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1. Waarom wordt hier geen sociale woningbouw toegepast?
We begrijpen wel dat dit in dit het onderhavige plan lastig is in te bedden, gezien de 
achtergrond van het project. Desondanks vragen we ons af waarom de vrijkomende 
grond die niet geschikt is voor combi-gebruik wonen-werken maar in principe wel 
voor sociale woningbouw, daarvoor niet wordt ingezet.

Antwoord: Het inpassen van sociale woningen (rijwoningen) is onderzocht 
maar fysiek niet mogelijk gebleken. Een aantal vrijstaande woningen en 
bedrijfsruimten waren al vergund. De gronden die overbleven inzetten voor 
sociale woningen bleek niet mogelijk om te kunnen voldoen aan de 
parkeernorm.

2. Zijn de mogelijkheden daartoe onderzocht in de doelgroep voor sociale woningbouw?

Antwoord: zie antwoord onder 1.

3. Zijn er los daarvan toch bouwkundige bezwaren?

Antwoord: zie antwoord onder 1.

4. D66 stelt vast dat dit kleine project wel het zoveelste is waarbij wordt voorbijgegaan 
aan de Woonvisie, waarin een percentage is vastgelegd van te bouwen sociale 
woningen binnen een bouwproject met meerdere kavels. Een afwijking wordt 
doorgaans gecompenseerd. Is die verplichting er en zo niet wil de wethouder dan 
toch compenseren en zo ja waar?

Antwoord: In dit geval is er sprake van een andere uitgangsituatie. Er is al 
een bestemmingsplan geldig waarin vrijstaande woningen bestemd zijn. Er 
is geen sprake van een blanco situatie. Wat nu geregeld is, is dat de eigenaar 
van de woning niet verplicht eigenaar van de achtergelegen bedrijfsruimte 
hoeft te zijn.
Daarnaast is het uitgangspunt van de woonvisie dat sociaal programma 
gespreid over de wijken wordt gerealiseerd. Dat betekent dat niet in alle 
projecten sociale huur of koop gerealiseerd hoeft te worden om aan de totale 
opgave te kunnen voldoen. In de afgelopen jaren is het aandeel van 220Zo 
sociale huur ruim gehaald. Er is op dit moment geen beleid vastgelegd 
waarin initiatiefnemers moeten compenseren voor het ontbreken van het 
sociale segment in hun plannen. Deze mogelijkheid wordt wel onderzocht.


