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Onderwerp:   

Actualisatie uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema Wonen 

 

Wij stellen voor:  

1. De Actualisatie uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema Wonen 2012 vast te 

stellen. 

2. Voor elke nieuwbouwlocatie 30 % sociale nieuwbouw vast te stellen vanaf 15 à 20 

 woningen. 

3. Het uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema Wonen (2009) in trekken.  

 

Bestaand kader/doelstelling:  

- Gemeentelijke Structuurvisie Hillegom (2008) 

- Structuurvisie thema Wonen (2009) 

- Algemene ontwikkelingen op de woningmarkt 

 

Inleiding: 

De Structuurvisie thema Wonen en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma (2009) 

worden gebruikt om woningbouwontwikkelingen binnen de gemeente Hillegom te toetsen.  

 

Op 18 november 2010 heeft de raad de kadernota Beeklaan (locatie ’t Zand) vastgesteld. 

In deze kadernota heeft de raad ook vastgesteld dat er 30% sociale nieuwbouw 

gehanteerd moet worden. Dit in plaats van 14% zoals het uitvoeringsprogramma 

Structuurvisie thema Wonen 2009 beschrijft.  

 

Dit betekent voor de overige woningbouwlocaties ook een verandering. Er ligt namelijk de 

taak om gemiddeld 30% sociale woningbouw te realiseren. In het  uitvoerings-programma 

2009 zijn verschillende percentages aan woningbouwlocaties gekoppeld om uiteindelijk 

op 30% sociale woningbouw te komen middels sociale verevening tussen de 

woningbouwlocaties.  

 

Van deze verschillende percentages stappen we nu af door  voor elke woningbouwlocatie 

30 % sociale nieuwbouw te stellen. Dit geldt voor woningbouw-ontwikkelingen vanaf 15 á 

20 woningen. Bij woningbouwontwikkelingen tussen de 15 à 20 woningen kunnen er 

aparte afspraken met de ontwikkelaar gemaakt worden over sociale woningbouw.  
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Naar aanleiding hiervan is een actualisatie van het uitvoeringsprogramma Structuurvisie 

thema Wonen opgesteld. Deze ligt nu ter besluitvorming voor. In deze actualisatie is ook 

gekeken naar de algemene ontwikkelingen op de huidige woningbouwmarkt. Inhoudelijk 

verwijzen wij naar het ter inzage gelegde document Actualisatie uitvoeringsprogramma 

Structuurvisie thema Wonen 2012.  

 

Argumenten: 

1.1 Na vaststelling kan er getoetst worden aan een actueel uitvoeringsprogramma. 

Er is een aantal ontwikkelingen op de woningbouwmarkt gaande binnen de gemeente, 

maar ook in het algemeen op de woningbouwmarkt. In deze actualisatie zijn de wensen 

van de raad om 30% sociale nieuwbouw op elke woningbouwlocatie te realiseren verwerkt.  

2.1 Hiermee wordt voldaan aan de afspraken met regio en provincie. 

Met de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland is afgesproken dat iedere 

gemeente 30% sociale woningbouw realiseert. Het woningbouwprogramma uit het 

verouderde uitvoeringsprogramma voldoet hier ook aan, maar daarin had elke locatie 

een ander percentage sociale woningbouw dat gerealiseerd moest worden. Op deze 

manier is de taak eerlijker verdeeld tussen de verschillende locaties en hoeft er geen 

verevening plaats te vinden.  

3.1 Er is een actualisatie van het uitvoeringsprogramma opgesteld. 

In deze actualisatie zijn alle ontwikkelingen opgenomen. Het huidige uitvoerings-

programma behorende bij de Structuurvisie thema Wonen (2009) is verouderd en kan 

worden ingetrokken.  

 

Financiële dekking: 

nvt 

Communicatie/Participatie: 

Het geactualiseerde uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema Wonen maken we 

bekend op de gemeentepagina in het Witte Weekblad en op de gemeentelijke website.  

 

Urgentie: 

Geen. 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Actualisatie uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema Wonen dd 02-02-2012 

Informatie bij: mw. I. Salman, i.salman@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 253 
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