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Beste heer, mevrouw, 
 
 
Wij ontvingen op 29 april 2020 uw vragen ex artikel 37 RvO over ‘Bouwtempo moet omhoog’. Hieronder 
beantwoorden wij uw vragen. 
 
 
1. Wat is uw reactie op het provinciale onderzoek waarin blijkt dat Boxtel ver ondermaats presteert ten 

aanzien van woningbouw? 
 
Betreffende de “Bouwindicator 2020 korte termijn” vinden wij het belangrijk om te vermelden dat dit 
een momentopname betreft. In de Bouwindicator is de harde plancapaciteit per gemeente 
opgenomen. Het klopt dat de capaciteit van de gemeente Boxtel op het ijkmoment lager is dan het 
gemiddelde van andere gemeenten in de provincie. Het is goed om u hierbij te realiseren dat de 
gemeente Boxtel veel plannen heeft die in procedure zijn om harde plancapaciteit te worden. De 
planstadia hiervan verschillen van volop in procedure tot in behandeling bij de Raad van State. Met 
name in dit laatste stadium hebben we als gemeente geen grip op de afhandeling van de procedure. 
Over een jaar prijkt de gemeente Boxtel ongetwijfeld veel hoger op het genoemde lijstje.  
U verwijst in uw brief naar een onderzoek waarover melding is gedaan in de media. Helaas vermeldt 
u hierbij niet om welk onderzoek het gaat. Het is dan ook niet mogelijk om direct te reageren op dit 
onderzoek. 
 

2. Wat gaat u op korte termijn anders doen om de noodzakelijke aantallen woningen de komende jaren 
wel te bouwen? 
 
Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 1 verwacht de gemeente Boxtel momenteel een 
flinke voorraad aan woningen die op korte termijn harde plancapaciteit worden. 
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3. Hoe betrekt u de steeds grotere groep senioren bij het bepalen van het gewenste aanbod? 
 
De woonwensen van senioren zijn ons bekend. Deze woonwensen komen naar voren uit het 
woonwensenonderzoek, prognoses die de veranderende samenstelling van huishoudens aangeven 
en de gesprekken die plaatsvinden met ouderen, met name via de contacten rondom de 
ouderenagenda en de werkgroep ‘Ouderen in Regie’. Bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten 
worden deze woonwensen waar mogelijk ingebracht en geïmplementeerd in de 
woningbouwprogramma’s. Het is een grote uitdaging voor het college om er voor te zorgen dat de 
juiste woningen worden ontwikkeld, binnen de financiële mogelijkheden van partijen en de 
uitdagingen die zich manifesteren op andere gebieden dan de volkshuisvesting. Denk aan 
haalbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, juridische mogelijkheden en belangen van andere 
partijen. Uitvoering geven aan de doelstellingen van de woonvisie, net als de andere beleidsdoelen, 
is van groot belang in de onderhandelingen. Naast de invloed die we uitoefenen op de reguliere 
programmering in nieuwbouwprojecten zoeken we steeds naar de mogelijkheden om nieuwe 
woonvormen te creëren, in samenwerking met partijen die zich inzetten voor de belangen van 
senioren en andere partijen die interesse hebben om te wonen in een nieuwe woonvorm.  

 
4. Kleine kernen hebben met name behoefte aan starterswoningen. Hoe borgt u dat Liempde en 

Lennisheuvel (en op termijn Esch) de jongeren in hun kern voldoende starterswoningen kan 
aanbieden? 
 
Bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten worden de woonwensen van starters, net als de 
woonwensen van senioren, ingebracht en geïmplementeerd in de woningbouwprogramma’s. De 
focus voor woningen voor starters ligt op de realisatie van goedkope en betaalbare woningen. Dat is 
ook de reden dat bijvoorbeeld in het plan Hamsestraat-Roderweg in Liempde ca 70 % van de 
woningen valt in de categorieën sociale huur en goedkope en betaalbare koop. Recentelijk is 
daarnaast beleid over het anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht vastgesteld om er voor te 
zorgen dat de nieuwe woningen daadwerkelijk beschikbaar zijn en blijven voor de doelgroepen. Ook 
voor de ontwikkeling van dergelijke woningen is het een grote uitdaging om er voor te zorgen dat de 
juiste woningen worden ontwikkeld, binnen de financiële mogelijkheden van partijen en de 
uitdagingen die zich manifesteren op andere gebieden dan de volkshuisvesting. De focus in de 
woningbouwprogrammering ligt op de realisatie van woningen waarnaar de vraag groot is, maar 
waarvan de beschikbaarheid in de bestaande woningvoorraad onvoldoende is. 
 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Boxtel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De secretaris, De burgemeester,  

A.E. Kraal R.S. van Meygaarden 
 
 


