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Inleiding 

Op 8 oktober 2009 heeft de raad de Structuurvisie thema wonen vastgesteld. De 

Structuurvisie thema wonen is een thematische uitwerking van de algemene 

Structuurvisie Hillegom, vastgesteld in december 2008. In deze Structuurvisie thema 

wonen is de richting voor het woonbeleid in de gemeente Hillegom vastgelegd. In 

november van 2009 heeft het college het uitvoeringsprogramma behorende bij de 

Structuurvisie thema wonen vastgesteld. 

Om de acties uit de Structuurvisie thema wonen te concretiseren is een 

uitvoeringsprogramma toegevoegd. Inmiddels is echter gebleken dat het huidige 

uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema wonen 2009 geactualiseerd moet worden 

om in te spelen op de (veranderde) situatie op de woningmarkt en te voldoen aan de 

wensen van de raad. In deze notitie treft u aan: een beschrijving van de aanleiding, een 

samenvatting van de veranderde omstandigheden, en de voorgestelde aanpassingen in 

het uitvoeringsprogramma.  

 

Aanleiding voor actualisatie 

Vanwege verschillende ontwikkelingen zijn de inzichten, zowel ambtelijk als politiek, 

veranderd over de uitvoering van de Structuurvisie Wonen. Woningen staan langer te 

koop, de prijzen dalen en de ontwikkeling van veel nieuwbouwprojecten liggen stil of 

worden uitgesteld. Potentiële kopers zijn voorzichtiger geworden en wachten de 

ontwikkeling op de woningmarkt af. Daar komt bovenop dat huishoudens, vanwege de 

aangescherpte hypotheeknormen, minder kunnen lenen voor de aankoop van een 

woning. Dit vraagt om een actualisatie van het uitvoeringsprogramma Structuurvisie 

thema wonen 2009. De gemeente kan dan adequaat inspelen op deze ontwikkelingen en 

ervoor zorgen dat de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen door kan blijven gaan.  
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Hoofdstuk 1 Huidige situatie 

 

In dit hoofdstuk benoemen we de beleidskaders waarbinnen het uitvoeringsprogramma 

valt. Daarnaast belichten we de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt die van 

invloed zijn op de aanpassing van het uitvoeringsprogramma.  

 

Woonvisie kabinet 

Op 1 juli 2011 heeft het kabinet haar nieuwe woonvisie gepresenteerd. Deze woonvisie 

bestaat globaal uit drie hoofdonderwerpen: verbeteren van de aansluiting tussen vraag 

en aanbod op de huur- en koopmarkt, investeringscondities in de woningbouw en het 

verbeteren van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden. Enkele concrete 

maatregelen die worden genomen zijn: 

 De hypotheekrenteaftrek blijft intact en hypotheekvoorwaarden worden 

aangescherpt. 

 De overdrachtsbelasting wordt tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%.  

 Huishoudens met een inkomen boven €43.000 in de sociale huursector krijgen per 1 

juli 2012 te maken met een extra huurverhoging van maximaal 5%.  

 Corporaties moeten zich richten op hun kerntaken.  

 Het kabinet wil dat gemeenten meer mogelijkheden bieden voor (collectief) 

particulier opdrachtgeverschap.  

 

Provinciale en regionale woonvisie 

De provincie is bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie 2011-2020. Met dit 

nieuwe document wil de provincie inspelen op de veranderende omstandigheden op de 

woningmarkt. Deze nieuwe woonvisie leidt tot het vernieuwen van afspraken op 

provinciaal en (inter)regionaal niveau.  

Een vervolgstap is dat de regio Holland Rijnland ook een nieuwe woonvisie op gaat 

stellen. De verwachting is dat de regionale woonvisie begin 2013 wordt vastgesteld. Op 

basis hiervan zal de Structuurvisie thema wonen opnieuw worden opgesteld. De huidige 

Structuurvisie thema wonen is vigerend tot medio 2013. In de kadernota 2013 doen we 

een voorstel voor het opstellen van een nieuwe Structuurvisie thema wonen.  

 

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (augustus 2011) van het rijk is de 

Duin- en Bollenstreek opgenomen in een stedelijke regio. Binnen een stedelijke regio 

zullen programmatische afspraken worden gemaakt voor woningbouw. Wat dit voor 

Hillegom gaat betekenen, is nog niet duidelijk.  

 

Collegeprogramma 2010-2014 

Punt 3 van het collegeprogramma bevat het stimuleren van woningbouw op de volgende 

locaties: ’t Zand, Ringvaartterrein, Vossepolder, Woonzorgzone Elsbroek, Henri 

Dunantplein Zuid, Hillegom Noord, Triangel, St. Jozefpark, Veelzorg en Schoonderbeek. 

 

EU-richtlijnen 

Sinds 1 januari 2011 zijn woningcorporaties verplicht om minimaal 90% van hun 

vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een jaarinkomen 

onder de €33.614. Het gaat om huurwoningen met een huurprijs tot €652,52. Dit 

beperkt de kansen op de woningmarkt voor de (lage) middeninkomens tussen €33.614 

en €43.000. Deze groep komt niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, 

maar heeft een te laag inkomen om een woning te kunnen kopen. Dit leidt mogelijk tot 

verdere stagnatie van deze groep op de woningmarkt. De komende maanden zal 

duidelijk worden welke precieze gevolgen dit heeft voor de kansen en mogelijkheden 

van lage middeninkomens.  

 



 

5 
 

Kredietscrisis 

De huidige economische crisis heeft een grote invloed op de ontwikkeling van 

nieuwbouwprojecten. Woningbouwprojecten lopen vertraging op of worden zelfs 

volledig afgeblazen. Om de nieuwbouwproductie in de gemeente toch zo goed mogelijk 

op peil te houden, is flexibiliteit in het woningbouwprogramma gevraagd. Dit kan door 

goed faseren en doseren van woningbouwplannen: bijvoorbeeld het realiseren van 

sociale woningbouw of starterswoningen voorrang te geven. Vandaar het advies om het 

bouwprogramma niet (te) statisch te benaderen, maar periodiek te evalueren en te 

actualiseren, zodat deze flexibiliteit gewaarborgd is. Dit vraagt om een goed inzicht in 

de lokale woningmarkt en de visie om daar op in te spelen. Omdat het nog onduidelijk 

is wat de langetermijneffecten van deze crisis zijn, is periodieke evaluatie van de 

uitgangspunten noodzakelijk.  

 

Huidige situatie 

In het huidige uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema wonen (november 2009) is 

getracht om op basis van locatiekenmerken een woningbouwprogrammering per 

nieuwbouwlocatie op te stellen. Per locatie zijn de percentages sociale woningbouw 

zodanig toebedeeld om in zijn totaliteit te voldoen aan de realisatie van 30% sociale 

nieuwbouw in de gemeente Hillegom. Een aantal criteria die het percentage sociale 

woningbouw bepalen is de ligging ten opzichte van het centrum of zorgvoorzieningen. 

Daarnaast zijn op locaties in de nabijheid van de twee woonzorgzones extra 

nultredenwoningen toebedeeld. Hierdoor verschilt het percentage sociale woningbouw 

per locatie. De oorspronkelijke gedachte was dat de Grexwet mogelijkheden bood om de 

verschillen in ontwikkeling van sociale woningbouw te ondervangen door middel van 

financiële verevening.  

 

In de praktijk 

In de praktijk bleek echter dat de Grexwet onvoldoende mogelijkheden biedt om een 

volledige financiële verevening tussen verschillende nieuwbouwlocaties te kunnen 

realiseren. Daarnaast stuitte de differentiatie van percentages sociale nieuwbouw per 

locatie op problemen bij verschillende projectontwikkelaars.  

Voorts heeft de raad bij het ontwikkelingsplan voor ’t Zand op 18 november 2010 

afgezien van de oorspronkelijke opgave van 14% sociale woningbouw en bepaald dat 

30% sociale nieuwbouw gerealiseerd moet worden.  

Impliciet betekent dit, dat er geen vereveningsgelden in het vereveningsfonds zijn 

gestopt voor andere projecten. Door dit raadsbesluit en de beperkte mogelijkheden die 

de huidige Grexwet biedt, zijn de oorspronkelijke vereveningsmaatregelen in het 

huidige uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema wonen niet realiseerbaar. Wij 

adviseren daarom om verevening op sociaal niveau tussen verschillende bouwlocaties 

niet toe te passen. (Zie ook het voorstel in het kader van de actualisatie van het 

uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hillegom 2011). 
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Hoofdstuk 2 Gewenste situatie  

 

Woningbouwprogramma Hillegom 

De gemeenteraad heeft in de Structuurvisie Hillegom haar ambitie uitgesproken om in 

de periode 2009-2020 2.000 nieuwbouwwoningen te realiseren. Onderdeel van deze 

ambitie is de realisatie van de regionale woningbouwtaakstelling, waarin is afgesproken 

dat de gemeente Hillegom tussen 2008-2019 1.255 nieuwbouwwoningen realiseert. De 

toekomstige woningbouwprogramma’s van het rijk (stedelijke regio’s), provincie en 

regio worden verder afgewacht.  

 

Sociale nieuwbouwwoningen 

Het voorstel is het uitgangspunt om op alle nieuwbouwlocaties een 

woningbouwprogramma te realiseren waarin minimaal 30% sociale nieuwbouw is 

opgenomen. Dit is overeenkomstig de regionale afspraken. Hierdoor is de sociale 

opgave voor alle ontwikkelaars gelijk, en is het niet noodzakelijk om 

vereveningsovereenkomsten op te stellen. Het uitgangspunt is een mix van 2/3 sociale 

koopwoningen en 1/3 sociale huurwoningen. Om flexibiliteit in te bouwen, kan het 

college gemotiveerd voor een andere verhouding sociale koop- en huurwoningen kiezen, 

mits 30% sociale woningbouw gegarandeerd blijft. 

Daarnaast wordt de eis van 30% sociale woningbouw toegepast voor 

woningbouwlocaties met een minimale omvang van 15 á 20 woningen, zodat er sprake 

kan zijn van een economisch uitvoerbaar plan. Er mag uiteraard meer sociale 

woningbouw dan 30% gebouwd worden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij grote 

woningbouwplannen voor de zorgsector of bij starterprojecten.   
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Hoofdstuk 3 Uitvoering 

 

Dorpse kwaliteit 

In de Structuurvisie thema wonen wordt in hoofdstuk 6 gesproken over “typisch 

Hillegoms” en “kwaliteit van woonmilieus”. Nieuwe ontwikkelingen laten we aansluiten 

bij de bestaande situatie. Ook wordt er veel waarde gehecht aan ontmoeting in de 

openbare ruimte, een goed woon- en leefklimaat en differentiatie. 

Voor het opstellen van een plan kan onderstaande indicatie gebruikt worden. Deze 

getallen kunnen als leidraad gebruikt worden bij het opstellen van plannen, met als 

uitgangspunt: dorps wonen.  

 

- (eengezinswoning) huur/starters   150 m2 (ca.33 wo/ha) 

- (appartementen) huur/starters   50 m2  (ca. 100 wo/ha) 

- Eengezinswoning koop < 150.00 (starters) 150 m2 (ca. 33 wo/ha) 

- Eengezinswoning koop 150.000 – 198.000  200 m2 (ca. 25 wo/ha) 

- Llb woningen grondgebonden (senior)  150 m2 (ca. 33 wo/ha) 

- Llb woningen appartementen (senior)  60 m2  (ca. 83 wo/ha) 

- Eengezinswoning 198.000 – 250.000  200 m2 (ca. 25 wo/ha) 

- Eengezinswoning > 250.000   275 m2 (ca. 18 wo/ha) 

- Vrij invulbaar      375 m2 (ca. 13 wo/ha) 

 

Llb: levensloopbestendig. 

 

Voorts gaan we uit van 55% netto-uitgeefbare grond per locatie. De overige 45% is 

bedoeld voor openbaar groen, infrastructuur, water, etc. 

 

Indicatief woningbouwprogramma nieuwbouw 

Onderstaande differentiatie is opgesteld. Hiermee proberen we een zo evenwichtig 

mogelijke bevolkingsopbouw te creëren. We bouwen voor tal van verschillende 

doelgroepen die Hillegom rijk is. Onderstaande tabel is het oorspronkelijke indicatieve 

woningbouwprogramma zoals geformuleerd in de Structuurvisie thema Wonen en het 

uitvoeringsprogramma: 

 

Tabel 1: Indicatief woningbouwprogramma nieuwbouw (Uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema 

Wonen) 

  Gewenste samenstelling 

  nieuwbouwprogramma 

Sociaal   

Eengezinswoningen huur / starters 5% 

Eengezinswoningen koop < € 150.000 10% 

Eengezinswoningen koop € 150.000 - € 191.500 5% 

Levensloopgeschikte woningen ggb 15% 

Levensloopgeschikte woningen app 5% 

Markt   

Eengezinswoningen € 191.500 - €250.000 10% 

Eengezinswoningen > € 250.000 30% 

Overig / vrije invulling 20% 
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Actualisatie indicatief woningbouwprogramma 

Het oorspronkelijke uitgangspunt was het realiseren van 40% sociale nieuwbouw. Dit 

wordt in de actualisatie aangepast naar 30% sociaal. Op basis hiervan is het indicatieve 

nieuwbouwprogramma aangepast. Het indicatief woningbouwprogramma ziet er als 

volgt uit: 

 

Tabel 2: Indicatief woningbouwprogramma nieuwbouw (actualisatie) 

  

Gewenste samenstelling 
nieuwbouw 

Sociaal   

Eengezinswoningen huur / starters 5% 

Eengezinswoningen koop tot € 198.000 (koop)starters 10% 

Levensloopgeschikte woningen ggb / senioren 10% 

Levensloopgeschikte woningen app / senioren 5% 

Markt   

Eengezinswoningen € 198.000 - €250.000 / gezinnen 10% 

Eengezinswoningen > € 250.000 / gezinnen 30% 

Overig / vrije invulling 30% 

 

Hiervoor gelden de volgende argumenten: 

 Het totale percentage sociale nieuwbouw is aangepast naar 30%. Dit gaat ten koste 

van de realisatie van eengezinskoopwoningen tot €150.000. In de praktijk blijkt dat 

dit amper gerealiseerd kan worden in de nieuwbouw.  

 De 10% die niet wordt ingezet voor sociale nieuwbouw is overgeheveld naar de 

categorie overige / vrije invulling. Dit biedt extra ruimte voor flexibiliteit in het 

bouwprogramma.  

 

Bestaande bouw 

Het realiseren van sociale eengezinswoningen koop (vooral tot € 150.000) blijkt amper 

gerealiseerd te kunnen worden. Dit zou wel gerealiseerd kunnen worden door de 

verkoop van bestaande (huur)woningen. Een andere optie is om door middel van 

KoopGarant de verkoopprijs van nieuwbouwwoningen te verlagen naar € 150.000 à  

€ 160.000 (uitgangspunt is een woning van € 200.000 met 25% korting). 

 

Bij sloop-nieuwbouw dient er rekening gehouden te worden met het huidige 

woningbestand op deze locatie. Vooral de woningbouwcorporatie moet af en toe 

vervangende nieuwbouw plegen. Hierbij kan afgeweken worden van het indicatief 

woningbouwprogramma. Wel zal dat goed onderbouwd moeten worden voor welke 

doelgroep gebouwd wordt en waarom. Wenselijk zou zijn wanneer het 

woningbouwprogramma bijdraagt aan het indicatief woningbouwprogramma.  

 

Anterieure exploitatie-overeenkomsten 

De gemeente heeft de intentie om afspraken over de ontwikkeling van 30% sociale 

woningbouw in een anterieure overeenkomst af te sluiten met ontwikkelaars. Hierbij 

wordt in principe uitgegaan van een verdeling 1/3 huur en 2/3 koop. Wanneer het niet 

lukt om met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst af te sluiten, kan worden 

besloten om in het exploitatieplan het gewenste percentage sociale woningbouw af te 

dwingen.  

 

Acties en werkwijze 

De uitvoering van deze actualisatie en bestaande uitvoeringsprogramma, resulteert in de 

volgende acties en werkwijze. 
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Actiepunten Trekker Planning 

De gemeente Hillegom zet projectleiders in voor de in de Teamleider RO doorlopend 

algemene Structuurvisie Hillegom en Uitvoeringsprogramma     

Structuurvisie Hillegom genoemde locaties. Ontwikkelaars     

dienen dan met plannen te komen en de gemeente     

heeft een toetsende rol.      

Uitwerken van een eenduidig en werkbaar pakket van  Teamleider RO maakt 2012 

kwaliteitseisen bij locatie ontwikkeling (woonkeur,  hiervoor tijd vrij bij   

domotica, GPR, politiekeurmerk, ruimtelijke/ medewerker RO   

stedenbouwkundige kwaliteiten, ambitietabel duurzaamheid     

en anterieure overeenkomst).      

Inzet starterslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting  Medewerker wonen doorlopend  

Nederlandse gemeenten (SVn) voor doelgroep starters.   bijhouden 

Aanpassen van 'eigen' woningen ten behoeve van  Teamleider RO maakt 2012 

toegankelijkheid voor senioren door gerichte voorlichting hiervoor tijd vrij bij   

aan eigenaar-bewoners. medewerker RO   

  en Seniorenpodium   

Mogelijkheden creëren voor particulier opdrachtgeverschap  Projectleider RO doorlopend 

en mantelzorg- en meegroeiwoningen.     

Het klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek en het Milieudienst doorlopend 

project Step2save van Nuon inzetten om voorlichting over West-Holland   

en stimuleren van aanpassen 'eigen' woningen ten behoeve     

van meer energiezuinigheid.      

Duurzaamheidagenda 2011-2014 inzetten voor acties Milieucoördinator RO/ doorlopend 

bestaande woningbouw. Milieudienst   

  West-Holland   

Continueren projectmanagement bij de ontwikkeling van  Teamleider RO  doorlopend 

de woonzorgzone Elsbroek.     

Evaluatie en actualisatie van de Structuurvisie thema  Teamleider RO maakt begin van jaar 

wonen in 2013. hiervoor tijd vrij bij   

  medewerker RO   

Jaarlijks monitoren en eventuele actualisering van het  Teamleider RO maakt begin van jaar 

uitvoeringsprogramma Structuurvisie thema Wonen. hiervoor tijd vrij bij   

  medewerker RO   
 

Prestatieafspraken: Afspraken maken tussen corporatie en gemeente. 

In de prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente krijgen de volgende 

onderwerpen een plaats: 

- Nieuwbouw van betaalbare koopwoningen voor (her)starters. 

- Verkoop van nader te bepalen aantal huurwoningen ten gunste van (her)starters. 

- Aanpassen sociale huurwoningen ten behoeven van toegankelijkheid voor 

senioren.  

- Realisatie nultredenwoningen (nieuwbouw). 

- Aanpassing van bestaande huurvoorraad van senioren.  

- Afspraken maken over woonlasten in relatie tot energielasten. 

- Afspraken maken over duurzaamheid. 
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Monitoren van het uitvoeringsprogramma 

De resultaten van de gemaakte afspraken en ontwikkelingen op de woningmarkt worden 

jaarlijks gemonitord en gerapporteerd. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van o.a. 

CBS-gegevens en de provinciale woningbouwmonitor. In deze monitor zullen in ieder 

geval de volgende indicatoren worden opgenomen: 

- Aantal gesloopte en nieuw gebouwde woningen. 

- Percentage sociale woningbouw bij nieuwbouw.  

- Onttrekkingen sociale huurwoningen door verkoop, sloop, huuraanpassing. 

- Aantal gebouwde en / of verkochte sociale koopwoningen.  

- Aantal afgegeven startersleningen. 

- Aantal woningaanpassingen voor toegankelijkheid senioren in de huur- en 

koopsector. 

- Groei bevolking. 

- Samenstelling bevolking naar leeftijd per 1 januari, afgezet tegen het provinciale 

gemiddelde.  

- Aantal vertrekkers uit en vestigers in de gemeente.  

 

Conclusie 

De belangrijkste voorgestelde aanpassing is: 

 Per nieuwbouwlocatie, met een ondergrens van 15 á 20 woningen, 30% sociale 

nieuwbouw te eisen. Daarbij wordt de mogelijkheid van verevening los gelaten.  

 

De ontwikkelingen op de woningmarkt houden we zo goed mogelijk in de gaten. Er zal 

ingespeeld worden op de ontwikkelingen die gaande zijn bij het rijk, de provincie en de 

regio op het gebied van wonen.  

 

Bijlagen 

Bijlage I bevat de locaties van de nieuwbouwprojecten en in bijlage II zijn de 

woonzorgzone/dienstencentrum opgenomen. 
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Bijlage I 

 

Woningbouwprogramma per locatie in beeld 

In de algemene structuurvisie van de gemeente en de planningslijsten zijn de volgende 

locaties in beeld. Dit zijn de locaties waarop we onze volkshuisvestelijke inzet bepalen.  

 

Figuur 2: Woningbouwlocaties gemeente Hillegom 
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Bijlage II 

 

Locaties voor voorkeursgeschiktheid  

Sommige locaties lenen zich voor ruime woonmilieu’s, andere liggen gunstig voor 

woningen voor kwetsbare groepen, zoals senioren of mensen met een zorgvraag.  

Bij nultredenwoningen is de locatie belangrijk. Daarom richten we ons voor dit segment 

op de locaties nabij de woonzorgzone, dienstengebied en/of het centrum van Hillegom. 

Hieronder ziet u een afbeelding van de ligging van de woonzorgzone en het 

dienstengebied in Hillegom. Er zijn zones om heen getrokken. De bouwlocaties binnen 

deze zones liggen gunstig voor woningen van senioren of mensen met een zorgvraag. 

Deze locaties zijn bij voorkeur geschikt voor nultredenwoningen.  

Locaties vlakbij het station van Hillegom lenen zich voor woningen voor starters of 

jongen gezinnen. Deze mensen maken veel gebruik van het station. In het kader van 

Stedenbaan lenen deze locaties zich ook voor een iets hogere dichtheid. In het kader 

van Stedenbaan wordt het aantal te bouwen woningen bijgehouden in een monitor. 

Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de frequentie van het rijden 

van de trein.  

 

Figuur 3: Ligging woonzorgzone en dienstengebied, ten behoeven van toetsing locaties op 

voorkeursgeschiktheid voor nultredenwoningen.  

 


