerik 14-12-2004 9 42,1% 89% 
Utrechtse Heuvelrug Maarsbergen 25-01-2005 2 33,3% 50% 
Loenen Nigtevecht 19-04-2005 1 14,3% 100% 
Woerden Zegveld 14-12-2004 6 28,6% 100% 
Loenen Vreeland 11-10-2005 3 * 0% 
Loenen Loenersloot 11-10-2005 0 ** ** 
Loenen Nieuwersluis 11-10-2005 0 ** ** 
Lopik Benschop 20-12-2005 2 * 0% 

* geen actief woningzoekenden uit kern in aangegeven periode 
** geen aanbod in media in aangegeven periode 
 
NB De slaagkans wordt berekend door het aantal verhuringen in de kern te delen door het aantal actief 
woningzoekenden uit de kern 
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Bijlage 3: gemeenten en kernen met beperkte uitbreidingsmogelijkheden 

Gemeenten en 
kleine kernen* 

% uitbreidings-
capaciteit 

Beperkte 
uitbreidings- 

mogelijkheden?** 

Provincie Utrecht 15,3 ≤ 7,7%

BRU   
De Bilt 4,7 beperkt 
Bunnik 5,2 beperkt 
Houten 14,0 nee 

Tull en ‘t Waal beperkt 
‘t Goy beperkt 

Schalkwijk beperkt 
Maarssen 7,3 beperkt 
Nieuwegein 9,2 nee 
Utrecht 26,1 nee 

Haarzuilens e.o. beperkt 
Vianen 6,3 beperkt 
IJsselstein 6,0 beperkt 
Zeist 12,4 nee 

Austerlitz beperkt 
Huis ter Heide beperkt 

Eemland   
Amersfoort 23,0 nee 

Hooglanderveen beperkt 
Baarn 6,2 beperkt 
Bunschoten 28,9 nee 

Eemdijk beperkt 
Eemnes 13,2 nee 

Eembrugge beperkt 
Leusden 13,2 nee 

Leusden-Zuid beperkt 
Soest 6,3 beperkt 
Woudenberg 11,9 nee 

Zuidoost   
Renswoude 9,7 nee 
Rhenen 8,2 nee 

Achterberg beperkt 
Elst beperkt 

Utrechtse Heuvelrug 6,1 beperkt 
Veenendaal 15,6 nee 
Wijk bij Duurstede 5,5 beperkt 
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*Een kleine kern heeft minder dan 4000 inwoners, op peildatum 1-1-2005 
 
** Een gemeente of een kleine kern heeft relatief gezien beperkte uitbreidingsmogelijkheden wanneer 
haar uitbreidingscapaciteit minder dan de helft bedraagt van het provinciale gemiddelde. 
 

NB. De gemiddelde uitbreidngscapaciteit van de provincie als geheel en individuele gemeenten is 
bepaald aan de hand van het geldende streekplan. De uitbreidingscapaciteit van individuele kleine 
kernen is getalsmatig niet in het streekplan opgenomen. Op basis van het aantal woningen per kern en 
de plancapaciteit zoals opgenomen in de Nota capaciteit woningbouwlocaties Provincie Utrecht 2005, 
is het percentage uitbreidingscapaciteit indicatief per kern bepaald. De lijst met kleine kernen die 
gebruik kunnen maken van de voorrangsregel wordt steeds gelijktijdig met de lijst met gemeenten met 
beperkte uitbreidingscapaciteiten geactualiseerd. 

West   
Abcoude 5,8 beperkt 
Breukelen 8,4 nee 

Kockengen beperkt 
Loenen 8,7 nee 

Nieuwersluis beperkt 
Loenersloot beperkt 

Vreeland beperkt 
Nigtevecht beperkt 

Lopik 6,0% beperkt 
Montfoort 8,2% nee 

Linschoten beperkt 
Oudewater 6,9% beperkt 
De Ronde Venen 11,7 nee 

Amstelhoek beperkt 
De Hoef beperkt 

Waverveen beperkt 
Woerden 10,2 nee 

Kamerik beperkt 
Zegveld beperkt 
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Bijlage 4: Hoofdlijnen Voorbeeld Huisvestingsverordening 

Bindingseisen
Economische of maatschappelijk binding aan de provincie Utrecht, m.u.v. vestiging in Rhenen en 
Veenendaal door inwoners van Ede en Wageningen (en vice versa) 
Vergroting vestigingsvrijheid. Geen regionale bindingseisen meer, alleen binding aan de provincie (m.u.v. WERV-gebied op 
basis van wederkerigheid). Dit in afwachting van beleidsregels één provinciale woningmarkt PS.  
 
Toewijzingsmodel 
Minimaal 70% van het vrijkomend aanbod van huurwoningen wordt verdeeld via het aanbodmodel, 
maximaal 30% via een optie- of lotingsmodel. De verdeling over de modellen wordt vastgelegd in een 
convenant tussen gemeente en verhuurders. 
De 70% is inclusief urgenten en nieuwbouw. De overige 30% kan maximaal via andere modellen worden aangeboden 
toegesneden op de lokale situatie.  
 
Lokaal maatwerk
Lokaal maatwerk is toegestaan op maximaal 30% van het vrijkomend aanbod (gemiddeld over 3 
voorgaande kalenderjaren. Gemeente sluit overeenkomst met verhuurders waarin afspraken worden 
vastgelegd over de wijze van toewijzing. 
Specifiek gaat het om: 
- percentage en type woningen via andere modellen dan aanbodmodel 
- afwijkende passendheids-, urgentie- en selectiecriteria 
- eventuele tijdelijke voorrangsregeling lokale woningzoekenden gemeenten met beperkte bouwmogelijkheden  
- afspraken in kader leefbaarheidsproblemen 
- experimenten voor maximaal 2 jaar 
- gebruik van de hardheidsclausule 
 
Huur-inkomentabel 
Het inkomen dient in redelijke verhouding te staan tot de subsidiabele huurprijs van de woning. De 
HI-tabel is in grote mate vereenvoudigd en de grenzen gelden als richtlijnen. 
Eenvoudiger en transparanter. 

Bezettingsnorm
Bij grote woningen vanaf 110 m2 krijgen huishoudens met meer dan vijf personen voorrang. 
Geen bezettingnormen meer.

Labeling
Labeling blijft mogelijk 

Selectiecriterium
De inschrijfduur is leidend bij de toewijzing van een woning. 
Woonduur vervalt. Er komt een overgangsregeling waarin woonduur via een rekensleutel van 2/5 omgezet kan worden in 
inschrijftijd (gebaseerd op de verhouding woonduur/inschrijftijd in 2004). 
 
Urgentiesysteem
Bij urgentie wordt een “passend” zoekprofiel vastgesteld dat geldt voor de regio. Hier wordt dus een 
uitzondering gemaakt op het principe van één provinciale woningmarkt. 
Een urgentieverklaring geldt voor een beperkte, in de verordening opgenomen regio, en geldt voor 6 maanden (met 
volkshuisvestelijke indicatie 12 maanden), daarna wordt eenmalig een passend aanbod gedaan. Behandeling via regionale 
urgentiecommissies verdient de voorkeur. 
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Bijlage 5: Uitgebreide motivering n.a.v. openbare voorbereidingsprocedure 
 
De provincie Utrecht streeft naar één woningmarkt met waar mogelijk gelijke regelgeving. Elke 
woningzoekende met binding aan de provincie moet toegang hebben tot al het aanbod van sociale 
huur- en koopwoningen binnen de provinciegrens. Optimale keuzevrijheid en flexibiliteit voor de 
woningzoekende is het streven. 
 
De Huisvestingswet gaat uit van vrijheid van vestiging en een evenwichtige en rechtvaardige verdeling 
van (sociale) woningen; alleen in gevallen waar een volkshuisvestelijke noodzaak aanwezig is kan 
toestemming gegeven worden voor vestigingsbeperkende eisen, zoals regionale bindingseisen. 
Wanneer de redenering en de geest van de wet gevolgd wordt, geldt: hoe groter het gebied waar vrije 
vestiging mogelijk is, hoe beter. Idealiter vormt Nederland één woningmarkt, maar op dit moment is 
dat, gezien de volkshuisvestelijke problemen in een aantal regio’s, niet haalbaar. De zeggenschap van 
het provinciale bestuur loopt tot aan de provinciegrens, binnen dit gebied willen wij dan ook een 
situatie creëren die zo dicht mogelijk bij de uitgangspunten van de Huisvestingswet ligt. Wij willen 
één provinciale woningmarkt creëren met keuzevrijheid voor alle woningzoekenden met binding aan 
de provincie.  
 
De Huisvestingswet geeft aan dat voor het stellen van bindingseisen aangetoond moet worden dat het 
betreffende gebied “uit het oogpunt van het functioneren van de woonruimtemarkt als een 
samenhangend geheel kan worden beschouwd”. Deze eis is gesteld uitgaande van een inperking van 
de vestigingsvrijheid; er moet aangetoond worden waarom van de uitgangspunten van de 
Huisvestingswet wordt afgeweken. Bij opschaling van het woningmarktgebied is het moeilijk aan te 
tonen dat het functioneert als één woningmarktgebied; door het hanteren van bindingseisen kunnen 
woningzoekenden in de sociale sector tenslotte niet in de andere gebieden terecht. Daarbij is het 
uitgangspunt van de Huisvestingswet zoals genoemd vrijheid van vestiging in heel Nederland; het is 
niet in de geest van de wet dat wanneer nieuw beleid erop gericht is juist dichter bij deze 
uitgangspunten te komen, hiervoor ‘bewijs’ geleverd moet worden. Slechts bij inperking is dergelijk 
bewijs nodig. 
Het is overigens niet de verwachting dat woningzoekenden nu over lange afstanden van bijvoorbeeld 
Lopik naar Bunschoten zullen verhuizen. Wel zullen meer verhuizingen gaan plaatsvinden tussen de 
grensgemeenten van regio’s; Soest en Zeist zijn bijvoorbeeld buurgemeenten maar door de regionale 
binding kunnen er nu geen verhuizingen (in de sociale sector) tussen deze gemeenten plaatsvinden. 
Met provinciale binding zijn dit soort verhuizingen wel mogelijk. 
 
In het verleden had elke regio in de provincie Utrecht toestemming om een regionale bindingseis te 
hanteren. Het idee hierachter was dat door regionale binding de druk op de woningmarkt in de grotere 
gemeenten  – op beperkte schaal- gespreid wordt; ook kleinere buurgemeenten kunnen een deel van de 
woningzoekenden opvangen. Gemiddeld genomen kunnen woningzoekenden zo sneller aan bod 
komen.  
Bij regionale bindingseisen bleek echter hetzelfde effect op te treden, zij het op regionaal niveau; 
bepaalde regio’s kennen een veel hogere druk, en dus langere wachtlijsten, dan andere. Zo is de druk 
op regio Utrecht-Midden duidelijk het grootst en in overige regio’s is de gemiddelde wachttijd lager. 
Om deze verschillen op te lossen en woningzoekenden dus meer gelijke kansen te geven is opschaling 
van de grens voor binding wenselijk. De enorme druk op bepaalde regio’s kan zo gespreid worden 
over meerdere gemeenten wat een minder overspannen en meer evenwichtige markt tot gevolg heeft.  
Daarbij gaat het Streekplan uit van beperkte groei en kent de provincie Utrecht twee plekken waar 
geconcentreerd grootschalige bouw plaatsvindt; Utrecht en Amersfoort. De woningen die hier 
gebouwd worden moeten voor een groot deel in de woningbehoefte van de gehele provincie voorzien, 
het daarom van belang dat de sociale woningen die hier gebouwd worden toegankelijk zijn voor alle 
woningzoekenden met binding aan de provincie. 
 
Vervolgens willen wij nogmaals benadrukken dat er per saldo voor woningzoekenden zónder binding 
aan de provincie Utrecht niets veranderd; door de huidige regionale binding die gesteld wordt hebben  
zij op dit moment ook geen toegang tot de huidige woningmarkten in de provincie. Voor 
woningzoekenden mét binding aan de provincie wordt de vrijheid van vestiging, en dus de 
keuzevrijheid, juist vergroot.  
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Het gaat bovendien niet alleen om inwoners van de provincie die straks tot alle Utrechtse gemeenten 
toegang hebben, maar alle woningzoekenden met een binding aan de provincie; hieronder vallen dus 
ook woningzoekenden van buiten de provincie die hier een baan hebben (economische binding), 
personen die voor studie een aantal jaren buiten de provincie hebben gewoond en willen terugkeren 
(maatschappelijke binding) of personen die “een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband 
houdend, belang” hebben zich in de provincie te vestigen (maatschappelijke binding). Daarnaast 
kunnen uiteraard ook woningzoekenden zoals bedoeld in artikel 13c van de Huisvestingswet 
(gepensioneerden, remigranten etc.) de Utrechtse woningmarkt blijven betreden. De Ontwerp 
beleidsregels hebben bovendien alleen betrekking op dat deel van de voorraad dat onder de werking 
van de Huisvestingswet valt; de huur- en koopwoningen tot de huur- danwel koopprijsgrens. Dit is een 
beperkt deel van de totale woningvoorraad binnen de provincie, het overige deel blijft in gelijke mate 
toegankelijk voor iedereen. Bovendien wijzen wij op de uitzonderingssituatie die in het WERV-gebied 
geldt; woningzoekenden met binding aan de Gelderse gemeenten Wageningen en Ede kunnen op basis 
van wederkerigheid ook terecht in Rhenen en Veenendaal. Hier vinden dus provinciegrens 
overschrijdende verhuizingen plaats. Wij sluiten niet uit dat er in de toekomst meer van dit soort 
uitzonderingen worden toegestaan.  
 


	Voorbeeldverordening
	Werking beleidsregels
	beperkt
	nee
	beperkt
	beperkt
	beperkt

	Bindingseisen
	Lokaal maatwerk
	Huur-inkomentabel
	Bezettingsnorm
	Labeling
	Selectiecriterium
	Urgentiesysteem
	Bij urgentie wordt een “passend” zoekprofiel vastgesteld dat geldt voor de regio. Hier wordt dus een uitzondering gemaakt op het principe van één provinciale woningmarkt.
	Een urgentieverklaring geldt voor een beperkte, in de verordening opgenomen regio, en geldt voor 6 maanden (met volkshuisvestelijke indicatie 12 maanden), daarna wordt eenmalig een passend aanbod gedaan. Behandeling via regionale urgentiecommissies verdient de voorkeur.

