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Beantwoording van de vragen 
Schriftelijke vragen Woerden en Democratie over Voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw   
 
Op 6 oktober jl. verscheen er op de website van RTV Utrecht een artikel met als titel ‘Ameide geeft eigen inwoners 
voorrang bij nieuwbouw, maar mag dat? En hoe werkt het? (https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3182228/ameide-geeft-
eigen-inwoners-voorrang-bij-nieuwbouw-maar-mag-dat-en-hoe-werkt-het.html) style="" Calibri",sans-serif">. In dat artikel 
wordt er door een woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis gesteld dat inwoners voorrang geven mag worden omdat 
een projectontwikkelaar, als privaat persoon, zelf mag bepalen aan wie hij wel of niet een woning verkoopt. Tot nu toe 
houdt het college van burgemeester en wethouders van Woerden vol dat deze voorrang alleen gegeven mag worden in 
de kleinere kernen Zegveld en Kamerik.  
 
Vragen aan het college van burgemeester en wethouders:  
 
Vraag 1  
Heeft het college kennis genomen van het artikel op de website van RTV Utrecht?  
 
Antwoord 1  
Ja.  
 
Vraag 2  
Is het college het eens met de stelling van de woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis dat de projectontwikkelaar de 
mogelijkheid heeft om zelf te bepalen aan wie deze de woningen verkoopt? Zo niet, waarom niet?  
 
Antwoord 2  
Ja. Een ontwikkelaar mag de koopwoningen verkopen aan wie hij wil. Dat kan betekenen dat een ontwikkelaar mag 
bepalen of hij aan mensen binnen de gemeente waar de woningen worden gerealiseerd verkoopt of aan mensen van 
buiten de gemeente.   
Als gemeente mogen we geen afspraken maken over het met voorrang toewijzen van nieuwbouw koopwoningen aan 
eigen inwoners. Dit mag ook niet via privaatrechtelijke afspraken die de uitgangspunten van de Huisvestingswet 
doorkruisen. Dit uitgangspunt is vrije vestiging: mensen hebben het recht op vrije vestiging zoals vastgelegd in het 
Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM) en opgenomen in de Algemene Toelichting op de Huisvestingswet 
conform artikel 4 lid 2 mogen: “geen regels inzake woonruimteverdeling gesteld worden voor kavels of koopwoningen 
(…). Dit is ook de algemene lijn in de jurisprudentie op basis van de voorgaande Huisvestingswet. Het is evenmin 



toegestaan dat een gemeente via de privaatrechtelijke weg aanvullende maatregelen neemt die de werking van dit 
wetsvoorstel doorkruisen. Het is dus niet mogelijk voor een gemeente buiten de huisvestingsverordening andere of 
aanvullende afspraken te maken over de verdeling van woningen.”  
 
Vraag 3  
Is het college van mening dat de gemeenteraad bij het vaststellen van de kaders van een bouwplan binnen de gemeente 
Woerden, kan meegeven dat deze woningen primair gebouwd worden voor Woerdenaren? Waarom wel/niet?  
 
Antwoord 3  
Nee. De raad kan hierover geen kaders meegeven. Afspraken maken tussen de gemeente en ontwikkelaar omtrent de 
toewijzing van koopwoningen is niet toegestaan. De huisvestingswet is niet gericht op ontwikkelaars. Hierin staan de 
geldende afspraken voor de sociale- en middenhuurwoningen met corporaties en particuliere verhuurders als er sprake is 
van schaarste. (Art. 2, lid 1 Huisvestingswet) Voorheen stond hierin ook een paragraaf over de sociale koop, maar bij het 
vaststellen van de Huisvestingswet in 2015 door het Rijk is de sociale koop niet langer meegenomen. Daarom kunnen er 
geen nadere afspraken over koopwoningen worden gemaakt. De VNG pleit er nu voor dat sociale koopwoningen opnieuw 
onder de huisvestingswet komen te vallen.   
 
Vraag 4  
Waarom heeft het college tot nu toe steeds ontkend dat er mogelijkheden waren om bij bouwplannen van woningen deze 
primair te bouwen voor inwoners van de gemeente Woerden?  
 
Antwoord 4  
Zie antwoord 3. Wel wordt er aan ontwikkelaars gevraagd om zoveel mogelijk te kiezen om lokaal te adverteren voor 
deze woningen. Zelf adverteert de gemeente ook voor de grote ontwikkelgebieden Nieuw-Middelland en Snellerpoort met 
bouwborden en doeken rondom de bouwplaats. De gemeente doet wat mogelijk is. 
 
   
 
Bijlagen 
- Vragen reglement van orde: D/21/038044 



 

 

Schriftelijke vragen over Voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw 

Op 6 oktober jl. verscheen er op de website van RTV Utrecht een artikel met als titel ‘Ameide geeft 
eigen inwoners voorrang bij nieuwbouw, maar mag dat? En hoe werkt het?1’. In dat artikel wordt er 
door een woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis gesteld dat inwoners voorrang geven mag 
worden omdat een projectontwikkelaar, als privaat persoon, zelf mag bepalen aan wie hij wel of niet 
een woning verkoopt. Tot nu toe houdt het college van burgemeester en wethouders van Woerden 
vol dat deze voorrang alleen gegeven mag worden in de kleinere kernen Zegveld en Kamerik. 

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders: 

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel op de website van RTV Utrecht? 
2. Is het college het eens met de stelling van de woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis dat 

de projectontwikkelaar de mogelijkheid heeft om zelf te bepalen aan wie deze de woningen 
verkoopt? Zo niet, waarom niet? 

3. Is het college van mening dat de gemeenteraad bij het vaststellen van de kaders van een 
bouwplan binnen de gemeente Woerden, kan meegeven dat deze woningen primair 
gebouwd worden voor Woerdenaren? Waarom wel/niet?  

4. Waarom heeft het college tot nu toe steeds ontkend dat er mogelijkheden waren om bij 
bouwplannen van woningen deze primair te bouwen voor inwoners van de gemeente 
Woerden?  

 

Reem Bakker, Woerden&Democratie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3182228/ameide-geeft-eigen-inwoners-voorrang-bij-
nieuwbouw-maar-mag-dat-en-hoe-werkt-het.html 
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