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Inleiding 
 
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  
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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.  
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.  
 
Tot slot willen wij benadrukken dat met de Ontwerp beleidsregels woningmarkt de toegang van alle 
woningzoekenden met binding aan de provincie tot alle Utrechtse gemeenten wordt geregeld. De 
Ontwerp beleidsregels verplichten nadrukkelijk niet één systeem van woonruimteverdeling. Hoewel 
“zo veel mogelijk gelijke regels” voor woonruimteverdeling in een provinciale woningmarkt duidelijk 
onze voorkeur heeft, zeker gezien de duidelijkheid en transparantie naar woningzoekenden toe, leggen 
wij dit niet dwingend op.  
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Hoofdpunten ontvangen zienswijzen & reactie college 
 

Zienswijze Reactie 
 

De grens voor “kleine kernen” moet 
opgehoogd worden tot 4000 inwoners 
i.p.v. 2000. In deze kernen is de 
problematiek gelijk aan die in de 
kleinste kernen en bovendien wordt 
dan aangesloten bij het provinciale 
project “Leefbaarheid kleine kernen”. 
 

Deze zienswijzen achten wij op basis van de gebruikte motivering gegrond en 
de Ontwerp beleidsregels worden overeenkomstig aangepast. 

Het percentage waarop lokaal 
maatwerk (en dus in sommige 
gemeenten lokale voorrang) van 
toepassing is moet opgehoogd worden. 

Het percentage van 30% geeft gemeenten ruimte om lokaal maatwerk toe te 
kunnen passen en iets extra’s voor de eigen inwoners te kunnen doen. Bij 
ophoging van dit percentage zou een in sommige gemeenten aanzienlijk deel 
van het aanbod afgesloten worden voor niet-lokale woningzoekenden wat niet 
past binnen het principe van één provinciale woningmarkt. Bovendien zou in 
dat geval in alle gemeenten een aanzienlijk deel van het aanbod buiten het 
reguliere systeem worden gehouden, wat de transparantie voor 
woningzoekenden niet ten goede komt. Wij zien op basis van deze zienwijze 
geen reden de Ontwerp beleidsregels aan te passen. 
 

Door provinciale binding zal in het 
Gewest Eemland verdringing van 
lokale woningzoekenden gaan 
optreden, wat een reden is om 
regionale binding te handhaven. 

De Huisvestingswet gaat uit van vrije vestiging, bij uitzondering mogen 
bindingseisen gesteld worden. Wij beschouwen de provincie Utrecht één 
woningmarktgebied waarbinnen elke woningzoekenden met binding aan de 
provincie zich vrij moet kunnen vestigen. In gemeenten waar maatwerk nodig 
is (en mogelijk is op basis van de Huisvestingswet) wordt hiervoor ruimte 
geboden. Het RIGO-rapport toont aan dat er per saldo slechts een beperkte 
instroom in het Gewest Eemland zal plaats vinden en de angst voor 
verdringingseffecten ongegrond is. Wij hebben geen reden de conclusies van 
dit onderzoek in twijfel te trekken. 
 

De provinciegrens als grens voor een 
woningmarktgebied is arbitrair en 
onlogisch. 

Onze bevoegdheden reiken tot aan de provinciegrens. Dit is voor ons dus de 
meest logisch en juridisch mogelijk te hanteren grens. Wij staan open om, op 
basis van goede argumenten en uiteraard met instemming van de betreffende 
gemeenten en provincies, de mogelijkheden te bekijken om eventueel meer 
uitzonderingen, zoals in het WERV-gebied, toe te staan. 
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Indiener Zienswijze Reactie/beantwoording 
Gemeenten  
1. Gemeente 
Amersfoort 

a) De gemeente wijst erop dat het Gewest 
Eemland al een reactie aangaande dit 
onderwerp heeft verstuurd. De gemeente 
onderschrijft deze reactie en wil het belang 
van een samenhangende woningmarkt 
nogmaals benadrukken.  
 
b) De gemeente streeft naar meer 
keuzevrijheid voor woningzoekenden, 
maar de nu voorgestelde grenzen zijn 
arbitrair en sluiten niet logisch aan op de 
praktijk.  
 

c) Ondanks dat het systeem van de 
provinciale voorbeeld verordening aansluit 
op de Amersfoortse praktijk, de 
gehanteerde criteria doen dit zeker niet. Zo 
hanteert Amersfoort geen inkomenseisen 
en bezettingsnormen meer.  
 
d) Er is volgens de gemeente nog 
onvoldoende nagedacht over afstemming 
in planning en fasering van het systeem bij 
(lokale) herstructureringsprocessen. De 
nieuwbouwproductie in Amersfoort is hard 
nodig voor “Amersfoort Vernieuwt”. De 
vraag is hoe regionaal de woningmarkt dan 
zal zijn.  
 

a) Voor beantwoording van de zienswijze van het Gewest Eemland 
zie het antwoord op zienswijze 6. 
 

b) Wij zijn blij dat de gemeente ons streven naar meer 
keuzevrijheid deelt. Onze bevoegdheden reiken tot de 
provinciegrens, dus dat is voor ons het meest logische (en juridisch 
mogelijke) uitgangspunt. Hierbij is in specifieke gevallen, uiteraard 
in overleg met de betreffende gemeenten en provincies, wel ruimte 
voor uitzonderingen zoals bij de WERV-gemeenten het geval is.  
 
d) De voorbeeld verordening ligt niet ter inspraak, deze is al voor 
een reactie aan u verstuurd in mei 2005. De beleidsregels regelen 
alleen de toegang tot de woningmarkt voor alle woningzoekenden, 
niet het systeem van verdeling. Het staat u dus in principe vrij om 
uw eigen verdelingssysteem te blijven hanteren.  
 

d) Binnen de beleidsregels (en voor zover u daar op doelt ook 
binnen de voorbeeld verordening) is gestreefd naar afstemming op 
diverse niveaus en tussen de verschillende processen. Wij willen 
graag verder met u van gedachten wisselen over de mogelijk 
problemen die u voorziet. 

2. Gemeente 
Baarn 

a) U voert het gebrek aan samenhang aan 
als reden voor het stellen van beleidsregels 
op basis van artikel 61 van de 
Huisvestingswet. De gemeenten buiten het 
Gewest Eemland zijn in 2003 op 
vrijwillige basis samengevoegd en hebben 
nu ook vrijwillig provinciale binding 
opgenomen. Dit is echter geen legitimatie 
voor het stellen van de genoemde 
beleidsregels. Daarnaast is de gemeente 
van mening dat er binnen Eemland 
voldoende samenhang is.  
 

b) De definitie van het begrip “regio” in de 
Huisvestingswet is “een gebied dat uit een 
oogpunt van functioneren van de 
woonruimtemarkt als een samenhangend 
geheel kan worden beschouwd”. De 
voorgestelde verruiming heeft uitsluitend 
een bestuurlijke achtergrond en heeft geen 
relatie met het inhoudelijk functioneren 
van de woningmarkt. Er zijn in Eemland 
sterkere relaties met diverse gemeenten in 
Noord-Holland en Gelderland.  
 
c) De gemeente plaatst kritische 
opmerkingen bij het RIGO-onderzoek naar 
vergroting van de woningmarkt. Daarnaast 
gaan zij in op specifieke lokale opgaven 
zoals herstructurering en 

a) Al vóór de opschaling van de woningmarkt in 2003 hebben wij 
ons voornemen om te komen tot één provinciale wonngmarkt 
kenbaar gemaakt (visie Oog voor wonen, juni 2002). Ook voor de 
opschaling bestond er gebrek aan samenhang in het gevoerde beleid 
op provinciaal niveau. Het feit dat alle gemeenten in de regio’s 
West, Midden en Zuidoost, met het oog hierop, inmiddels op basis 
van vrijwilligheid provinciale binding hanteren, versterkt het 
gegeven alleen maar dat er gebrek aan samenhang is binnen het 
gevoerde beleid binnen de provincie als geheel. De afwijkende 
situatie in Eemland vergroot immers het contrast.  Nooit is beweerd 
dat er sprake is van gebrek aan samenhang binnen het Gewest 
Eemland; het gaat ons zoals gezegd om de samenhang binnen de 
provincie als geheel.  
 
b) Wij verwijzen voor beantwoording van deze zienswijze naar de 
antwoorden op zienswijze 6a en 6b van het Gewest Eemland. 
 

c) Wij verwijzen voor beantwoording van deze zienswijze naar de 
antwoorden op zienswijze 6d van het Gewest Eemland. Met 
betrekking tot de specifieke lokale opgaven in Baarn zijn (hoewel 
met name herstructurering niet zozeer een specifieke lokale opgave 
voor Baarn is maar in meerdere gemeenten speelt) zijn wij bereid 
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extramuralisering.  
 

d) Beleidsregel 4 spreekt over een ‘sub-
regio’  voor het hanteren van urgentie. Niet 
duidelijk is wat met het begrip “sub-regio” 
bedoeld wordt. 
 
e) Beleidsregel 6 geeft de gemeente Baarn 
de mogelijkheid 30% van het aanbod met 
voorrang toe te wijzen aan lokale 
woningzoekenden. Dit kan als onderdeel 
van 30% lokaal maatwerk. Door specifieke 
regelingen m.b.t. herstructureringsurgentie 
(Nieuwe Oosterhei) en doorstroming van 
senioren (Eembrugge) is het maximum van 
30% lokaal maatwerk snel bereikt, 
waardoor “reguliere” woningzoekenden 
slechts gering profijt hebben van deze 
beleidsregel. 
 
f) De gemeente vraagt zich af waarop het 
percentage van 30% maatwerk gebaseerd 
is en waarom dit bijvoorbeeld niet 50% is. 
 
g) De kleine kern Lage Vuursche heeft 
momenteel toestemming om de 
voorrangsregel kleine kernen te hanteren. 
Op de nieuwe lijst voor de voorrangsregel 
is de kern echter niet opgenomen, terwijl 
zij wel beperkte uitbreidingscapaciteit 
heeft.  
 
h) De gemeente is tevreden met het 
huidige woonruimteverdelingsbeleid en 
kan zich niet vinden in uw voornemen 
over te gaan tot één provinciale 
woningmarkt.  
 
i) Tot slot meldt de gemeente dat zij de 
zienswijze die door het Gewest Eemland is 
ingebracht ondersteunen. 
 

nader in overleg te treden met de gemeenten om te kijken naar de 
ruimte die de uitzonderingsclausule op basis van de Algemene Wet 
Bestuursrecht (afdeling 4:84) hiervoor biedt.  
 
d) Beleidsregel 4 geeft aan dat “In afwijking van….. in een 
beperkte, in de verordening aan te geven, sub-regio”. De invulling 
van het begrip sub-regio wordt dus overgelaten aan de gemeenten 
danwel regio. 
 
e) Het uitgangspunt is dat alles wat afwijkt van de ‘normale 
verdeling’ in een gemeente, onder lokaal maatwerk valt. In het 
specifieke geval van herstructureringsurgenten uit Nieuwe 
Oosterhei willen wij graag samen met de gemeente bekijken in 
hoeverre de genoemde gemeentelijke beleidsregels afwijken van de 
reguliere urgentiecriteria op volkshuisvestelijke gronden in de 
gemeente Baarn. De beleidsregels voor het complex Eemborg 
vinden wij echter een typisch voorbeeld van lokaal maatwerk, en 
wij zien geen reden dit hier buiten te houden.  
 

f) Voor beantwoording van deze zienswijze verwijzen wij naar het 
antwoord op zienswijze 13 waarbij de gemaakte opmerkingen ook 
voor uw gemeente gelden. 
 
g) De gemeente Baarn mag op basis van haar beperkte 
mogelijkheden tot uitbreiding van de woningvoorraad in de 
gemeente als geheel met voorrang lokaal toewijzen. Om deze reden 
heeft het geen zin de kern Lage Vuursche apart te noemen, maar 
ook in de kern Lage Vuursche mag de gemeente uiteraard lokale 
voorrang toepassen. Mits dit uiteraard binnen het totaal van 30% 
lokaal maatwerk in de gemeente als geheel blijft. 
 
h) Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan.  
 

i) Voor beantwoording van de zienswijze van het Gewest Eemland 
zie het antwoord op zienswijze 6. 
 

3. Bestuur 
Regio Utrecht 

a) De beleidsregels, met name regel 3, zijn 
een belangrijke stap om provinciale 
bindingseisen te realiseren. Het BRU 
hoopt dat hiermee een einde komt aan de 
“klapdeurconstructie” die nu bestaat 
waarbij woningzoekenden uit het BRU 
niet in andere gebieden terecht kunnen, 
terwijl dat andersom wel het geval is.  
 
b) Door beleidsregels zes en zeven die 
lokale voorrang regelen wordt de 
toegankelijkheid van het 
woningmarktgebied beperkt. 
 

c) Een uitbreiding van het begrip “kleine 
kern” tot een inwonertal van 4000 (zoals 
eerder in discussies naar voren gekomen 
is) is voor het BRU ongewenst. 
 
d) Het woningtekort (t.o.v. het 

a) Wij delen de mening van het BRU en hopen dat de beleidsregels 
voor meer gelijkheid zullen zorgen voor wat betreft de toegang tot 
de woningmarkt.  
 

b) De lokale voorrang geldt voor slechts 12 van de 29 gemeenten 
binnen de provincie, en binnen deze gemeenten is het slechts op een 
beperkt deel (30%) van het aanbod van toepassing. Wij zijn van 
mening dat het deel van het aanbod dat toegankelijk is voor overige 
woningzoekenden voldoende is.  
 
c) Diverse gemeenten hebben aangegeven belang te hechten aan 
verruiming van het begrip “kleine kern” tot een inwonertal van 
4000. De daarvoor aangevoerde motivering (zie 10j) vinden wij 
voldoende om deze grens op te hogen. 
 
d) Bij het verlenen van toestemming voor lokale voorrang zijn wij 
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woningbouwprogramma van het 
streekplan) in de provincie bevindt zich, 
ook volgens de commissie onderzoek 
bouwstagnatie van PS, geheel in het BRU-
gebied. Verdringingseffecten doen zich 
zodoende binnen het BRU niet alleen op 
gemeente- of kernniveau voor, maar ook 
op wijkniveau. Dit wordt in de 
beleidsregels buiten beschouwing gelaten.  
 
e) Gemeenten dienen allen te beschikken 
over hetzelfde instrumentarium om 
maatwerk (in de vorm van lokale 
voorrang) toe te passen.  
 

gebonden aan de voorwaarden die de Huisvestingswet hieraan stelt. 
In principe bieden artikel 13a en 13b van deze wet geen ruimte om 
lokale voorrang op wijkniveau toe te staan. In zeer uitzonderlijke 
omstandigheden zijn er wel mogelijkheden in het kader van een 
experiment. In het geval van Utrecht-stad biedt de “Rotterdam-wet” 
mogelijkheden. Dit zal via een aparte toestemming geregeld moeten 
worden en maakt geen deel uit van algemene beleidsregels. 
 

e) Bij het verlenen van toestemming voor lokale voorrang zijn wij 
gebonden aan de voorwaarden die de Huisvestingswet hieraan stelt. 
Artikel 13b van deze wet biedt alleen ruimte om lokale voorrang 
toe te staan voor gemeenten en kernen die beperkte mogelijkheden 
tot uitbreiding van de woningvoorraad hebben.  
 

4. Gemeente De 
Bilt 

a) De praktische uitwerking van de ruimte 
om knelpunten op de lokale markt op te 
lossen wijkt af van de afspraken die in 
regionaal (BRU) verband zijn gemaakt.  
 
b) Hoewel de gelegenheid tot reageren op 
de Ontwerp beleidsregels op 21 juni 2006 
eindigt, wil de gemeente graag afstemmen 
met overige-BRU gemeenten. Pas daarna 
kunnen zij inhoudelijk reageren op de 
voorgenomen beleidsregels. 

a) Wij wijzen u er op dat de keuze voor het gebruik van de 
mogelijkheid voor lokale voorrang bij u ligt. Als u als gevolg van 
regionale afspraken niet of slechts ten dele gebruik wenst te maken 
van de door ons verleende toestemming, kan dat uiteraard.  
 
b) De Openbare Voorbereidingsprocedure is op 21 juni jl. 
afgelopen. Wij hebben in het kader van deze inspraak ook een 
reactie van het BRU en diverse BRU-gemeenten ontvangen (zie 
o.a. zienswijze 3). Wij nemen al deze zienswijzen in overweging. 
Na sluiting van de inspraaktermijn is het in principe niet meer 
mogelijk inhoudelijk te reageren op de Ontwerp beleidsregels. 
 

5. Gemeente 
Bunschoten 

a) De gemeente verwijst naar een eerder 
verzonden brief door het Gewest Eemland 
d.d 11 juli 2005 met argumenten tegen één 
“woonruimteverdelingssysteem”. 
 

b) Er worden enkele inhoudelijke 
opmerkingen bij het RIGO rapport 
geplaatst. De constatering dat de druk op 
de woningmarkt in Bunschoten niet in 
grote mate zal toenemen, wordt niet 
gedeeld. Dit in de eerste plaats met name 
door het geringe aanbod van 
huurwoningen en het grote percentage 
eengezinswoningen hierin, dat populair is 
bij woningzoekenden. In de tweede plaats 
wordt aangegeven dat de druk nu al zeer 
groot is doordat tweederde van de 
woningen d.m.v. urgentie wordt 
toegewezen. Toename van druk op de 
woningmarkt wordt gezien als een 
ongewenste ontwikkeling. 
 

a) De genoemde brief gaat met name in op argumenten tegen de 
provinciale voorbeeld huisvestingsverordening; deze gaat inderdaad 
over één systeem van woonruimteverdeling. Deze 
voorbeeldverordening is echter niet dwingend opgelegd en staat in 
die zin los van de Ontwerp beleidsregels die ter inspraak liggen. De 
Ontwerp beleidsregels gaan niet over één 
woonruimteverdelingssysteem, maar over de toegang tot de 
provinciale woningmarkt. Hoewel wij wel een sterke voorkeur 
hebben voor één gelijk systeem in alle gemeenten, staat het 
gemeenten op basis van de Ontwerp beleidsregels in principe vrij 
om elk hun eigen systeem van woonruimteverdeling te blijven 
gebruiken. De genoemde brief vormt geen aanleiding tot 
aanpassing van de Ontwerp beleidsregels. 
 
b) De algemene opmerkingen over het RIGO-rapport worden voor 
kennisgeving aangenomen. De gemeente geeft terecht aan dat het 
aandeel huurwoningen beperkt is, en dat dit voornamelijk 
(populaire) eengezinswoningen betreft. Echter; de gemeente 
Bunschoten heeft op basis van het streekplan, met een 
uitbreidingscapaciteit van 28,9%, relatief ruime 
bouwmogelijkheden. De gemeente kan er voor kiezen door middel 
van nieuwbouw het aandeel huurwoningen te vergroten. Het 
argument dat de druk op de woningmarkt al groot is doordat 
tweederde van het aanbod d.m.v. urgentie wordt toegewezen baart 
ons zorgen; urgentie is bedoeld voor echt noodgevallen en moeten 
slechts uitzonderingssituaties betreffen. In de gemeente 
Bunsschoten lijkt dit niet het geval. Beide argumenten vormen voor 
ons geen aanleiding de Ontwerp beleidsregels aan te passen. 

6. Gewest 
Eemland 
 

a) Als argument voor de beleidsregels 
wordt “gebrek aan samenhang” als 
argument gehanteerd. De regionale 
woningmarkt in Eemland werkt 
momenteel goed, omdat er sprake is van 

a) Wij erkennen dat er binnen het Gewest Eemland sprake is van 
samenhang, het gaat ons om de samenhang binnen de provincie als 
geheel. Deze samenhang is op basis van vrijwilligheid buiten het 
Gewest wel tot stand gekomen. Onze bevoegdheden reiken tot de 
provinciegrens, dus dat is voor ons het meest logische (en juridisch 
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een regionale samenhang. Argumenten om 
naar een provinciale woningmarkt toe te 
groeien zien zij niet, de provinciegrenzen 
zijn volstrekt willekeurige grenzen. 
 
b) Een regio is volgens de Huisvestingswet 
een gebied dat vanuit het functioneren van 
de woonruimtemarkt als een 
samenhangend geheel kan worden 
beschouwd. Het Gewest is een goed 
samenhangend geheel en de provincie 
Utrecht beschouwen zij niet als zodanig, 
zeker niet gezien de sterke relaties die het 
Gewest Eemland heeft met gemeente in 
Gelderland en Noord-Holland. 
Uitbreidingen in deze richting zouden 
logischer zijn.   
 

c) Een belangrijk argument voor de 
beleidsregels is de transparantie. Door het 
invoeren van provinciale binding wordt dit 
niet bereikt; toewijzing gebeurt nog op 
eigen wijze, er zijn uitzonderingen voor 
kleine kernen, urgenten, 30% maatwerk 
etc.  
 

d) Het RIGO-rapport geeft aan dat de 
gevolgen voor Eemland kleiner zullen zijn 
dan voor andere gemeenten, i.v.m. de 
verschillende toewijzingssystemen. Het 
Gewest Eemland blijft er, gezien de 
schaarste en het aantrekkelijke 
woonklimaat, van overtuigd dat de druk 
zal toenemen. 
 
e) Uit de voorbeeld verordening wordt niet 
duidelijk hoe GS de praktische 
uitvoerbaarheid zien; hoe wordt de 
rangorde bepaald als niet gelijktijdig met 
eenzelfde systeem gewerkt wordt, hoe dit 
uitpakt voor gemeenten waar nu geen 

mogelijke) uitgangspunt. Hierbij is in specifieke gevallen, uiteraard 
in overleg met de betreffende gemeenten en provincies,  wel ruimte 
voor uitzonderingen zoals bij de WERV-gemeenten het geval is.  
 

b) De Huisvestingswet gaat voor het begrip ‘regio’ inderdaad uit 
van ‘een samenhangend geheel vanuit het functioneren van de 
woningmarkt’ Deze eis is gesteld uitgaande van een inperking van 
de vestigingsvrijheid; er moet aangetoond worden waarom van de 
uitgangspunten van de Huisvestingswet wordt afgeweken (zijnde 
vrije vestiging). 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. 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 van de 
vestigingsvrijheid is dergelijk bewijs nodig. 
Voor wat betreft uitbreiding van het woningmarktgebied richting 
delen van de provincies Noord-Holland en Gelderland, staan wij 
ervoor open om in overleg te treden met de betreffende gemeenten 
en provincies. Een uitzondering zoals die voor de WERV-
gemeenten geldt behoort voor de gemeenten in Eemland ook tot de 
mogelijkheden.  
 
c) Wij hebben steeds aangegeven te streven naar één provinciale 
woningmarkt met daarbinnen zoveel mogelijk gelijke regels. Aan 
beide punten hebben wij de afgelopen jaren, op basis van overleg 
en vrijwilligheid met gemeenten en regio’s, gewerkt. Dit heeft 
geresulteerd in een, op hoofdlijnen gelijke, verordening in alle 
Utrechtse gemeenten m.u.v. de gemeenten in het Gewest Eemland, 
waarin tevens provinciale binding al op basis van vrijwilligheid is 
opgenomen. Gezien uw standpunt t.o.v. de provinciale 
woningmarkt en de voorbeeld verordening is een provinciale 
woningmarkt niet op basis van vrijwilligheid te bereiken. Binnen 
ons genoemde streven achten wij het creëren van één provinciale 
woningmarkt van het grootste belang, dit willen wij dan ook 
dwingend op leggen (zonder de noodzaak voor lokaal maatwerk uit 
het oog te verliezen). Uiteraard zien wij binnen één provinciale 
woningmarkt het liefst dat al het aanbod op een gelijke manier 
verdeeld wordt. Wij kiezen er echter voor dit, i.t.t. provinciale 
binding, niet dwingend op te leggen. Aangaande de andere 
uitzonderingen die u noemt, zijn wij van mening dat dit 
transparantie niet in de weg staat. De uitzonderingen zijn helder en 
eenvoudig  en voor elke gemeente én woningzoekenden in één 
oogopslag te overzien. Dit zien wij ten opzichte van de huidige 
situatie zeker als een verbetering voor wat betreft transparantie.  
 
d) Het genoemde onderzoek is uitgevoerd door een gerenommeerd 
en onafhankelijk onderzoeksbureau. De conclusies uit dit 
onderzoek zijn helder en eenduidig. Het Gewest Eemland voert 
geen harde argumenten aan waarom wij van deze conclusies af 
zouden moeten wijken. De conclusies uit het RIGO-onderzoek zijn 
en blijven voor ons leidend. 
 

e) De voorbeeld verordening ligt niet ter inspraak, deze is al voor 
een reactie aan u verstuurd in mei 2005. De beleidsregels regelen 
alleen de toegang tot de woningmarkt voor alle woningzoekenden, 
niet het systeem van verdeling.  
Om wel kort op de opmerking in te gaan: woningzoekenden met 
binding aan de provincie moeten zich kunnen inschrijven om voor 
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inschrijfsysteem gehanteerd wordt, hoe 
intensief worden de plaatselijk corporaties 
hierbij betrokken, en is nagedacht over de 
tijdsinvestering die dit met zich mee 
brengt? 
 

f) Tot slot merkt het Gewest Eemland 
nogmaals op tevreden te zijn met het 
huidige woonruimteverdelingsbeleid en 
geen verbetering te verwachten voor de 
inwoners van Eemland. 
 

een woning in aanmerking te komen, ongeacht het systeem 
waarmee de betreffende gemeente werkt. Het gaat om de toegang 
tot het systeem. Indien een gemeente momenteel niet met een 
inschrijvingssysteem werkt, zal nader overlegd moeten worden hoe 
e.e.a. in de praktijk uitgewerkt kan worden. Hierbij zullen uiteraard 
ook de betreffende corporaties betrokken worden. De 
tijdsinvestering en de kosten die dit met zich mee zal brengen 
zullen, indien u uw standpunt om uw eigen systemen te blijven 
hanteren handhaaft, minimaal zijn. Indien uw wel bereid bent op 
basis van vrijwilligheid aansluiting te zoeken bij de provinciale 
voorbeeld verordening, treden wij graag in overleg over de wijze en 
mate van ondersteuning. 
 
f) Wij beschouwen een vergroting van de keuzevrijheid altijd als 
een verbetering. Voor het overige nemen wij de opmerking voor 
kennisgeving aan. 
 

7. Gemeente 
Houten 

a) De gemeente onderschrijft het 
uitgangspunt van de beleidsregels, 
namelijk provinciale bindingseisen. Dit is 
ook al opgenomen in de Regionale 
Huisvestingsverordening BRU. 
 
b) U geeft gemeenten met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden toestemming 
om met voorrang lokaal toe te wijzen. U 
bent van mening dat de kern Houten niet 
tot deze groep gemeenten behoort.  
 
c) De gemeente geeft aan dat zij te maken 
heeft met een onevenwichtige situatie op 
de woningmarkt, met name voor jongeren 
en ouderen. Op basis hiervan pleiten zij 
voor een instrumentarium om deze 
groepen beter te kunnen bedienen. De 
gemeente vraagt om lokaal maatwerk dat 
haar in staat stelt om gericht en flexibel in 
te spelen op de gesignaleerde (tijdelijke) 
knelpunten. Hier kan een belangrijke 
prikkel vanuit gaan voor de benodigde 
extra investeringen. 
 

a) Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan. 
 

b) De gemeente Houten heeft op basis van het Streekplan 2005-
2010 een uitbreidingscapaciteit van 14%. Dit is een dermate hoog 
percentage dat de gemeente Houten niet behoort tot de groep 
gemeenten met beperkte uitbreidingsmogelijkheden.  
 

c) Bij het verlenen van toestemming voor lokale voorrang zijn wij 
gebonden aan de voorwaarden die de Huisvestingswet hieraan stelt. 
Artikel 13b van deze wet biedt alleen ruimte om lokale voorrang 
toe te staan voor gemeenten en kernen die beperkte mogelijkheden 
tot uitbreiding van de woningvoorraad hebben. De gemeente 
Houten voldoet niet aan deze voorwaarde. Een onevenwichtige 
situatie op de woningmarkt is formeel geen wettelijk criterium op 
basis waarvan toestemming kan worden verleend. 
 

8. Gemeente 
Leusden 

a) U heeft in april 2005 aangegeven om, 
voor de totstandkoming van één 
provinciale woningmarkt, het 
aanwijzingstraject te starten. De Ontwerp 
beleidsregels maken hier onderdeel vanuit. 
De destijds aangegeven motivatie 
(keuzevrijheid en verminderde 
regelgeving) past niet binnen de 
Huisvestingswet.   
 

b) De gemeente functioneert binnen de 
regionale woningmarkt Eemland, hier is 
sprake van samenhangend beleid. De 
opschaling van de woningmarkt tot de 
provincie Utrecht is volstrekt willekeurig, 
zeker gezien de sterke relaties van 
Eemland met delen van Gelderland 

a) Wij hebben in de genoemde brief niet aangegeven een 
“aanwijzingstraject” te starten, de Ontwerp beleidsregels maken 
hier dan ook geen deel vanuit.  In de brief van april 2005 maken  
wij kenbaar te starten met de voorbereidingen van het opstellen van 
beleidsregels op basis van artikel 61 van de Huisvestingswet. Pas 
als een bestuurorgaan niet overeenkomstig de (door PS vast te 
stellen) beleidsregels handelt, kunnen en zullen wij gebruik maken 
van onze aanwijzingsbevoegdheid op basis van artikel 64 van de 
Huisvestingswet. Provinciale staten kunnen beleidsregels 
vaststellen indien er gebrek is aan samenhang tussen het door de 
gemeenten gevoerde beleid. Wij zijn van mening dat dit in de 
huidige situatie het geval is. Verder verwijzen wij graag naar de 
antwoorden op zienswijzen 6a en 2a.  
 
b) Wij verwijzen voor beantwoording van deze zienswijze naar de 

antwoorden op zienswijze 6a en 6b van het Gewest Eemland. 
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(Nijkerk en Scherpenzeel) en Noord-
Holland (Blaricum en Laren) en Utrecht 
(Eemnes).  
 
c) Op basis van de conclusies van het 
RIGO-onderzoek blijft de gemeente van 
mening dat er verdringing van 
woningzoekenden in de regio Eemland zal 
plaatsvinden.  
 
d) Vooral door toepassing van de 
provinciale voorbeeld verordening zal 
verdringing plaatsvinden, dit door de 
regels omtrent passendheid en urgentie.  
 
e) Er zijn veel vragen onbeantwoord 
gebleven ten aanzien van onderdelen van 
de voorbeeld verordening, en de 
ontbrekende motivering daarvoor, dat de 
gemeente een inhoudelijke discussie op 
zijn plaats vindt. Ook over de uitvoering 
en de financiering van de voorbeeld 
verordening zijn nog vragen.  
 

f) De gemeente komt tot slot tot de 
conclusie dat één provinciale woningmarkt 
en het gebruik van de provinciale 
voorbeeld verordening ongewenst is. 

 

c) Het genoemde onderzoek is uitgevoerd door een gerenommeerd 
en onafhankelijk onderzoeksbureau. De conclusies uit dit 
onderzoek zijn helder en eenduidig. Deze conclusies zijn en blijven 
voor ons leidend; per saldo zal er slechts in beperkte mate instroom 
van woningzoekenden plaats vinden in het Gewest Eemland 
 
d) De voorbeeld verordening ligt niet ter inspraak, deze is al voor 
een reactie aan u verstuurd in mei 2005. De beleidsregels regelen 
alleen de toegang tot de woningmarkt voor alle woningzoekenden, 
niet het systeem van verdeling. 
 
e) De voorbeeld verordening ligt niet ter inspraak, deze is al voor 
een reactie aan u verstuurd in mei 2005. De beleidsregels regelen 
alleen de toegang tot de woningmarkt voor alle woningzoekenden, 
niet het systeem van verdeling. Daarnaast zijn wij van mening dat u 
op diverse momenten (zowel in ambtelijk als bestuurlijk overleg) 
voldoende gelegenheid hebt gehad om met ons over de inhoud te 
discussiëren. Als u besluit aansluiting te zoeken bij de voorbeeld 
verordening, willen wij graag samen met u bekijken op welke wijze 
wij een bijdrage kunnen leveren in de ondersteuning.  
 
f) Één provinciale woningmarkt vergroot de keuzemogelijkheden 
van woningzoekenden, dit vinden wij per definitie een vooruitgang, 
en dus wenselijk. De voorbeeld verordening ligt nu niet ter inspraak 
aangezien wij deze niet dwingend aan u op leggen.  
 

9. Gemeente 
Rhenen 
 

a) De hoofdlijnen van de ontwerp 
beleidsregels geven voor de gemeente 
geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.  
 
b) De kern Achterberg (1190 inwoners) 
komt niet voor op de lijst met kernen die 
lokale voorrang mogen geven, omdat zij 
een te grote uitbreidingcapaciteit heeft. 
Inmiddels is het  overgrote deel van deze 
capaciteit gerealiseerd en moet de 
daadwerkelijk nog aanwezige capaciteit, 
rekening houdend met het actuele 
inwonertal en woningvoorraad, worden 
teruggebracht tot 4,4%. Hiermee valt de 
kern onder de gehanteerde grens van 7,7%. 
Om deze reden zou Achterberg aan de lijst 
moeten worden toegevoegd.  
 
c) De kern Elst (3940 inwoners) komt niet 
voor op de lijst met kernen die lokale 
voorrang mogen geven, omdat zij meer 
dan 2000 inwoners heeft. De 
uitbreidingscapaciteit ligt wel onder de 
gehanteerde grens. Binnen WERV wordt 
gewerkt aan één gezamenlijke 
verordening, waarin de Gelderse kernen 
toestemming hebben om een grens van 
5000 inwoners te hanteren voor lokale 
voorrang. Om geen scheefheid te creëren 
binnen WERV vraagt de gemeenten de 
grens voor ‘kleine kernen’ op te hogen.  
 

a) Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan. 
 

b) Bij de bepaling van de capaciteit tot uitbreiding van de 
woningvoorraad is uitgegaan van de gegevens zoals die officieel bij 
ons bekend zijn. Het door de gemeente aangevoerde argument dat 
de reëel nog aanwezige capaciteit naar beneden moet worden 
bijgesteld, en dat de kern Achterberg (rekening houdend met het 
actuele inwonertal en woningvoorraad) daarom lokale voorrang zou 
mogen toepassen, vinden wij gegrond. Wij zullen de Ontwerp 
beleidsregels op dit punt aanpassen. 
 

c)  De grens voor ‘kleine kernen’ hebben wij bij de Ontwerp 
beleidsregels gehandhaafd op 2000 inwoners, zoals dat ook in de 
Beleidsregels Huisvestingswet 2003 het geval was. Het argument 
om geen scheefheid binnen WERV te creëren en de grens voor 
kleine kernen  op te hogen vinden wij gegrond. Kijkend naar andere 
ontvangen zienswijzen, zullen wij de grens echter niet ophogen tot 
5000 zoals de gemeenten voorstelt, maar tot 4000 inwoners. Dit zal 
voor de uitwerking in de gemeente Rhenen geen verschil maken. 
De kern Elst wordt aan de lijst met kernen die lokale voorrang 
mogen toepassen worden toegevoegd.  
 

10. Samen-
werking 
Utrecht West 

a) Voor de regio Utrecht-West (SUW) is 
het stellen van regionale binding geen 
issue, voorzover dit nog niet in de 

a) Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan. 
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(SUW) 
 

verordeningen is opgenomen gebeurt dit 
op korte termijn. 
 
b) Ten aanzien van de procedure merkt 
SUW op dat de provincie zelfstandig, 
zonder de gemeenten erbij te betrekken, 
een evaluatie van de voorrangsregel kleine 
kernen heeft uitgevoerd. In de verleende 
toestemming is echter steeds vermeld dat 
de gemeente, na het verlopen van de 
toestemming, zélf een evaluatie zou 
moeten uitvoeren om opnieuw in 
aanmerking te komen voor toestemming. 
SUW stemt wel in met de conclusie van de 
evaluatie: de voorrangsregel is een succes.  
 

c) SUW betreurt het ten zeerste dat de 
50%-regeling (NB zoals deze gehanteerd 
wordt door de gemeente Montfoort; 
vrijkomende woningen in de kernen 
worden om-en-om aan kernbewoners en 
reguliere woningzoekenden toegewezen.) 
niet betrokken is bij de evaluatie. 
 
d) U geeft met de Ontwerp beleidsregels 
aan dat er behalve voor kleine kernen ook 
voor gemeenten met beperkte 
bouwmogelijkheden een 
verdringingseffect bestaat, wat SUW 
beaamt. In de motivering wordt verwezen 
naar de Huisvestingswet (NB voor het 
hanteren van het criterium van beperkte 
bouwmogelijkheden); SUW kan dit niet 
plaatsen aangezien er geen recente 
wijzigingen in deze wet zijn geweest.  
 

e) In het Streekplan 2005-2015 wordt 
nadrukkelijk op de beleidsregels van 2004 
ingegaan. Het getuigt niet van 
consistentheid dat u daar nu van afwijkt. 
 
f) De gekozen grens voor ‘beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden’ is volstrekt 
willekeurig en in de definitie mist de link 
naar het bovengemeentelijk beleid. Tevens 
moet een link met de Nota Ruimte gelegd 
worden.  
 

g) U geeft aan dat de effectieve werking 
van de nieuwe voorrangsregel (in de ter 
inzage liggende beleidsregels) geen 
verschil oplevert t.o.v. de huidige 
voorrangsregel voor kleine kernen. Het 

 

b) Het is juist dat in de verleende toestemmingen gemeld is dat 
gemeenten na het verlopen van de toestemming een evaluatie uit 
moesten voeren om eventueel opnieuw toestemming te kunnen 
krijgen. Daarbij werd uiteraard uitgegaan van het op dat moment 
geldende beleid. De Ontwerp beleidsregels vormen nieuw beleid, 
waar de voorrangsregel kleine kernen in is opgenomen. Om dit op 
een verantwoorde manier te doen was evaluatie van de 
voorrangsregel nodig. De verleende toestemmingen waren echter 
nog niet verlopen waardoor deze evaluatie niet van gemeenten 
verwacht kon worden. De gebruikte gegevens zijn verkregen van 
Woningnet, die in uw regio de woonruimteverdeling uitvoert. Wij 
hebben een statistische evaluatie uitgevoerd waarbij wij vertrouwen 
op deze cijfers. De evaluatie gaf geen aanleiding voor grote 
aanpassingen in de voorrangsregel. Daarbij komt door de  Ontwerp 
beleidsregels de noodzaak om aparte toestemming te vragen te 
vervallen, de evaluatie van de gemeente was juist voor deze 
hernieuwde aanvraag nodig.  
 
c) De genoemde regeling maakt geen onderdeel uit van de 
Beleidsregels Huisvestingswet provincie Utrecht 2004 
(voorrangsregel kleine kernen). Om deze reden is deze regeling niet 
meegenomen in de evaluatie van de genoemde beleidsregels. 
 

d) De Huisvestingswet is op dit punt inderdaad niet gewijzigd. De 
wet geeft aan dat een gemeente lokale voorrang mag geven binnen 
de gemeente als geheel of een kern als er beperkte mogelijkheden 
zijn tot uitbreiding van de woningvoorraad (artikel 13b). Dit was 
ook van toepassing bij de Beleidsregels Huisvestingswet provincie 
Utrecht 2004 (voorrangsregel kleine kernen). Wij zijn er bij de 
voorrangsregel kleine kernen uit 2004 van uitgegaan dat kleine 
kernen per definitie beperkte bouwmogelijkheden hebben. In de ter 
inspraak liggende Ontwerp beleidsregels wordt de voorrangsregel 
verbreed naar gemeenten als geheel. Hierbij is het uitgangspunt de 
bouwmogelijkheden per gemeente te beoordelen. De 
bouwcapaciteit is bepaald aan de hand van het Streekplan 2005-
2015. Er is voor gekozen deze specifieke beoordeling ook op kleine 
kernen toe te passen. Hiervoor zijn wij uitgegaan van de Nota 
capaciteit woningbouwlokaties 2005. 
 
e) Wij zijn van mening dat de feitelijke werking van de 
voorrangsregel in kleine kernen niet verandert door de Ontwerp 
beleidsregels. Wij wijken op dit punt dan ook niet af van de inhoud 
van het Streekplan. 
 
f) De Huisvestingswet geeft geen definitie voor “beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden” en biedt de ruimte deze afweging op 
provinciaal niveau te maken. Wij hebben dit gedaan op basis van de 
capaciteit zoals die is aangegeven in het Streekplan. Hier ligt dan 
ook de link met het bovengemeentelijk ruimtelijk beleid. Het feit 
dat de Nota Ruimte sommige gemeenten beperkt tot bouwen voor 
een “migratie saldo nul”, neemt niet weg dat de capaciteit zoals 
opgenomen in het Streekplan (veelal op inbreidingslokaties) 
beschikbaar is voor woningbouw.  
 
g) De effectieve werking van de voorrangsregel in kleine kernen zal 
niet veranderen, aangezien het percentage van 30% betrekking 
heeft op het totale aanbod in de gemeente als geheel waar de kern 
deel vanuit maakt. Ter illustratie een fictief rekenvoorbeeld:  In 
kleine kern X komen jaarlijks 2 woningen vrij. In de oude regeling 
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SUW is het hier niet mee eens. De huidige 
voorrangsregel valt buiten lokaal 
maatwerk en is van toepassing op 100% 
van het aanbod. De voorrangsregel in de 
Ontwerp beleidsregels valt wél onder 
lokaal maatwerk en is zodoende beperkt 
tot 30% van het aanbod. Er blijft 
vervolgens weinig tot geen ruimte over om 
ander lokaal maatwerk (bijvoorbeeld ten 
behoeve van doorstroming) toe te passen. 
De voorrangsregel moet daarom buiten het 
lokaal maatwerk vallen. 
 

h) Indien u vasthoudt aan het 
onderbrengen van de voorrangsregel onder 
lokaal maatwerk dient dit fors verruimd te 
worden tot minimaal 50%.  
 
i) De gemeente Abcoude vraagt concreet 
hoeveel ruimte de genoemde 
uitzonderingsclausule op basis van artikel 
3:84 biedt en hoe met aanvragen op basis 
van deze clausule wordt omgegaan.  
 

j) Het SUW is verbaasd dat de definitie 
van kleine kern beperkt blijft tot een 
inwonertal van 2000. De gemeente pleit 
ervoor deze grens op te hogen tot 4000. 
Deze kernen konden op basis van de 
huidige voorrangsregel via een zware 
procedure nl. ook in aanmerking komen 
voor de voorrangsregel maar vallen nu bij 
de Ontwerp beleidsregels buiten de boot. 
Hierdoor zou tevens aangesloten worden 
bij het provinciale project voor de 
leefbaarheid in kleine kernen. 
 
k) Voor de gemeente Lopik pakt de 
nieuwe voorrangsregeling per definitie niet 
gunstig uit. Zij mogen dan wel in de 
gehele gemeente lokaal toewijzen binnen 
het lokaal maatwerk maar de gemeente 
wordt beperkt doordat het percentage 
beperkt is tot 30%. In de oude situatie zou 
de gemeente alleen al in de kernen 30 
woningen met voorrang mogen toewijzen, 
in de nieuwe situatie zouden in de 
gemeente als geheel slechts 25 woningen 
met lokale voorrang mogen toewijzen. Dit 
is een forse teruggang.  
 

mochten deze beiden met voorrang lokaal worden aangeboden. 
Onder de Ontwerp beleidsregels zal nu gekeken worden naar het 
totaal aantal vrijkomende woningen in de gemeente Y als geheel 
waar kern X toe behoort. Stel dat in gemeente Y jaarlijks 50 
woningen aangeboden worden, dan mag op 30% hiervan, dus op 15 
woningen, lokaal maatwerk worden toegepast. De 2 vrijkomende 
woningen in kern X kunnen met lokale voorrang worden 
toegewezen, maar maken wel deel uit van de 15 woningen lokaal 
maatwerk. Er blijven dus 13 woningen over waarvoor gemeente Y 
lokaal maatwerk kan toepassen en in kern X is nog steeds100% van 
de woningen met lokale voorrang toegewezen. Dit levert dus 
effectief geen verandering op in de werking van de voorrangsregel. 
Daarnaast blijft er naar onze mening voldoende ruimte over voor 
lokaal maatwerk. Wel is het zo dat binnen de Ontwerp beleidsregels 
de keuze hóe het lokaal maatwerk wordt ingezet bij de gemeenten 
ligt. De voorrangsregel waarmee naast kleine kernen ook 
gemeenten met beperkte bouwmogelijkheden lokaal voorrang 
kunnen geven is een essentieel onderdeel van het lokaal maatwerk. 
Het voorstel de voorrangsregel hier buiten te laten vallen is voor 
ons dan ook onacceptabel. Binnen het maatwerk kunnen 
verschillende vormen van maatwerk c.q. instrumenten overigens 
ook gecombineerd worden; bijvoorbeeld loten voor lokale starters 
of voorrang voor lokale senioren die doorstromen.  
 
h) Voor beantwoording van deze zienswijze verwijzen wij naar het 
antwoord op zienswijze 13, waarbij de gemaakte opmerkingen ook 
voor de gemeenten binnen SUW gelden. 
 

i) Deze uitzonderingsclausule houdt in dat ons college een 
gemeente in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming kan geven 
om in een specifieke situatie, op basis van zwaarwegende 
argumenten, (tijdelijk) af te wijken van de beleidsregels. Deze 
situaties zullen elk afzonderlijk inhoudelijk worden beoordeeld, 
waarbij de genoemde ‘onevenredige benadeling in verhouding tot 
de doelen’ doorslaggevend is. Met deze uitzonderingen wordt zeer 
terughoudend omgegaan. 

j) De door het SUW geuite argumenten achten wij gegrond en 
passen de beleidsregels overeenkomstig aan. Hierbij blijven wij wel 
het uitgangspunt van de Huisvestingswet hanteren, namelijk dat 
ook deze kernen alleen in aanmerking komen als zij beperkte 
bouwmogelijkheden hebben. 
 

k) Volgens de door ons uitgevoerde evaluatie komen in de 4 kernen 
van Lopik tot 2000 inwoners jaarlijks totaal zo’n 9 woningen vrij. 
In de kern Benschop, met 2440 inwoners, ligt dit aantal beduidend 
hoger; het gaat hier om ruim 20 woningen. Dit is een  uitzonderlijk 
hoog aantal voor een kleine kern. De gemeente Lopik mag in de 
nieuwe situatie inderdaad ca. 25 woningen met lokale voorrang 
toewijzen, waarmee zij aan het maximum van lokaal maatwerk 
zitten. Wij wijzen er echter op dat binnen het maatwerk kunnen 
verschillende doelen ook gecombineerd worden; bijvoorbeeld loten 
voor lokale starters of voorrang voor lokale senioren die 
doorstromen.  
Wij zijn voor deze specifieke situatie bereid met de gemeente Lopik 
in overleg te treden over de achtergronden en mogelijk oplossingen 
voor dit probleem. Zo vragen wij ons af of het hoge aanbod van 
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l) De kern Nieuwer ter Aa (Breukelen) 
heeft weliswaar een woningbouwlokatie 
maar de planvorming verkeert nog in een 
zeer pril stadium en realisatie is korte 
termijn is discutabel. SUW pleit er voor 
deze kern op te nemen in de lijst voor de 
nieuwe voorrangsregel. 
 
m) De kernen Waverveen en Amstelhoek 
(De Ronde Venen), beide met minder dan 
2000 inwoners, komen om onduidelijke 
redenen niet voor op de lijst voor de 
nieuwe voorrangsregel. Er is in deze 
kernen geen sprake van ‘harde’ 
bouwcapaciteit. SUW pleit ervoor deze 
kernen wel op te nemen.  
 

n) De kern Kockengen (Breukelen) staat 
niet op de lijst voor de voorrangsregel 
omdat zij meer dan 2000 inwoners heeft, 
maar heeft geen mogelijkheden tot 
bouwen.  SUW pleit ervoor deze kern toe 
te voegen aan de lijst. 
 
o) De kern Linschoten (Montfoort) heeft 
volgens u een te hoge 
uitbreidingscapaciteit. Deze plannen zijn 
echter gewijzigd en het aantal te bouwen 
woningen is naar beneden bijgesteld. Met 
de actuele cijfers valt de gemeente met een 
percentage van 7% onder de gestelde grens 
voor beperkt bouwen. 
 
p) De kern Kamerik (Woerden) heeft 
volgens u een te hoge bouwcapaciteit om 
van de voorrangsregel gebruik te mogen 
maken. Het grootste deel van deze 
capaciteit bestaat echter uit een lokatie 
waar een woonzorgcomplex gerealiseerd 
wordt, waar toewijzing plaatsvindt aan een 
specifieke doelgroep op basis van een 
zorgindicatie. Deze capaciteit zou 
zodoende buiten de berekeningen moeten 
worden gehouden.  
 
q) In de beleidsregels geeft u aan dat na 
vaststelling besloten wordt over alle 
verleende toestemmingen op basis van 
artikel 13a en 13b van de Huisvestingswet. 
Het SUW verzoekt u met klem de 
verleende toestemmingen voor het mogen 
toepassen van voorrangsregel kleine 
kernen niet in te trekken. Al deze 
toestemmingen zijn eindig en lopen 
binnenkort automatisch af. Het SUW 
verzoekt u hier nu duidelijkheid over te 
verschaffen.  
 
r) De gemeenten binnen SUW hebben 
momenteel nieuwe 
Huisvestingsverordeningen in 

woningen in Benschop in ‘03/’04 een gevolg is van een specifieke 
eenmalige situatie zoals de oplevering van een nieuw complex, of 
dat dit hoge aanbod structureel is.  
 
l) De genoemde lokatie is expliciet genoemd in het streekplan. Hier 
wordt ook vermeld dat, indien de lokatie niet haalbaar blijkt, voor 
de woningbouw d.m.v. de “touwtjesmethode” een alternatieve 
lokatie wordt gezocht. Bouwcapaciteit is dus hoe dan ook 
aanwezig. Wij achten de bezwaren van de gemeente ongegrond en 
zien geen aanleiding de beleidsregels aan te passen. 
 

m) Als uitgangspunt is de kernenlijst van het CBS per 1-1-12005 
gebruikt, de kern Waverveen komt hier niet op voor. Aangezien de 
kern beperkte bouwmogelijkheden heeft zal deze alsnog 
opgenomen worden in de lijst voor de voorrangsregel. De kern 
Amstelhoek is niet opgenomen omdat hier volgens onze gegevens 
bouwcapaciteit aanwezig was. De door SUW aangevoerde 
argumenten over het ontbreken van hardheid van de capaciteit 
achten wij gegrond en ook deze kern zal aan de lijst worden 
toegevoegd. 
 
n) Zoals opgemerkt bij punt j zullen wij de grens voor kleine 
kernen ophogen tot 4000 inwoners. Wij zullen Kockengen 
toevoegen aan de lijst.  
 

o) De door het SUW geuite argumenten achten wij gegrond en 
passen de beleidsregels overeenkomstig aan. Wij zullen Linschoten 
toevoegen aan de lijst voor de voorrangsregel. 
 

p) De door het SUW geuite argumenten achten wij gegrond en 
passen de beleidsregels overeenkomstig aan. Wij zullen Kamerik 
toevoegen aan de lijst voor de voorrangsregel. 
 

q) Over de verleende toestemmingen zullen wij een apart besluit 
nemen. Wij doelen met de genoemde beleidsregel met name op het 
intrekken van de verleende toestemmingen voor regionale binding 
in de verschillende sub-regio’s. Over de (eindige) toestemmingen 
voor toepassing van de voorrangsregel kleine kernen zullen wij ons 
nader beraden. 
 

r) Wij hopen dat u, door de wijzigingen zoals hierboven 
aangegeven, uw mening in positieve zin bij kan stellen. 
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voorbereiding, hierin is lokaal maatwerk 
opgenomen met de voorrangsregel beperkt 
bouwen om hier z.s.m. gebruik van te 
kunnen maken. Op dit moment staan zij 
echter niet volledig achter de uitwerking 
van de voorrangsregel. 
 

11. Gemeente 
Soest 

a) De gemeente deelt mede dat zij zich 
volledig aan de gezamenlijke reactie van 
het Gewest Eemland conformeert. 
 
b) De gemeente behoudt zich het recht 
voor om bij eventuele wijzigingen tijdens 
het vervolgtraject naast een gezamenlijke 
reactie van het Gewest Eemland ook als 
gemeente Soest te kunnen reageren. 
 

a) Voor beantwoording van de zienswijzen van het Gewest 
Eemland zie de zienswijze met volgnummer 6. 
 

b) De Openbare Voorbereidingsprocedure is op 21 juni jl. 
afgelopen. Bij wijze van uitzondering is de bestuurscommissie 
volkshuisvesting van het Gewest Eemland in de gelegenheid 
gesteld om in augustus 2006 een aanvulling te geven op de  
ingediende zienswijze. Dit om de uitkomsten van het bestuurlijk 
overleg van 8 juni jl. binnen de bestuurscommissie te kunnen 
bespreken en naar aanleiding daarvan de standpunten eventueel bij 
te stellen. Wij gaan er vanuit dat een aanvullende reactie in 
augustus tussen de verschillende gemeenten wordt afgestemd.  
 

12. Gemeente 
Utrecht 

a) De beleidsregels, met name regel 3, zijn 
een belangrijke stap om provinciale 
bindingseisen te realiseren. De gemeente 
dringt er op aan te bewerkstelligen dat dit 
door alle gemeenten zo spoedig mogelijk 
wordt overgenomen. 
 
b) De gemeente kan niet instemmen met 
de beleidsregel die bepaald dat sommige 
gemeenten (binnen het BRU) lokale 
voorrang mogen geven. Dit zal de 
keuzevrijheid van woningzoekenden 
verder beperken. Tevens komt dit de 
solidariteit tussen gemeenten niet ten 
goede.   
 
c) De gemeente pleit wel voor de 
mogelijkheid van gerichte toewijzing aan 
lokale woningzoekenden voor alle 
gemeenten, wanneer daarmee de 
leefbaarheid en/of doorstroming gediend 
is. Het argument van verdringing moet 
hierdoor vervangen worden. 
 

a) Wij delen de mening van de gemeente en zullen er op toezien dat 
de beleidsregels door alle Utrechtse gemeenten nageleefd worden. 
 

b) De lokale voorrang geldt voor slechts 12 van de 29 gemeenten 
binnen de provincie (waarvan 5 binnen het BRU), en binnen deze 
gemeenten is de voorrang slechts op een beperkt deel (30%) van het 
aanbod van toepassing. Wij zijn van mening dat het deel van het 
aanbod dat toegankelijk is voor overige woningzoekenden 
voldoende blijft.  
 

c) Voor beantwoording van deze zienswijze verwijzen wij naar het 
antwoord op zienswijze 3e. 
 

13. Gemeente 
Utrechtse 
Heuvelrug 

De gemeente pleit voor ophoging van het 
percentage Lokaal Maatwerk voor het 
deelgebied Zuidoost Utrecht. Volgens het 
RIGO-rapport heeft de regio Zuidoost de 
grootste nadelige effecten ondervonden 
van de eerdere vergroting van de 
woningmarkt. De bouwmogelijkheden zijn 
daarbij beperkt en de mogelijkheden die er 
wel zijn, zijn moeilijk te realiseren, zoals 
ook aangegeven in het rapport van de 
Commissie Bouwstagnatie. Het verruimen 
van de toewijzingsmogelijkheden voor 
lokaal woningzoekenden is daarom 
onontbeerlijk en moet verder gaan dan de 
huidige 30%. 

Het principe van Lokaal Maatwerk is ontstaan als “tegenhanger” 
van het streven naar zoveel mogelijk gelijke regelgeving. Voor het 
overgrote deel, 70%, van het aanbod gelden in een zo groot 
mogelijk gebied zoveel mogelijk gelijke regels, maar gemeenten 
kunnen voor 30% van het aanbod een andere invulling geven aan 
de verdeling. Als tegenwicht voor uniforme regelgeving kunnen 
gemeenten binnen het maatwerk inspelen op de lokale situatie, 
onder andere door middel van andere verdelingsmodellen (optie, 
loting), aanvullende passendheidseisen en voor sommige 
gemeenten d.m.v. lokale toewijzing. Het percentage van 30% voor 
Lokaal Maatwerk is bepaald tijdens de voorbereidingen van de 
voorbeeld huisvestingsverordening provincie Utrecht, o.a. in een 
werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties en 
huurders. Ook de regio Zuidoost werd in deze werkgroep 
vertegenwoordigd. De voorbeeld Huisvestingsverordening is u 
vervolgens in mei 2005 voor commentaar toegezonden. Geen van 
de voormalige gemeenten die zijn opgegaan in Utrechtse 
Heuvelrug, en overigens ook geen enkele andere gemeente, heeft 
toen kenbaar gemaakt bedenkingen te hebben bij het voorgestelde 
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percentage voor lokaal maatwerk. 
Verruiming van het percentage voor lokaal maatwerk, dat in 
sommige gemeenten voor lokale toewijzing mag worden gebruikt, 
past niet binnen ons streven naar één provinciale woningmarkt met 
gelijke regelgeving. Een groter deel van het aanbod in sommige 
gemeenten zou dan tenslotte worden afgesloten voor niet-lokale 
woningzoekenden en kan via andere regels worden verdeeld. 
Hierdoor wordt de situatie minder transparant voor de verschillende 
woningzoekenden en neemt de keuzevrijheid af. Een percentage 
van 30% is voor ons het maximaal toelaatbare. Wij zien dan ook 
geen aanleiding de Ontwerp beleidsregels op dit punt aan te passen. 
 

14. Gemeente 
Woudenberg 
 

a) In de gemeente Woudenberg bestaat 
geen bestuurlijk draagvlak voor een 
provinciale woningmarkt. Door de 
gekozen wijze van inspraak is er 
onvoldoende mogelijkheid gegeven om 
mee te denken over de wijze van invulling. 

b) De gemeente maakt bezwaar tegen de 
verplichte vervanging van regionale door 
provinciale bindingseisen zonder dat hier 
een goede aanvullende regeling tegenover 
staat.  
 

c) De provincie streeft naar maximale 
keuzevrijheid en gelijke regelgeving. 
Verplichte provinciale binding draagt niet 
bij aan het streven naar zoveel mogelijk 
gelijke en verminderde regelgeving.  
Aangezien het BRU een nieuwe 
verordening vast zal stellen én provinciale 
binding verplicht wordt gesteld via 
beleidsregels én er een WERV-
uitzondering geldt zal de woningmarkt niet 
doorzichtiger maken. Waarom wordt er 
niet gekeken naar een logischer keuze van 
de grenzen? 
 

a) Wij vinden het zeer jammer dat er geen bestuurlijk draagvlak is 
voor een provinciale woningmarkt.  
De gevolgde wijze van inspraak is wettelijk vastgelegd en de 
gemeente Woudenberg heeft niet minder mogelijkheden gekregen 
zich uit te spreken over het gevormde beleid dan andere gemeenten. 
Het Gewest Eemland is vertegenwoordigd geweest in de 
provinciale werkgroep woonruimteverdeling waar de uitgangpunten 
van het beleid zijn besproken. Vervolgens heeft er bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden waarin handreikingen zijn gedaan aan het 
Gewest om nauw betrokken te worden bij het onderzoek naar de 
mogelijke effecten van provinciale binding. Dit aanbod is 
afgewezen. Wij gaan er vanuit dat vertegenwoordigers van het 
Gewest Eemland ook de gemeente Woudenberg vertegenwoordigen 
en zijn van mening dat u zodoende voldoende betrokken bent 
geweest bij de gedachtevorming ter voorbereiding op het beleid.  
 
b) De gemeente stelt dat er geen goede aanvullende regeling 
tegenover de verplichte provinciale binding staat. Wij zijn het 
hiermee niet eens, er is juist zorgvuldig omgegaan met 
mogelijkheden voor gemeenten om ‘iets extra’s’ voor de eigen 
inwoners te doen als tegenhanger voor openstelling van de markt. 
Hierbij hebben wij ons wel aan de regels van de Huisvestingswet te 
houden. Deze biedt gemeenten alleen de mogelijkheid lokaal toe te 
wijzen, als er sprake is van beperkte mogelijkheden tot uitbreiding 
van de woningvoorraad. Dit is dan ook het uitgangspunt geweest bij 
het opstellen van de voorrangsregel. Deze voldoet naar ons idee in 
voldoende mate als ‘aanvullende maatregel’ waar de gemeente op 
doelt, en wij zien geen reden de Ontwerp beleidsregels op dit punt 
aan te passen. 
 
c) Zoals de gemeente zelf ook al aangeeft staat een zo groot 
mogeljke keuzevrijheid voor woningzoekenden voor ons voorop: 
elke woningzoekende met binding aan de provincie moet binnen de 
provincie grens kunnen wonen waar hij of zij wil. Het heeft onze 
duidelijke voorkeur dat binnen deze provinciale woningmarkt 
gelijke regelgeving bestaat, aangezien dit voor duidelijkheid voor 
woningzoekenden zal zorgen. Echter, dit stellen wij niet verplicht. 
De toegang tot de woningmarkt vinden wij van een dergelijk groot 
belang dat we dit door middel van beleidsregels verplicht stellen.  
De door de gemeente genoemde BRU verordening staat niet in 
contrast met de voorgenomen provinciale binding. Sterker nog, de 
BRU verordening komt inhoudelijk overeen met de provinciale 
voorbeeld verordening en hanteert dus al provinciale binding. De 
WERV-uitzondering zorgt naar ons idee ook niet voor 
onduidelijkheid, de uitzondering is helder, eenvoudig en 
wederkerig waardoor er per saldo voor woningzoekenden met 
provinciale binding niets verandert. Wij hebben al in een eerder 
stadium aangegeven dat het wat ons betreft niet bij de WERV-
uitzondering alleen hoeft te blijven. Wij staan open om, op basis 
van goede argumenten en uiteraard met instemming van de 
betreffende gemeenten en provincies, de mogelijkheden te bekijken 
om meer van deze uitzonderingen (bijvoorbeeld met Scherpenzeel), 
te bekijken. Onze bevoegdheden reiken tot aan de provinciegrens 
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d) De gemeente kan zich vinden in het 
uitgangspunt van regionale urgentie, maar 
deze keuze strookt niet met het provinciale 
streven naar transparantie. 
 

e) De gemeente Woudenberg mist in de 
beleidsregels aandacht voor de eerste 
toewijzing van nieuwbouwwoningen. 
Hierbij spelen meer belangen een rol dan 
bij reguliere toewijzing. Tevens is er geen 
aandacht voor reeds gemaakte afspraken 
bij toewijzing van reeds lopende 
nieuwbouwprojecten.  
 

f) Er is aangegeven dat de 
Huisvestingsverordeningen getoetst zullen 
worden aan de provinciale 
voorbeeldverordening. Er blijkt niet op 
welke punten getoetst zal worden. De 
huidige verordening van de gemeente 
Woudenberg wijkt in grote mate af van de 
voorbeeldverordening.  
 

g) Uit de voorbeeldverordening wordt niet 
duidelijk hoe het college van GS de 
praktische uitvoerbaarheid ziet.  
 

en dit is als uitgangspunt voor ons dus de meest logisch (en 
juridisch mogelijk) te hanteren grens. 
 
d) Van urgentie is sprake in een absoluut noodgeval en is zodoende 
een uitzonderingssituatie. De vertegenwoordigers van regio’s, 
gemeenten, corporaties, en huurders hebben in het voorbereidende 
traject aangegeven dat deze uitzonderingssitutaie bij voorkeur moet 
worden opgelost in de sub-regio waar deze onstaan is. Een reden 
hiervoor is ook dat, zolang er nog geen sprake is van gelijke 
regelgeving, er in verschillende sub-regio’s andere criteria voor 
urgentie gelden. Het is onwenselijk dat een sub-regio die door 
strenge criteria de urgentie weet te beperken, urgenten moet 
huisvesten van een sub-regio die urgentiecriteria minder streng 
hanteert. De uitzonderingspositie voor urgenten vormt naar onze 
mening niet voor onduidelijkheden. De omvang van deze sub-regio 
kan de gemeenten overigens zelf bepalen in haar verordening. De 
opmerking is voor ons geen aanleiding de Ontwerp beleidsregels te 
wijzigen. 
 
e) Het klopt dat er in de beleidsregels geen expliciete aandacht is 
voor de eerste toewijzing van nieuwbouwprojecten. De 
beleidsregels voorzien wel in een voorrangsregel voor gemeenten 
met beperkte mogelijkheden tot uitbreiding van de voorraad. Zij 
kunnen tot 30% van het vrijkomende aanbod met voorrang lokaal 
toewijzen. In de praktijk zal deze ruimte veel gebruikt worden voor 
toewijzing van nieuwbouwwoningen. Wij geven de gemeenten de 
ruimte zelf deze afweging te maken. Voor toestemming voor lokale 
toewijzing, al dan niet voor nieuwbouwprojecten, zijn wij 
gebonden aan de voorwaarden die de Huisvestingswet stelt: 
beperkte mogelijkheden tot uitbreiding van de woningvoorraad. 
Niet alle gemeenten voldoen hieraan, en er kan dus geen algemene 
toestemming worden verleend.  
De gemeente geeft daarnaast aan een overgangsbepaling ten 
aanzien van reeds gemaakte afspraken bij de toewijzing van 
lopende nieuwbouwprojecten te missen. Er is in de toelichting van 
de beleidsregels een regeling op basis van de Algemene Wet 
Bestuursrecht opgenomen waarmee kan worden afgeweken van de 
beleidsregels indien de gevolgen voor belanghebbenden 
onevenredig in verhouding staan tot de te dienen doelen. In zeer 
uitzonderlijke gevallen kunnen wij een gemeente toestemming 
geven op bepaalde onderdelen tijdelijk van de beleidsregels af te 
wijken. Dit zal per situatie beoordeeld worden. 
 
f) De hoofdpunten van de provinciale voorbeeldverordening zijn als 
bijlage (bijlage 4) toegevoegd aan de beleidsregels. Dit zijn de 
hoofdlijnen waarop getoetst wordt. Daarnaast is de volledige 
voorbeeld verordening u in oktober 2005 toegestuurd en zodoende 
integraal bij u bekend. Huisvestingsverordeningen moeten op basis 
van de Huisvestingswet na vaststelling aan ons worden voorgelegd. 
De voorbeeld verordening geeft aan hoe wij de 
woonruimteverdeling idealiter geregeld zouden zien, hier toetsen 
wij dus ook aan. Deze voorbeeld verordening is echter niet 
dwingend. Wij zullen gemeenten er wel dringend op wijzen 
aansluiting hierbij te zoeken, maar – zolang er binnen de kaders van 
de Huisvestingswet en de geldende beleidsregels gehandeld wordt -  
dit niet opleggen.  
 
g) De voorbeeld verordening ligt niet ter inspraak, deze is al voor 
een reactie aan u verstuurd in mei 2005. De beleidsregels regelen 
alleen de toegang tot de woningmarkt voor alle woningzoekenden, 
niet het systeem van verdeling.  
Om wel kort op de opmerking in te gaan: woningzoekenden met 
binding aan de provincie moeten zich kunnen inschrijven om voor 
een woning in aanmerking te komen, ongeacht het systeem 
waarmee de betreffende gemeente werkt.  
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h) Indien de gemeente zich aansluit bij de 
voorbeeld verordening zouden 
woningzoekenden in Woudenberg zich 
opnieuw in een nieuw 
woonruimteverdelingssyteem moeten 
verdiepen. Daarnaast vergt dit veel tijd van 
de gemeente en de plaatselijke corporatie. 
In welke mate zal de provincie hierin 
ondersteunen?  
 

i) In de voorbeeldverordening is alleen een 
overgangsbepaling opgenomen voor 
omzetting van de woonduur naar 
inschrijftijd. Voor starters wordt er niets 
geregeld. Hoe wordt hiermee omgegaan? 
 

j) De gemeente benadrukt nogmaals 
tevreden te zijn met het huidige 
woonruimteverdelingsbeleid en geen 
verbetering zien voor Woudenbergse 
woningzoekenden.  
 

h) De voorbeeld verordening ligt niet ter inspraak, deze is al voor 
een reactie aan u verstuurd in mei 2005. De beleidsregels regelen 
alleen de toegang tot de woningmarkt voor alle woningzoekenden, 
niet het systeem van verdeling. 
Om wel kort op de opmerking in te gaan: wij zouden het zeer op 
prijs stellen als u zou besluiten de voorbeeld verordening over te 
nemen. Wij vertrouwen erop dat woningzoekenden in Woudenberg 
zich het nieuwe systeem zonder veel problemen eigen zullen 
maken. Als de gemeente inderdaad besluit aansluiting te zoeken bij 
de voorbeeld verordening, willen wij willen graag samen bekijken 
op welke wijze wij een bijdragen kunnen leveren in de 
ondersteuning. 
 
i) De voorbeeld verordening ligt niet ter inspraak, deze is al voor 
een reactie aan u verstuurd in mei 2005. De beleidsregels regelen 
alleen de toegang tot de woningmarkt voor alle woningzoekenden, 
niet het systeem van verdeling. 
Om wel op de opmerking in te gaan: De overgangsregel gaat er 
vanuit dat in de oude situatie gewerkt werd met het (tot dan toe) 
meest voorkomende systeem in de provincie: als selectiecriterium 
wordt voor doorstromers woonduur en voor starters inschrijftijd 
gehanteerd. Het blijkt dat het hanteren van woonduur de 
woningmarkt juist verstopt, vandaar dat er in de voorbeeld 
verordening voor gekozen is alleen nog inschrijftijd te hanteren. 
Om de opgebouwde rechten op basis van de woonduur te 
verzilveren kunnen doorstromers dit voor 40% omzetten naar 
inschrijftijd. In dat systeem is er dus geen overgangsbepaling voor 
starters nodig. In de gemeenten waar het huidige systeem niet 
volgens dit principe werkt, zal gekeken moeten worden naar 
maatwerk oplossingen. Hierover treden wij graag in overleg met u.  
 
j) Wij beschouwen een vergroting van de keuzevrijheid altijd als 
een verbetering.  
 

15. Gemeente 
IJsselstein 

a) De gemeente is verheugd dat u 
voornemens bent provinciale binding op te 
nemen in de beleidsregels, zodat er een 
einde komt aan de bestaande scheve 
situatie. 
 
b) De transparantie zou vergroot worden 
wanneer de verschillende systemen zouden 
worden samengevoegd en één inschrijving 
zou voldoen voor de hele provinciale 
woningmarkt. 
 
c) U laat zien ook oog te hebben voor de 
bijzondere positie van kleine kernen en 
gemeenten met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden, waaronder 
IJsselstein. Dit kan een bijdrage leveren 
aan de sociale cohesie en leefbaarheid. 
 
d) De gemeente heeft helaas geen 
gelegenheid gehad de beleidsregels binnen 
het BRU te bespreken, deze reactie is dan 
ook zonder overleg tot stand gekomen. 
Indien overleg leidt tot voortschrijdend 
inzicht behoudt de gemeente zich het recht 
voor om deze zienswijze nader aan te 

a) Wij delen de mening van de gemeente en gaan er vanuit dat de 
beleidsregels voor meer gelijkheid zullen zorgen voor wat betreft 
de toegang tot de woningmarkt.  
 

b) Wij delen deze mening, maar kiezen ervoor alleen de toegang tot 
de woningmarkt te regelen via beleidsregels. Dit neemt niet weg dat 
wij nog steeds hechten een ‘gelijke regels’ en dus één systeem van 
woonruimteverdeling, maar wij leggen dit niet dwingend op.  
 

c) Wij delen de mening van de gemeente en nemen dit verder voor 
kennisgeving aan.  
 

d) De Openbare Voorbereidingsprocedure is op 21 juni jl. 
afgelopen. Wij hebben in het kader van deze inspraak ook een 
reactie van het BRU en diverse BRU-gemeenten ontvangen (zie 
o.a. zienswijze 3). Wij nemen al deze zienswijzen in overweging. 
Na sluiting van de inspraaktermijn is het in principe niet meer 
mogelijk inhoudelijk te reageren op de ontwerp beleidsregels. 
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vullen. 
 

Corporaties  
16. 
Regioplatform 
Woningcorpo-
raties Utrecht 
West 

a) Bij het verstrekken van de 
toestemmingen op basis van de 
Beleidsregels Huisvestingswet provincie 
Utrecht 2004 (voorrangsregel kleine 
kernen) wordt gemeld dat de gemeente een 
evaluatie van de regeling uitvoert, als basis 
voor mogelijke voortzetting.  Met de 
evaluatie in huidige beleidsregels wordt 
aan deze afspraak voorbij gegaan.  
 
b) U heeft alleen een cijfermatige evaluatie 
van de voorrangsregel kleine kernen 
uitgevoerd, zaken als leefbaarheid en 
sociale samenhang zijn buiten 
beschouwing gelaten. Op andere plaatsen 
in het provinciale beleid ziet de RWUW 
dat de provincie het bevorderen van 
leefbaarheid in kleine kernen tot 4000 
inwoners als een belangrijk punt ziet.  
 
c) De koppeling van de voorrangsregel aan 
lokaal maatwerk betekent in alle opzichten 
een vermindering van de mogelijkheden 
voor lokaal maatwerk.  
 
d) De woningmarkt is meer gediend met 
stimuleringsmaatregelen die leiden tot het 
opheffen van de tekorten, dan tot het 
reguleren van de tekorten. Er wordt vooral 
ingestoken op lokale invulling bij beperkte 
uitbreidingmogelijkheden, wat het 
tegengestelde kan veroorzaken. Een 
bepaling voor lokale voorrang gekoppeld 
aan de beperkte sociale voorraad in een 
gemeente kan juist wel een stimulans 
geven om te bouwen in dat segment. 
 
e) Het RWUW plaatst tot slot een 
praktische opmerking over de uitwerking 
van de voorrang in kernen en bieden aan 
mee te willen werken aan een verdere 
uitwerking.  
 

a) Voor beantwoording van deze zienswijze verwijzen wij naar het 
antwoord op zienswijze 10b.   
 

b) Leefbaarheid en sociale samenhang zijn geen criteria binnen de 
Huisvestingswet op basis waarvan wij toestemming kunnen geven 
voor lokale voorrang in kernen. Om deze reden is dit buiten de 
evaluatie van de voorrangsregel kleine kernen gehouden. Wel 
hebben wij op basis van de ontvangen zienswijzen (zie zienswijze 
10j) besloten de grens voor ‘kleine kernen’ op te hogen tot 4000 
inwoners. 
 

c) Voor beantwoording van deze zienswijze verwijzen wij naar het 
antwoord op zienswijze 10g. 
 

d) Bij het verlenen van toestemming voor lokale voorrang zijn wij 
gebonden aan de voorwaarden die de Huisvestingswet hieraan stelt. 
Artikel 13b van deze wet biedt alleen ruimte om lokale voorrang 
toe te staan voor gemeenten en kernen die beperkte mogelijkheden 
tot uitbreiding van de woningvoorraad hebben. De omvang van de 
sociale voorraad is formeel geen wettelijk criterium op basis 
waarvan toestemming kan worden verleend. 
 

e) Wij stellen het aanbod van het RWUW zeer op prijs. De 
praktische uitwerking van de voorrangsregel binnen de Ontwerp 
beleidsregels laten wij echter aan gemeenten en corporaties over. 
Wel willen wij over de ideeën die zij hier over hebben graag van 
gedachten wisselen.  

17. 
Samenwerken-
de Woning-
corporaties 
Eemland en 
Gelderse Vallei 
(SWEV) 

a) Vanuit het principe van keuzevrijheid is 
er iets te zeggen voor een provinciale 
woningmarkt. Echter uit het RIGO-
onderzoek blijkt dat deze wens vanuit de 
klant niet of nauwelijks speelt.  
 

b) Uw belangrijkste argument is ‘gebrek 
aan samenhang’, dit vindt de SWEV geen 
sterk argument. De regionale markt werkt 

a) Naar ons idee toont het RIGO-onderzoek niet zo zeer aan dat die 
wens niet bestaat, maar dat per saldo de instroom in Eemland niet 
enorm zal toenemen. Wij veronderstellen ook niet dat 
woningzoekenden nu over grote afstanden van bijvoorbeeld Lopik 
naar Eemnes zullen verhuizen. Verhuizingen zullen ook in een 
provinciale woningmarkt voornamelijk over korte afstanden 
plaatsvinden, bijvoorbeeld tussen de buurgemeenten Zeist en Soest 
of Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. Op dit moment zijn deze 
verhuizingen, ondanks de korte afstand tussen de gemeenten, door 
de regionale bindingseisen niet mogelijk. Wij zijn van mening dat 
hier wel behoefte aan is. Uit uw brief maken wij op dat het 
ontbreken van de wens bij de klant uw enige bezwaar is tegen een 
provinciale woningmarkt en leiden hieruit af dat u het principe op 
zich wel steunt. 
 
b) Wij verwijzen voor beantwoording van deze zienswijze naar de 
antwoorden op zienswijzen 6a en 6b van het Gewest Eemland. 
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goed, er is regionale samenhang en de 
verschillende toewijzingssystemen 
voldoen. Noodzaak tot wijzigen is binnen 
de regio op dit moment niet aanwezig. 
 
c) De regio Eemland heeft nauwe relaties 
met gemeenten in Gelderland en Noord-
Holland. Een samenhangend 
woningmarktgebied zou ook deze 
gemeenten moeten omvatten. 
 
d) Alle gemeenten hebben naar mening 
van het SWEV de lokale voorrangsregel 
van 30% nodig.  
 

e) Nieuwbouw zorgt voor doorstroming en 
daarbij wekken nieuwbouwprojecten 
verwachtingen bij de bevolking. Daarom 
zou jaarlijks nieuwbouw bij voorrang 
moeten kunnen worden toegewezen aan 
eigen woningzoekenden. 
 

f) Een urgentieverklaring is volgens de 
beleidsregels geldig in de sub-regio waar 
de urgentie ontstaan is. Er wordt echter 
geen definitie van ‘sub-regio’ gegeven. 
Naar inzien van de SWEV is de urgentie 
alleen van kracht in de gemeente waar de 
aanvrager woonachtig is. Urgenties 
moeten daarbij buiten de ‘30%-regeling 
(lokaal maatwerk) vallen.  
 
g) Herstructureringurgenties dienen 
behandeld te worden op de wijze van 
reguliere urgenties en dus buiten de 30%-
regeling vallen. 
 

h) Gemeenten in het Gewest Eemland 
krijgen te maken met extramuralisering, 
waardoor de druk op de woningmarkt zal 
toenemen. 
 

i) SWEV besluit met de opmerking dat zij 
met deze analyse aangeven dat het hen 
belangrijk lijkt dat provincie, corporaties 
en gemeenten in gesprek gaan over het 
oplossen van de knelpunten in de 
woningmarkt. Oplossingen liggen volgens 
het SWEV niet primair bij de 
woonruimteverdeling, maar bij het 

 

c) Wij verwijzen voor beantwoording van deze zienswijze naar de 
antwoorden op zienswijzen 6a en 6b van het Gewest Eemland. 
 

d) Bij het verlenen van toestemming voor lokale voorrang zijn wij 
gebonden aan de voorwaarden die de Huisvestingswet hieraan stelt. 
Artikel 13b van deze wet biedt alleen ruimte om lokale voorrang 
toe te staan voor gemeenten en kernen die beperkte mogelijkheden 
tot uitbreiding van de woningvoorraad hebben. 
 
e) De beleidsregels voorzien in een voorrangsregel voor gemeenten 
met beperkte mogelijkheden tot uitbreiding van de voorraad. Zij 
kunnen tot 30% van het vrijkomende aanbod met voorrang lokaal 
toewijzen. In de praktijk zal deze ruimte veel gebruikt worden voor 
toewijzing van nieuwbouwwoningen. Wij geven de gemeenten de 
ruimte zelf deze afweging te maken. Voor toestemming voor lokale 
toewijzing, al dan niet voor nieuwbouwprojecten, zijn wij 
gebonden aan de voorwaarden die de Huisvestingswet stelt: 
beperkte mogelijkheden tot uitbreiding van de woningvoorraad. 
Niet alle gemeenten voldoen hieraan, en er kan dus geen algemene 
toestemming worden verleend.  
 
f) Beleidsregel 4 geeft aan dat “In afwijking van….. in een 
beperkte, in de verordening aan te geven, sub-regio”. De invulling 
van het begrip sub-regio wordt dus overgelaten aan de gemeenten. 
Reguliere urgenties vallen buiten het percentage van 30% lokaal 
maatwerk, zie ook onderstaand antwoord op zienswijze 17g. 
 

g) Herstructureringsurgenten worden door ons inderdaad 
beschouwd als reguliere urgenten en vallen buiten het percentage 
van 30% lokaal maatwerk. Alleen uitzonderingen op reguliere 
urgentie, zoals opgenomen is in de huisvestingsverordening, vallen 
onder lokaal maatwerk. In de voorbeeld verordening is onder 
reguliere urgentie ook urgentie op basis van een volkshuisvestelijke 
indicatie opgenomen ( artikel 19, lid 4C). Indien urgentie op basis 
van een volkshuisvestelijke indicatie niet in de gemeentelijke 
huisvestingsverordening is opgenomen, raden wij gemeenten aan 
dit op korte termijn te doen om optimaal van het lokaal maatwerk te 
kunnen profiteren. 
 
h) Met betrekking tot specifieke opgaven in gemeenten zoals 
extramuralisering zijn wij bereid met de betreffende gemeenten en 
corporaties nader in overleg te treden om te kijken naar de ruimte 
die de uitzonderingsclausule op basis van de Algemene Wet 
Bestuursrecht (afdeling 4:84) hiervoor biedt.  
 
i) Wij stellen het aanbod van het SWEV zeer op prijs, en willen 
graag met hen van gedachten wisselen over mogelijk aanvullende 
oplossingsrichtingen.  
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beperkte woningaanbod. Zij gaan graag de 
discussie over oplossingsrichtingen met u 
aan. 

18. De Seyster 
Veste 

De corporatie hecht aan zo min mogelijk 
regels en schotjes tussen gemeenten, maar 
hecht wel aan de mogelijkheid van lokaal 
maatwerk. Aangezien het maatwerk zoals 
opgenomen Huisvestingsverordening (van 
het BRU) mogelijk blijft, kan de corporatie 
met de Ontwerp beleidsregels instemmen. 
 

Wij delen de mening dat (te) veel regels en ‘schotjes’ tussen 
gemeenten ongewenst zijn. Lokaal maatwerk zoals opgenomen in 
de BRU verordening blijft inderdaad mogelijk voor zover er, wat de 
gemeente Zeist betreft, geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
lokale en provinciale woningzoekenden. 

Burgers  
19. Regionaal 
HuurdersBe-
raad 
 

a) Het RHB is verheugd dat de provincie 
haar wens om te komen tot één provinciale 
woningmarkt verder kracht bijzet door 
middel van beleidsregels.  
 
b) Het RHB kan instemmen met het 
voornemen om alle uitzonderingen onder 
het lokaal maatwerk van 30%  te laten 
vallen. Wel vinden zij van groot belang dat 
verantwoord wordt welke woningen via 
lokaal maatwerk zijn verdeeld. Het RHB 
dringt erop aan dat deze woningen via een 
aparte code bij de resultaten van de 
verdeling gemeld worden.  
 

a) Wij stellen de steun van het RHB zeer op prijs en nemen dit 
verder voor kennisgeving aan. 
 

b) Gemeenten zijn door middel van beleidsregel 8 verplicht 
jaarlijks inzicht te geven in het gebruik van het lokaal maatwerk 
c.q. de lokale voorrang. Op deze wijze monitoren wij het gebruik 
hiervan. De praktische uitwerking en invulling laten wij aan 
gemeenten en corporaties over. Wel zullen wij in overleg treden 
met gemeenten over de mogelijkheden van het gebruik van een 
dergelijke code.  
 

20. mw. R. 
Verhoek, 
namens 82 
inwoners van 
Amstelhoek en 
4 inwoners van 
nabij gelegen 
kernen. 
 

De kern Amstelhoek is niet opgenomen in 
de lijst met gemeenten & kernen die lokale 
voorrang mogen toepassen.  Dit omdat het 
criterium “beperkte uitbreidingsmogelijk-
heden” volgens u niet van toepassing is. In 
de kern is echter geen harde capaciteit 
voor woningbouw aanwezig. 
 

De door mevrouw Verhoek e.a. aangevoerde argumenten over het 
ontbreken van hardheid van de capaciteit (zie ook de zienswijze van 
SUW, volgnummer 10m) achten wij gegrond en de kern 
Amstelhoek zal aan de lijst worden toegevoegd. 
 


