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Vraag 

Kan worden aangegeven (uitgesplitst per locatie) hoe gekomen wordt tot een haalbare planning 

van de woningbouw zodat deze dit jaar nog wordt gerealiseerd? Op welke manier wordt dit 

mogelijk? 

 

Antwoord 

Het college legt in het raadsvoorstel “Locatieonderzoek versnelling sociale woningbouw” negen 

locaties voor aan de raad om nader te onderzoeken. Op dit moment is nog niet bekend welke 

locaties met tijdelijke of permanente woningen worden ingevuld. Dit is onderdeel van  het 

locatieonderzoek dat nu uitgevoerd wordt en komt aan de orde in het raadsvoorstel eind maart.  

 

Om een indruk te geven, staat in onderstaande tabel wat  de globale proceduretijd, 

voorbereidingstijd en bouwtijd is voor tijdelijke woningen, transformatie van panden en permanente 

woningen. 

 

Proceduretijd woningbouwontwikkelingen 

Soort woningen Procedure Planontwikkeling Realisatie Totaal 

Tijdelijk 

 

2 maanden 3 maanden 2 maanden 7 tot 8 maanden 

Transformatie 

 

2 maanden 3 maanden 2 maanden 7 tot 8 maanden 

Permanent 

 

12 maanden 

 

12 maanden 6 tot 12 maanden 2,5 tot 5 jaar 

Deze doorlooptijden zijn exclusief eventueel  bezwaar en beroep. 

 

Zoals u ziet is de realisatie van permanente bebouwing binnen 1 jaar niet mogelijk als er nog geen 

bestemming Wonen is voor de betreffende locatie. Wij onderzoeken of er  mogelijkheden zijn om 

toch versneld op die locaties permanente huisvesting te realiseren. Wij informeren u hierover in het 

raadsvoorstel eind maart. 

 

Overzicht locaties: wel/geen woonbestemming   

Locaties Aantal (max.) Eigendom Bestemmingsplan  

Bestemming Wonen 
Jan Steenstraat 35 Gemeente Nee 

Van Kempensingel 6 tot 9 (indien incl 

kunstenaarswoning) 

Gemeente Ja, woonbestemming voor 3 vrije 

kavels 

Wijziging bestemminsplan nodig 

Snellerpoort -West n.t.b. 40-100 Gemeente  Ja, bestemmingsplan Bij de vaststelling 

is goedkeuring onthouden aan de 

verkeersbestemming direct ten 

noorden en westen van het pand aan 

de Beneluxlaan  

Buitenhof, Harmelen n.t.b. 20 Particulier Nee 

Mauritshof, Harmelen n.t.b. 15 tot 20 Gemeente Nee 

Kamerik NO II 13  Gemeente Ja, nader uit te werken 

woonbestemming, duur 5 tot 6 

maanden. 

Kamerik NO III 20 Gemeente Nee, buiten de rode contour 

Klusboerderijen, in 

Zegveld 

10 woningen in een 

aantal boederijen (via 

Steenvlinder) 

Particulier Nee 

De Bleek 1 n.t.b. 50-100 Particulier Nee 

 


