Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 26 september 2019 10:29

Fw: brief van DPH DGB TTG voor B&W en Raadsleden- Woonvisie, Rode Contouren
20190926 final DPH DGB TTG Woonvisie Rode Countoren incl. CBS-gegevens.pdf

Geachte [...],
Bijgaand zend ik u namens het Dorpsplatform Harmelen, Belangenvereniging TTG en de Groene
Buffer, de reactie op de Woonvisie Woerden 2019 - 2024. Ik verzoek u deze brief te te zenden aan het
College van Burgemeester en Wethouders en de Raadsleden van de gemeente Woerden.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Vriendelijke groeten,
namens de Groene Buffer,
[...] - secretaris.
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Harmelen, 25 september 2019
Betreft: reactie op Woonvisie Woerden 2019-2024 (d.d. 30 juli 2019)
Aan: het College van Burgemeester en Wethouders en de Raadsleden van de
Gemeente Woerden
Van: De Groene Buffer, Dorpsplatform Harmelen, Belangenvereniging TTG
Geacht College en leden van de Raad,
Overleg
De Groene Buffer (hierna DGB), Dorpsplatform Harmelen (hierna DPH) en de
Belangenvereniging TTG (hierna TTG) hebben zich ingespannen voor overleg met
de gemeente. Het verzoek daartoe ging midden mei 2019 uit. Wij hadden op
maandag 9 september 2019 een vervolgoverleg met de wethouder. Vooral dat laatste
overleg is reden om wat ons verontrust onder uw aandacht te brengen.
Rode Contouren
De Woonvisie is een uitgebreid document (51 bladzijden). In die Woonvisie zit
opgesloten de fundamentele politieke keuze: Wel of niet (ook) bouwen voor de regio?
Anders dan de Woonvisie schrijft (blz. 7), neemt het College de regionale vraag niet
klein maar fors mee in haar plannen. Daarmee kiest het College ervoor om fors mee
te doen met de U10/U16. Het besluit is nu aan de Raad: kiest zij voor (ook) bouwen
voor de regio, of ‘kloppen de harten van de Raadsleden’ toch voor het Groene Hart
en wordt dus besloten alleen te bouwen voor de eigen woningbehoefte?
Wanneer de Raad nu ja zegt tegen deze Woonvisie, zal er (al op korte termijn)
gebouwd worden buiten de Rode Contouren. DGB, DPH en TTG zijn tegen
bouwen buiten de Rode Contouren. Wij zijn dat van oordeel ook omdat het niet
nodig is. Een groot aantal inwoners van Woerden en zeker van Harmelen vertrouwt
erop, dat de Raad waakt over het respecteren van de Rode Contouren en daarmee
van het Groene Hart!
Kernboodschap Woonvisie
De kernboodschap in de Woonvisie is:
o De druk op de Woerdense woningmarkt is enorm; Woerden is aantrekkelijk
o De woningbouwbehoefte/-opgave in de regio (U16) is groot; ca. 104.000
woningen erbij tot 2040
o Woerden doet hieraan mee door 4.700 woningen (eigen behoefte plus regio)
erbij tot 2040.
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Onjuist beeld in Woonvisie
Op blz. 7 staat: ‘Primair is het woonbeleid gericht op het bouwen voor de eigen
inwoners met een kleine plus voor de regio’.
Wanneer ‘de regio plus’ uit de prognose wordt gehaald – Woerden bouwt dan alleen
voor de eigen behoefte/inwoners – is de behoefte 1.760 woningen/huishoudens
erbij tot 2040. Dat zijn er 2.460 minder dan de Woonvisie nu aangeeft.
Verschil
Het verschil van 2.460 woningen ontstaat wanneer de forse groei van de bevolking
en de forse huishoudensverdunning in de prognose van de Woonvisie (blz. 14)
teruggezet worden naar wat wij realistisch vinden als eigen ontwikkeling. Ergo geen
extra plus/groei voor de vraag uit de regio en geen snellere huishoudensverdunning.
Onze inschatting van de eigen ontwikkeling is gebaseerd op de jarenlange trend, die
er is (de historische CBS- gegevens zijn aangehecht).
De trend in de Provincie Utrecht is hard groeien; in de periode 2013-2018 ca. 3x zo
hard als Woerden en als Nederland.
Bevolkingsprognose Woerden- jaarlijkse gemiddelde groei
inwonersaantal
Woonvisie
TTG realistisch
Meer groei
deze periode
2017
2020
0,89%
0,40%
123%
2025
0,48%
0,30%
61%
2030
0,32%
0,20%
58%
2035
0,29%
0,20%
46%
2040
0,23%
0,00%
Huishoudensverdunning Woerden- personen per huishouden
Woonvisie
TTG realistisch
Meer groei
deze periode
2017
2,41
2,41
2020
2,37
2,39
148%
2025
2,31
2,36
103%
2030
2,25
2,34
167%
2035
2,22
2,33
205%
2040
2,20
2,33
-
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CBS gemiddelde jaarlijkse groei 2013- 2018
inwonersaantal- trend
NL
PV Utrecht
2013
2018
0,47%
1,51%
CBS personen per huishouden- trend
2013
2,19
2,20
2018
2,15
2,19
Verschil
0,04
0,01

Woerden
0,56%

Harmelen
-0,23%

2,41
2,37
0,04

-

De getalen zijn telkens klein. Dat maakt dat de niet zichtbare verdere cijfers achter
de komma (het 3e, het 4e, …) nog relatief veel effect hebben op de uitkomsten.
Trendbreuk?
Er zijn geen argumenten voor de sterke trendbreuk die de Woonvisie voorspelt.
De natuurlijke bevolkingsaanwas (saldo geboortes en sterftes) is al vele jaren klein;
voor heel Nederland ca. 20.000 per jaar. Vooral het positief migratiesaldo – voor
heel Nederland ca. 80.000 per jaar - is verantwoordelijk voor de (geringe) groei van
de bevolking (per 1 januari 2019 17,28 mln. inwoners).
Huishoudensverdunning is er al meer dan 25 jaar in een opvallend constant en op
zich laag tempo. Die verdunning gaat zeer waarschijnlijk heel langzaam nog een
aantal jaren door. Minder personen per huishouden betekent, dat er meer woningen
nodig zijn om de bevolking te huisvesten.
Momenteel zijn er nieuwe factoren die de woningbehoefte remmen. Die nieuwe
factoren zijn: voor jongeren is het vaak te duur om een woning te kopen of te huren;
diezelfde jongeren werden ook geconfronteerd met de afschaffing van de basisbeurs.
Gevolg: noodgedwongen melden minder jongeren zich op de woningmarkt. Gevolg
is ook een rem op de huishoudensverdunning. Die is in de provincie Utrecht sinds
2016 al tot stilstand gekomen.
Het betrokken bureau ABF (Primos-model) erkent (per e-mail), dat zij de regionale
vraag meegenomen heeft in de Woonvisie. Ook meegenomen door ABF zijn de al
geplande projecten; zo voedt men zelf de voorspelling/prognose met extra groei.
De groei ambitie in de Woonvisie ligt overigens nog hoger dan de prognose op blz.
14. In die prognose neemt het aantal huishoudens van 2017 (21.420) tot 2040 met
4.220 toe, terwijl de behoefte is gesteld op 4.700.
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Geen kleine plus voor de regio
Het verschil tussen 4.220 en 1.760 zijnde ruim 2.460 woningen/huishoudens is de
door ons berekende regionale vraag. De 2.460 extra woningen voor de regionale
vraag is in de Woerdense verhoudingen (maat) geen kleine plus!
Samenvatting
Ongewijzigd goedkeuren van deze Woonvisie betekent volgens ons feitelijk ook
goedkeuren, dat er buiten de Rode Contouren gebouwd gaat worden. Een groot
aantal inwoners van Woerden en zeker van Harmelen vertrouwt erop, dat de Raad
waakt over het respecteren van de Rode Contouren en daarmee van het Groene
Hart!
Wij vinden dat Woerden geen Groeistad maar de Groenehartstad moet zijn.
Woerden – nu al de hoofdstad van het Groene Hart - moet de sterke vraag vanuit de
regio niet faciliteren.
Bij Woerden (een zelfstandige gemeente in het Groene Hart) past een eigen beleid;
anders dan de keuze om de U10/U16 te volgen. Wij hebben begrepen, dat het
volgen van de U10/U16 een eigen keuze van het College is en niet als gevolg van
druk van de Provincie Utrecht en/of van de U10/U16. In dat eigen beleid van
Woerden past ook zeker woningbouw voor de eigen behoefte en dat kan binnen de
Rode Contouren. Zo koestert Woerden haar groen en haar polders. En zo blijft
Woerden aantrekkelijk.
De (middel)lange termijn voorspelling voor de bevolkingsontwikkeling is stagnatie
van de groei (naar krimp). De huishoudingsverdunning gaat tot stilstand komen; in
de Provincie Utrecht is dat al het geval. Hierdoor is bouwen buiten de Rode
Contouren zeer waarschijnlijk helemaal nooit nodig.
Harmelen kent al vele jaren een negatieve groei (krimp). Harmelen moet (daarom)
wel een inhaalslag/-correctie maken. Die inhaalcorrectie van ca. 125 woningen moet
gefaseerd gerealiseerd worden op de braakliggende herbouwlocaties. Gefaseerd
bouwen vergroot de kans op een woning voor de eigen inwoners van Harmelen.
Slotverklaring
Deze brief is vastgesteld in samenspraak met het bestuur van DGB, DPH en TTG.
DGB brengt aldus deze brief onder uw aandacht mede namens DPH en TTG.
Spreekt voor zich dat wij graag bereid zijn deze brief en de cijfermatige
onderbouwing daarvan aan u toe te lichten.
Met vriendelijke groet, Stichting De Groene Buffer,
[...], secretaris.

[...] voorzitter
[...]
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BIJLAGE
Weerlegging mogelijke argumenten College B&W voor bouwen buiten de Rode
Contouren
Voorzieningen in gevaar
Door marktontwikkelingen waaronder het Internet verdwijnen er ‘voorzieningen’
waaronder winkels. Er komen ook ‘voorzieningen’ bij: denk aan recreatie en aan
andere horeca. Een marktontwikkeling is niet tegen te houden; ook niet door in
Harmelen 100, 200 of zelfs 1.000 woningen te bouwen. Overigens is Harmelen door
haar omvang juist gezegend met veel voorzieningen. Dat geldt niet voor de andere
kernen: Kamerik en Zegveld.
Stad Woerden heeft en houdt een groeiende regionale functie in het Groene Hart;
dat is gunstig voor de voorzieningen. Kortom alleen voor de (bestaande)
voorzieningen hebben we echt geen extra woningen nodig in Stad Woerden.
Er is een grote vraag naar woningen
Er is inderdaad een grote vraag naar woningen. Die grote vraag komt echter vooral
van buiten/uit de regio; Woerden is (nog) aantrekkelijk.
Wanneer je migratiesaldo nul - het aantal personen dat vertrekt is dan gelijk aan het
aantal personen dat zich vestigt in Woerden - volgt, heeft Harmelen en Stad
Woerden ook genoeg bouwlocaties binnen de Rode Contouren om daarmee de
eigen woningbehoefte te beantwoorden. Oorspronkelijk groen opofferen, is tot in
lengte van jaren niet nodig.
Juist omdat de (middel)lange termijn voorspelling voor de bevolkingsontwikkeling
stagnatie van de groei is (naar krimp) en de huishoudingsverdunning tot stilstand
komt, is bouwen buiten de Rode Contouren zeer waarschijnlijk helemaal nooit
nodig.
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