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Onderwerp  Visie op Wonen 2017-2022 
 

 
Aan de raad, 
 

Onderwerp   
Visie op Wonen 2017-2021 

 

Gevraagde beslissing  
1. De Visie op wonen 2017-2022 vast te stellen  
2. Het sociaal woonbeleid in te trekken. 

 

Grondslag 
Artikel 42 van de Woningwet 2015  
Collegeagenda 
Coalitieakkoord 

 

Relatie met Strategische Agenda en Uitvoeringstrategie 
Met de Bunnikse kernwaarden: menselijke maat, dorpse bebouwing, jong en oud, naar eigen wens en met 
eigen regie is deze Visie op wonen ingestoken. De Visie op wonen is gericht op een gevarieerde woning-
voorraad voor de inwoners van Bunnik.  
 
Op dit moment wordt parallel gewerkt aan de Uitvoeringsstrategie van de Strategische Agenda. De Visie op 
wonen is hiervoor één van de bouwstenen. Via de uitvoeringsstrategie wordt een handreiking gedaan rich-
ting de regio en wordt ingezet op de regionale woningbehoefte van o.a. werknemers van het Utrecht Scien-
ce Park (USP). De eerste uitkomsten van deze verkenningen worden eind 2017 aan het college voorge-
legd. Afhankelijk van de te maken keuzes zal deze strategie de komen jaren verder worden uitgewerkt. 
 Wanneer de regionale context verder is uitgewerkt, kan blijken dat de voorliggende Visie op wonen op 
termijn bijstelling behoeft.  
 
Coalitieakkoord 2014-2018 
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de huidige woonvisie actualisatie behoeft. Uitgangspunt voor een 
nieuwe woonvisie blijven de vier hoofdthema’s zoals benoemd in hoofdstuk 3 van Woonvisie 2010+: 
• inzetten op evenwichtige bevolkingsopbouw, onder meer naar leeftijd en inkomen; 
• behouden van de identiteit van Bunnik, Odijk en Werkhoven; 
• huisvesting bieden aan alle doelgroepen; 
• vergroten van de keuzevrijheid. 
 

Inleiding   
Bunnik groeit en er zijn méér woningen nodig 
Bunnik groeit nog steeds en ook huishoudensverdunning vraagt om méér woningen. Alleen al om tot 2030 
de eigen bevolking een kans te bieden om in Bunnik te kunnen blijven, zijn zo’n 1.390 woningen extra no-
dig. Een sterke en heldere Visie op wonen is nodig om een gesprek te kunnen voeren met ontwikkelaars, 
corporaties en andere stakeholders en om te kunnen sturen op woningbouwprogramma’s en ingrepen in de 



 

 

2 

bestaande woningvoorraad. Een Visie op wonen bevat een duidelijk en vastgesteld kader om tot een opti-
maal resultaat te komen.  
 
Regionale context 
Bunnik maakt onderdeel uit van de regio Utrecht (U16). In de regio wordt samengewerkt op diverse onder-
delen waaronder wonen. De Visie op wonen is input voor het gesprek in de regio, waaronder de U10 part-
ners en het USP. Het geeft de kaders weer waarbinnen Bunnik bereidt is haar steentje bij te dragen. 
  
Gewijzigde wet- en regelgeving  
Door wijziging van de woningwet in 2015 is een actuele woonvisie nog meer belang omdat wettelijk is vast-
gelegd dat gemeenten regie voeren over het woonbeleid. Corporaties leveren een bijdrage aan dat woon-
beleid en een goede Visie op wonen is onmisbaar om tot heldere prestatieafspraken met de woningcorpo-
raties te komen.  
 
Knelpunten 
De huidige situatie op de Bunnikse woningmarkt kent een aantal knelpunten. Onderstaand worden deze 
toegelicht. 
 
- Structureel tekort aan sociale huurwoningen 
Begin 2016 is een actieplan sociale woningbouw vastgesteld dat de realisatie van sociale huurwoningen 
moet versnellen. Het aanbod aan sociale huurwoningen in Bunnik is met 16% laag in relatie tot de doel-
groep: mensen met een inkomen tot € 36.165. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning 
zijn er lange wacht- en zoektijden. Bunnik kent de langste inschrijfduur van de regio. Ook neemt het aantal 
reacties op een vrijgekomen sociale huurwoning toe, terwijl het aanbod daalt.  
 
- Structureel tekort aan woningen voor de lage middeninkomens 
Huishoudens met een (laag) middeninkomen zijn essentieel voor een gemeente. Deze groep is belangrijk 
voor het op peil houden van het voorzieningenniveau (scholen, (sport)verenigingen en winkels) en daarmee 
voor de leefbaarheid. In Bunnik zijn betaalbare huur en koopwoningen voor deze middengroep zeer be-
perkt aanwezig.  Sinds de EU-norm van 2015 hebben lagere middeninkomens nog maar beperkt toegang 
tot een sociale huurwoning. In de praktijk wordt zelfs slechts 2,5% toegewezen aan inkomens tot € 40.349. 
Maar ook koopwoningen (€ 170.000,= – € 200.000,=) zijn beperkt aanwezig en voor huishoudens met een 
(laag) middeninkomen steeds moeilijker bereikbaar.  
 
- Extramuralisering van de zorg 
Langer zelfstandig wonen en extramuralisering vanuit zorginstellingen legt een extra druk op met name 
sociale huurwoningen. Ouderen verhuizen niet meer naar bejaardentehuizen en blijven langer thuis wonen, 
waardoor de doorstroming op de sociale huurwoningmarkt stagneert. Waar bewoners van zorginstellingen 
en beschermde woonvormen voorheen apart woonden, is tegenwoordig het rijksbeleid gestoeld op zelfred-
zaamheid en extramuralisatie. Dat betekent dat mensen met een zorgvraag meer en meer een beroep 
doen op reguliere sociale huurwoningen, waardoor het aanbod van woningen dat vrij komt daalt.  
 
Participatietraject 
Bij de totstandkoming van deze Visie op wonen hebben uw raad en stakeholders een belangrijke rol gehad. 
Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om informatie te delen (feiten, cijfers en analyses),  informatie 
op te halen en dialoog te voeren. Hierbij stond de vraag centraal: wat vinden de aanwezigen belangrijk in 
de Visie op wonen? De resultaten van deze bijeenkomsten zijn verwerkt.   
 
Onderstaand een chronologisch overzicht van de bijeenkomsten: 

- September 2016: presentatie thema's  
- September/oktober 2016: gesprekken met bewoners. 
- Oktober 2016: na gespreken met bewoners, formuleren stellingen op basis van thema's. 
- November 2016: thema's voorgelegd aan stakeholders en uw raad. 

 
Visie op wonen 

Deze Visie op wonen is ingestoken vanuit de lokale context. Hoewel een groot deel van de inwoners van 
Bunnik goed in staat is hun woonwensen waar te maken, zijn er ook inwoners waarvoor dit minder vanzelf-
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sprekend is. Voor hen is er geen of weinig geschikt of betaalbaar aanbod. De Visie op wonen richt zich met 
name op deze inwoners.  
 
Er ligt een opgave om méér woningen te bouwen. Om sturing te geven op dit woningbouwprogramma en 
de bestaande woningvoorraad zijn onderstaande ambities geformuleerd: 
 
 
1. Beschikbaarheid sociale huurwoningen vergroten 

Om huishoudens met een laag inkomen de kans te geven om in Bunnik te (blijven) wonen, om de 
slaagkans op een sociale huurwoning te vergroten en om het tekort op de sociale huurmarkt in te lo-
pen, wordt de sociale huurvoorraad structureel uitgebreid. Minimaal 30% van het nieuwbouwprogram-
ma is een sociale huurwoning. Op de lange termijn zou 20% van de woningvoorraad uit sociale huur-
woningen moeten bestaan.  

 
Gezien de huishoudensgroei tot 2030 van met name één en tweepersoonshuishoudens en het hoge 
aandeel van 65+ers in Bunnik ligt de nadruk op het bouwen van een variëteit aan sociale huurwonin-
gen onder de eerste aftoppingsgrens (€ 592,=).  

 
2. Doorstroming bevorderen en verminderen van scheefwonen 

Een belangrijk instrument om het aanbod van sociale huurwoningen te vergroten is het bevorderen van 
doorstroming. Om doorstroming uit de sociale huur te bevorderen en meer aanbod te creëren voor 
huishoudens met een middeninkomen, is een toename nodig van vrije sector huurwoningen (tot  € 
900,=) en goedkopere koopwoningen (€ 170.000,= - € 200.000,=).  
 
Minimaal 40% van het nieuwbouwprogramma komt tegemoet aan de woonvraag van huishoudens met 
een (laag) middeninkomen. Per project wordt gekeken welke woningtypen het meest gewenst zijn en 
hoe de verdeling vrije sector huur en goedkopere koop is.   
 
Voor levensfase gerelateerde doorstroming ligt de focus op nieuwbouw van zorg geschikte vrije sector 
huurwoningen voor senioren. Maar deze woningen zijn natuurlijk ook geschikt voor andere leeftijds-
groepen. In de koopsector worden vooral goedkopere woningen gebouwd voor jonge gezinnen.  
 

3. Wonen/zorg en kwetsbare doelgroepen 
De ambitie van Bunnik is erop gericht om voor alle inwoners een geschikte woning te bieden, afge-
stemd op hun zorgbehoefte en sociaal netwerk. Om de groeiende groep senioren die langer thuis blijft 
wonen te faciliteren, wordt een aanzienlijk deel van de nieuwbouw zorggeschikt en gaat in de bestaan-
de bouw de aandacht uit naar aanpassing.  
 
Daarnaast is er de komende jaren een groeiende behoefte aan kleinere sociale huurwoningen met een 
huur onder de eerste aftoppingsgrens (€ 592,=). Niet alleen starters hebben hiervoor interesse maar 
ook de groeiende groep mensen met een GGZ indicatie of verstandelijke beperking die vanuit de ex-
tramuralisering van de zorg zelfstandig dient te (gaan) wonen.  

 
4. Duurzaamheid in wonen 

Vanuit de ambitie om als gemeente duurzaam en milieubewust om te gaan met woon- en leefomge-
ving, energie- en woonlasten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren, worden nieuwbouwwonin-
gen energieneutraal en gasloos en ligt in de bestaande bouw de focus op verduurzaming.  

 
5. Leefbaarheid en de schaal van Bunnik 

Voor 1.390 extra woningen is ruimte nodig. Met behoud van de identiteit van Bunnik is het mogelijk om  
in- en uitbreidingslocaties hiervoor in te zetten. In een regio met hoge grondprijzen is het een uitdaging 
om grond in te zetten voor groen en een ruime opzet te garanderen zonder dat dit de woningprijs op-
drijft. De ambitie is dat nieuwbouw passend is in de sfeer en het karakter van de drie dorpen van de 
gemeente Bunnik en toch tegemoetkomt aan de eisen van de benoemde doelgroepen. Waar ruimte is 
en accenten zijn gewenst, is het mogelijk om beperkt gestapeld te bouwen met een Bunnikse schaal en 
maat. 
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Doorlooptijd van de visie op wonen 
De ambitie van deze Visie op wonen is voor circa 5 jaar. Waarbij instrumenten en maatregelen worden in-
gezet om de ambitie in de komende jaren geleidelijk te realiseren. Binnen de vastgestelde ambitie kan bij-
gestuurd worden op en met instrumenten en maatregelen, als daar aanleiding toe is vanuit wijzigingen in 
wet- en regelgeving, trends en ontwikkelingen.  

 

Beoogd effect   
Vaststellen van het woonbeleid, dat aansluit op wet- en regelgeving en waarmee sturing mogelijk is.  

 

Beschrijving varianten/mogelijkheden  

Niet van toepassing 

 

Argumenten   
1.1 College van B&W en de gemeenteraad is meermaals inhoudelijk betrokken bij proces 

De Visie op wonen is een belangrijk beleidsdocument waarin de ambities op het gebied van wonen en 
volkshuisvesting voor de komende jaren worden vastgelegd. Het voorgestelde beleid heeft ook raakvlakken 
met andere beleidsterreinen. Uw raad is in het voorbereidingstraject meermalen betrokken. Zo zijn de feiten 
en analyses gedeeld en is discussie gevoerd. Tot slot is op donderdag 23 november  jl. in het Open Huis 
gelegenheid geweest tot het stellen van vragen over de nieuwe Visie op wonen en zijn uw opmerkingen 
daarop verwerkt. 
 
1.2 Vigerend sociaal woonbeleid uit 2016 is de basis geweest voor deze visie  
Het sociaal woonbeleid wordt ingetrokken na vaststelling van deze Visie op wonen. De Visie op wonen 
wordt dan de basis voor het jaarlijkse bod van de corporaties en de woningbouwprogrammering. 
Uit het sociaal woonbeleid zijn alle doelstelling overgenomen in deze Visie op wonen: 

- Minimaal 80% van het jaarlijkse sociale huurwoningaanbod (nieuwbouw en na mutatie) heeft een 
huur onder de 2

e
 aftoppingsgrens of bij iedere woningtoewijzing wordt de huur verlaagd naar de af-

toppingsgrens indien het een huishouden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens betreft.  
- Minimaal 80% van de nieuwbouw sociale huurwoningen heeft een huur onder de 2

e
 aftoppings-

grens (gemiddeld over een periode van 5 jaar). 
- Bij nieuwbouw 30% sociale huurwoningen.  
- Verkoop van sociale huurwoningen is mogelijk (mits 1 op 1 gecompenseerd) 
- LekstedeWonen realiseert minimaal 150 sociale huurwoningen vóór 2024 
- Nieuwe sociale huurwoningen zijn nultrede woningen met uitzondering van jongerencomplexen. 

Er zijn geen doelstellingen uit het sociaal huurbeleid geschrapt. Wel zijn ambities toegevoegd of aange-
scherpt. 
 
1.3 De Visie op wonen is getoetst door stakeholders 
De Visie op wonen 2017-2021 is realistisch. De concept Visie is voorgelegd aan enkele stakeholders om 
het realiteitsgehalte van de ambities te toetsen.  
 
2.1 De Visie op wonen vormt de basis voor toekomstige prestatieafspraken met woningcorporaties 
Het sociaal woonbeleid wordt ingetrokken na vaststelling van deze Visie op wonen. De Visie op wonen 
2017-2021 wordt dan de basis voor het jaarlijkse bod van de corporaties, de te maken prestatieafspraken 
en het nieuwbouw woonprogramma.  
 

Kanttekeningen  
Niet van toepassing.  

 

Kosten, baten en dekking 
De uitvoering van de Visie op wonen kan vooralsnog vanuit bestaande budgetten worden bekostigd. 

 

Uitvoering  
Actieprogramma 
Aan de Visie op wonen is een actieprogramma gekoppeld waarin de ambitie en doelstellingen zijn veran-
kerd in afspraken en projecten. Deels krijgen deze afspraken zijn beslag in de jaarlijkse prestatieafspraken 
met corporaties en hun huurdersorganisaties.  
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Sturingsinstrumenten 
In paragraaf 5.2.3 van de Visie op Wonen zijn diverse sturingsinstrumenten benoemd om doorstroming op 
de woningmarkt te stimuleren. Per project kan het college van B&W besluiten welke instrumenten in te zet-
ten.  
 
Projectadvisering,  
Projecten dienen te voldoen aan het woningbouwprogramma. Tijdens de planontwikkeling wordt een brede 
en zorgvuldige afweging gemaakt tussen de belangen van de (toekomstige) bewoners en de ontwikkelende 
partijen. Dit kan betekenen dat op onderdelen van het gewenste programma wordt afgeweken, mits gemo-
tiveerd.  
 
Input voor bestemmingsplannen. 
De Bro (2017) biedt de mogelijkheid om in het bestemmingsplan een percentageregeling op te nemen voor 
het aantal te realiseren middeldure huurwoningen. Als bij het bestemmingsplan een exploitatieplan wordt 
vastgesteld, dan kunnen in het plan de aantallen middeldure huurwoningen op perceelsniveau worden 
vastgelegd.  
 

Bijlagen  
1. Visie op wonen 2017-2021  
 
Ter inzage 
- 
 
  Odijk, 14 december 2017 
 
  Burgemeester en wethouders van Bunnik, 
  de secretaris, de burgemeester, wnd. 
 
 
 
 
  dhr. mr. G. Veenhof dhr. R. van Schelven  
 



  

@Model raadsvoorstel 2017 
 

 
Nummer  

 
17-109.1 

De raad van de gemeente Bunnik; 

 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017; 
 

b e s l u i t : 

 
 

1. De Visie op wonen 2017-2022 vast te stellen  
2. Het sociaal woonbeleid in te trekken  

 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2017 
 
  De raad voornoemd, 
 
 
 
 
  de griffier de voorzitter 
 
 
 
 



Voorrondes Open Huis  
 

@Model raadsvoorstel 2017 

 

 
 
 

 
Procedure raadsvoorstel / besluit 
 

  Digitaal beschikbaar bij griffie 

Onderwerp Visie op Wonen 2017-2022  Ja    Nee 

Bijgevoegde stukken Visie op Wonen 2017-2022  Ja    Nee 

Ter inzage Visie op Wonen 2017-2022  Ja    Nee 

Inhoud besluit B&W 1. De raad voorstellen om de Visie op wonen 2017-2022 vast te 
stellen. 
2. Het sociaal woonbeleid in te trekken.  

Datum besluit B&W 31-10-2017 

 

In Voorrondes Open Huis Bespreken 

Bijzonderheden n.v.t. 

 

Gewenste planning  

Open Huis 23-11-2017 

Raad 14-12-2017 

Uiterste datum Raad n.v.t. 

  

Agenda Commissie 

Datum bespreking 07-11-2017 

Opmerkingen n.v.t. 
  

 
 


