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Advies Wonen 
Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a. 

26 maart 2020 
 
 
 
Op 27 februari 2020 is het concept Programma Wonen van 6 februari in de ASD vergadering 
besproken met een toelichting door Geert van der Bruggen. Op basis van dit Programma, de 
discussies in de ASD op 27 februari en in de virtuele bijeenkomst van 26 maart heeft de ASD de 
volgende adviezen geformuleerd. 
 
Korte samenvatting 
De ASD waardeert de actieve rol die de Gemeente op zich wil nemen om de komende jaren het 
woningaanbod in Nuenen beter aan te passen aan de woningvraag. De redelijk vrijblijvende houding 
uit het verleden, waarbij vooral derden de keuze van woningtypen bepaalden, wordt, terecht, 
omgebogen.  
De belangrijkste adviezen van de ASD zijn: 
1. Een beter inzicht dat voor wonen de beschikbaarheid van woningen alleen onvoldoende is. 

Betaalbaarheid en de beschikbare zorg bij senioren zijn minstens zo belangrijk. 
2. Een beter zicht op de verantwoordelijkheid van de Gemeente voor haar inwoners. 
3. Meer en gericht aandacht voor starters en 1 en 2 persoons huishoudens, veelal in de relatief 

afwezige leeftijdsgroep 18-45 jaar, opdat ook zij een geschikte en betaalbare woning kunnen 
vinden. 

4. Meer aandacht voor sociale woningbouw en vrije sector huren. 
5. Meer hoger bouw in en rond de centra met voorzieningen.  
 
 
 
Inleiding 
Het Programma Wonen van 6 februari, verder afgekort tot de nota, geeft een heldere, 
toekomstgerichte visie op het wonen in Nuenen. Met behulp van een extern bureau zijn de huidige 
cijfers en de te verwachten trends in kaart gebracht en wordt verder gekeken dan uitsluitend het 
domein wonen. Het is een goede, leesbare en bruikbare bouwsteen voor de omgevingsvisie en –
plannen. Volgens de ASD kan de waarde verder toenemen door aandacht te geven aan de volgende 
opmerkingen, vragen en adviezen. 
 
 
 
1- Wonen is onderdeel van een keten 
Met de gewenste transformatie en de komst van de omgevingswet kan een overheid haar doelen 
alleen nog halen door de problemen integraal te benaderen en te helpen oplossen. De nota heeft 
daarom invloed op en ondervindt beïnvloeding van andere domeinen, bijvoorbeeld gezondheid, 
sociaal domein en mobiliteit. Als bijvoorbeeld de Gemeente alleen focust op woningbouw, maar niet 
ook op digitaliseren en samenwerken in de zorg, dan is dat onvoldoende om zelfstandig wonen voor 
ouderen mogelijk te maken.1) Woningen die onbetaalbaar blijven voor een doelgroep, lossen niet 
hun woonprobleem op.2) 
Advies: Benadruk nog meer en laat nog beter zien dat de nota een onderdeel vormt van een keten 
die, alleen in onderlinge samenhang, kan bijdragen aan voor de inwoners geschikt wonen.  
 
 



2- Rol, taak en verantwoordelijkheden van de Gemeente bij wonen 
Het is een gemeenschappelijke belang om een toekomstgerichte en betrokken gemeente te willen 
zijn. Iedereen in Nuenen heeft baat als de bestaande ongelijkheid tussen inwoners minder wordt. Er 
is dan minder onrust, meer veiligheid en er zijn minder onderlinge tegenstellingen. Dat heeft 
gevolgen voor de Gemeente EN de inwoners. 
 
In de nota worden veel uitspraken gedaan over de gewenste rol van de Gemeente, maar minder 
over de wettelijke taken. 
Advies: Benoem en formuleer de rol, de taak en de wettelijke verantwoordelijkheden van de 
Gemeente. Dan is het duidelijk of een actie een verplichting is of een eigen keuze. De verplichting 
kan worden gecontroleerd, de eigen keuze is politiek bepaald. Die kan en moet worden afgewogen 
t.o.v. andere wensen. Formuleer ook expliciet de instrumenten die de Gemeente kan gebruiken om 
haar doelen te bereiken. 
 
Heterogeniteit van inwoners 
Veel inwoners in Nuenen zijn financieel sterk en/of kunnen uitstekend voor zichzelf opkomen en 
doen en willen dat ook. Anderen hebben moeite met hun plaats in de maatschappij, hun inkomen, 
met het voor zichzelf opkomen en met de van hen gevraagde participatie. Zonder hulp redden ze het 
niet. 
Advies: Ook al trekt de Gemeente zich terug en moeten de inwoners het, binnen de gestelde regels, 
zelf uitzoeken, er blijft de verantwoordelijkheid voor de Gemeente ook de zwakkeren te blijven 
(laten) ondersteunen. Naast het stimuleren van gewenste activiteiten is er ruimte, en voor sommige 
inwoners, behoefte, aan een coördinerende en uitvoerende rol van de Gemeente. De inwoners zijn 
zelf aan zet, maar de Gemeente blijft, o.i., verantwoordelijk dat de inwoners ook kunnen 
participeren. 
De arbitragerol van de Gemeente tussen inwoners verdwijnt, in principe, na de invoering van de 
omgevingswet. Als we zaken aan de markt overlaten is dat in het voordeel van de rijken. Voor de 
mensen die net beginnen met werken of niet vermogend zijn of voor het eerst gaan samenwonen 
moet de gemeente borgen dat zij inderdaad gelijke rechten hebben. 
Advies: Schrijf de plannen en de regels in deze nota zodanig, dat alle inwoners gelijke rechten 
hebben.  
 
Woningconversie 
Ouderen willen niet graag hun woning verlaten en als dat al noodzakelijk is, dan wel graag in 
dezelfde buurt blijven wonen. Splitsing van deze woningen kan dan tegemoet komen aan de wensen 
naar kleinere en levensloopbestendiger woningen voor deze ouderen en/of starters. Misschien 
kunnen de corporaties in deze een rol gaan spelen. 
Advies: Overweeg of de Gemeente een actieve rol kan spelen bij het opkopen van deze woningen en 
het (laten) verbouwen of dat de Gemeente actief private partijen stimuleert en/of faciliteert die de 
conversie ter hand te nemen. 
 
 
3- Jong volwassenen (18-45 jaar) 
In de bevolkingspiramide van Nuenen, vergeleken met die van Zuidoost Brabant, valt op dat de 
leeftijdsgroep 20-45 jaar relatief klein is. Studie in een andere stad is een gedeeltelijke verklaring, 
maar niet voor de hele groep, waaronder veel starters en 1 en 2 persoons huishoudens. Voor de 
toekomstbestendigheid van Nuenen is het belangrijk dat ook zij een geschikte en betaalbare woning 
kunnen vinden. De keuze om ook voor deze groep woningen beschikbaar te maken onderschrijven 
we volledig. Betaalbare starterswoningen zijn dan een optie, mits ze ook voor de volgende eigenaar 
betaalbaar blijven. Zonder maatregelen lukt dat waarschijnlijk niet. Dan wordt de woning weer 
onttrokken aan de doelgroep. Wat is de meest effectieve manier om dat tegen te gaan? De nota 



doet het voorstel van een anti-speculatiebeding met verplicht langer wonen. Omstandigheden 
kunnen dat onmogelijk maken.  
Vraag: Is erfpacht dan een beter idee? 
 
4- Analyse woningvoorraad 
Nuenen heeft relatief veel koopwoningen. Vaak wordt dat als voordeel gezien omdat eigenaren, in 
principe, meer baat hebben bij een leefbare omgeving dan huurders. In Nederland, en in veel andere 
landen, is daarom het eigen woning bezit door de overheid sterk aangemoedigd met financiële 
stimulansen. 
Toch worden ook de nadelen merkbaar. Ondanks veel subsidies (renteaftrek) was en is er schaarste 
en zijn de woningen financieel onbereikbaar geworden voor starters. De kloof tussen 
woningeigenaren en starters is vrijwel onoverbrugbaar. Woningeigenaren zullen zich zeer sterk 
verzetten tegen maatregelen die hun directe leefomgeving, in hun ogen, aantasten. De status quo 
overheerst, noodzakelijke veranderingen zijn lastig door te voeren of vrijwel niet mogelijk.  
Corporaties wordt gevraagd sociale huurwoningen te bouwen. De stimulans voor vrije sector 
huurwoningen is minder duidelijk zichtbaar. 
Gevolg: inflexibiliteit overheerst, ongelijkheid blijft in stand en/of groeit en er is minder bereidheid 
tot verhuizen voor werk of een, gezien de leeftijd, beter aangepaste woning. 
Advies: Faciliteer niet alleen eigen woningbezit, zoals de afgelopen tientallen jaren, maar bevorder 
ook de sociale woningbouw en de vrije sector huurwoningen.  
 
Sociale woningbouw 
Het streven is 30% sociale woningbouw (huur, koop) voor nieuwe woningen. Dat is de Gemeente 
nog niet eerder gelukt. 
Vraag: Wat gaat de Gemeente anders doen opdat deze wens nu wel wordt gerealiseerd? Kan dat 
nog in de plannen voor Nuenen West, de voorlopig laatste grote uitbreiding? 
 
Scheefhuren 
Scheefhuren onttrekt woningen voor de doelgroep en beperkt de doorstroming.  
Suggestie: Ontwikkel beleid op scheefhuren en zorg dat mensen hiervan op de hoogte zijn. Als een 
woningbouwcorporatie direct zorgt of via anderen laat zorgen voor aanbod van huurwoningen in de 
vrije sector, dan kan mensen in de sociale woningbouw iets worden geboden als ze scheef wonen en 
wordt de doorstroming verbeterd. 
 
 
5- Hogere bevolkingsdichtheid in de centra 
Er is bij velen, o.a. jongeren en ouderen, een sterke vraag naar wonen in de nabijheid van 
voorzieningen. Om zoveel mogelijk inwoners ter wille te kunnen zijn is grond-gebonden bouwen in 
en rond de centra met voorzieningen af te raden. Hoger-bouw met een hogere bevolkingsdichtheid 
biedt de mogelijkheid tot een gebied met meer activiteiten, meer voorzieningen, meer levendigheid 
en frequent openbaar vervoer. Zowel overdag als ’s avonds kunnen daar dan meer mensen gebruik 
van maken. Er zijn veel geslaagde voorbeelden van centra met hoger bouw. 
Advies: Accepteer en stimuleer dat hoger bouw het uitgangspunt wordt voor de centra (o.a. 
centrum, Kernkwartier).  
 
 
Onderbouwing 
De onderbouwing van de nota is gebaseerd op de Woonopgavekaart 2018, gebaseerd op gegevens 
van voor 2018. Dit cijfermateriaal houdt nog geen of onvoldoende rekening met de (honderden) 
arbeidsmigranten, het recht van vrije vestiging en de regionaal geldende urgentieregeling. Deze 



aantallen zijn te groot om te negeren. Ook de trends uit het rapport 1) en 2) worden niet merkbaar 
gebruikt. 
Advies: De genoemde trends gebruiken en zodra redelijke schattingen beschikbaar zijn van nu nog 
onbekende gegevens, deze wel vermelden en ook verwerken. 
 
Baatbelasting 
Baatbelasting is een belasting voor een voorziening die de Gemeente treft. Als het gasnet moet 
worden gereduceerd dan is dat, in principe, een zaak voor de lokale netbeheerder en niet van de 
Gemeente. Het lijkt niet redelijk, en wettelijk twijfelachtig, dat een Gemeentelijke baatbelasting kan 
worden opgelegd aan inwoners die niet meedoen met een gewenste transitie. 
Advies: Kijk welke maatregelen wel kunnen worden gebruikt om woningeigenaren te verleiden 
(carrot) of te ontmoedigen (stick) om mee te doen met de gewenste energietransitie. 2), hoofdstuk 4 
 
Loten 
Loten maakt een wachtrij niet korter en negeert de lengte van de wachttijd van de ingeschrevenen. 
Het is geen oplossing voor lang wachten, wel verandert het de voorspelbaarheid van de wachttijd in 
onvoorspelbaarheid. 
Vraag: Waarom is loten een betere strategie om de wachttijd te reduceren dan de tot nu toe 
gehanteerde wachtrij op basis van inschrijftijd? 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Advies: De nota wordt breder als ook expliciet aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van tiny 
houses en woongroepen. 
 
Geraadpleegde literatuur 
1. Oud en wonen in 2030, rapport Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, 15 januari 2020. 
2. Wonen en gevoelens van onbehagen, PlanBureau Leefomgeving, 12 maart 2020. 

 
 
Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a. 
 
 
 
P.P.J. van den Bosch, 
Voorzitter. 
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1. Inleiding 

 

Het Programma Wonen 2020-2030 heeft in concept gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 

Er zijn in deze periode 4 schriftelijke zienswijzen ingekomen bij de gemeente. In deze Nota 

van Zienswijzen, behorend bij het raadsvoorstel tot vaststelling van het Programma Wonen 

2020-2030, gaan we op deze zienswijzen in. Dit onder dankzegging voor de aangeleverde 

zienswijzen.  

 

In deze Nota van Zienswijzen nemen wij ook het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 

mee.  

 

Qua vorm hanteren we het volgende stramien: we geven een inhoudelijke weergave van de 

zienswijze, daaronder volgt de beantwoording door de gemeente. Voorafgaand aan het op-

stellen van deze nota hebben geen (ambtelijke) hoorzittingen plaatsgevonden. 
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Zienswijze 1 – Willem Sengershof 17 - Nederwetten 

2020.04429 

 

Samenvatting zienswijze 

1. Indiener geeft aan wat voor hem de (nadelige) consequenties zijn van de ontwikkeling 

van een woningbouwlocatie in Nederwetten: verlies van woongenot, gevoel van vrijheid 

en waardevermindering. Ook voorziet indiener meer verkeersdrukte en parkeerproblema-

tiek en verlies aan natuurwaarde. 

2. Voorts wijst indiener op de mogelijkheid meer woningen te bouwen op de Bolle Akker; de 

indiener geeft aan dat met kleinschalige ontwikkelingen het niet zal lukken om de bevol-

king van Nederwetten uit te breiden naar 1.200 inwoners en daarmee het draagvlak voor 

voorzieningen en de leefbaarheid te vergroten.  

3. De indiener vraagt zich af of het plan wel aansluit bij de woningbehoefte.  

4. Indiener plaatst vraagtekens ten aanzien van het parkeren bij het beleidsmatige voorne-

men tot het splitsen van grote woningen.  

5. Indiener pleit ervoor de afkoppeling van regenwater mee te nemen in de eisen die wor-

den gesteld aan nieuwbouwwoningen en aan subsidieregelingen voor woningbezitters.  

6. Indiener vraagt om een verbod om op twee kavels één woning te realiseren (dit is Ne-

derwetten gebeurd). 

 

Reactie gemeente 

Ad 1. De bijlage van het Programma Wonen bevat woningbouwlocaties en aantallen. Dit is 

een indicatief volkshuisvestelijk overzicht; het betreft geen formele besluiten over de ontwik-

keling van locaties. Deze worden separaat genomen, waarna uiteraard de gebruikelijke in-

spraak kan plaatsvinden.  

Ad 2. Ten aanzien van de bouwmogelijkheden in Nederwetten: conform provinciaal en regio-

naal beleid ligt onze focus op inbreidingslocaties en niet op uitbreidingslocaties. Binnen deze 

mogelijkheden willen wij kijken naar manieren om in de lokale woningbehoefte te voorzien. In 

de Structuurvisie Nederwetten is de ruimtelijke haalbaarheid van de woningbehoefte onder-

zocht en zijn daartoe mogelijke bouwlocaties aangeduid.   

Ad 3. De gemeente stuurt m.b.t. het betreffende plan op het aandeel sociaal: 30%. Dit zullen 

sociale koopwoningen (tot € 200.000) of sociale huurwoningen zijn. Prijsbepa-

ling/marktconformiteit van de overige woningen is aan de ontwikkelaar. Idee is hier diverse 

doelgroepen te bedienen, dus niet alleen jongeren. Hierbij kan worden aangetekend dat voor 

woningen tot en met de NHG-grens in onze gemeente een starterslening kan worden aange-

vraagd.  

Ad 4. De gemeentelijke beleidsregel splitsen voorziet in een toetsing ten aanzien van het 

parkeren.  

Ad 5. Bij nieuwbouw mag het hemelwater niet worden aangesloten op het vuilwaterstelsel. 

Subsidies voor de afkoppeling van regenwater bereiden wij momenteel voor. Dit is opgeno-

men.     

Ad 6. Aan het samenvoegen van twee kavels ten behoeve van één woning willen wij op 

grond van het woonbeleid in beginsel niet meewerken.  
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Zienswijze 2 – dorpsraad Nederwetten  

2020.04988 

 
Samenvatting zienswijze 
De dorpsraad geeft aan dat het woningbouwprogramma in de periode 2020-2024 36 wonin-
gen bevat en pas vanaf 2030 en verder een aantal van 73 woningen. Volgens de dorpsraad 
is dit in tegenspraak met de Structuurvisie Nederwetten die de gemeenteraad in 2014 heeft 
vastgesteld. ln deze structuurvisie is vastgesteld om de groeiambitie van 870 naar 1200 in-
woners mogelijk te maken door de bouw van 135 woningen. 
 
Dorpsraad: ‘Er dreigt voor Nederwetten een scenario met een terugloop van het aantal leer-
lingen op de school met kans op sluiting en ook de levensvatbaarheid van 
(sport)verenigingen neemt af als er pas vanaf 2030 en verder 73 woningen gebouwd gaan 
worden. Voor de leefbaarheid van Nederwetten en gezien het huidig woningtekort is het van 
het grootste belang dat er op korte termijn initiatieven worden genomen om woningbouw te 
realiseren.’ 
 
De dorpsraad verzoekt het Programma Wonen in tijd en in aantallen aan te passen om de 
groeiambitie voor 2030 waar te kunnen maken.  
 
Reactie gemeente 
De bijlage van het Programma Wonen bevat woningbouwlocaties en aantallen. Dit is een in-
dicatief volkshuisvestelijk overzicht; het betreft geen formele besluiten over de ontwikkeling 
van locaties. Deze worden separaat genomen, waarna uiteraard de gebruikelijke inspraak 
kan plaatsvinden.  
 
We willen samen met o.a. de dorpsraad kijken hoe we in de woningbehoefte kunnen voor-
zien. Dat gebeurt conform regionaal en provinciaal woon- en ruimtelijk beleid eerst op inbrei-
dingslocaties. Wellicht kan hierdoor een aantal woningen eerder worden gerealiseerd. Plan-
ning is ook afhankelijk van grondposities, de economie/woningmarkt, et cet. 
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Zienswijze 3 – Willem van de Laarhof 7 - Nederwetten 

2020.05056 

 

Samenvatting zienswijze 

Indiener reageert op een openbare dorpsraadvergadering en publiciteit in het ED, waarin de 

visie van de dorpsraad is verwoord. Indiener stelt zich hierin niet te herkennen en dat het ge-

schetste beeld niet breed wordt gedragen: ‘voor veel inwoners geldt juist dat ze heel bewust 

naar dit dorp zijn verhuisd voor de rust, de omgeving en het weidse zicht. Dit staat haaks op 

het vergroten (volbouwen) van bepaalde delen van Nederwetten.’ Indiener geeft aan dat het 
voetbalveld verplaatsen en dit bouwrijp maken een meer logische keuze is dan het bebou-

wen van de Bolle Akker.  

 

Reactie gemeente 

De bijlage van het Programma Wonen bevat woningbouwlocaties en aantallen. Dit is een in-
dicatief volkshuisvestelijk overzicht; het betreft geen formele besluiten over de ontwikkeling 
van locaties. Deze worden separaat genomen, waarna uiteraard de gebruikelijke inspraak 
kan plaatsvinden. De ruimtelijke haalbaarheid en wenselijkheid van mogelijke bouwlocaties 
zijn onderzocht en beschreven in de Structuurvisie Nederwetten. 
 
We willen samen met o.a. de dorpsraad kijken hoe we in de woningbehoefte kunnen voor-
zien. Dat gebeurt conform regionaal en provinciaal woon- en ruimtelijk beleid eerst op inbrei-
dingslocaties. Wellicht kan hierdoor een aantal woningen eerder worden gerealiseerd. Plan-
ning is ook afhankelijk van grondposities, de economie/woningmarkt, et cet. 
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Zienswijze 4 – Emmastraat 10- Nuenen 

Omwonenden plan Emmastraat 

2020.05206 

 

Samenvatting zienswijze 

Indieners reageren naar aanleiding van de bijlage (overzicht woningbouwplannen) en in het 

bijzonder de voorgenomen woningbouw aan de Emmastraat. Hoewel men de visie deelt dat 

woningbouw voor senioren nodig is, constateert men tegelijkertijd dat groen moet plaatsma-

ken: ‘er is op dit moment geen enkele centraal gelegen groene ruimte in de wijk, waar inwo-

ners (jong en oud) van Nuenen Noord kunnen samenkomen voor spel, ontmoeting en recre-

atie. Dit terwijl er juist veel behoefte aan is, zoals ook blijkt uit een petitie voor spelen en be-

wegen op de Emmastraat die wij u op 31 oktober 2019 hebben aangeboden.’ 
 

Indieners vinden het in de bijlage genoemde aantal woningen (12-17) te groot voor de loca-
tie, in relatie tot het aantal adressen in de straat. Indieners zijn bang dat dit een grote inbreuk 
zal doen aan het gevoel van privacy. Ook zijn zij bezorgd over verlies aan lichtinval in hun 
woningen en hinder van parkeerproblemen in de straat. Verder is men van mening dat de 
geplande woningen niet in het straatbeeld passen.  
 

Daarnaast geeft men aan ook te hebben gewezen op de veel ruimere bebouwingsmogelijk-
heden op het perceel Kloostertuin (ook genoemd door de gemeente), terwijl dit niet wordt 
genoemd in de bijlage.  
 
Indieners geven aan dat in het raadsvoorstel van 31 oktober is opgenomen in gesprekken is 
besproken dat er voldoende mogelijkheden worden gezien om tegemoet te komen aan be-
zwaren en zorgen van omwonenden. De in het Programma Wonen genoemde woningbouw-
aantallen zijn nog hetzelfde.  
 
Indieners hechten aan een transparant en zorgvuldig proces waarin gedane toezeggingen 
vanuit de gemeente ook worden nagekomen. Zij treden graag met de gemeente in overleg 
over de planvorming. 
 
Reactie gemeente 
De bijlage van het Programma Wonen bevat woningbouwlocaties en aantallen. Dit is een in-
dicatief volkshuisvestelijk overzicht; het betreft geen formele besluiten over de ruimtelijke in-
passing van woningbouw op locaties. Deze worden separaat genomen. Bij de verdere plan-
uitwerking worden omwonenden uiteraard opnieuw betrokken.  
 
De Kloostertuin was nog niet opgenomen, omdat daar nog nadere planvorming plaats zal 
vinden. We nemen dit indicatief op.  
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Advies Adviesraad Sociaal Domein 
2020.05531 
 

Samenvatting 
Het Programma Wonen geeft een heldere toekomstgerichte visie op het wonen in Nuenen. 
De ASD waardeert de actieve rol die de Gemeente op zich wil nemen om de komende jaren 
het woningaanbod in Nuenen beter aan te passen aan de woningvraag. Met behulp van een 
extern bureau zijn de huidige cijfers en de te verwachten trends in kaart gebracht en wordt 
verder gekeken dan uitsluitend het domein wonen. Het is een goede, leesbare en bruikbare 
bouwsteen voor de omgevingsvisie en plannen. Volgens de ASD kan de waarde verder toe-
nemen door aandacht te geven aan de volgende opmerkingen, vragen en adviezen. 
 
1. Advies: een beter inzicht dat voor wonen de beschikbaarheid van woningen alleen onvol-

doende is. Betaalbaarheid en de beschikbare zorg bij senioren zijn minstens zo belang-

rijk. 

2. Advies: een beter zicht op de verantwoordelijkheid van de Gemeente voor haar inwoners; 

wat zijn wettelijke taken en wat zijn keuzes? 

3. Advies: meer en gericht aandacht voor starters en 1 en 2 persoons huishoudens, veelal 

in de relatief afwezige leeftijdsgroep 18-45 jaar, opdat ook zij een geschikte en betaalba-

re woning kunnen vinden. Betaalbare starterswoningen zijn dan een optie, mits ze ook 

voor de volgende eigenaar betaalbaar blijven. Zonder maatregelen lukt dat waarschijnlijk 

niet. Dan wordt de woning weer onttrokken aan de doelgroep. Wat is de meest effectieve 

manier om dat tegen te gaan? De nota doet het voorstel van een anti-speculatiebeding 

met verplicht langer wonen. Vraag: Is erfpacht dan een beter idee? 

4. Advies: meer aandacht voor sociale woningbouw en vrije sector huren. 

5. Er is bij velen, o.a. jongeren en ouderen, een sterke vraag naar wonen in de nabijheid 

van voorzieningen. Om zoveel mogelijk inwoners ter wille te kunnen zijn is grondgebon-

den bouwen in en rond de centra met voorzieningen af te raden. Hoger-bouw met een 

hogere bevolkingsdichtheid biedt de mogelijkheid tot een gebied met meer activiteiten, 

meer voorzieningen, meer levendigheid en frequent openbaar vervoer. Zowel overdag 

als ’s avonds kunnen daar dan meer mensen gebruik van maken. Er zijn veel geslaagde 

voorbeelden van centra met hoger bouw. Advies: Accepteer en stimuleer dat hoger bouw 

het uitgangspunt wordt voor de centra (o.a.centrum, Kernkwartier). 

6. Met de gewenste transformatie en de komst van de omgevingswet kan een overheid 

haar doelen alleen nog halen door de problemen integraal te benaderen en te helpen op-

lossen. Benadruk nog meer en laat nog beter zien dat de nota een onderdeel vormt van 

een keten die, alleen in onderlinge samenhang, kan bijdragen aan voor de inwoners ge-

schikt wonen.  

7. Veel inwoners in Nuenen zijn financieel sterk en/of kunnen uitstekend voor zichzelf op-

komen en doen en willen dat ook. Anderen hebben moeite met hun plaats in de maat-

schappij, hun inkomen, met het voor zichzelf opkomen en met de van hen gevraagde 

participatie. Zonder hulp redden ze het niet. Voor de mensen die net beginnen met wer-

ken of niet vermogend zijn of voor het eerst gaan samenwonen moet de gemeente bor-

gen dat zij inderdaad gelijke rechten hebben. Schrijf de plannen en de regels in deze no-

ta zodanig, dat alle inwoners gelijke rechten hebben. 

8. Ouderen willen niet graag hun woning verlaten en als dat al noodzakelijk is, dan wel 

graag in dezelfde buurt blijven wonen. Splitsing van deze woningen kan dan tegemoet 

komen aan de wensen naar kleinere en levensloopbestendiger woningen voor deze ou-

deren en/of starters. Misschien kunnen de corporaties in deze een rol gaan spelen. Ad-
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vies: Overweeg of de Gemeente een actieve rol kan spelen bij het opkopen van deze 

woningen en het (laten) verbouwen of dat de Gemeente actief private partijen stimuleert 

en/of faciliteert die de conversie ter hand te nemen. 

9. De onderbouwing van de nota is gebaseerd op de Woonopgavekaart 2018, gebaseerd 

op gegevens van voor 2018. Dit cijfermateriaal houdt nog geen of onvoldoende rekening 

met de (honderden) arbeidsmigranten, het recht van vrije vestiging en de regionaal gel-

dende urgentieregeling. Deze aantallen zijn te groot om te negeren. 

10. Het lijkt niet redelijk, en wettelijk twijfelachtig, dat een Gemeentelijke baatbelasting kan 

worden opgelegd aan inwoners die niet meedoen met een gewenste transitie. Advies: 

Kijk welke maatregelen wel kunnen worden gebruikt om woningeigenaren te verleiden 

(carrot) of te ontmoedigen (stick) om mee te doen met de gewenste energietransitie. 

11. Loten maakt een wachtrij niet korter en negeert de lengte van de wachttijd van de inge-

schrevenen. Vraag: Waarom is loten een betere strategie om de wachttijd te reduceren 

dan de tot nu toe gehanteerde wachtrij op basis van inschrijftijd? 

12. Advies: De nota wordt breder als ook expliciet aandacht wordt gegeven aan de ontwikke-

ling van tiny houses en woongroepen. 

Ad 1. In het Programma Wonen is aandacht voor al deze aspecten, alleen de volgorde is an-
ders. Beschikbaarheid is de eerste prioriteit, dan volgt betaalbaarheid.  
 
Ad 2. Wettelijke verplichtingen worden uiteraard sowieso opgepakt; dit beleidsstuk bevat gro-

tendeels beleidskeuzes die de gemeente kan maken.  

 

Ad 3. Voor deze doelgroep willen we o.a. meer sociale koopwoningen aan de woningvoor-

raad toevoegen. Om nieuwbouw in het sociale segment voor lange tijd voor dit prijssegment 

te behouden, stellen we waar mogelijk een minimale instandhoudingstermijn in bij realisatie 

van 30% sociaal: bij sociale koop geldt een termijn van minimaal 5 jaar. Erfpacht willen we 

niet invoeren; dit maakt de complexiteit groter, maar lost het probleem niet of nauwelijks op. 

Verder hebben we de starterslening geïntroduceerd.  

 

Ad 4. Het toevoegen van vooral sociale woningbouw en mindere mate vrije sector huur 

maakt expliciet onderdeel uit van het Programma Wonen. Bij nieuwe plannen sturen we ac-

tief op het aandeel sociaal, binnen al bestaande afspraken proberen we het aandeel sociaal 

te verhogen. Nieuwbouw vrije sector huur wordt aangeboden in Nuenen-West en Luistruik.  

 

Ad 5. De thematiek rond hoger bouwen nemen we in beschouwing in een separaat traject.  

 

Ad 6. De verbondenheid van het wonen met andere beleidsterreinen hebben we in het Pro-

gramma op diverse plaatsen aangegeven. Niet voor niets vormt het stuk een bouwsteen voor 

de Omgevingsvisie, waarin veel meer facetten met elkaar worden verbonden. We hebben er 

omwille van de inhoudelijke focus toch voor gekozen een sectoraal programma te maken.  

 

Ad 7. Gelijke rechten voor inwoners is uiteraard altijd het uitgangspunt. Kern van dit woonbe-

leid is juist dat we doelgroepen die het lastiger hebben op de Nuenense woningmarkt willen 

helpen.  
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Ad 8. De vastgoedeigenaar is primair aan zet (corporatie of coöperatie). De Gemeente facili-

teert dit o.a. via splitsingsbeleid. De gemeente ziet in deze momenteel geen rol om vastgoed 

aan te kopen.  

 

Ad 9. Het onderzoek uit 2018 houdt wel degelijk rekening met de genoemde zaken. Ar-

beidsmigranten vormen een specifieke doelgroep. Op basis van regionaal onderzoek zijn cij-

fers sinds kort bekend en in het Programma verwerkt.   

 

Ad 10. Bij verduurzaming van de bestaande woningvoorraad zetten we primair in op het be-
ter informeren en faciliteren van particuliere woningeigenaren. Mocht dit weinig effect heb-
ben, dan pas overwegen we ander instrumentarium in te zetten.   
 

Ad 11. Loten wordt al toegepast op slechts een deel van vrijkomende sociale huurwoningen 

in Nuenen. Het maakt de druk op de markt inderdaad niet minder. Voor mensen zonder lan-

ge inschrijfduur, zoals jongeren, worden slaagkansen hierdoor wel groter. Het zorgt dus voor 

een andere verdeling van schaarste.  

 

Ad 12. Dit is opgenomen.  
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Bijlagen
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memo
Bea ntwoord i n g vragen Program m a Wonen 2020 -2030

Caroline van Brakel

Raads- en commissieleden

15 juni 2020

2020.09322

Geachte raad- en commissieleden,

Bij deze vindt u de beantwoording van de vragen rond het Programma Wonen 2020-2030

CDA:
1. Tijdspad mbt concrete uitwerking programma wonen ontbreekt alsmede de uitvoering-

stichtingen. Kunt u deze nader aangegeven?
2. Hebben we als gemeente nog invloed op bouwen levensloopbestendige en betaalbare

woningen in Nuenen West; kunnen hier ook patiobungalows gebouwd worden?

Beantwoording
1. Aangezien het programma wonen een lange termijn betreft (2020-2030), hebben we dit

vooralsnog niet gedaan. We willen nu eerst de inhoudelijke lijn voorleggen en vaststellen.
We kunnen jaarlijks een 'RlB voortgang wonen' opstellen, waarin we terugkijken op de
resultaten van het afgelopen jaar en vooruit kijken naar de acfres voor het volgende jaar.

2. We hebben in Nuenen-West te maken met bestaande afspraken over het woningbouw-
programma (aantallen en aantal sociale woningen). Hierbinnen kunnen we de suggesfie
om patiobungalows te ontwikkelen ondersteunen. We geven dit mee aan de ontwikke-
laar. Vanuit de ruimtelijke randvoorwaarden dient dit wel met kap te zijn.

Het nader invullen van het woningbouwprogramma in Nuenen-West rs een doorlopend
proces. ln 2019 hebben we in overleg met de regio en de betreffende ontwikkelaar het
aantal sociale huurwoningen in het programma vergroot. Verder werken we hier aan
plannen voor tijdelijke woningen, vooruitlopend op permanente bouw. En ook voor speci-
fieke doelgroepen zoeken we hier naar ruimte.

Grootschalige programmatische herzieningen willen we nLt niet opvoeren. Dit heeft juridi-
sche en financiële consequenties, en zorgt ook voor verdere vertraging. Gezien de krapte
op de woningmarkt is dat niet wenselijk. Verder is het goed te weten dat het programma
in Nuenen-West met veel eengezinswoningen in een dorpse setting nabij de stad erg
aantrekkelijk is voor (jonge) gezinnen uit Nuenen, het Stedelijk Gebied Eindhoven en uit
andere plaatsen. Het woningbouwprogramma zorgt hiermee voor de gewenste verjon-
ging van onze gemeente.

***
r-å<t
ï\



Het woningbouwprogramma is een thema dat we kunnen meenemen in de bredere eva-
luatie die we rond Nuenen-West met uw raad willen opzetten.

WD:
1. Als we het Programma Wonen vaststellen, wordt dit dan onderdeel van de Omgevingsvi-

sie?
2. En in hoeverre kunnen wij, als Raad, dan t.z.t. nog afwijken van de richtlijnen van dit do-

cument? Als dit wordt programma nu wordt vastgesteld, kan de raad dan alsnog, per pro-
ject, besluiten hier van af te wijken?

3. Wat betekent het Programma Wonen voor het uitgangspunt van de gemeente richting
project ontwikkelaars bij nieuwe plannen, op korte en lange termijn?

Beantwoording
1. Het kort antwoord luidt: 'ja'. Het uitgebreide antwoord luidt: onder de Omgevingswef rs de

gemeenteraad bevoegd een omgevingsvisie vast te stellen. Het is de bedoeling dat deze
omgevingsvisie het centrale beleidsdocument van Nuenen wordt. Het is niet de bedoeling
dat naast deze omgevingsvisie nog andere raadsvisies in het fysieke domein worden
vasfgesfe/d. Programma's dienen voor de uitvoering of de uitwerking/detaillering van het
beleid zoals dat in de omgevingsvrsie door de raad is aangegeven. Het college is onder
de Omgevingswet bevoegd voor de programma's.

Vanwege de urgentie om nieuw beleid op het gebied wonen vast te stellen, hebben we
ervoor gekozen dit vooruitlopend op de omgevingsvrsie te doen en dit ook ter vaststelling
aan de gemeenteraad aan te bieden. Hiermee vormt dit Programma Wonen een bouw-
sfeen voor de Omgevingsvisie. De hoofduitgangspunten worden overgenomen in de om-
gevingsvisie. De detaillering en uitvoering blijft in het programma.

2. Het is een beleidskader dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Na de vaststelling
is sprake van 'zelfbinding'. De gemeente mag dan niet van dit beleidskader afwijken, ten-
zij sprake is van onvoorziene, 'b'rjzondere omstandigheden'. Dit volgt uit Artikel 4:84 Al-
gemene wet bestuursrecht. Als de gemeenteraad om voor hem moverende redenen een
wijziging wil aanbrengen in het vastgesfe/de beleid, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk.

3. Het Programma Wonen bevat de handvatten om bijtoekomstige ontwikkelingen te sturen
op volkshuisvestelijke thema's, zoals aandeel sociale woningbouw, duurzaamheidseisen,
et cetera. Het geeft hiermee initiatiefnemers duidelijkheid.

w70:
1. ln 2021 komt men met een document betreffende de visie over afstappen van aardgas,

daarnaast gaan we bestaande woningen verduurzamen, streven 2030. Wat verstaan we
dan onder "de sociale huunruoningen moeten voldoende betaalbaar blijven voor de laag-
ste inkomens" ? Waarom niet gewoon ze moeten betaalbaar blijven. Of wordt er bedoeld
"er blijven voldoende woningen betaalbaar"?

2. Voor de 1-2 persoonshuishoudens van 70-75 hebben we kwantitatief genoeg plancapaci-
teit. De stijging van 1300 extra huishoudens in deze doelgroep in de toekomst dienen we
op te vangen vanuit deze plancapaciteit. Wat heeft de woningvoorraad in onze gemeente
nodig ( blz. 16): Kleiner, betaalbaar en levensloopbestendig. De vragen die dan opkomen
zijn:
Zijn alle projecten qua diversiteit en plancapaciteit nog wel van deze tijd? (bijlage 1).
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ls het niet verstandig om bijvoorbeeld de plancapaciteit van Nuenen-West opnieuw te
herzien, zeker als het regionale woonbeleid, waar de plancapaciteit van Nuenen
West toch aan ten grondslag ligt, veranderd.

Beantwoording:
1. Hier wordt bedoeld: de betaalbaarheid voor de huurder van de sociale huunuoning mag

niet onder druk komen te staan vanwege investeringen in duurzaamheid door de corpo-
ratie. Het kan zijn dat door de duurzaamheidsinvesteringen in de woning de huur wat ho-
ger wordt, maar de energierekening wordt juist lager. De totale woonlasten voor de huur-
der (de betaalbaarheid, gevormd door huur en energierekening) mogen dus niet stijgen
door de verduurzaming.

2. Niet alle projecten waren/zijn in lijn met wat Nuenen nodig heeft. Voor een aantal doel-
groepen bestaan nog opgaven waaruoor we niet genoeg plancapaciteit hebben. Waar we
proiecten kunnen bijsturen, doen we dat dan ook. Denk hierbij aan de herprogrammering
van de Emmastraat waar uw raad mee heeft ingestemd: van tweekappers naar levens-
loopbestendige woningen. Dit kan echter lang niet overalvanwege gemaakte afspraken.

We hebben in Nuenen-West te maken met bestaande afspraken over het woningbouw-
programma (aantallen en aantal sociale woningen). Het nader invullen van het woning-
bouwprogramma in Nuenen-Wesf rs een doorlopend proces. In 2019 hebben we in over-
leg met de regio en de betreffende ontwikkelaar het aantal sociale huurwoningen in het
programma vergroot. Verder werken we hier aan plannen voor tijdelijke woningen, voor-
uitlopend op permanente bouw. En ook voor specifieke doelgroepen zoeken we hier naar
ruimte.

Grootschalige programmatische herzieningen willen we nu niet opvoeren. Dit heeft juridi-
sche en financiële consequenties, en zorgt ook voor verdere vertraging. Gezien de krapte
op de woningmarkt is dat niet wenselijk. Verder is het goed te weten dat het programma
in Nuenen-West met veel eengezinswoningen in een dorpse setting nabij de stad erg
aantrekkelijk is voor (jonge) gezinnen uit Nuenen, het Stedelijk Gebied Eindhoven en uit
andere plaatsen. Het woningbouwprogramma zorgt hiermee voor de gewenste verjon-
ging van onze gemeente.

Het woningbouwprogramma is een thema dat we kunnen meenemen in de bredere eva-
luatie die we rond Nuenen-West met uw raad willen opzetten.

Met vriendelijke groet,
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Gemeente Nuenen

RAADSVOORSTEL
Datum raadsvergadering: 9 juli 2020
Datum B&W-besluit: 19 mei 2020
Afdeling: Ontwikkeling en handhaving
Behandelend ambtenaar: G. van der Bruggen
Portefeuillehouder: C. van Brakel
Corsanummer: 2020.06067

Onderwerp
Programma Wonen 2020-2030

Beslispunten
1. Programma Wonen 2020-2030 vast te stellen;
2. Bijbehorende Nota van Zienswijzen vast te stellen;
3. Hiermee de Sectorale Structuurvisie Wonen 2013-2020 (2014) en het Addendum Sectorale 

Structuurvisie Wonen 2013-2020 (2016) in te trekken.

Inleiding
Het woonbeleid van onze gemeente is aan een herziening toe. Niet alleen vanwege het 
verlopen van de periode waarop de Sectorale Structuurvisie Wonen betrekking had, maar 
vooral ook omdat de woningmarkt de afgelopen járen is veranderd. Onze regio kende in deze 
periode een enorme economische groei, waardoor ook de vraag naar woningen sterk is 
toegenomen. Dit heeft mede tot gevolg dat het er bepaald niet gemakkelijker op is geworden 
voor een aan aantal doelgroepen op de Nuenense woningmarkt, waaronder jongeren en 
ouderen. Ook zien we andere ontwikkelingen waar we op in willen spelen, zoals de 
verduurzaming en de extramuralisering van de zorg.

Wat willen we bereiken
Scherper dan in het voorgaande beleidsstuk leggen we de focus op doelgroepen die het lastig 
hebben op de Nuenense woningmarkt. Voor deze doelgroepen voelen wij een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid: we willen een woningvoorraad die iedereen kansen biedt (inclusiviteit).

Het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt is niet gemakkelijk. We zijn onder 
meer afhankelijk van economische ontwikkelingen en landelijk beleid. Ook ontwikkelen en 
verhuren we zelf (bijna) geen woningen. Het is daarom vooral belangrijk te komen tot goede 
afspraken met onder meer ontwikkelaars en corporaties, met bijbehorende regels en 
arrangementen. Het vereist ook een lange adem en consistentie. Hiertoe is een actueel, 
aansprekend en breed gedragen woonbeleid noodzakelijk.

Met het Programma Wonen 2020-2030 beschikken we nu over actueel woonbeleid, dat 
gestoeld is op onderzoek voor de gemeente Nuenen, past binnen regionale kaders en tot stand 
is gekomen met inbreng van inwoners en relevante organisaties. Door het Programma Wonen 
2020-2030 kunnen we de komende 10 jaar gerichter werken aan onder meer 
woningbouwprojecten, het ruimtelijk beleid en aan volkshuisvestelijk beleid (zoals 
prestatieafspraken).
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Gemeente Nuenen

De richtinggevende uitspraken:

1. We zijn trots op ons dorpse woonmilieu. Dit willen we behouden en versterken.
2. De bestaande voorraad willen we energiezuiniger en levensloopbestendiger krijgen waarbij 

de vastgoedeigenaar verantwoordelijk is en de gemeente een informerende/faciliterende rol 
heeft.

3. We leggen de focus op specifieke doelgroepen op de Nuenense woningmarkt.
4. We zetten in op differentiatie van het woningaanbod om onze doelgroepen te bedienen en 

doorstroming op gang te brengen, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw.
5. We zetten in op het uitbreiden van de sociale huurvoorraad met oog voor de specifieke 

doelgroepen.
6. Focus op andere woningtypes via transformatie en inbreiding, waaronder op 

centrumlocaties.
7. Onze inwoners wonen met veel plezier in onze gemeente. We hebben een actieve 

gemeenschap met een rijk verenigingsleven en een goed voorzieningenniveau. Maar om 
dat zo te houden is meer nodig dan het bouwen en onderhouden van woningen. Net zo 
belangrijk is het investeren in een leefbare en levensloopgeschikte woonomgeving.

Dit Programma Wonen vormt het beleidskader en geeft richting aan. Om Jan Schaefer te 
parafraseren: ‘in beleid kun je niet wonen’. Het is dus zaak om de komende járen te komen tot 
concrete uitwerking. Daarom is gekozen voor een Programma en niet voor een Visie. Elk 
hoofdstuk heeft daarom een paragraaf met uitvoeringsrichtingen.

Argumenten
1.1 Het Programma Wonen is tot stand gekomen met veel in breng van anderen
Het nieuwe woonbeleid is tot stand gekomen met allerlei inbreng. Raadsleden zijn twee keer 
gevraagd zich uit te spreken, via een informele sessie in mei 2019 en via de bespreking van 
een Commissienotitie in november 2019. Verder zijn corporaties en huurdersorganisaties 
diverse malen betrokken. Inwoners hebben zich uitgesproken op de druk bezochte Avond van 
het Wonen 23 september 2019. Eerder op die dag hebben corporaties, huurders, ontwikkelaars, 
bouwers, zorgpartijen en makelaars meegedacht over het Programma Wonen '(Woonlab’). 
Betrokkenen zijn ook uitgenodigd om een zienswijze te geven nadat het Programma ter inzage 
is gelegd. De ínhoud van het Programma is gepresenteerd aan en besproken met de 
Adviesraad Sociaal Domein. Het advies van de Adviesraad is inhoudelijk meegenomen in de 
Nota van Zienswijzen.

1.2 Het Programma Wonen is gestoeld op onderzoek voor de gemeente Nuenen
Het Programma is gestoeld op het lokale Woningmarktonderzoek dat in 2018 door Companen 
in opdracht van de gemeente Nuenen en de corporaties is uitgevoerd. Hiermee hebben we een 
scherp zicht op de opgaven.

1.3 Het Programma Wonen past binnen regionale kaders
De afgelopen járen hebben we in het Stedelijk Gebied Eindhoven intensief samengewerkt op 
het gebied van wonen. Denk hierbij aan de Regionale Visie op Wonen, de Woondeal, de 
regionale woonruimteverdeling, et cetera. De kaders die hieruit voortvloeien zijn opgenomen in 
het Programma Wonen.

Programma Wonen 2020-2030
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1.4 Het Programma Wonen is mede opgesteld door Com panen
Het Programma Wonen 2020-2030 is een gemeentelijk stuk. Het is opgesteld met hulp van 
Companen. Companen is een gerenommeerd bedrijf op het gebied van woningmarktonderzoek 
en -beleid. Door het inschakelen van Companen is sprake geweest van een frisse kijk met 
voorbeelden van elders in het land, ligt er een solide inhoudelijke onderzoeksbasis onder het 
beleid en is in gesprekken met inwoners en organisaties sprake geweest van een 
onafhankelijke moderator.

1.5 Het Programma Wonen vormt een bouwsteen voor het Omgevingsbeleid
Het proces om te komen tot het Programma Wonen is gevoerd in nauwe samenwerking met het 
traject rond de Omgevingsagenda. Hierdoor is dit inhoudelijk goed afgestemd. Het Programma 
wonen vormt een bouwsteen voor de Omgevingsvisie.

1.6 Duurzaamheid heeft een voorname rol in het Programma Wonen 2020-2030
De verduurzaming van de woningvoorraad heeft een voorname plek in het Programma Wonen.

2.1 De Nota van Zienswijzen geeft aan welke zienswijzen zijn binnengekomen en bevat ook 
een inhoudelijke reactie
Het Programma Wonen heeft in februari en maart 2020 6 weken ter inzage gelegen. Hier is een 
beperkt aantal reacties op gekomen. In deze nota geven we hiervan de inhoudelijke hoofdlijnen 
en wordt vanuit de gemeente een reactie gegeven. Volledigheidshave gaan we in de Nota van 
Zienswijzen ook in op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Kanttekeningen en alternatieven
n.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen
Randvoorwaarden
n.v.t.

Planning
Het Programma Wonen is een beleidskader. De uitvoering zal de komende járen ter hand 
worden genomen.

Communicatie
Via de gemeentelijke website hebben we gedurende de totstandkoming gecommuniceerd, over 
de Avond van het Wonen en de ter visie legging. Zodra de raad het beleid heeft vastgesteld, 
zullen we de definitieve versie en de Nota van Zienswijzen publiceren.

Wat mag het kosten
N.v.t.

Integraliteit/Duurzaamheid
Zie argument 1.6. Gedurende de totstandkoming zijn op verschillende momenten de relevante 
vakdisciplines betrokken.
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Evaluatie
Het Programma Wonen is een beleidskader. De uitvoering zal de komende járen ter hand 
worden genomen. We willen de voortgang op het thema wonen jaarlijks monitoren en met de 
raad delen.

Bijlagen
1. Raadsvoorstel Programma Wonen 2020-2030 - 2020.06067
2. Programma Wonen 2020-2030 - 2020.02313
3. Infographic Programma Wonen 2020-2030 - 2020.02315
4. Nota van Zienswijzen bij Programma wonen 2020-2030 - 2020.05073
5. Advies ASD - 2020.06425

Burgemeester en wethouders van Nuenen, 
de secretaris, de burgei

M. Arents -/Houben MBA
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Onderwerp:
Programma Wonen 2020-2030

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juli 2020 

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Programma Wonen 2020-2030 vast te stellen;
2. Bijbehorende Nota van Zienswijzen vast te stellen;
3. Hiermee de Sectorale Structuurvisie Wonen 2013-2020 (2014) en het Addendum Sectorale 

Structuurvisie Wonen 2013-2020 (2016) in te trekken.

Aldus vastgesteld in zijn openbare 
vergadering van 9 juli 2020

DE RAAD VOORNOEMD,

M-ÖP. Laurenssen M.J. Ho n MBA
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