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In uw brief van 14 augustus 2020 heeft u namens D66 Veldhoven vragen gesteld over
de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen in Veldhoven. U vraagt of we van
mening zijn dat de extreme druk op de woningmarkt in Veldhoven rondom bewoning
van nieuwe woningen zelfbewoning rechtvaardigt. En of we van plan zijn de
mogelijkheden van de invoering van een zelfbewoningsplicht in Veldhoven te
onderzoeken. In deze brief gaan we hier op in.
Maatregel zelfbewoningsplicht

Het college deelt uw mening dat de extreme druk op de woningmarkt afspraken over
de bewoning van nieuwe woningen rechtvaardigt. De gemeente verkoopt dan ook
grond aan ontwikkelende partijen met de afspraak dat, in geval hier koopwoningen
worden gebouwd, deze woningen worden verkocht aan de afgesproken doelgroep voor
zelfbewoning. Dit gebeurt door middel van het vastleggen van de verschillende
categorieën en aantallen te bouwen woningen. De ontwikkelende partij verkoopt deze
woningen rechtstreeks aan de bewoners. Omdat er ook een sterke vraag is naar
(sociale) huurwoningen worden er ook voor deze categorie aantallen opgenomen en
worden er afspraken over gemaakt.
Particuliere bouwkavels worden door de gemeente uitsluitend verkocht aan personen
die de te bouwen woning zelf gaan bewonen en gaan gebruiken als hoofdverblijf.
Maatregel zelfbewoning juridisch lastig

Als de gemeente zelf haar grond verkoopt heeft zij invloed op wie de woningen koopt.
Een algehele maatregel tot zelfbewoningsplicht, dus ook voor nieuwbouw op
particuliere grond of voor bestaande woningen die in particuliere handen zijn, is
juridisch lastig op te leggen en af te dwingen. De meeste gemeenten beperken het
opleggen van een zelfbewoning momenteel bij gemeentelijke grondverkoop, net als
we in Veldhoven doen. Het lijkt ons dan nu ook op dit moment niet wenselijk om dit
verder te onderzoeken. Wel houden we het landelijk beleid in de gaten.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

www.veldhoven.nl

Landelijk beleid

Om kopers te verplichten om zelf in een bestaande woning te gaan wonen, moet de
landelijke wetgeving worden aangepast. De mogelijkheden hiervoor worden op dit
moment onderzocht door de minister. De minister heeft onlangs ook voorgesteld om
de overdrachtsbelasting bij de koop van de woning voor starters (particulieren die een
eerste woning kopen) van 2 naar 00Zo te brengen, terwijl de overdrachtsbelasting voor
beleggers dan weer terug zou gaan van 2 naar 80Zo. Wij volgen deze ontwikkelingen
nauwgezet en zullen bekijken of eventueel nieuw Rijksbeleid toegepast kan worden in
de gemeente Veldhoven.
We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders v^n Veldhoven,

cel Delhez
burgemeester

Noud Bex
secretaris

2/2

—' '

