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Waarom deze Visie op wonen 
 

Gemeente Bunnik streeft naar een gevarieerde woningvoorraad met voor alle inwoners van Bunnik een 
(zorg) geschikte woning, afgestemd op woonwensen, levensfase en financiële mogelijkheden. Dit is wat 
de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van het wonen. De ambitie is uitgewerkt in be-
leid en maatregelen.  

Voor wie doen we dit 
De gemeente is verantwoordelijk voor alle inwoners van Bunnik. Daarbij is het de verantwoordelijkheid 
van de gemeente om een brede blik te houden en de juiste balans te vinden tussen het belang van het 
individu versus het brede belang van alle inwoners.  
 
Een groot deel van de inwoners van Bunnik is prima in staat om hun woonwensen waar te maken. Er is 
voldoende aanbod en men heeft voldoende middelen. Ook zijn projectontwikkelaars bereid om voor deze 
mensen nieuw te bouwen. Er zijn echter ook inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is: voor wie er 
geen aanbod is dat geschikt en/of betaalbaar is. Het gaat met name om deze inwoners waar ingrijpen van 
de gemeente noodzakelijk is.  
 
Er is in Bunnik niet voldoende en betaalbaar aanbod voor de huishoudens met een laag inkomen en huis-
houdens met een middeninkomen. Daarnaast kent Bunnik vergrijzing en is het noodzakelijk om voldoende 
zorg geschikte woningen te hebben. Het Rijk heeft immers ingezet op langer zelfstandig thuis wonen. Ook 
mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening moeten komende jaren op zich-
zelf gaan wonen in plaats van in beschermde woonzorginstellingen.  
Er zijn sowieso méér woningen nodig 
De bevolking van Bunnik groeit nog steeds en ook huishoudensverdunning zorgt ervoor dat er meer wo-
ningen nodig zijn voor deze groei. Er zijn tot 2030 zo'n 1.390 extra woningen nodig om de eigen bevolking 
de kans te bieden om in de eigen gemeente te blijven wonen.  
 
Naast extra woningen voor de groei van de eigen bevolking, heeft Bunnik de ambitie om nog meer extra 
woningen te bouwen voor instroom vanuit de regio. 

Er zijn locaties nodig om deze extra woningen te kunnen realiseren 
Voor de extra woningen die nodig zijn voor de autonome groei is ruimte nodig. Met behoud van de identi-
teit van Bunnik is het mogelijk om in- en uitbreidingslocaties hiervoor in te zetten. Dát de kernen verande-
ren, is duidelijk. De manier waarop is het samenspel tussen ruimtelijke, programmatische en financiële 
kaders. De Visie op wonen is hierbij het programmatisch kader. Duidelijkheid en een vastgesteld kader is 
daarbij essentieel voor een goede samenwerking en een optimaal resultaat.  

De Visie op wonen als sturingsinstrument voor het gewenste woningbouwprogramma 
Een Visie is noodzakelijk om duidelijk te maken wát de gemeente wil bereiken. Het is een sturingsinstru-
ment waarmee gestuurd wordt op het woningbouwprogramma en de ingrepen in de bestaande woning-
voorraad. Zonder visie is sturing niet mogelijk. 

De Visie op wonen als input voor samenwerking en afspraken 
De gemeente bouwt zelf geen woningen. Zij is hierbij afhankelijk van haar samenwerkingspartners, zoals 
corporaties en ontwikkelaars. Voor hen moet duidelijk zijn wat de gemeente wil bereiken. De visie is input 
voor de prestatieafspraken met de corporaties en ontwikkelovereenkomsten met de ontwikkelaars. De vi-
sie is uitgewerkt tot concrete randvoorwaarden.  
 
Samenwerking betekent ook ruimte geven aan de belangen van de ander.  Bij elke ontwikkeling wordt een 
proces ingericht waarbij ruimte is voor onderhandeling en nuancering. Bij de start worden wel duidelijke 
kaders meegegeven maar ook met een onderscheid tussen harde eisen en randvoorwaarden waar nuan-
cering bij mogelijk is.  

De Visie op wonen als input in de regio 
Bunnik maakt onderdeel uit van een grotere regio. In de regio wordt samengewerkt op diverse onderdelen 
waaronder het wonen. De Visie is input voor het gesprek in de regio: Dit is Bunnik. Dit zijn onze kaders 
waarbinnen wij bereid zijn om in de regio ons steentje bij te dragen. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Door veranderde omstandigheden op zowel de koop- als huurmarkt, gewijzigde wet- en regelgeving en 
regionale afspraken is een herziening van het woonbeleid noodzakelijk. Zo heeft de extramuralisering in de 
zorg gevolgen voor de woningmarkt. Er is een extra druk op de sociale huurwoningmarkt. Mensen maken 
langer en op een andere manier gebruik van de woningvoorraad.  
 
In het coalitieakkoord heeft het college zichzelf als doel gesteld om de keuzevrijheid op de Bunnikse wo-
ningmarkt te vergroten en in te zetten op een evenwichtige bevolkingsopbouw, onder meer naar leeftijd en 
inkomen. Daarbij dient aandacht uit te gaan naar een woningaanbod, passend bij de vraag vanuit de Bun-
nikse bevolking, en het bevorderen van doorstroming in zowel de huursector als de koopsector. 
 
In de Strategische Agenda uit 2016 is aangegeven wat voor type gemeente Bunnik wil zijn: gelukkig, ge-
zond, dynamisch en behendig. Dat zijn de Bunnikse kwaliteiten in een groene, gezonde en slimme regio. 
Dit is een belangrijk kompas voor de woonambities. 
 
De woonvisie uit 2010 is inmiddels sterk verouderd en biedt onvoldoende handvatten. Het sociaal woonbe-
leid is vooralsnog het actuele beleidsstuk op het gebied van sociale huurwoningen. Het gaat om ambities 
met betrekking tot nieuwbouw, duurzaamheid, zorg geschiktheid, betaalbaarheid en urgente doelgroepen. 
Ingrediënten uit het sociaal woonbeleid worden in deze Visie op wonen opgenomen.  
 
Er ligt een grote woonopgave in de regio. Volgens de Ruimtelijk-Economische Koers U10 zijn tot 2040 
ongeveer 82.000 extra woningen nodig waaronder een opgave voor sociaal. Bunnik wil bijdragen aan het 
opvangen deze regionale opgave mits dit ook een meerwaarde heeft voor Bunnik. 

1.2 Nut en noodzaak 
In de Visie op wonen heeft Bunnik haar ambitie, doelstellingen en beleid voor het wonen vastgelegd. Aan 
de Visie op wonen is het actieprogramma gekoppeld dat diverse acties omvat voor de uitwerking van de 
ambitie en doelstellingen in afspraken en projecten. In de Visie op wonen is aandacht voor die doelgroepen 
waarvoor niet zomaar de juiste woning beschikbaar is. Het gaat dan onder andere om mensen met een laag 
inkomen, huishoudens met een middeninkomen, senioren en kwetsbare doelgroepen.  
 
De Visie op wonen biedt het kwantitatieve en kwalitatieve kader voor verfijning, monitoring en – indien nodig 
– bijstelling van het woningbouwprogramma voor Bunnik. Het gaat om een gevarieerd programma dat een 
aanvulling is op de bestaande woningvoorraad en aansluit op de bevolkingssamenstelling en woonwensen. 
Er wordt geen uitgewerkt programma per locatie opgesteld. Het werkelijk te realiseren programma op een 
locatie is ook afhankelijk van de grootte van de locatie, de kenmerken van locatie en omgeving, zoals de 
nabijheid van voorzieningen, en financiële kaders. Daarbij moet elke locatie ook een gevarieerd programma 
hebben. 
 
In de Woningwet is bepaald dat corporaties een bijdrage moeten leveren aan het gemeentelijk woonbeleid. 
In dat kader doen zij ieder jaar uiterlijk op 1 juli een bod aan de gemeente met daarin een overzicht van de 
werkzaamheden die zij willen gaan doen in de gemeente. Op basis hiervan worden prestatieafspraken ge-
maakt. In Bunnik is ervoor gekozen om een Visie op wonen op te stellen voor de lange termijn. Als kader 
voor de prestatieafspraken is vooralsnog het sociaal woonbeleid van toepassing. 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 te maken prestatieafspraken. 

1.3 Dynamiek binnen duidelijke kaders 
De wereld verandert continu en soms in hoog tempo. Zo was veel beleid en waren plannen niet berekend 
op de crisis van afgelopen jaren. Dit betekent dat met het beleid ook rekening gehouden wordt met een 
wereld in beweging. De Visie op wonen moet in kunnen spelen op veranderingen. In de Visie op wonen 
wordt dan ook een kader neergezet dat tegelijk ruimte biedt. Mocht de praktijk dermate veranderen dat die 
ruimte niet meer voldoende is, dan wordt samen met onze partners gekeken welke bijstelling noodzakelijk 
is. 



 

 
 

5 

1.4 Afbakening 
Wonen is méér dan alleen de woning. Het gaat ook over de aanwezigheid van voorzieningen zoals zorg-
voorzieningen, winkels en scholen, werken, mobiliteit, duurzaamheid, groen en recreatie. Het woonbeleid 
is tevens onlosmakelijk verbonden met het sociaal domein, zeker bij kwetsbare groepen waar zorg en be-
geleiding nodig is. Deze Visie op wonen richt zich op het beleidsveld wonen. Overige onderwerpen zijn 
terug te vinden in divers ander beleid zoals ruimtelijk beleid en het beleid in het sociaal domein. 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk twee is de ambitie op hoofdlijnen beschreven: Wat willen we bereiken. Hoe – en samen met 
wie – gaan we dit uitvoeren.  
 
Hoofdstuk drie is een beknopte beschrijving van Bunnik; een omschrijving van de kernen in Bunnik, de 
woningvoorraad en de belangrijkste kenmerken in bevolkingsopbouw en -samenstelling. 
 
In de hoofdstukken vier tot en met acht zijn vijf thema's uitgewerkt. Per thema is de ambitie geformuleerd 
die uitgewerkt is in beleid en maatregelen. Aan de diverse thema’s zijn opgaven en acties gekoppeld. Het 
zijn de belangrijkste opgaven waar Bunnik de komende jaren aan gaat werken.  
 
In hoofdstuk negen zijn de kaders opgenomen voor sturing op het woningbouwprogramma. Het gaat dan 
niet alleen om aantallen maar ook om de differentiatie in huur en koop in de verschillende prijscategorieën.  
 
Hoofdstuk tien geeft de aanzet voor het opstellen van prestatieafspraken.  
 
Het actieprogramma is vastgelegd in hoofdstuk elf. Het gaat immers niet alleen om het opstellen van een 
Visie op wonen maar ook om het met elkaar vastleggen van de acties voor de komende jaren.  
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2 Ambitie en visie 
2.1 Wat willen we bereiken 
In de diverse beleidsstukken zoals de Strategische agenda, het sociaal woonbeleid en het coalitieakkoord, 
zijn ambities genoemd. Voor het wonen in Bunnik is navolgende ambitie geformuleerd. 

2.1.1 Ambitie 
Gemeente Bunnik streeft naar een gevarieerde woningvoorraad met voor alle inwoners van Bunnik een 
(zorg) geschikte woning, afgestemd op woonwensen, levensfase en financiële mogelijkheden. Naast het 
faciliteren van de autonome groei1, gaat Bunnik op termijn een deel van de regionale opgave realiseren. Op 
dit moment wordt parallel gewerkt aan de uitvoeringsstrategie, voortvloeiend uit de strategische  agenda. In 
dat kader wordt gekeken naar de mogelijkheden om meer woningen te realiseren voor de regionale vraag 
bijvoorbeeld voor werknemers van het Utrecht Science Park (USP).  
 
Het faciliteren van de inwoners van Bunnik en de natuurlijke groei van het aantal inwoners en huishoudens 
betekent een noodzakelijke groei van de woningvoorraad: er moeten extra woningen bij komen wat een 
beslag legt op de beschikbare ruimte in en om de dorpen. Het nieuwbouwprogramma biedt kansen om die 
woningen toe te voegen waar een structureel tekort aan is. Het gaat namelijk niet alleen om aantallen wo-
ningen maar ook om woningtype, huur en koop en diverse prijscategorieën. 

2.1.2 Doelgroepen 
Binnen de ambitie dat er voor iedereen een geschikte woning is, is een aantal doelgroepen waar extra 
aandacht aan gegeven wordt. 
Lage inkomens 
Om huishoudens met een laag inkomen de kans te geven om in Bunnik te (blijven) wonen én wacht- en 
zoektijden te verlagen, wordt de sociale huurwoningvoorraad structureel uitgebreid. Voor de lange termijn 
is de ambitie om te komen tot 20% sociale huur in Bunnik. 
Middeninkomens 
Middeninkomens zijn belangrijk voor een gemeente om het voorzieningenniveau (scholen, (sport)verenigin-
gen en winkels) op peil te houden. Om doorstroming uit sociale huur te bevorderen en meer aanbod te 
creëren voor huishoudens met een middeninkomen, worden vrije sector huur en goedkope koopwoningen 
gerealiseerd. Voor de doelgroep middeninkomens is nagenoeg geen aanbod in Bunnik.  

Senioren en kwetsbare doelgroepen 
Om senioren en kwetsbare doelgroepen te faciliteren wordt een aanzienlijk deel van de nieuwbouw zorg 
geschikt en wordt de bestaande woningvoorraad zorg geschikt(er) gemaakt.  

Overig 
Ook voor overige doelgroepen, zoals mensen met een hoog inkomen, wordt gestreefd naar een passend 
aanbod in nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad. Ontwikkelende partijen zijn hierbij aan zet. 

2.1.3 Duurzaam 
Vanuit de ambitie om als gemeente duurzaam en milieubewuster om te gaan met de woon- en leefomge-
ving, energie- en woonlasten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren, worden nieuwbouwwoningen 
energieneutraal en gasloos gebouwd en wordt de bestaande woningvoorraad verduurzaamd.  
 

                                                        
1 Bij autonome groei wordt getalsmatig gerekend met de natuurlijke groei (geboorte en sterfte) van de bevolking. De bevolking is 
echter niet statisch. Er vindt migratie plaats: mensen vertrekken uit Bunnik en andere mensen komen er juist wonen. De in- en uit-
gaande migratiestromen komen getalsmatig overeen met elkaar wat aangeduid wordt met 'migratiesaldo nul'. 
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2.1.4 Typisch Bunnik 
Extra bouwen is sowieso noodzakelijk om 
alle inwoners van Bunnik te kunnen huisves-
ten. Nieuwe ontwikkelingen, in alle woning-
typen en prijscategorieën, zijn passend in de 
sfeer en het karakter van Bunnik te realise-
ren. Het gaat dan om een uitgekiend steden-
bouwkundig ontwerp en de juiste balans tus-
sen bebouwd oppervlak enerzijds en open-
heid en groen anderzijds. Waar ruimte is en 
accenten gewenst zijn, is gestapeld bou-
wen, passend bij de dorpse schaal, een 
goede, eigentijdse invulling. 

2.2 Hoe gaan we dit doen 
Om de ambitie te kunnen bereiken, worden diverse maatregelen en instrumenten ingezet. 

2.2.1 Nieuwbouw en bestaande woningvoorraad 
In de Visie op wonen zijn de kwantitatieve en kwalitatieve kaders vastgelegd voor het nieuwbouwpro-
gramma: aantallen, woningtypen en prijscategorieën in huur en koop. Voor de autonome groei zijn de ka-
ders uitgewerkt. Het programmatisch kader voor de extra woningen vanuit de regionale opgave is niet uit-
gewerkt zij het dat ook bij deze extra opgave minimaal 30% sociale huur geëist wordt. 
 
In de Visie op wonen zijn maatregelen en acties opgenomen om de bestaande woningvoorraad zorg ge-
schikt(er) en duurzamer te maken. 

2.2.2 Doorstroming 
Doorstroming is een van de instrumenten om woningen in de bestaande woningvoorraad vrij te maken voor 
doelgroepen. De focus ligt op inkomens gerelateerde doorstroming - vanuit sociale huur naar middeldure 
huur en goedkope koop - en levensfase gerelateerde doorstroming: senioren die naar een zorg geschikte 
woning verhuizen.  

2.2.3 Visie op wonen als sturingsinstrument en kader voor afspraken 
Bij de uitvoering van de Visie op wonen zijn partijen zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders, ont-
wikkelaars, maatschappelijke organisaties en ook bewoners betrokken. Dat maakt deze spelers tot partners 
in het wonen die gezamenlijk, zij het vanuit verschillende taken en verantwoordelijkheden, de gewenste 
woonkwaliteit tot stand brengen. Met de Visie op wonen als vastgesteld beleid kan gestuurd worden op het 
gewenste woningbouwprogramma en de ambities met betrekking tot doorstroming en de verbetering van 
de bestaande woningvoorraad.  
 
De mate waarin de gemeente kan sturen is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente betrokken is bij 
de plannen. Toch kan de gemeente zowel bij eigen grondposities als in gevallen van bestemmingsplanwij-
ziging eisen stellen aan de ontwikkeling. In alle gevallen zijn partijen gebaat bij overleg en samenwerking. 
Juist in een woningmarkt waar niet alles meer vanzelfsprekend is, moet de woningbouwproductie goed 
aansluiten bij de vraag. Onze partners, zoals corporaties, ontwikkelaars en ook de inwoners, hebben elk 
vanuit de eigen invalshoek een goed beeld van de vraag. 
 
Een gemeente bouwt zelf geen woningen en vraagt andere partijen om mee te werken aan het realiseren 
van haar ambitie. Daarbij heeft de gemeente maar een beperkt aantal middelen om haar bijdrage te leveren 
aan de uitvoering. Dat maakt het van belang dat de gemeente een zorgvuldige afweging maakt tussen de 
belangen van de (toekomstige) bewoners enerzijds en de bouwende/ontwikkelende partijen anderzijds en 
te komen tot een zo optimaal mogelijk resultaat.  

Prestatieafspraken met de woningcorporaties 
De Visie op wonen is de basis voor het gesprek met de corporaties bij het maken van prestatieafspraken. 
De gemeente is formeel verantwoordelijk voor het opstellen van de Visie op wonen. De corporaties brengen 

 
De Gaarde, Bunnik: gestapeld wonen in een dorpse, open sfeer 
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vervolgens een bod uit. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties stellen gezamenlijk prestatieaf-
spraken op.  

Ontwikkelende partijen en beleggers 
In de Visie op wonen zijn randvoorwaarden opgenomen voor het programma en de kwaliteit van de wonin-
gen. Deze randvoorwaarden worden opgenomen in intentie- en ontwikkelovereenkomsten.  
 
In regionaal verband wordt onderzocht hoe geborgd kan worden dat middeldure huurwoningen kwalitatief 
goed en betaalbaar zijn en ook beschikbaar blijven voor de doelgroep (lage) middeninkomens.  

Inwoners 
Ook de inwoners zijn belangrijke spelers bij het woonbeleid. Zij zijn niet alleen de bewoners en daarmee 
direct belanghebbenden. Steeds vaker nemen inwoners de regie over het wonen in handen, niet alleen bij 
eigen woningbezit (woningverbetering) maar ook bij nieuwbouw (CPO en de wooncoöperatie).  
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3 Typisch Bunnik 
In de bijlage is een uitgebreide analyse opgenomen van de bevolking en woningvoorraad van Bunnik. In 
navolgend hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen.  

3.1 Identiteit van de dorpen 
Gemeente Bunnik heeft drie kernen: Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het zijn dorpen met elk een eigen iden-
titeit. Bunnik is gericht op de stad Utrecht en aantrekkelijk voor werknemers van de universiteit. Odijk is een 
forensendorp en kindvriendelijk. Werkhoven is een agrarische kern met een meer gesloten gemeenschap, 
op zichzelf staand en met sociale cohesie.  
 
In alle kernen zijn voorzieningen aanwezig zoals winkels, scholen en multifunctionele accommodaties. In 
Bunnik zijn wel meer winkels dan in de andere kernen. Vanuit Odijk is een snelle busverbinding met Utrecht. 
In Bunnik is een treinstation. Met de trein is het acht minuten naar Utrecht Centraal.   
 
Bij de woningbouwprogrammering wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de verschil-
lende dorpen en haar inwoners. Bij de woningtoewijzing in Werkhoven wordt voorrang gegeven aan mensen 
met kernbinding. 

3.2 De inwoners van Bunnik 

3.2.1 Bevolkingsomvang en samenstelling, huishoudenstypen 
In Bunnik wonen ruim 15.000 mensen, verdeeld over ongeveer 6.300 huishoudens. Het aantal huishoudens 
neemt tot 2030 toe naar circa 7.540 huishoudens. Daarna treedt er een lichte daling op. 
 
Er is een afname te zien van het aantal gezinnen en een toename van één- en tweepersoonshuishou-
dens. Vanaf 2030 neemt met name het aandeel éénpersoonshuishoudens nog verder toe.  
 
Circa 32% van de huishoudens is 65+. Dit is aanzienlijk hoger dan in de regio (22%). De groep 65+'ers in 
Bunnik groeit tot 2030 van 2.020 naar 2.990 huishoudens.  
 
Binnen de groep 45 tot 65 jaar neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe en het aantal tweeper-
soonshuishoudens en gezinnen neemt af. In de groep 25 tot 45 jaar groeien de aantallen eenpersoons-
huishoudens en gezinnen terwijl de tweepersoonshuishoudens zo goed als gelijk blijven. De groep tot 25 
jaar neemt met bijna een derde af. 

3.2.2 Omvang doelgroep van beleid (lage inkomens), middeninkomens en overig 
In Bunnik zijn circa 2.000 huishoudens (32%) met een laag inkomen (tot € 36.165). Regionaal is dit 42%. 
De groep middeninkomens is 11%. Het overig deel (58%) heeft een hoger inkomen.  
 
Als uitgegaan wordt van autonome groei zal deze verdeling over de diverse inkomensgroepen in 2030 niet 
wezenlijk anders zijn. In de regio groeit het aandeel aan huishoudens met een laag inkomen wel. 

3.3 Schets van de woningvoorraad 

3.3.1 Omvang huidige woningvoorraad 
In de gemeente Bunnik staan circa 6.200 woningen, waarvan ongeveer 2.900 in Bunnik, 2.400 in Odijk en 
900 in Werkhoven. De woningvoorraad bestaat vooral uit rijwoningen en twee-onder-één-kapwoningen. in 
de gemeente Bunnik zijn weinig appartementen. 

3.3.2 Samenstelling woningvoorraad 
In Bunnik staan relatief veel koopwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen is 16% wat beduidend lager 
is dan het gemiddelde in de regio (29%). Ook het aandeel vrije sector huurwoningen in Bunnik (10%) is 
lager dan in de regio (13%).  
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In de gemeente Bunnik liggen de inkomens relatief hoog. Dit heeft er door de jaren heen toe geleid dat er 
ruime woningen in het hogere koopsegment gebouwd zijn. Waar in de U10 40% van de koopwoningen 
duurder is dan € 260.000, is dat in de gemeente Bunnik 56%. Duurdere woningen staan met name in Odijk 
en Werkhoven. 

 
Het bezit van de corporaties is relatief duur. De twee goedkoopste klassen (tot € 403 en € 403 - € 577) zijn 
aanmerkelijk minder vertegenwoordigd dan in de rest van de regio. Dit heeft gevolgen voor de betaalbaar-
heid van de sociale huursector en daarmee ook voor de mogelijkheden voor huisvesting van de meest 
kwetsbare doelgroepen. Het aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente Bunnik bestaat voor 55% 
uit eengezinswoningen met vier of meer kamers. 

3.3.3 Beschermde en beschutte woonvormen 
In Bunnik zijn diverse woonzorgvoorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking.  
 
De Wegedoorn van Humanitas is een woonlocatie voor jong volwassenen van 18 tot ongeveer 40 jaar met 
een licht verstandelijke beperking en soms een psychiatrische aandoening. Het zijn zelfstandige apparte-
menten. Op de locatie is begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. 
 
Woonlocatie Wilhelmus Peekhof heeft 20 appartementen voor volwassenen met een verstandelijke beper-
king. Er zijn cliënten met een licht verstandelijke beperking en ouder wordende cliënten. De begeleiding is 
individueel.  
 
Op de locatie de Hoevelaar (Philadelphia) wonen elf cliënten met een matig verstandelijke beperking, De 
Hoevelaar is geschikt voor mensen met een verstandelijke handicap die wat ouder worden. Wel zijn de 
cliënten allemaal nog redelijk mobiel. Alle cliënten hebben een eigen zit-/slaapkamer. 
 
Woonzorgcomplex De Weerdenhof (Quarijn) bestaat uit koop- en huurappartementen voor mensen van 
55 jaar en ouder. Alarmering en thuiszorg kunnen via Quarijn afgenomen worden.  
 
De Kamp is een woongemeenschap voor 55-plussers binnen een voormalige oude boerderij.  
 
In woonzorgcentrum Bunnichem (Quarijn) in Bunnik zijn aanleunwoningen met de mogelijkheid tot het af-
nemen van diverse diensten van QuaRijn, zoals alarmering, maaltijden, huishoudelijke hulp, verzorging en 
verpleging. In het verzorgingshuis zijn tweekamerappartementen die voor zowel alleenstaanden als echt-
paren geschikt zijn. Verder zijn er appartementen voor kortdurende opname. Op de begane grond is een 
psychogeriatrische unit met kamers voor ouderen met dementie. Voor herstel na een ziekenhuisopname 
of om de mantelzorgers te ontlasten is logeren met zorg mogelijk.  

 
Eigendomsverhouding (bron: CBS) 
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De Barrage is een zorginstelling, gericht op kinderen en (jong)volwassenen met een psychische of ver-
standelijke beperking of autisme. De Barrage biedt wonen en tijdelijk verblijf, dagbesteding, dag- en lo-
geeropvang. 
 
Op de locatie Scholeneiland in Bunnik worden zestien (zorg)woningen in sociale huur en kleinschalig wo-
nen voor veertien mensen met dementie gerealiseerd. 
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4 Beschikbaarheid van sociale huurwoningen 
4.1 Achtergrond en ambitie 

4.1.1 Achtergrond 
Woningcorporaties en gemeenten hebben een eerste verantwoordelijkheid voor het huisvesten van huis-
houdens met een laag inkomen (tot € 36.165, peiljaar 2017) die afhankelijk zijn van de sociale huurwoning-
voorraad en de goedkope koopwoningvoorraad. Er moeten voldoende sociale huurwoningen beschikbaar 
zijn of komen, met name in het lage segment. Voor de koopwoningen geldt dit uiteraard ook met daarbij de 
kanttekening dat het niet voor iedereen mogelijk is om een woning te kopen. Dit heeft onder andere te 
maken met aangescherpte hypotheekeisen, een onzeker of wisselend inkomen of een te verwachten terug-
val in inkomen, zoals bij een naderend pensioen. Ook de prijs van de woning moet laag genoeg zijn. In 
Bunnik zijn nagenoeg geen goedkope koopwoningen te vinden.  
 
Het ingezette (rijks-)beleid van extramuralisering en langer thuis wonen, leidt ertoe dat er meer woningen 
beschikbaar moeten zijn voor deze specifieke doelgroepen. Een deel van deze huishoudens, zoals mensen 
met een verstandelijke of psychiatrische beperking, heeft een laag inkomen (bijstand, Wajong). Zij zijn daar-
mee aangewezen op het aanbod aan sociale huurwoningen tot aan de huurtoeslaggrens.  
 
In het rapport 'Behoefte sociale huurvoorraad in de regio U16' (RIGO, maart 2016) is een berekening ge-
maakt van de behoefte aan sociale huurwoningen. In het rapport zijn drie toekomstscenario's opgenomen. 
Het gaat om een basisscenario, een negatief en een positief economisch scenario. De behoefte aan sociale 
huurwoningen in Bunnik voor de periode 2015-2030 in het basisscenario is 110 woningen2. Het gaat hier 
om de behoefte op basis van de autonome groei. Er is geen rekening gehouden met een extra opgave 
vanuit de regio en een structureel terugdringen van wachttijden. 
 
Wordt gekeken naar de kwalitatief gewenste ontwikkeling in de sociale huur, dan ligt de nadruk op zorg 
geschikte woningen en woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.  
 
Het gemiddeld aantal reacties op een woning is de afgelopen jaren gestegen van 46 in 2013 naar 65 in 
2014 en 70 in 2015. De gemiddelde inschrijfduur voor doorstromers is de afgelopen jaren sterk gestegen. 
De gemiddelde inschrijfduur van starters fluctueert maar is niet structureel gestegen of gedaald. De langste 
inschrijfduur in de regio is in Bunnik. Regionaal is de inschrijfduur gestegen naar 10,4 jaar.  
 
De gemiddelde zoektijd varieerde de afgelopen jaren tussen de twee, drie en vier jaar.  
 
 2013 2014 2015 
Starters 8,2 6,7 7,8 
Doorstromers 5,9 6,7 12,7 

Gemiddelde inschrijfduur (bron: regionale corporatiemonitor 2017) 
 
Gemiddeld komen er slechts 35 woningen per jaar vrij door mutatie.  

4.1.2 Ambitie 
Gemeente Bunnik heeft de ambitie om op lange termijn een sociale huurwoningvoorraad te hebben van 
20%. Zou gestreefd worden naar een aandeel sociale huur van 30% in de totale woningvoorraad in 2030, 
dan zouden er tot 2030 circa 1.300 sociale huurwoningen toegevoegd moeten worden. Dit is 94% van de 
totale nieuwbouwopgave van 1.390 woningen3 voor autonome groei. Het is ongewenst om uitsluitend nog 
sociale huurwoningen te bouwen. Dit is ook in strijd met de ambitie om ook in nieuwbouw een gevarieerd 
aanbod te realiseren.  
 
In de periode 2015-2030 zijn er 1.390 woningen nodig voor de autonome groei. Randvoorwaarde bij elke 
ontwikkeling is het realiseren van minimaal 30% sociale huur. Tevens dienen sociale huurwoningen die aan 
                                                        
2 De behoefte is 160 woningen als het economisch slecht gaat. Gaat het economisch goed, is er een behoefte van 70 
woningen. 
3 Bron: 'Behoefte sociale huurvoorraad in de regio U16' (RIGO, maart 2016) 
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de sociale huurwoningvoorraad onttrokken worden (sloop, verkoop, liberalisatie) één op één gecompen-
seerd te worden.  
 
Gemeente Bunnik heeft de ambitie om méér woningen te bouwen dan noodzakelijk voor de autonome groei. 
Ook hierbij geldt een minimum van 30% aan sociale huurwoningen. Omdat deze extra woningen niet direct 
gerelateerd zijn aan de lokale, kwalitatieve behoefte, is het ook mogelijk om hier een hoger aandeel aan 
sociale huurwoningen te realiseren. 
 
De in het sociaal woonbeleid opgenomen ambities met betrekking tot de betaalbaarheid en bereikbaarheid 
van sociale huurwoningen worden opnieuw opgenomen in deze Visie op wonen.  
- Minimaal 80% van het jaarlijkse sociale huurwoningaanbod (nieuwbouw en na mutatie) heeft een huur 

onder de tweede aftoppingsgrens óf bij iedere woningtoewijzing wordt de huur verlaagd naar de aftop-
pingsgrens indien het een huishouden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens betreft (methode 
Portaal).  

- Minimaal 80% van de nieuwbouw heeft een huur onder de tweede aftoppingsgrens (gemiddeld over 
een periode van 5 jaar). 

4.2 Beleid en instrumenten 

4.2.1 Nieuwbouw 
Een belangrijk instrument om meer aanbod in sociale huur te krijgen is nieuwbouw. Minimaal 30% van de 
te realiseren nieuwbouw wordt sociale huur. Hiermee worden niet alleen sociale huurwoningen toegevoegd 
die noodzakelijk zijn voor de autonome groei zoals geprognosticeerd in het rapport 'Behoefte sociale huur-
voorraad in de regio U16'. Er worden tevens extra sociale huurwoningen toegevoegd om meer aanbod te 
creëren en daarmee de wacht- en zoektijden te verkorten. Op dit moment bedraagt de tijd tussen inschrijving 
en toewijzing van een sociale huurwoning negen jaar. Er wordt ingezet op de toevoeging van sociale huur-
woningen tot de eerste aftoppingsgrens en voornamelijk voor één- en tweepersoons huishoudens. 
 
Per ontwikkeling wordt gestreefd naar een gevarieerd aanbod aan woningen. Daarbij wordt niet alleen ge-
keken naar het project zelf maar ook naar de buurt of het dorp waar het project gerealiseerd wordt. De 
nieuwbouw moet een toevoeging zijn op het reeds aanwezige aanbod. Tevens wordt gestreefd naar een 
evenwichtige spreiding van alle doelgroepen over de dorpen. 
 
Aan ontwikkelende partijen wordt de voorwaarde opgelegd om minimaal 30% sociale huur op te nemen in 
het programma. Is dit niet mogelijk of gewenst op een locatie, dan kunnen ontwikkelende partijen ervoor 
kiezen meerdere locaties in ontwikkeling te nemen die tezamen voldoen aan deze randvoorwaarde mits er 
bindende afspraken gemaakt zijn over al deze locaties. Dit kan ook een samenwerkingsverband met meer-
dere ontwikkelende partijen zijn.  
 
Bij meerdere locaties in één totaaldeal wordt getoetst op: 
- Wordt op het totaal aan locaties het vereiste programma gerealiseerd waaronder minimaal 30% sociale 

huur? 
- Is de kwaliteit per locatie ook voldoende geborgd? Het gaat dan om spreiding van de diverse woning-

typen en woonmilieus over de gemeente en geen te hoge concentratie van sociale huur. 
- Wordt in de afspraken geborgd dat alle locaties ook daadwerkelijk ontwikkeld en gerealiseerd worden? 

4.2.2 Bestaande woningvoorraad 
Een van de instrumenten voor meer aanbod aan sociale huurwoningen is het vrijmaken van bestaande 
woningen middels doorstroming. In hoofdstuk 5 is hier uitgebreid op ingegaan.  

Woningsplitsing 
De doelgroep voor sociale huurwoningen bestaat grotendeels uit één- en tweepersoonshuishoudens en dit 
aantal neemt toe. Het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente Bunnik bestaat voor meer dan de 
helft uit grotere eengezinswoningen. Door grote eengezinswoningen te splitsen in twee kleinere woningen, 
worden twee kleinere woningen gecreëerd en een woning extra toegevoegd aan het aanbod. De woning 
moet wel geschikt zijn voor splitsing en de investering moet in verhouding staan tot het resultaat. Ook moe-
ten er voldoende eengezinshuurwoningen in de voorraad blijven. Op enkele plekken in de gemeente zijn al 
woningen gesplitst. Deze kunnen als voorbeeld dienen. 
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Een andere manier om grote woningen in te zetten voor meer huishoudens zijn woongroepen. Zo kan het 
voor jongeren en studenten een geschikte woonvorm zijn. Dit kan desgewenst in combinatie met tijdelijke 
huurcontracten voor doorstroming.  

4.3 Acties, afspraken en partijen 

4.3.1 Woningbouwprogramma 
Bij de woningbouwprogrammering wordt gestuurd op het realiseren van minimaal 30% sociale huur. Het 
totaal aan projecten wordt continu gemonitord. Het gaat dan niet alleen om aantallen maar ook om pro-
gramma, planning en fasering. 

4.3.2 Prestatieafspraken met corporaties 
Met de corporaties worden prestatieafspraken gemaakt. Het 'sociaal woonbeleid gemeente Bunnik 2016' is 
vooralsnog de basis voor het bod van de corporaties. Na vaststelling van deze Visie op wonen wordt het 
sociaal woonbeleid ingetrokken en worden nieuwe (prestatie)afspraken gemaakt dan wel geactualiseerd op 
basis van de Visie op wonen. Een van de onderdelen is het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen. 
Met LEKSTEDEwonen zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 150 woningen in de komende vier jaar. 
Gemeente Bunnik geeft er de voorkeur aan om met een beperkt aantal partners invulling te geven aan de 
opgave sociale huur.  
 
Ook afspraken over woningsplitsing worden meegenomen bij de prestatieafspraken.  

4.3.3 Randvoorwaarden voor ontwikkelende partijen 
Alle ontwikkelende partijen krijgen de voorwaarde om minimaal 30% aan sociale huurwoningen te realise-
ren. Deze woningen moeten minimaal twintig jaar sociale huur blijven. Mocht dit niet mogelijk zijn bij een 
project, dan is het aan de ontwikkelende partij om een aantal projecten te bundelen met de vereiste 30% 
sociale huur verspreid over deze projecten. Daarbij kan ook gezocht worden naar een samenwerking met 
andere ontwikkelende partijen. Er wordt uitsluitend medewerking verleend aan een project of een aantal 
projecten tezamen als het totaal aan projecten voldoet aan de eis van minimaal 30% sociale huur en hier 
bindende afspraken over vastgelegd zijn. 
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5 Doorstroming en het verminderen van scheefwonen 
5.1 Achtergrond en ambitie 

5.1.1 Achtergrond 
Doorstroming is een begrip dat al heel lang gebruikt wordt in het woonbeleid. Het gaat dan onder andere 
om inkomens-gerelateerd 'scheef wonen': mensen met een inkomen dat niet of niet meer passend is bij de 
woning. Een bekende vorm van scheef wonen zijn mensen met een te hoog inkomen voor de sociale huur-
woning (goedkoop scheefwonen). Doorstroming is gewenst om de sociale huurwoning vrij te krijgen - aan-
bod te genereren - voor huishoudens met een laag inkomen. Een andere vorm van scheef wonen zijn de 
mensen die te weinig inkomen hebben ten opzichte van de woonlasten (duur scheef wonen). Woonlasten 
kunnen in de loop der jaren gestegen zijn. Het inkomen kan gedaald zijn door bijvoorbeeld pensioen of 
baanverlies.  
 
Een tweede vorm van gewenste doorstroming is levensfase-gerelateerd. Woningen zijn niet bruikbaar voor 
elk huishouden en elke levensfase. Zo zijn appartementen niet altijd groot genoeg voor gezinnen. Ook sluit 
dit niet altijd aan op de woonwens om grondgebonden te wonen. Gezinswoningen zijn niet altijd geschikt 
voor mensen op leeftijd (verminderde mobiliteit en trappen) en vaak te groot. Senioren die wonen in een 
grote, betaalbare eengezinswoning, stromen maar in geringe mate door naar een voor hen meer passende 
(zorg geschikte) woning. Dit is zowel in de koop- als de huursector het geval.  
 
Belangrijkste obstakel voor doorstroming is gebrek aan alternatief in financiële zin en/of door gebrek aan 
keuzemogelijkheden in kwalitatieve zin (locatie, woonvorm of woonmilieu). Naast (gebrek aan) keuzemo-
gelijkheden en financiële redenen om te verhuizen zijn er ook redenen van meer sociale aard. Men wil in 
de wijk of het dorp blijven wonen of verhuizen naar een woning die dichter in de buurt is van familie. 
 
De dynamiek op de woningmarkt kan verbeterd worden door het opstarten van nieuwe verhuisketens door 
middel van het toevoegen van woningen. Hoe langer de verhuisketen, hoe meer doorstromers binnen de-
zelfde voorraad verhuizen. De langste verhuisketens ontstaan als senioren aan het eind van hun wooncar-
rière gaan verhuizen. 

De middeninkomens 
Het zijn vooral de huishoudens met een middeninkomen die klem zitten op de woningmarkt. Zij zijn voorna-
melijk aangewezen op de vrije sector huur of betaalbare koop. Slechts een beperkt deel van de middenin-
komens kan nog terecht in de sociale huursector.  
 
In de regionale corporatiemonitor 2017 komt de groep met een lager middeninkomen (€ 36.165 tot € 39.874) 
naar voren als de groep die het meest in de knel zit. Omdat de corporaties tot taak hebben om vooral de 
lage inkomens passend te huisvesten, blijft er zeer weinig over voor deze groep lage middeninkomens. 
Slechts 2,5% van de verhuringen ging naar deze doelgroep. Met name voor de groep die geen huurtoeslag 
ontvangt en dus is aangewezen op het duurdere segment boven de aftoppingsgrens, kan de betaalbaarheid 
onder druk staan. 
 
In de 'Position Paper woningmarkt Provincie Utrecht' (concept, 1 juni 2017) wordt de positie van de midden-
inkomens op de woningmarkt als een van de knelpunten omschreven. Het is met name in de regio's U10 
en U16 moeilijk om aan een vrije sector huurwoning te komen in het segment tot € 900. De druk op de 
huurwoningmarkt in dit segment is toegenomen, ondanks de inhaalslag in de oplevering van vrije sector 
huurwoningen in de gemeente Utrecht.  
 
Een huurwoning in de vrije sector is dus niet gemakkelijk te vinden (onvoldoende aanbod) of niet betaalbaar. 
Tegelijkertijd wordt het door nieuwe hypotheekregels voor dezelfde middeninkomens steeds moeilijker om 
een passende, betaalbare woning te vinden in de koopsector. Alhoewel het per huishouden zal verschillen, 
is een koopprijs van circa € 170.000 een richtlijn voor een koopwoning die nog wel betaalbaar is voor mid-
deninkomens met een inkomen tot circa € 45.000. Goedkope koopwoningen in Bunnik zijn er vanaf circa € 
200.000. Voor een woning van € 200.000 is een inkomen van € 50.000 nodig. Voor senioren met een mid-
deninkomen is koop vaak geen wens of optie meer.  
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De groep middeninkomens is deels gehuisvest in de sociale huurvoorraad. Zij kunnen geconfronteerd wor-
den met extra huurverhogingen, een maatregel die bedoeld is om scheef wonen tegen te gaan. Verhuizen 
is alleen een optie als er passend aanbod beschikbaar is, afgestemd op de woonwensen (geschikt) en 
financiële mogelijkheden (financierbaar/betaalbaar). 
 
In navolgend schema is de woningvoorraad van Bunnik weergegeven, gegroepeerd naar het inkomen dat 
nodig is om de betreffende woning te huren of kopen. Opvallend is het zeer geringe aandeel aan woningen 
(nog geen 300) voor de doelgroep met een middeninkomen.  
 

 
In Bunnik zijn circa 650 huishoudens met een middeninkomen. In sociale huurwoningen wonen bijna 200 
huishoudens scheef. In de woningen met een huur tot € 618 zijn dat ongeveer 160 huishoudens. Het seg-
ment € 618 tot € 711 wordt voor 48% (135 huishoudens) bewoond door huishoudens die teveel inkomen 
hebben voor een sociale huurwoning.  

5.1.2 Ambitie 
In een woningmarkt die in balans is, vult de vrije huursector en goedkope koop het gat tussen de sociale 
huursector en overige koop. Dit aanbod is nu niet voldoende aanwezig en beschikbaar in Bunnik. Gemeente 
Bunnik heeft dan ook de ambitie om meer vrije sector huurwoningen en goedkope koopwoningen toe te 
voegen voor de (lage) middeninkomens. Hiermee wordt de bevolkingsopbouw evenwichtiger en kunnen 
meer huishoudens met een (laag) middeninkomen in Bunnik (blijven) wonen Zij heeft hiervoor andere par-
tijen nodig zoals ontwikkelaars en beleggers. Ook bewonersinitiatieven, zoals CPO en de wooncoöperatie, 
zijn instrumenten om deze woningen te realiseren. 
 
Minimaal 40% van het nieuwbouwprogramma wordt gerealiseerd in vrije sector huur en goedkope/betaal-
bare koop voor de middeninkomens. Scheefwoners die nu in een sociale huurwoning wonen kunnen hier-
mee doorverhuizen naar een woning, passend bij het inkomen. Essentieel daarbij is de kwaliteit van de 
woning. Er moet een kwalitatieve reden, zoals een grotere of luxere woning, zijn om te verhuizen. Een ander 
reden is de levensfase zoals het starten van een gezin (grotere woning nodig) of leeftijd (ouderdom en zorg 
geschikte woning nodig).  

 
Verhouding tussen woningvoorraad (naar huur/koopprijs) en doelgroepen (naar inkomen en woonlasten) 
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Voor levensfase gerelateerde doorstroming worden zorg geschikte vrije sector huurwoningen gerealiseerd 
voor senioren. Deze woningen zijn natuurlijk ook geschikt voor andere leeftijdsgroepen. Voor de jongere 
generatie wordt ingezet op goedkope/betaalbare eengezinskoopwoningen omdat bij deze groep de voor-
keur is voor kopen. Aandachtspunt is het voor langere tijd behouden van deze woningen voor de doelgroep 
(voorkomen van speculatie).  

5.2 Beleid en instrumenten 

5.2.1 Nieuwbouw 
Met nieuwbouw kunnen ontbrekende schakels in doorstroomketens aangevuld worden. In het nieuwbouw-
programma worden dan ook woningen opgenomen waarmee doorstroming bevorderd wordt. Focus ligt op 
het bouwen voor de middeninkomens in vrije sector huur (voornamelijk zorg geschikt) en goedkope koop 
(voornamelijk eengezinswoningen). In de woningbouwprogrammering wordt gestuurd op het bouwen in het 
middensegment: minimaal 40% van de te realiseren woningen moet vrije sector huur of goedkope koop zijn.  

Vrije sector huur 
Bij de vrije sector huur wordt een differentiatie in huur gevraagd met een maximum van € 1.000 aan totale 
woonlasten (huur en energielasten). Ook worden afspraken gemaakt over kwaliteit van de woning, huurprijs 
en huurverhoging en verkoop om te voorkomen dat de woningen slechts korte tijd beschikbaar zijn in het 
gewenste segment (betaalbaar en huur).  
 
Per 1 juli is een wijziging van het Bro in werking getreden (Besluit van 18 april 2017, Staatsblad 172). Met 
de wijziging van het Bro ontstaat voor gemeenten de mogelijkheid in het bestemmingsplan een percenta-
geregeling op te nemen voor het aantal te realiseren middeldure huurwoningen. In een gemeentelijke ver-
ordening kan de maximumhuurprijs voor deze woningcategorie worden vastgelegd (minimumhuurprijs is 
het bedrag bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet op de huurtoeslag). Als bij het bestem-
mingsplan een exploitatieplan wordt vastgesteld, kunnen in het exploitatieplan de aantallen middeldure 
huurwoningen op perceelsniveau worden vastgelegd.  
 
In regionaal verband is een aanvraag ingediend voor een experiment in het kader van de 17e tranche van 
de Crisis- en herstelwet. Doel van het experiment is een aanvulling op het Bro met de bepaling dat voor de 
categorie vrije sector huur de doelgroepen kunnen worden vastgelegd in een verordening en het mogelijk 
wordt om een koppeling te leggen tussen de maximumhuurprijs enerzijds en de minimum-woonoppervlakte 
van een vrije sector huurwoning anderzijds. 

Goedkope koop 
De grens van betaalbaarheid voor huishoudens met een inkomen van € 45.000 ligt bij € 170.000. Woningen 
in dit segment zijn te realiseren binnen de juiste balans tussen grootte van de woning en kwaliteit. De toe-
komstige vraag ligt met name bij één- en tweepersoons huishoudens. De grootte van de woning kan hierop 
afgestemd worden met behoud van de gewenste woonkwaliteit. Ook gezinswoningen zijn mogelijk. Daarbij 
valt te denken aan woningen van voldoende grootte en een sobere inrichting (keuken, badkamer)  en wo-
ningen die casco geleverd worden met de mogelijkheid om de afbouw zelf te doen. 
 
Om de goedkope koopwoningen bij doorverkoop beschikbaar te houden voor de doelgroep middeninko-
mens zijn aanvullende maatregelen nodig. Verkoop in maatschappelijk gebonden eigendom is een bekend 
instrument hiervoor. Het is een instrument van corporaties en wordt meegenomen bij de prestatieafspraken. 
Een ander, minder bekend, instrument is de wooncoöperatie. Bij de wooncoöperatie is de coöperatieve 
woonvereniging eigenaar van de woningen. De woningen worden bewoond, als het ware gehuurd, door 
leden van de vereniging. In de statuten kunnen voorwaarden opgenomen worden over lidmaatschap, huur-
prijs, huurverhogingen en woningtoewijzing. Ook kunnen voorwaarden gesteld worden aan het inkomens-
niveau. In de statuten kan tevens opgenomen worden dat woningen niet verkocht mogen worden. Een 
belangrijk knelpunt bij wooncoöperaties is de financiering van het project. Vooralsnog zijn banken niet bereid 
om collectief eigendom volledig te financieren.  
 
In het actieprogramma is opgenomen dat onderzoek gedaan wordt naar manieren om goedkope koopwo-
ningen ook voor langere tijd, en bij verkoop, beschikbaar te houden voor de doelgroep.   
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5.2.2 Bestaande woningvoorraad 
Doorstroming in de bestaande woningvoorraad heeft tot doel om woningen vrij te maken voor doelgroepen 
waarvoor deze woning ook geschikter is: beter afgestemd op betaalbaarheid, zoals sociale huurwoningen 
vrijmaken voor lage inkomens, en/of beter passend bij de levensfase zoals eengezinswoningen vrijmaken 
voor gezinnen. Met corporaties zijn afspraken hierover te maken. De gemeente heeft minder invloed op de 
woningen van particuliere woningeigenaren. Wel zijn de eigenaar-bewoners met een aantrekkelijk aanbod 
te motiveren om te verhuizen waarmee doorstroming op gang komt.  

Woningcorporaties 
In de sociale huursector zijn de corporaties aan zet, zij het binnen de kaders van het rijksbeleid zoals de 
passendheidstoets en de beperkingen bij het realiseren van vrije sector huurwoningen. Er zijn diverse in-
strumenten, zoals het huurprijsbeleid, die corporaties in kunnen zetten om doorstroming mee te bevorderen. 
 
Liberalisatie en verkoop van sociale huurwoningen zijn instrumenten om meer aanbod te creëren voor de 
middeninkomens. In het sociaal woonbeleid is vastgelegd dat verkoop en liberalisatie van sociale huurwo-
ningen mogelijk is mits dit niet ten koste gaat van de gewenste en de in de prestatieafspraken afgesproken 
totale sociale huurwoningvoorraad. Deze afspraak wordt opnieuw opgenomen in deze Visie op wonen.  
 
Corporaties hebben 10-20% vrije ruimte om woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen 
boven de € 36.165. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden met de corporaties. Het gaat dan om de 
sociale huurwoningen in het segment van huurtoeslaggrens tot aan liberalisatiegrens. 
 
Huurgewenning of een verhuis-/doorstroompremie is interessant voor senioren die naar een zorg geschikte 
woning verhuizen. Daarmee wordt een grote sprong in huurprijs geleidelijk geïntroduceerd.  

5.2.3 Overige instrumenten 

Regionale huisvestingsverordening en doorstroommaatregelen  
Binnen de regionale huisvestingsverordening is het mogelijk om experimenten uit te voeren waarbij 
maatwerk in woningtoewijzing mogelijk is. In de regio zijn al diverse experimenten waarbij zorg geschikte 
woningen met voorrang toegewezen worden aan senioren die een sociale huurwoning achterlaten.  

Subsidies en leningen 
Er zijn diverse subsidies en leningen4 waarmee doorstroming gestimuleerd kan worden. Zo kunnen de 
starterslening, verkoop in maatschappelijk gebonden eigendom en de startersrenteregeling instrumenten 
zijn waarmee een koopwoning voor starters haalbaar wordt. Dit heeft echter uitsluitend een effect op 
doorstroming als het ingezet wordt bij starters die een huurwoning achterlaten en bij de koop van 
bestaande woningen (doorstroomketens).  

Tijdelijke huurcontracten 
In de Wet doorstroming huurmarkt is de mogelijkheid opgenomen om tijdelijke huurcontracten af te sluiten 
met een looptijd van vijf jaar. Het gaat onder andere om huurcontracten voor jongeren van 18 tot 27 jaar. 
Het huurcontract loopt na vijf jaar van rechtswege af. In de kern Bunnik kan dit een optie zijn voor jonge-
ren/studenten. Bunnik blijkt een interessante woonkern te zijn voor studenten en net afgestudeerden bij wie 
binnen enkele jaren een aanzienlijke inkomensstijging te verwachten is.   

5.3 Acties, afspraken en partijen 

5.3.1 Prestatieafspraken met corporaties 
Bij de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over de in te zetten doorstroommaatregelen. De met 
de corporaties te bespreken maatregelen zijn in ieder geval: 
- Verkoop en liberalisatie. 
- Toewijzing van een (klein) deel van de sociale huurwoningen aan huishoudens met een middeninko-

men. 
- Huurgewenning en/of doorstroompremies. 
- Maatwerk woningtoewijzing bij nieuwbouw. 
- Tijdelijke huurcontracten. 

                                                        
4 In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de diverse leningen van SVn. 
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5.3.2 Randvoorwaarden voor ontwikkelende partijen 
Ontwikkelende partijen krijgen als voorwaarde dat 40% van het programma gerealiseerd moet worden in 
vrije sector huur en goedkope koop. Per project wordt gekeken welke woningen -  woningtype en huur of 
koop – het meest gewenst is. Hierbij wordt ook gekeken naar de kenmerken van de buurt of kern, de woon-
wensen van de inwoners in deze buurt of kern en de ontbrekende segmenten in de bestaande woningvoor-
raad. Het juiste aanbod biedt mensen de mogelijkheid om in de eigen buurt te blijven wonen.  

5.3.3 Overige instrumenten 
De in dit hoofdstuk geschetste doorstroommaatregelen zijn niet volledig. Ook is een deel van de maatrege-
len niet te realiseren zonder anderen zoals de corporaties. In navolging van deze Visie op wonen worden 
doorstroommaatregelen verder geïnventariseerd en worden de gewenste maatregelen uitgewerkt.  
 

 
 

 
Woningen in goedkope(re) koop (vanaf ca € 180.000) 
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6 Wonen-zorg en kwetsbare doelgroepen 
6.1 Achtergrond en ambitie 

6.1.1 Achtergrond  
Het Rijk zet in op het scheiden van wonen en zorg. Steeds meer mensen die voorheen in een intramurale 
instelling zouden gaan wonen, blijven nu thuis wonen of gaan in een complex wonen waar de zorg naar toe 
wordt gebracht.  
 
Het scheiden van wonen en zorg heeft niet alleen zijn uitwerking op de huisvesting van ouderen (verpleging 
en verzorging). Het gaat ook om de huisvesting van mensen uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ, 
psychiatrie), lichamelijk gehandicaptenzorg (GZ) en maatschappelijke opvang (MO).  
 
Dit alles betekent dat méér mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen of zelfstandig moeten gaan 
wonen. Dit fenomeen is in alle lagen van de bevolking zichtbaar. Zo speelt vergrijzing bij mensen van alle 
inkomensklassen en zijn er ook in alle lagen van de bevolking mensen met een beperking. Wel is er een 
groep mensen met een ziekte of beperking die als gevolg hiervan niet kunnen werken en om die reden een 
laag inkomen hebben, zoals een Wajong- of bijstandsuitkering. Deze groep legt een extra druk op de sociale 
huurwoningmarkt en dan vooral op het goedkopere huursegment. Dit kan tot gevolg hebben dat er in buur-
ten/complexen met veel goedkope huurwoningen naar verhouding veel kwetsbare mensen komen te wo-
nen.  
 
Een deel van deze kwetsbare doelgroepen kan overlast geven, zij het vaak niet bewust en opzettelijk. Hier 
kan bij nieuwbouw en woningtoewijzing al rekening mee gehouden worden. Zo is een mix van inwoners - 
het 'gespikkeld wonen' - een van de instrumenten om een te hoge concentratie van kwetsbare burgers te 
vermijden.  
 
Er zijn ook kwetsbare inwoners die sneller overlast en prikkels ervaren vanuit hun omgeving. Zij zijn gebaat 
bij een rustige woonomgeving. Ook hier moet rekening mee gehouden worden. 
 
Er zijn ouderen en mensen met een langdurige ziekte of beperking die niet zelfstandig kunnen (blijven) 
wonen. Er dienen dan ook voldoende overige geschikte en beschutte/beschermde woonvormen te zijn voor 
deze kwetsbare groepen met een hoge zorgvraag. 
 
Er komen steeds meer nieuwe woonvormen voor mensen met een lichte zorgvraag die voorheen naar een 
verzorgingshuis of beschermde woonvorm verhuisden. Dit zijn initiatieven van zorgpartijen maar ook van 
groepen inwoners die samen willen wonen met de mogelijkheid om samen activiteiten te ondernemen, met 
elkaar te wonen, voor elkaar te zorgen en samen zorg in te kopen. 
 
Wachtlijsten bij aanleunwoningen, verzorgings- en verpleeghuizen zijn een indicatie van een mogelijk tekort 
en legt tevens een extra druk op de thuiszorg.  

Transitie GGZ-beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
In 2020 wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 
Tevens wordt komende jaren toegewerkt naar een verdere extramuralisering. Dit betekent onder andere 
een verdergaande verschuiving van intramurale voorzieningen naar begeleiding bij de cliënten thuis. Dit 
heeft gevolgen voor de realisatie van woonvarianten, begeleiding in de wijk en stimulering van draagvlak 
in de wijk. De uitwerking van deze transformatie wordt in de regio U16 opgepakt. 

6.1.2 Ambitie 
De ambitie van de gemeente Bunnik is er op gericht dat er voor alle inwoners een geschikte woning is, 
afgestemd op de zorgbehoefte. Daarbij is het voor veel mensen belangrijk om te kunnen blijven wonen in 
de buurt van familie en vrienden; het sociaal netwerk. Het beleid is gericht op zelfredzaamheid en het inzet-
ten van het sociaal netwerk en maakt het dus niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk dat mensen in de 
buurt van het eigen netwerk kunnen blijven wonen. 
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Voor mensen met een fysieke beperking moeten voldoende woningen beschikbaar zijn met het volledige 
woonprogramma (woonkamer, keuken, toilet, badkamer en minimaal één slaapkamer) gelijkvloers, dus zon-
der traplopen. Het gaat om zelfstandige woningen die geschikt zijn voor mensen met een intensieve zorg-
vraag (zoals rolstoelwoningen met zorg op afroep) en geschikte woningen voor gezonde ouderen. Dit zijn 
niet alleen appartementen maar kunnen ook grondgebonden woningen zijn. Geschiktheid van zelfstandige 
woningen kan gezocht worden in nieuw aanbod en middels het aanpassen - dus geschikt maken - van de 
bestaande woningvoorraad.  
 
Ontbreekt het aanbod in een bepaalde wijk of kern, dan wordt onderzocht of er locaties zijn waar zorg 
geschikte woningen gerealiseerd kunnen worden voor doorstroming in de wijk of kern. Daarbij kan maatwerk 
in woningtoewijzing (zie hoofdstuk 5.2.3) een instrument zijn om mensen ook daadwerkelijk de kans te 
bieden om in de eigen wijk of kern te blijven wonen.  
 
In de stad Utrecht zijn regionale voorzieningen voor maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen 
(BW). In Bunnik zijn geen regionale opvangvoorzieningen. Wel is Bunnik verantwoordelijk voor de huis-
vesting van de mensen die van oorsprong uit Bunnik komen en uitstromen uit een beschermde woonvorm 
of maatschappelijke opvang (woonplaatsbeginsel). Afspraken hierover zijn opgenomen in het Regioconve-
nant Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2017-2020. In regionaal verband wordt 
de uitstroom gemonitord. Daarbij wordt ook gekeken naar kwalitatieve aspecten: wie stroomt uit en welke 
woningen zijn hiervoor nodig. In Bunnik gaat het om gemiddeld drie personen op jaarbasis. Bij een nadere 
regionale uitwerking zal dit aantal concreter worden.  
 
De ambitie voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen houdt niet op bij de woning. Het is essentieel 
dat zorg en begeleiding goed georganiseerd is bij de diverse woonvoorzieningen als ook ambulante zorg 
en begeleiding voor mensen die zelfstandig wonen. Dit is onderdeel van het beleid sociaal domein en wordt 
niet uitgewerkt in deze Visie op wonen. 
 
Aandachtspunt bij kwetsbare doelgroepen is de dreiging van huisuitzetting, veelal wegens huurschulden of 
overlast. Gerichte preventieve interventies zijn soms nodig om huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorko-
men. Steun en begeleiding kan in diverse vormen georganiseerd worden. Het tweede kansbeleid is gericht 
op mensen die dreigen uit huis te worden gezet. Uitgangspunt is dat onder nadere voorwaarden een tweede 
kans kan worden geboden. Dat betekent dat een dergelijke huurder een huurovereenkomst voor bepaalde 
tijd krijgt onder strikte voorwaarden, waaronder een begeleidingstraject. Een van de instrumenten bij het 
tweede kansbeleid is een driepartijen overeenkomst met een grote zorgcomponent en strikt omschreven 
voorwaarden. Doel is na één tot anderhalf jaar te komen tot een normale huurrelatie. Met de corporaties 
worden afspraken gemaakt over vroeg signalering en het voorkomen van huisuitzettingen. 
 
Mensen die met grote spoed een woning zoeken (vaak door ontwikkelingen in de privésfeer), kunnen tijdelijk 
tussen wal en schip vallen omdat zij niet snel genoeg een woning kunnen vinden. Voor deze groep is het 
noodzakelijk dat er een vorm van crisisopvang is. Vooralsnog is er geen crisisopvang in Bunnik en moeten 
mensen naar Utrecht (centrumgemeente) of andere gemeenten. Zeker bij gezinnen met kinderen is dit on-
gewenst omdat de kinderen dan uit hun directe leefomgeving gehaald worden en bijvoorbeeld niet meer 
naar hun vertrouwde school kunnen. Ook voor volwassenen is het niet altijd gewenst. Men komt verder van 
het sociaal netwerk te wonen.  

6.2 Beleid en instrumenten 

6.2.1 Nieuwbouw 

Zorg geschikte woningen 
In het nieuwbouwprogramma worden voldoende zorg geschikte woningen opgenomen. Er is met name 
behoefte aan zorg geschikte woningen in de sociale huursector en in de vrije sector huur. Bij nieuwbouw 
van appartementen wordt de eis gesteld dat deze ruim voldoende rolstoeltoegankelijk zijn, ook met een 
elektrische rolstoel. Bij eengezinswoningen wordt onderzocht of er tijdens de bouw al maatregelen te treffen 
zijn die een aanpassing naar een zorg geschikte woning op termijn mogelijk maakt5. Ook zijn eengezinswo-
ningen te realiseren met een slaapkamer en badkamer op de begane grond, naast slaapkamers en mogelijk 
                                                        
5 Garage die om te zetten is naar een slaap- en badkamer, mantelbuizen waar leidingen in gelegd kunnen worden naar 
een toekomstige uitbouw, (kast)ruimte waar in de toekomst een lift in gezet kan worden. 
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een tweede badkamer op de etage. Dit type woningen is ook interessant voor gezinnen met een gehandi-
capt gezinslid.  

Woonzorgvoorzieningen en beschermde en beschutte woonvormen 
In Bunnik zijn diverse woonzorgvoorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking (zie hoofdstuk 
3, paragraaf 3.3.3). Er zijn vooralsnog voldoende intramurale woonvoorzieningen voor ouderen en men-
sen met een beperking. Dit is ook het gevolg van het rijksbeleid waardoor mensen langer zelfstandig thuis 
blijven wonen. Wel zijn er nieuwe initiatieven te verwachten voor mensen met een lichte zorgvraag. Het 
gaat bijvoorbeeld om woongroepen voor ouderen.  
 
Er zijn kwetsbare inwoners (verstandelijk of psychiatrisch beperkt, autistisch) die gebaat zijn bij een prik-
kelarme omgeving. Het gaat dan om aspecten zoals geluid, licht en geur. Bij het ontwerp van de woningen 
kan hier al rekening mee gehouden worden: extra geluidisolatie, goede zonwering geïntegreerd in de ge-
vel en geluidsarme installaties. Verder is de locatie van belang. Bij initiatieven voor kwetsbare doelgroe-
pen worden deze extra randvoorwaarden meegenomen in afspraken.  
 
Bij nieuwe initiatieven voor ouderen of kwetsbare doelgroepen wordt aan de initiatiefnemer gevraagd om 
de behoefte aan te tonen. De gemeente toetst de behoefte en monitort het aantal initiatieven met als doel 
om een evenwichtig aanbod te houden, in afstemming met de vraag. Het gaat in eerste instantie om initia-
tieven die voorzien in een lokale behoefte. Voorzieningen die inspelen op een regionale behoefte worden 
regionaal besproken en afgestemd op de regionale behoefte. In het actieprogramma is opgenomen dat 
een toetsingskader opgesteld wordt voor toetsing van woonzorginitiatieven.  
 
Bij nieuwe woonzorginitiatieven is het uitgangspunt dat de woonvoorziening beschikbaar is voor, en een 
mix is van, meerdere doelgroepen: jong en oud, diverse zorgindicaties als ook de mogelijkheid voor loge-
ren met zorg, tijdelijk medisch verblijf en hotelzorg. 
 
In regionaal verband wordt de transitie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang verder uitge-
werkt. De komende jaren moet duidelijk worden of deze voorzieningen regionaal blijven dan wel lokaal 
opgepakt moeten worden. Dan wordt ook duidelijk welke voorzieningen in het kader van maatschappelijke 
opvang of beschermd wonen nodig zijn voor de Bunnikse bevolking. In het kader van crisisopvang wordt 
onderzocht of er in Bunnik een voorziening te realiseren is en waar – en met wie – deze crisisopvang ge-
realiseerd kan worden. Vanuit de regio kan de vraag komen of gemeente Bunnik bereid is om een regio-
nale opvangvoorziening te faciliteren. Het is dan van belang om nauw betrokken te blijven bij dit regionale 
project en te monitoren welke voorzieningen Bunnik eventueel moet faciliteren.  
 
Gemeente Bunnik wil tevens ruimte bieden aan kleinschalig wonen met verzorging, zoals aangepaste 
woonvormen voor mensen met een fysieke beperking of handicap en meergeneratie-woningen waarbij 
mantelzorger en mantelzorgontvanger in één woning kunnen wonen (kangoeroewoningen). Indien nodig 
wordt het planologisch regime hierop aangepast.  

6.2.2 Bestaande woningvoorraad 

Sociale huurwoningen 
De sociale huurvoorraad is in eigendom bij de corporaties. Met hen wordt het gesprek gevoerd over verbe-
tering van de bestaande huurwoningvoorraad bij planmatig onderhoud en renovatie. Uitwerking en uitvoe-
ring zijn mede afhankelijk van de bouwkundige mogelijkheden van woningen en woongebouw.   

Particuliere woningeigenaren 
In de koopsector is verbetering van de woning de verantwoordelijkheid van de eigenaar-bewoner. Belangrijk 
doel is bewustwording onder particuliere woningeigenaren over het nut van en manieren om de eigen wo-
ning comfortabeler en nu al geschikter te maken om er tot op late leeftijd te kunnen blijven wonen. De 
gemeente kan haar inwoners informeren, begeleiden en eventueel financieel ondersteunen (Blijverslening 
SVn6, subsidies). 
 
Het nut van aanpassingen aan de woning om deze zorggeschikt(er) en comfortabeler te maken, wordt vaak 
geassocieerd met oud zijn, een traplift en de rollator in de gang. Het is echter van belang om de woning 
comfortabeler te maken voordat deze fase bereikt wordt. Als dit gecombineerd wordt met de verbouwing 

                                                        
6 In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de diverse leningen van SVn waaronde de Blijverslening. 
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die toch al gepland was, hoeft het ook niets extra's te kosten. Kleine maatregelen, zoals stroeve tegels in 
de badkamer, een inloopdouche, geen drempels, een extra trapleuning en verlichting boven het aanrecht-
blad, zijn vaak al voldoende om ongemakken op latere leeftijd te vermijden. Op termijn kan dit, naast comfort 
en een zorg geschikte woning, ook een besparing opleveren voor de gemeente (Wmo-voorzieningen) en 
de inwoners (eigen bijdrage Wmo) omdat minder gebruik gemaakt wordt van middelen vanuit de Wmo.  
 
Uit de ouderenenquête blijkt dat 38% van de ouderen problemen in hun woning ervaart zoals onderhoud 
dat te moeilijk wordt, de grootte van het huis of de aanwezigheid van een trap. Daarbij is 55% van de 
ondervraagden met een eigen woning bereid om in hun woning te investeren. Zij zijn bereid om € 1.000 tot 
€ 10.000 te besteden. Het merendeel van de woningen in Bunnik (85%) is voor maximaal € 10.000 aan te 
passen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen7. Veel ouderen hebben opgebouwd vermogen in hun koop-
woning, bijvoorbeeld door overwaarde. Er zijn mogelijkheden om deze overwaarde te kunnen gebruiken om 
de investering te doen. 
 
Op het gebied van het zorggeschikt(er) maken van de eigen woning zijn diverse instrumenten beschikbaar. 
Zo zijn er websites8 waar op basis van een test een maatwerk advies voor de eigen woning te krijgen is.  

6.2.3 Mantelzorg 
Al enkele jaren is het mogelijk om zonder vergunning een mantelzorgwoning op eigen terrein te realiseren. 
Het kan dan gaan om een aanbouw, een verbouwing van een bestaand bouwwerk of het plaatsen van een 
zelfstandige mantelzorgwoning in de tuin. Soms is een verhuizing van de mantelzorgontvanger of de man-
telzorggever noodzakelijk en goedkoper dan het aanbrengen van (Wmo-)voorzieningen. Met het vooruit-
zicht van een groei van het aandeel zelfstandig wonende ouderen en overige kwetsbare doelgroepen, is 
het noodzakelijk om in te zetten op wonen met ondersteuningsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld mantel-
zorg, particulier collectieve zorg, privé-zorg en goede toegang tot participatie en welzijn. Daarmee wordt de 
zelfredzaamheid, met hulp van het sociaal netwerk en de mantelzorger, versterkt.  

6.2.4 Woonomgeving 
In het kader van een inclusieve maatschappij is het van belang dat de publieke ruimte geschikt genoeg is 
voor alle doelgroepen. Het is ook wettelijk verplicht  (VN verdrag). Bij nieuwe ontwikkellocaties worden (nog 
uit te werken) randvoorwaarden meegegeven. Het gaat dan niet alleen om het vermijden van obstakels en 
te hoge stoepranden maar bijvoorbeeld ook om verkeersborden die te laag hangen, te weinig verlichting en 
de toegankelijkheid van gebouwen.  

6.3 Acties, afspraken en partijen 

6.3.1 Prestatieafspraken met corporaties 
Met de corporaties worden afspraken gemaakt over het realiseren van zorg geschikte sociale huurwoningen 
en het zorg geschikt(er) maken van de bestaande woningvoorraad bij groot onderhoud en renovatie.  
 
Onderdeel van de prestatieafspraken worden afspraken over taken en verantwoordelijkheden bij woning-
aanpassingen: welke aanpassingen vallen onder de Wmo en welke aanpassingen worden door de verhuur-
der gedaan. 
 
Bij nieuwe woonvormen voor ouderen of kwetsbare doelgroepen wordt met corporaties overlegd over de 
mogelijkheden om dit in samenwerking te doen met zorgpartijen. De gemeente regisseert: brengt corporatie, 
zorgpartijen en inwoners bij elkaar. Uitgangspunt bij de huisvesting van kwetsbare inwoners is spreiding en 
menging met overige inwoners (gespikkeld wonen). Dit bevordert participatie.  
 
Corporaties en gemeente monitoren gezamenlijk of een hoge concentratie van kwetsbare doelgroepen leidt 
tot overlast en spanningen. Worden problemen voorzien, dan bekijken gemeente en corporaties samen 
welke instrumenten ingezet worden. Dit punt wordt meegenomen bij de prestatieafspraken. 
 

                                                        
7 'Zorg op de kaart', Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
8 Voorbeelden van websites met informatie over langer zelfstandig thuis wonen: http://www.huistest.nl en http://www.ou-
deren-thuis.nl  
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Corporaties en gemeenten maken afspraken over het proces en de maatregelen om huisuitzettingen te 
voorkomen. Het Centrum voor Elkaar van gemeente Bunnik wordt hierbij betrokken.  

6.3.2 Randvoorwaarden voor ontwikkelende partijen en zorgpartijen 
Bij locaties en projecten die zich goed lenen voor zorg geschikte woningen worden eisen gesteld aan de 
rolstoeltoegankelijk van woningen, woongebouw en omgeving. Appartementen moeten altijd rolstoeltoe-
gankelijk zijn. Uitgangspunt bij de huisvesting van kwetsbare inwoners is spreiding en menging met overige 
inwoners (gespikkeld wonen). 

6.3.3 Eigenaar-bewoners 
Na vaststelling van deze Visie op wonen worden de volgende maatregelen uitgewerkt: 
- Voorlichting over langer thuis wonen, de eigen verantwoordelijkheid hierin en de noodzaak om zelf te 

zorgen voor een zorg geschikte woning. Het belang van het zorg geschikter maken van de eigen wo-
ning wordt vaak nog onderschat. Zo wordt gedacht dat voorzieningen, zoals een traplift, altijd door de 
gemeente vanuit de Wmo betaald worden. Dit is echter niet het geval.  

- Voorlichting over nut, noodzaak en maatregelen voor het zorggeschikt(er) - of eigenlijk: comfortabeler 
- maken van de eigen woning.  

- Informatie verstrekken over de maatregelen die genomen kunnen worden en de beschikbare subsi-
dies en leningen.  

 
Deze campagne kan gekoppeld worden aan de duurzaamheidscampagne. Als mensen al aan het verbou-
wen zijn om hun woning geschikt te maken, kan het interessant zijn om ook meteen een verduurzamingsslag 
te maken. 
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7 Duurzaam wonen 
7.1 Achtergrond en ambitie 

7.1.1 Achtergrond 
Er is een grote omslag gaande van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen. Dit 
treft de hele maatschappij, dus ook het wonen. Daar ligt dan ook een aantal belangrijke opgaven. 
 
De door het kabinet in 2016 gepresenteerde Energieagenda schetst de weg naar een CO2-neutrale maat-
schappij. Daar hoort onder andere bij dat er geen gas meer wordt gebruikt. Dit heeft gevolgen voor nieuwe 
woningen en de bestaande woningvoorraad. In nieuwbouw kan nu al geanticipeerd worden op gasloos 
wonen. De bestaande woningvoorraad zal moeten worden aangepast op nieuwe vormen van energie en 
besparing. In 2050 moet Nederland gasloos zijn.  
 
Vanaf 2021 moeten alle nieuwe woningen (bijna) energieneutraal zijn. Concreet betekent dit dat het ge-
bouw-gebonden energieverbruik van een woning of een gebouw op jaarbasis (bijna) nul moet zijn.  
 
Vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot kan bereikt worden door (bouw)technische maat-
regelen aan de woning en door bewustwording en gedragsverandering.  
 
Duurzaamheid op het gebied van energieverbruik kan, naast meer comfort, tevens bijdragen aan lagere en 
beter beheersbare woonlasten. De bewustwording, het besef dat een duurzame woning de woonlasten 
mogelijk verlaagt en comfort verhoogt, maakt het voor mensen aantrekkelijk om duurzame maatregelen aan 
hun woning te treffen.  

7.1.2 Ambitie 
In december 2014 heeft de gemeenteraad het duurzaamheidsprogramma 'Bunnik duurzaam' vastgesteld. 
Daarin is de ambitie op het gebied van duurzaamheid vastgelegd in strategische en operationele doelen, 
maatregelen en acties.  Het gaat onder andere om een vermindering van CO2-uitstoot, een duurzame leef-
omgeving en een beter bewustzijn van energieverbruik.  
 
Voor de nieuwbouw is de ambitie om alle woningen energieneutraal/-nul en gasloos te maken. Dit wordt als 
randvoorwaarde opgelegd bij medewerking aan nieuwbouwinitiatieven. 
 
De sociale huurwoningvoorraad moet, in aansluiting op het Energieakkoord, verbeterd worden. In de pres-
tatieafspraken worden hier afspraken over gemaakt. 
 
Hoewel de invloed op de particuliere woningvoorraad beperkt is, zijn de uitdagingen groot. De Nationale 
Energieagenda stelt dat alle woningen in 2050 van het gas af moeten. Dat is een ambitie waar de gemeente 
samen met bewoners de komende jaren mee aan de slag zal moeten. Dat begint bij mensen bewust te 
maken van de voordelen van woningverbetering en te motiveren om ook daadwerkelijk maatregelen te 
treffen. Belangrijk daarbij is te benadrukken dat het meerdere voordelen heeft: lagere energie- en woonlas-
ten, meer wooncomfort en een waardevermeerdering van de woning. 

7.2 Beleid en instrumenten 

7.2.1 Nieuwbouw 
Nieuwbouwwoningen mogen geen CO2 meer uitstoten. In de praktijk zal dit betekenen dat ze in elk geval 
geen gebruik maken van gas en dus ook geen gasleidingen meer krijgen. In plaats daarvan krijgen wonin-
gen andere energiebronnen. Die alternatieven maken gebruik van hernieuwbare energie zodat de woning 
in gebruik geen CO2 uitstoot. De woning kan zelf de energie opwekken maar dit kan ook elders decentraal 
gebeuren. In dit laatste geval is het wel belangrijk er rekening mee te houden dat dit een aanzienlijke ruim-
telijke druk genereert. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om in de omgevingsplannen een strengere 
EPC-norm vast te leggen voor nieuwbouwwoningen dan in het Bouwbesluit staat. 



 

 
 

26 

7.2.2 Bestaande woningvoorraad 

Sociale huurwoningen 
In het 'Convenant Energiebesparing Huursector' (28 juni 2012) is afgesproken dat vanaf 2020 alle huurwo-
ningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel B of beter hebben. Namens de corporaties heeft de 
belangenvereniging Aedes het convenant ondertekend. In september 2013 is dit opnieuw bekrachtigd in het 
SER Energieakkoord. Waar mogelijk wordt ingezet op energieneutraal of nul-op-de-meter. In de regio wordt 
een pilot Nul-op-de-Meter bij renovatie uitgewerkt.  

Particuliere woningeigenaren 
In de koopsector is verbetering van de energieprestaties de verantwoordelijkheid van de eigenaar-bewoner. 
De gemeente kan inwoners enthousiasmeren en aanjagen om actief te worden op het vlak van verduurza-
ming van de eigen woning. Ook kan de gemeente inwoners en inwonerscollectieven ondersteunen en faci-
literen.  
 
In het programma U-THUIS werken vijftien gemeenten, waaronder de gemeente Bunnik, samen aan de 
diverse thema's op het gebied van energiebesparing voor particuliere woningeigenaren. Zo is er een geza-
menlijk online regionaal energieloket. Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren in de gemeente 
Bunnik met vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Op het energieloket is met de huisscan 
snel te zien welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor de woning. Ook krijgen mensen 
direct een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden. Door de koppeling 
met het lokale bedrijfsleven kunnen offertes opgevraagd worden bij aanbieders in de regio. 
 
De gemeente werkt nauw samen met de Energie groep Bunnik, een lokaal energie initiatief, ook onder-
steund door het U-Thuis programma. Zij helpen particulieren hun woning te verduurzamen door middel van 
inkoopacties en onafhankelijke informatievoorziening. 

7.3 Acties, afspraken en partijen 

7.3.1 Prestatieafspraken met corporaties 
Met de corporaties worden in het kader van de prestatieafspraken afspraken gemaakt over de gewenste 
energielabels, het beoogde tempo bij verbetering van de bestaande huurvoorraad en de invloed op, en 
verrekening van, de kosten in de huurprijs.  
 
Bij nieuwbouw worden afspraken gemaakt. Uitgangspunt bij nieuwbouw is het realiseren van woningen die 
energieneutraal en gasloos zijn. Daarbij wordt een afgewogen keuze gemaakt tussen extra investeringen 
in relatie tot woonlasten. Indien mogelijk worden subsidies van provincie en rijk ingezet.  

7.3.2 Randvoorwaarden voor ontwikkelende partijen 
Uitgangspunt bij nieuwbouw is het realiseren van woningen die energieneutraal en gasloos zijn. Hierover 
worden afspraken gemaakt met ontwikkelende partijen. 

7.3.3 Eigenaar-bewoners 
Eigenaar-bewoners worden gemotiveerd om de eigen woning te verduurzamen. Voor eigenaar-bewoners 
is in het kader van het duurzaamheidsbeleid al actie ondernomen. De komende jaren wordt gewerkt aan 
een aanpak om bestaande wijken van het gas af te krijgen, een opgave waar alle stakeholders en zeker 
ook de inwoners bij nodig zijn. 
 
Aan de duurzaamheidscampagne kan de campagne voor het zorg geschikt(er) maken van de eigen woning 
gekoppeld worden. Als mensen al aan het verbouwen zijn om hun woning duurzamer te maken, kan het 
interessant zijn om ook meteen een slag te maken in het zorg geschikt(er) maken. 
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8 Leefomgeving en de schaal van Bunnik 
8.1 Achtergrond en ambitie 

8.1.1 Achtergrond 
Wonen is meer dan alleen de woning. De directe woonomgeving is mede bepalend voor de keuze van 
mensen om ergens te willen wonen. Het gaat dan niet alleen om voorzieningen in de directe omgeving maar 
ook om de sfeer: wonen in een stad of wonen in een dorp, compact stedelijk en stenig of ruim landelijk en 
groen. Daarbij speelt ook de sociale samenhang een belangrijke rol: anoniem wonen in een dorp of wijk 
versus buren die je kent, vrienden in de buurt en familie om de hoek.  
 
Bunnik is een gemeente met een dorps karakter. Zeker in relatie tot de meer stedelijke gemeenten in de 
regio is dat één van de belangrijkste kwaliteiten. Het dorpse karakter komt zowel terug in hoe de dorpen er 
fysiek uit zien als in de sociale structuren. Het fysieke uiterlijk kenmerkt zich door een ruim opgezet karakter 
met veel groen en door kleinschaligheid van de dorpen. Ook het landschap 'om de hoek' is een belangrijke 
kwaliteit. De sociale structuur kenmerkt zich ook als kleinschalig. Daarnaast is het een diverse samenleving 
waarin mensen zich gekend en (h)erkend voelen.  

8.1.2 Ambitie 
Uitgangspunt bij ontwikkelingen is het behoud van het dorpse en sociale karakter van Bunnik. Fysieke leef-
omgeving en sociale structuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is belangrijk dat de leefomge-
ving er zo uit ziet, dat de Bunnikse sociale structuur er in kan floreren zoals dat nu ook gebeurt. De dorpse, 
Bunnikse schaal wordt ook ingezet bij nieuwbouw. 
 
In Bunnik en in de regio is een groot gebrek aan goedkopere woningen zowel in de koopsector als in de 
huursector. In deze regio waar grond duur is, wordt het een uitdaging om bij nieuwbouw veel grond in te 
zetten voor groen en een ruime opzet zonder dat dit de prijs van de woningen opdrijft. Het is zaak om het 
spanningsveld tussen het groene, dorpse karakter van Bunnik en de betaalbaarheid te overbruggen. De 
ambitie is dan ook om nieuwbouwprojecten te realiseren van goede ruimtelijke kwaliteit en passend in de 
dorpse omgeving zonder dat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid. 
 
Voor de groei die noodzakelijk is om te voldoen aan de eigen woningbehoefte is ruimte nodig. Dit kan niet 
allemaal opgelost worden met uitbreidingslocaties vanwege de rode contouren en het omringend, waarde-
volle landschap. Een van de kwaliteiten van het wonen in Bunnik is immers het open landschap 'om de 
hoek'. Het is dan ook noodzakelijk om ook inbreidingslocaties in te zetten.  
 
Een sfeer en schaal, passend bij Bunnik, is op vele manieren te bereiken. Het gaat om de juiste verhouding 
tussen bebouwing enerzijds en openheid en groen anderzijds. Dit kan met een uitgekiend stedenbouwkun-
dig ontwerp (zoals doorzichten die openheid geven) en de juiste balans tussen bebouwd oppervlak enerzijds  
en openheid en groen anderzijds. Dit kan met verschillende woningtypen en woningdichtheden. Zo kunnen 
op eenzelfde perceel – en met behoud van dezelfde oppervlakte aan openbare buitenruimte – méér wonin-
gen gebouwd worden als gekozen wordt voor gestapelde bouw in plaats van grondgebonden, vrijstaande 
woningen. Waar ruimte is en accenten gewenst zijn, is het mogelijk om beperkt gestapeld te bouwen, pas-
send bij de Bunnikse maat en schaal. Ondergronds parkeren is een middel om bovengronds groene ruimte 
te creëren.  

8.2 Beleid en instrumenten 

8.2.1 Ruimtelijk beleid 
Een goede woonomgeving, passend bij de schaal, sfeer en het groene karakter van Bunnik, start met de 
ruimtelijke uitwerking: het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitplan, de uitwerking van de be-
bouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Deze onderwerpen zijn niet uitgewerkt in de Visie op 
wonen. Omdat de woonsfeer ook in nieuwbouw kwalitatief goed en onderscheidend kan – en moet – zijn, 
wordt het wel in de Visie op wonen benoemd. Bij de uitwerking van woningbouwprojecten zal gezocht wor-
den naar het optimum tussen stedenbouwkundige setting, woningbouwprogramma, inrichting van de open-
bare ruimte en betaalbaarheid van de woningen. 
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8.2.2 Sociale cohesie 
Het is belangrijk dat het dorpse fysieke en sociale karakter van Bunnik ook in de grotere uitbreidingslocaties 
terugkomt. Bij het realiseren van nieuwbouw kunnen wat meer losstaande buurtschappen ontworpen wor-
den. Een omvang van circa tweeduizend woningen is optimaal om sociale cohesie te bevorderen. Dergelijke 
buurtschappen zijn nog klein genoeg om anonimiteit te vermijden en groot genoeg voor enkele basisvoor-
zieningen. Werkhoven is een voorbeeld van een buurtschap. Met het realiseren van buurtschappen wordt 
het dorpse karakter behouden en sociale cohesie bevordert.  

8.3 Acties, afspraken en partijen 

8.3.1 Ruimtelijke kaders en randvoorwaarden 
De afdeling Fysiek Domein is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en openbare ruimte. Vanuit deze 
disciplines worden projecten uitgewerkt en randvoorwaarden meegegeven aan ontwikkelende partijen. Met 
deze afdeling worden de vanuit het wonen van belang zijnde randvoorwaarden verder uitgewerkt. Projecten 
worden getoetst aan deze randvoorwaarden.  

8.3.2 Randvoorwaarden voor ontwikkelende partijen 
De hiervoor vermelde kaders voor de stedenbouwkundige uitwerking en de inrichting van de openbare 
ruimte worden als voorwaarden opgenomen bij medewerking aan initiatieven van ontwikkelende partijen.  
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9 Kaders voor het woningbouwprogramma 
9.1 Woningbehoefteraming autonome groei 
In het rapport 'Behoefte sociale huurvoorraad in de regio U16 (RIGO, maart 2016) is per gemeente een 
woningbehoefteraming tot 2030 opgenomen. Er zijn drie toekomstscenario's opgenomen. Het gaat om 
een basisscenario, een negatief en een positief economisch scenario. In het onderzoek wordt uit gegaan 
van de autonome groei. 
 
In de periode 2015 - 2030 (15 jaar) is een kwantitatieve behoefte geraamd van circa 1.390 woningen9.  
 
Bij de geprognosticeerde kwalitatieve woningbehoefte ligt de nadruk op de koopsector. Op basis van de 
huidige samenstelling van de bevolking en de autonome groei is de vraag naar huur (sociaal en vrije sec-
tor) relatief laag. Bij deze woningbehoefte is geen rekening gehouden met een regionale opvang, regio-
nale afspraken (3% groei van de sociale huurwoningvoorraad) en het structureel inlopen van tekorten op 
de huurwoningmarkt.  
 
De nadruk bij de koopsector ligt op eengezinswoningen. In de huursector is meer behoefte aan apparte-
menten.  
 
Onderstaande tabel is de weergave van het geprognosticeerde woningbouwprogramma tot 2030 voor de 
autonome groei van Bunnik uit het rapport 'Behoefte sociale huurvoorraad in de regio U16'.  
 

 koop sociale huur vrije sector huur totaal 
Eengezins 1.001 72% 14 1% 0 0% 1.015 73% 
Meergezins 222 16% 111 8% 42 3% 375 27% 
Totaal 1.223 88% 125 9% 42 3% 1.390 100% 

Woningbouwprogramma tot 2030 uit 'Behoefte sociale huurvoorraad in de regio U16 (RIGO, maart 2016) 

9.2 Een woningbouwprogramma met ambitie 
Gemeente Bunnik heeft de ambitie om minimaal 30% van het nieuwbouwprogramma te realiseren in sociale 
huur. Ook is de ambitie om te bouwen voor doorstroming vanuit sociale huurwoningen. Het gaat dan om 
vrije sector huurwoningen en goedkope koopwoningen voor huishoudens met een middeninkomen. Deze 
ambities geven een ander beeld van de woningdifferentiatie dan berekend in het onderzoek 'Behoefte so-
ciale huurvoorraad in de regio U16'. In deze Visie op wonen is dan ook een woningdifferentiatie opgenomen 
die aansluit op de ambitie: het verminderen van het structurele tekort aan sociale huurwoningen en meer 
aanbod voor de middeninkomen. In onderstaande tabel is dit vertaald in aantallen en percentages.  
 

 laag midden hoog totaal 
Huur 30% 417 10% 139 0% 0 40% 556 
Koop 0% 0 30% 417 30% 417 60% 834 
Totaal 30% 417 40% 556 30% 417 100% 1.390 

Ambitie kwantitatief en kwalitatief woningbouwprogramma tot 2030 
 
De ambitie is als volgt vertaald in het programma: 
- De verhouding goedkoop-middelduur-duur wordt 30-40-30%. 
- Het percentage sociale huur wordt, conform vastgesteld beleid, (minimaal) 30% en moet minimaal twin-

tig jaar sociale huur blijven. Het gaat met name om sociale huurwoningen tot de eerste aftoppingsgrens 
voor één- en tweepersoons huishoudens 

- Het percentage vrije sector huur wordt minimaal 10%. Het gaat dan met name om zorg geschikte ap-
partementen voor doorstroming van senioren uit grotere eengezinswoningen (huur en koop). 

- Het percentage koopwoningen voor de middeninkomens is 30%. Het gaat dan met name om eenge-
zinswoningen voor de jongere generatie (stellen, jonge gezinnen) waar de wens tot kopen is. Er worden 

                                                        
9 van circa 900 bij het negatieve economisch scenario tot ruim 1.000 woningen bij het positieve economisch scenario. 



 

 
 

30 

maatregelen uitgewerkt om deze woningen ook voor langere termijn beschikbaar te houden voor de 
doelgroep. De koopprijs is deels tot € 170.000 (goedkoop), deels tot maximaal € 200.000 (betaalbaar). 

- Het percentage koopwoningen in het dure segment wordt 30% met een differentiatie in koopprijzen. 
 
De in de ambitie vastgelegde woningdifferentiatie is startpunt bij de gesprekken met ontwikkelaars over het 
gewenste programma per locatie. Tijdens de planontwikkeling wordt een brede afweging gemaakt tussen 
programma, stedenbouwkundige mogelijkheden op de locatie en financiële haalbaarheid. Dit kan beteke-
nen dat op een aantal onderdelen van het gewenste programma afgeweken wordt mits gemotiveerd.  
 
Jaarlijks wordt het woningbouwprogramma geactualiseerd en wordt gemonitord of het geplande en gerea-
liseerde programma en de uitvoering nog voldoende aansluit op de kwantitatieve en kwalitatieve kaders uit 
de Visie op wonen. 

9.3 Regionale behoefte 
Naast autonome groei, is er ook een regionale groeiopgave. Volgens de Ruimtelijk-Economische Koers 
U10 zijn in de regio tot 2040 nog zo’n 82.000 woningen10 nodig. Hiervoor zijn een of meer (uitbreidings)lo-
caties nodig. Welke locaties dit worden en hoeveel woningen er op een of meer locaties gerealiseerd kunnen 
worden, is nog in onderzoek. Ook het gewenste programma is nog niet duidelijk en dus niet uitgewerkt in 
deze Visie. Uitgangspunt bij het bouwen voor de regionale behoefte is, dat er ook een meerwaarde voor 
Bunnik moet zijn zoals meer woningen voor het draagvlak van voorzieningen en financiële middelen gene-
reren voor bovenwijkse voorzieningen. Voor werknemers van het Utrecht Science Park (USP) kan Bunnik 
wellicht een aantrekkelijk woonmilieu realiseren.  

9.4 Inbreiding, uitbreiding en rode contouren 
Van de totale woningvraag, kunnen 350 tot 400 woningen binnenstedelijk gerealiseerd worden mits deze 
locaties beschikbaar komen. Dit betekent dat voor de autonome groei nog ongeveer 1.000 woningen buiten-
stedelijk gerealiseerd moeten worden. Voor extra woningen voor de regionale opgave is daarnaast nog 
meer ruimte nodig. Daarbij wordt uitdrukkelijk gekozen voor een gefaseerde uitvoering en een maat en 
schaal die past bij Bunnik.  
 
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is de mogelijkheid opgenomen om ten westen van Odijk 1.000 
woningen te realiseren. De rode contour ligt strak om de kernen heen wat het vooralsnog, met uitzondering 
van Odijk, onmogelijk maakt om aan de randen van de kernen uit te breiden. Er is een aanpassing van de 
rode contour nodig om de woningvraag te kunnen opvangen. Het gesprek hierover wordt met de provincie 
gevoerd. 
 
 
 
 

                                                        
10 Dit is het totaal aantal woningen dus inclusief het aandeel woningen dat nodig is voor autonome groei. 
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Onderstaand is een overzicht van de nu bekende woningbouwprojecten.  

 
Woningbouwprojecten (peildatum september 2017) 
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10 Prestatieafspraken 
Bunnik gaat in het woonbeleid uit van samenwerking met de partners in het wonen. Directe partners zijn 
LEKSTEDEwonen, Portaal, SSH en Habion. Vooralsnog brengen de corporaties op basis van het sociaal 
woonbeleid een bod uit. Met Portaal, LEKSTEDEwonen en SSH zijn al prestatieafspraken. Vanaf 2018 worden 
ook met SSH en Habion prestatieafspraken gemaakt.  
 
De Visie op wonen is de basis voor het gesprek met de corporaties bij het maken van prestatieafspraken. 
Na vaststelling van de Visie op wonen worden de corporaties gevraagd om prestatieafspraken op te stellen 
met de gemeente. Met LEKSTEDEwonen en Portaal wordt toegewerkt naar één gezamenlijke set prestatie-
afspraken. De gemeente zal daarbij vragen op welke wijze de beide corporaties gezamenlijk de ambitie van 
de gemeente Bunnik kunnen realiseren. Dit vereist ook afstemming tussen de corporaties onderling. Habion 
en SSH zijn categoriaal (ouderenwoningen en studentenhuisvesting) wat een ander type prestatieafspraken 
vraagt.  

10.1 Opzet voor de prestatieafspraken 
De op te stellen prestatieafspraken bestaan uit twee delen: een strategische raamovereenkomst en jaarlijks 
te actualiseren, uitvoeringsgerichte afspraken.  
 
De strategische raamovereenkomst wordt opgesteld voor een periode vijf jaar. In deze strategische raam-
overeenkomst wordt een aantal onderdelen opgenomen:  
- Kaders, trends en ontwikkelingen. 
- Ambitie. 
- Doelen. 
- Inrichting samenwerkingsverband. 
- Procesafspraken. 
 
Jaarlijks worden uitvoeringsgerichte afspraken gemaakt. Op basis van een raamwerk met relevante onder-
werpen zijn jaarschijven uit te werken. Afspraken voor het eerstkomende jaar zijn concreet. De overige jaren 
worden telkens globaler en worden gedurende de looptijd van de prestatieafspraken jaarlijks geconcreti-
seerd.  

Volkshuisvestelijke prioriteiten 
Het Rijk heeft in de Woonagenda sociale huurvoorraad vier volkshuisvestelijke prioriteiten vastgesteld: 
- Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep. 
- Energiezuinige voorraad. 
- Huisvesten urgente doelgroepen. 
- Wonen met zorg (ouderenhuisvesting en kwetsbare doelgroepen) in verband met langer zelfstandig 

wonen. 
 
1. Betaalbaarheid	en	beschikbaarheid	voor	de	doelgroep 
Ingrediënten voor dit onderwerp volgen uit de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan sociale huurwo-
ningen als ook een (beperkte) extra opgave voor de huisvesting van statushouders. Jaarlijks wordt gemo-
nitord of de gestelde opgave nog aansluit op de actuele behoefte. 
 
2. Energiezuinige	voorraad 
Over het verduurzamen van de bestaande sociale huurvoorraad zijn afspraken vastgelegd in het SER ener-
gieakkoord. Bij het opstellen van de prestatieafspraken worden ook afspraken over het beoogd ambitieni-
veau voor energieduurzaamheid bij nieuwbouwwoningen uitgewerkt. Ambitie van gemeente Bunnik is ener-
gie neutraal en gasloos. 
 
3. Huisvesten	urgente	doelgroepen 
Vanuit de extramuralisering en de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang zal 
vaker een beroep gedaan worden op de corporaties waarbij afspraken nodig zijn over bijzondere bemidde-
ling en het beschikbaar stellen van woningen voor uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen 
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Een andere, urgente doelgroep zijn de statushouders. Alhoewel deze groep vanuit rijksbeleid niet meer 
gezien wordt als urgent, is er ruimte om op lokaal niveau afspraken te maken. Het is ook noodzakelijk om 
statushouders te blijven zien als urgente doelgroep. Het zijn immers mensen die geen woning hebben en 
ook de mogelijkheid niet gehad hebben om voldoende inschrijfduur op te bouwen.  
 
4. Wonen	met	zorg	(ouderenhuisvesting	en	kwetsbare	doelgroepen)	in	verband	met	langer	zelfstandig	wonen 
Er is in de huursector met name vraag naar zorg geschikte woningen. Naast nieuwbouw kan herstructure-
ring de mogelijkheid bieden om eengezinswoningen te vervangen door zorggeschikte woningen.  
 
Daarnaast zijn er kwetsbare doelgroepen van wie verwacht wordt dat zij zelfstandig wonen dan wel gaan 
wonen. Afspraken met betrekking tot huisvesting gekoppeld aan zorg en begeleiding worden meegenomen 
bij de prestatieafspraken.  
 
Ook worden afspraken gemaakt met betrekking tot het zorg geschikter maken van bestaande huurwoningen 
bij groot onderhoud, renovatie of individueel maatwerk op verzoek van de huurder. 

Overige onderwerpen 
Naast de vier hierboven beschreven volkshuisvestelijke prioriteiten, zijn er meer onderwerpen die een plaats 
verdienen in de prestatieafspraken. Het gaat dan onder andere om:   
- Gewenste omvang van de sociale huurwoningvoorraad 
- Nieuwbouwprogramma 
- Doorstroommaatregelen 
- Verkoopbeleid sociale huurwoningen 
- Beleid geliberaliseerde woningen 
- Woningsplitsing 
- Verdeling kosten Wmo-aanpassingen tussen verhuurder en gemeente 
- Maatschappelijk vastgoed 
- Leefbaarheid en veiligheid 
- Specifieke inzet in kernen en buurten 
 
- Afspraken met betrekking tot garantstelling, waarborgfonds, achtervangpositie. 
 
- Organisatie en samenwerking. 
- Monitoring en evaluatie. 
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11 Actieprogramma 
In dit actieprogramma zijn de acties benoemd, welke in vervolg op deze Visie op wonen uitgewerkt worden. 
Tevens is een aantal acties benoemd die continu uitgevoerd worden, gekoppeld aan projecten of in een 
jaarlijkse cyclus. Per actiepunt is verwezen naar het hoofdstuk uit deze Visie op wonen waar meer over de 
achtergrond van de actie te lezen is. Ook is waar mogelijk aangegeven welke partijen betrokken zijn bij de 
actie. Tevens is een globale planning opgenomen.  
 
De voortgang bij de uitvoering van de projecten en acties uit het actieprogramma wordt jaarlijks gemonitord. 
Dan wordt tevens bekeken welke onderwerpen prioriteit krijgen en uitgewerkt worden. Niet alles hoeft im-
mers direct uitgewerkt te worden. Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de voortgang bij de uitvoering 
van de in deze Visie op wonen opgenomen acties, de voortgang met betrekking tot het nieuwbouwpro-
gramma en de prestatieafspraken. 
 
Nr	 Actiepunt	 Uit	 Uitvoering	door	 Planning	
		1	 Onderzoek	maatregelen	(koopgarant,	wooncoöperatie)		

om	goedkope	koop	ook	voor	langere	tijd	te	behouden	
voor	de	doelgroep	

5.2.1	 Gemeente	en	corporaties	 ntb	

		2	 Onderzoek	doorstroommaatregelen	 5.3.3	 Gemeente	en	corporaties	 ntb	
		3		 Met	de	corporaties	worden	afspraken	gemaakt	over	

vroeg	signalering	en	het	voorkomen	van	huisuitzettingen.	
6.1.2	 Gemeente	en	corporaties	 ntb	

		4	 Opstellen	toetsingskader	voor	woonzorginitiatieven	 6.2.1	 Gemeente,	corporaties	
en	zorgpartijen	

ntb	

		5	 Monitoren	regionaal	project	transitie	beschermd	wonen	
en	maatschappelijke	opvang	

6.2.1	 Gemeente	 Continu	

		6	 Check	planologische	mogelijkheden	voor	woningtypen	zo-
als	aangepaste	woonvormen	voor	mensen	met	een	fy-
sieke	beperking	of	handicap	en	meergeneratie-woningen	

6.2.1	 Gemeente	 ntb	

		7	 Opstellen	mantelzorgbeleid	 6.2.3	 Gemeente	 ntb	
		8	 Monitoren	gezamenlijk	of	een	hoge	concentratie	van	

kwetsbare	doelgroepen	leidt	tot	overlast	en	spanningen	
6.3.1	 Gemeente	en	corporaties	 ntb	

		9	 Voorlichting	en	ondersteuning	particuliere	woningeigena-
ren	bij	het	zorg	geschikt(er)	maken	van	de	eigen	woning	

6.3.3	 Gemeente	 ntb	

10	 Opstellen	format	randvoorwaarden	voor	ontwikkelende	
partijen,	op	te	nemen	in	overeenkomsten	
• percentages	goedkoop,	middensegment	en	duur,	in	

huur	en	koop	
• zorg	geschikt	en	rolstoeltoegankelijk	
• duurzaam,	energieneutraal	en	gasloos	
• een	schaal,	passend	bij	het	karakter	van	Bunnik	

	
	
9.2	
	
6.3.2	
7.3.2	
8.3.2	
	

Gemeente	 ntb	

11	 Opstellen	van	de	voor	het	wonen	relevante	randvoor-
waarden	voor	projecten	(stedenbouw	en	openbare	
ruimte)	

6.2.4	
8.3.1	

Gemeente	 ntb	

12	 Opstellen,	monitoren	en	jaarlijks	actualiseren	van	het	wo-
ningbouwprogramma	

9.2	 Gemeente	 Jaarlijks	

13	 Opstellen	prestatieafspraken,	jaarschijven	en	jaarlijkse	af-
spraken/uitvoeringsprogramma	

10	 Gemeente,	corporaties,	
huurdersorganisaties	

Jaarlijks	

14	 Monitoren	actieprogramma	van	de	Visie	op	wonen	 11	 Gemeente	 Jaarlijks	
15	 Jaarlijkse	terugkoppeling	aan	de	gemeenteraad:		

1. Trends	en	ontwikkelingen	op	de	woningmarkt	
2. Voortgang	nieuwbouwproductie	kwantitatief	en	kwali-

tatief	
3. Monitoring	en	jaarprogramma	prestatieafspraken	
4. voortgang	uitvoering	actieprogramma	Visie	op	wonen	

11	 Gemeente	 Jaarlijks	
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Bijlage 1: Typisch Bunnik, feiten en cijfers 
 
In deze bijlage zijn de belangrijkste cijfers opgenomen over de bevolking en de woningvoorraad van Bunnik. 
De informatie komt uit diverse onderzoeken en bronnen en soms uit andere jaren. Dit betekent dat er ver-
schillen kunnen zijn in aantallen en percentages bij hetzelfde onderwerp.  
 
Cijfers kunnen ook niet 1-op-1 door vertaald worden in programma en productie. Cijfers, zoals bevolkings-
prognoses, geven slechts een indicatie. Ook een directe vertaling van doelgroep (zoals senioren) naar wo-
ningbouwprogramma ('seniorenwoningen') is niet mogelijk. Lang niet iedereen heeft dezelfde wensen. Lang 
niet iedereen gedraagt zich 'volgens een standaard'.  
 

 

 
 
 

 
Bevolkingsopbouw (bron: CBS) 

 
Huishoudenstypen (bron: CBS) 
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WOZ-waarden koopwoningen (bron: Woningmarktmonitor Provincie Utrecht) 

 
Woningtypen (bron: Woningmarktmonitor Provincie Utrecht) 
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Eigendomsverhouding (bron: CBS) 
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Verhouding tussen woningvoorraad (naar huur-/koopprijs) en doelgroepen (naar inkomen)  (Bron: Wijzer in geldzaken) 

 
Energie-labels (bron: Woningmarktmonitor Provincie Utrecht) 
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Factsheet Bunnik, pagina 1 van 2. Uit: behoefte sociale huurvoorraad in de regio U16 (maart 2016) 
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Factsheet Bunnik, pagina 2 van 2. Uit: behoefte sociale huurvoorraad in de regio U16 (maart 2016) 
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Essentials woningmarkt Bunnik, pagina 1 van 3. Uit: Wonen in provincie Utrecht (september 2017, concept)  
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Essentials woningmarkt Bunnik, pagina 2 van 3. Uit: Wonen in provincie Utrecht (september 2017, concept)  
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Essentials woningmarkt Bunnik, pagina 3 van 3. Uit: Wonen in provincie Utrecht (september 2017, concept)  
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Bijlage 2: Begripsbepaling 
 

Prijscategorieën huur en koop 
 

Huur (prijspeil januari 2017) 
< kwaliteitskortinggrens Betaalbaar Tot € 414,02 
Kwaliteitskortinggrens – 1e aftoppings-
grens 

Betaalbaar Tussen € 414,02 en € 
592,55 

2e aftoppingsgrens Betaalbaar Tot € 635,05 
2e aftoppingsgrens - liberalisatiegrens Betaalbaar Tussen € 635,05 en € 

710,68 
> liberalisatiegrens Middelduur (vrije sector) Tussen € 710,68 en € 850 
> liberalisatiegrens Duur (dure vrije sector) Vanaf € 850 

 
Zie ook het schema 'inkomens en passend toewijzen' 
 

Koop 
Goedkoop Tot € 170.000 
Betaalbaar  Tussen € 170.000 en € 200.000 
Middelduur Tussen € 200.000 en € 350.000 
Duur Vanaf € 350.000 

 
 

Classificatiesysteem toe- en doorgankelijkheid 
 

Pictogram Definitie Specificaties 
geen Ongelijkvloerse woning Geen 

 

 
 

Gelijkvloerse woning 1. Gelijkvloerse woning op de begane grond of bereikbaar via een 
lift. 

2. Bereikbaar zonder treden. 
3. Drempels zijn terug te brengen tot maximaal 2 cm. 

 

 
 
 
 
 
 

Rollatorwoning 1. Drempels maximaal 2 cm. 
2. Breedte van toegangspaden, gangen etc. naar de woning is mi-

nimaal 1.20 m. met een maximale helling van 1:12 (geldt tot 25 
cm hoogteverschil). 

3. Toegangsdeuren van het gebouw en liftdeuren openen automa-
tisch. 

4. Vrije doorgang van de complexdeur, tussendeuren en de voor-
deur is minimaal 85 cm. 

5. De doorgang van deuren in de woning is minimaal 0,75 m. 
6. De lift meet inwendig minimaal 1,05 x 1,35 m. en heeft een leu-

ning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rolstoelwoning 

1. Bedieningselementen bevinden zich tussen 0,90 en 1,20 m. bo-
ven de vloer en 0,50 m. horizontaal uit een inwendige hoek. 

2. Alle binnendeuren hebben een vrije doorgang van meer dan 
0,85 m. 

3. Alle gangen zijn breder dan 1,10 m. 
4. De lift meet inwendig minimaal 1,05 x 2,05 m. en heeft een leu-

ning. 
5. Opstelruimte voor en achter de deur minimaal 0,90 bij 1.10 cm. 
6. De vrije opstelruimte naast de voordeur is minimaal 0,35 cm. 
7. Toegankelijke badkamer zonder douchebak, met toilet, douche-

vloer en wastafel. Minimale maat: 2,15 bij 2,15 m. of 1,70 bij 2,70 
m. 

8. De draaicirkel in de keuken is 1,50 m. en de afstand tussen de 
wand achter het aanrecht en de tegenoverliggende wand is mi-
nimaal 1,80 m. 
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Inkomens en passend toewijzen 
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Bijlage 3: Overzicht leningen SVn  
 
Een gemeente heeft weinig instrumenten om bij te dragen aan het uitvoeren van haar ambitie. Zij bouwt en 
verbouwt immers zelf geen woningen. Er zijn wel diverse leningen die een gemeente in kan zetten. Daar 
moet wel een goede motivering achter zitten. Belangrijke redenen om als gemeente ook financieel te parti-
ciperen zijn het doel en de doelgroep(en). Doel en doelgroep(en) moeten aansluiten op de ambitie uit de 
Visie en zo mogelijk ook : méér doelen dienen en/of voordeel geven voor méér huishoudens.  
 
Een gemeente kan geld reserveren voor een van de fondsen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederland (SVn). Vanuit deze fondsen worden leningen/hypotheken verstrekt. In onderstaand schema zijn 
de diverse leningen/fondsen van SVn omschreven. 
 

Type le-
ning 

Omschrijving  Doel Doelgroep Aantal huishou-
dens dat ermee 
gebaat is 

Blijversle-
ning  

Woningverbete-
ring 

Langer zelfstandig 
thuis wonen, verbete-
ring bestaande wo-
ningvoorraad: zorg 
geschikt(er) 

particuliere woning-
eigenaren, senioren 

1 huishouden 

Duurzaam-
heidslening  

Woningverbete-
ring 

Duurzaamheid, verbe-
tering bestaande wo-
ningvoorraad, moge-
lijk duurzamer en zorg 
geschikt(er) 

particuliere woning-
eigenaren 

1 huishouden 

Rest-
schuldle-
ning  

Financiering rest-
schuld bij verhui-
zing naar een an-
dere woning 

Doorstroming particuliere woning-
eigenaren met rest-
schuld 

Minimaal 2 huis-
houdens: degene 
met restschuldle-
ning die verhuist, 
van woning X 
naar woning Y, en 
degene die wo-
ning X dan koopt 

Stimule-
ringslening  

Onderhoud, reno-
vatie en restaura-
tie 

Verbetering verou-
derde woningvoor-
raad, mogelijk duurza-
mer en zorg ge-
schikt(er) 

particuliere woning-
eigenaren in verou-
derde woningen 

1 huishouden 

Maatwerk-
lening 

Noodzakelijke wo-
ningverbetering 

Verbetering verou-
derde woningvoor-
raad, mogelijk duurza-
mer en zorg ge-
schikt(er) 

particuliere woning-
eigenaren in verou-
derde woningen 

1 huishouden 

Startersle-
ning 

Deelfinanciering 
van eerste koop-
woning 

Betaalbaarheid 
Doorstroming als star-
terslening ingezet 
wordt voor de koop 
van een bestaande 
woning 

Koopstarters, jonge-
ren en jonge gezin-
nen 

1 huishouden bij 
koop van nieuw-
bouw 
Minimaal 2 huis-
houdens bij koop 
van bestaande 
woning: starter 
koopt woning X, 
vm eigenaar van 
woning X verhuist 
naar woning Y 

 


