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Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 15 december 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Bouwen en Wonen 

Contactpersoon : N.F. Bink / R. Kapaan  
Tel.nr. : 8316 / 8678 

E-mailadres : kapaan.r@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Jaarbrief Wonen 2020, Strategische woningbouwplanning 2020 en Prestatieafspraken 2021-2024 

 

Kennisnemen van: 
 

1. Jaarbrief Wonen 2020 
2. De Strategische woningbouwplanning en de Toelichting op de strategische woningbouwplanning 2020 
3. Prestatieafspraken 2021-2024 GroenWest – gemeente Woerden - Huurdersvereniging Weidelanden 
 

Inleiding: 
 

Jaarbrief Wonen:  
Via de Jaarbrief Wonen wordt u jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van Wonen 
in de gemeente Woerden. Het gaat hierbij om nieuw beleid, de prestatieafspraken, de stand van zaken op 
het gebied van wonen met zorg, de resultaten van de woonruimteverdeling en woningbouwproductie. In de 
Jaarbrief wordt vermeld wat de belangrijkste punten hierin zijn. 
 
Er is een analyse gemaakt van de zoektijden van de afgelopen jaren. Er is een duidelijk verband tussen de 
oplevering van de sociale huurwoningen en de lengte van de zoektijd. Tot 2030 moeten er 600 sociale 
huurwoningen opgeleverd worden. Hiervan zijn 110 woningen opgeleverd en 220 woningen zijn 
opgenomen in concrete woningbouwprojecten. De komende jaren moeten er nog 270 sociale 
huurwoningen in projecten opgenomen worden. Hiermee wordt gewerkt aan het streven om de zoektijden 
tussen 2025 en 2030 te verkorten. 
 
Er is een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls van €7,1 miljoen om zodoende 
de woningbouw van 2126 woningen in de gehele Poort van Woerden te versnellen. In februari 2021 krijgen 
we uitsluitsel over de toekenning. Daarnaast is €182.000,- toegekend voor het realiseren van huisvesting 
voor kwetsbare doelgroepen. 
 
We nemen deel aan het Actieprogramma Weer Thuis ten behoeve van de uitstroom uit beschermd wonen/ 
maatschappelijke opvang. Verder krijgen we in 2021 te maken met een onverwacht hoge  taakstelling om 
statushouders binnen de gemeente te huisvesten. Het college beraadt zich hoe hier uitvoering aan te 
kunnen geven. 
 
Strategische Woningbouwplanning: 
Voor GroenWest, ontwikkelende partijen en de gemeente is het een uitdaging om de verhoogde 
woningbouwproductie te behalen. Naar verwachting halen we de streefwaarde van gemiddeld 300 
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woningen per jaar. Daarnaast zijn er na 2030 nieuwe locaties nodig om de plancapaciteit te kunnen 
verhogen met 2.350 woningen. 
 
Prestatieafspraken: 
De Prestatieafspraken 2021 zijn opgesteld. De afspraken zijn gerangschikt onder vier hoofdthema's: 
betaalbaar wonen, beschikbaarheid, duurzaamheid, en wonen en zorg. In 2020 zijn de nieuwe 
Prestatieafspraken 2021-2024 vastgesteld.  
In 2021 wordt een onderzoek gedaan naar Wonen en Zorg, wat een verdieping zal zijn op de Woonvisie 
Woerden.   
 

Kernboodschap: 

In de Woonvisie 2019-2024 is de ambitie vastgelegd om de komende jaren 300 woningen per jaar te 
realiseren. Deze ambitie is opgenomen in de Strategische Woningbouwplanning. Deze verhoging van de 
ambitie van voorheen 200 naar 300 woningen, wordt tussen 2020 t/m 2023 gehaald met gemiddeld 320 
woningen per jaar.  
 

Financiën: 
 

In 2018 is het Actieprogramma woningbouw vastgesteld. Het doel van het Actieprogramma Woningbouw is 
de realisatie van woningen te bespoedigen. Het gereserveerde bedrag voor het Actieprogramma 
Woningbouw is in 2018 en 2019 geheel besteed aan de inzet van extra capaciteit voor de 
woningbouwprojecten, waaronder het initiëren van (onderzoek naar) nieuwbouwlocaties. Tevens is een 
deel van dit budget verkleind in verband met de bezuinigingen. Dit bedrag is hiermee in 2018 en 2019 
geheel besteed. 
  
Daarnaast is er de ‘Reserve volkshuisvesting’ waar uw raad over beslist. Dit budget is bedoeld voor het 
stimuleren en haalbaar maken van woningbouwprojecten in de gemeente. Het college komt in januari 2021 
met een raadsvoorstel over de besteding van de ‘Reserve volkshuisvesting’. Momenteel is er nog een 
budget beschikbaar van €160.000 euro. 
 

 

Vervolg: 
 
De strategische woningbouwplanning wordt twee keer per jaar geactualiseerd. Het college wil dit 
terugbrengen naar één keer per jaar omdat dit voldoende beeld geeft van de stand van zaken. Dit omdat de  
ontwikkeling van een woningbouwproject 5 tot 10 jaar duurt. 
 

De prestatieafspraken worden door beide partijen uitgevoerd. In het eerste kwartaal 2021 worden de 
prestatieafspraken 2020 geëvalueerd. Waarna in het vierde kwartaal de speerpunten voor 2022 wordt 
vastgesteld.   

Bijlagen: 
 

1. Jaarbrief Wonen 2020 (20i.07036)     
2. Prestatieafspraken 2021-2024 GroenWest– Gemeente Woerden – HV Weidelanden (20i.07028)   
3. Strategische woningbouwplanning 2020 (20i.07041)   
4. Toelichting op de strategische woningbouwplanning en voortgang projecten 2020 (20i.07038) 

 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
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Drs. M.H.Brander                          V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris                      Burgemeester   
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Jaarbrief Wonen 2020 

Team Ruimtelijk beleid en Projecten:  

7 december 2020 

 

1 Inleiding 

Via de Jaarbrief Wonen wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied 

van Wonen in Woerden. Het gaat hierbij om nieuw beleid, de prestatieafspraken, de resultaten van de woon-

ruimteverdeling en de gerealiseerde en geplande woningbouwproductie.  

Bij deze Jaarbrief zijn diverse bijlagen gevoegd.  

 

 

2 Strategische Woningbouwplanning  

 

Het kader voor de strategische woningbouwplanning en de realisatie van woningbouwprojecten is de Woonvi-

sie ‘Woerden Woont 2019-2024’. Dit zijn de uitgangspunten van het woonbeleid:  

1. Bouwen voor doorstroming  

2. Bouwen voor 1-2 persoonshuishoudens  

3. Bouwen voor een mix aan doelgroepen  

4. Nieuwe initiatieven de ruimte geven  

5. Zoveel mogelijk aansluiten bij de markt  

6. Nieuwbouw vanaf 50 woningen is: 20% sociale huur, 10% middenhuur en 20% goedkope en betaalbare koop 

7. Gemiddelde jaarlijkse plancapaciteit van 300 woningen per jaar tot 2040.  

 

In de Woonvisie 2019-2024 is de ambitie vastgelegd om de komende jaren 300 woningen per jaar te realiseren. 

Deze verhoging van de ambitie van voorheen 200 naar 300 woningen, wordt tussen 2020 t/m 2023 gehaald 

met gemiddeld 320 woningen per jaar. In 2021 zit er een dip in de opleveringen, onder andere door procedures 

bij de Raad van State. We verwachten dit in 2022 met een piek in te halen. Tot 2030 moeten er 600 sociale 

huurwoningen opgeleverd worden. Van de 600 te realiseren sociale huurwoningen van 2018 t/m 2030, zijn er 

110 gerealiseerd en  zijn ruim 220 sociale huurwoningen in ontwikkeling. Het grootste deel is al opgenomen in 

woningbouwprojecten. De komende jaren moeten er nog 270 sociale huurwoningen in concrete projecten 

opgenomen worden. 

 

Om de planning te halen is er aandacht voor realistisch plannen met het oog beschikbare projecten en planuit-

stel. De ontwikkelsnelheid van projecten staat onder druk vanwege de complexiteit van de inbreidings- en 

transformatielocaties.  

 

Tot 2030 is er voldoende plancapaciteit, daarna zijn nieuwe locaties nodig voor 2.350 woningen om aan een 

totale plancapaciteit van 6.600 woningen te komen. Hier moet naar gezocht worden binnen de Omgevingsvisie.  

Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de plancapaciteit door het opstellen van de Stedenbouwkundige visie 

stationsgebied. Daarnaast zien we mogelijkheden voor uitbreiding van de plancapaciteit in Nieuw-Middelland. 

Desalniettemin verwachten we dat er op termijn ook locaties buiten de rode contour nodig zijn. In de kleine 

kernen ontstaat vanaf 2028 een tekort aan woningbouwlocaties. 

 



 

 

 

2 

Voortgang woningbouwprojecten  

Er is een goede voortgang van de projecten. In de Woonvisie 2019-2024 is de ambitie vastgelegd om de 
komende jaren 300 woningen per jaar te realiseren. Deze verhoging van de ambitie van voorheen 200 naar 300 
woningen, wordt tussen 2020 t/m 2023 gehaald met gemiddeld 320 woningen per jaar. Dat is mooi nieuws! 
In 2020 zijn o.a. Defensie-eiland, Jan Steenstraat en de Mauritshof afgerond. Waterrijk nadert de voltooiing 

met de verkoop van de laatste kavel. Dit jaar zijn er 282 woningen opgeleverd, waarmee we vrijwel op het 

streefaantal zijn van 300 woningen. Helaas voorzien wij voor enkele projecten vertraging. Er zijn twee pro-

jecten vertraagd i.v.m. een procedure bij de Raad van State (De Pionier en Witt (Campinaast)). Daarnaast is Hof 

van Harmelen vertraagd. Deze projecten stonden gepland voor 2021, wat betekent dat deze een jaar later 

opgeleverd worden. Hierdoor neemt het aantal op te leveren woningen voor 2021 dusdanig af waardoor het 

streefaantal van 300 woningen niet wordt gehaald.  

 

Trends en ontwikkelingen 

De Corona-crisis lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op de voortgang van de  woningbouw. Het consu-

mentenvertrouwen is tegen de verwachtingen in nog steeds hoog. Hierdoor hebben ontwikkelaars ook het 

vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. De gemeentelijke procedures en inspraak zijn ook 

doorgegaan, met soms kort uitstel voor persoonlijke afspraken met inwoners. Wat wel zorgt voor vertraging 

zijn de enorm opgelopen wachttijden door corona voor de rechtbank en de Raad van State. Dit zorgt voor 

vertraging bij De Pionier en Witt (Campinaast). 

 

3  Bijdragen versnelling woningbouw   

 

 Voorjaar 2020:  Deelname aan de Challenge middenhuur Provincie Utrecht, helaas geen toekenning 

 November 2020: Toekenning subsidie kwetsbare doelgroepen van €182.000,- ten behoeve van de rea-

lisatie van woningen voor deze doelgroep. 

 In november 2020 hebben we de aanvraag Woningbouwimpuls ingediend. Met de Woningbouwim-

puls stimuleert het kabinet de bouw, onder meer van betaalbare woningen, voor starters en mensen 

met een laag- en middeninkomen. De woningbouwimpuls richt zich op het versneld ontwikkelen van 

grote woningbouwlocaties waar ten minste 500 woningen gebouwd worden. Hiervoor is € 1 miljard 
beschikbaar. De regio Utrecht is één van de regio’s met de grootste druk op de woningmarkt. Daarom 
hebben vorig jaar de 16 samenwerkende gemeenten uit de Utrechtse regio, het rijk en de provincie de 

Woondeal Regio Utrecht gesloten, waar versnelling van de woningbouw een van de belangrijkste op-

gaven is. Woningbouwimpulsaanvragen uit de Woondealregio’s krijgen extra gewicht in de scores die 

worden toegekend bij de rijksafweging.  

o Woerden heeft een aanvraag gedaan voor 7,1 miljoen voor de realisatie van 2126 woningen 

in de Poort van Woerden (Nieuw-Middelland, het Stationsgebied en Snellerpoort). In febru-

ari 2021 horen we of deze bijdrage wordt toegekend. Toekenning zal een enorme versnelling 

geven aan de ontwikkeling van de Poort van Woerden.  

 

Gemeentelijke bijdragen  

In 2018 is het Actieprogramma woningbouw vastgesteld. Het doel van het Actieprogramma Woningbouw is de 

realisatie van woningen te bespoedigen. In de begroting 2020 is vastgesteld dat er voor de uitvoering van het 

Actieprogramma Woningbouw in totaal €225.000 beschikbaar is t/m 2022. Dit bedrag is en wordt in dezelfde 
lijn ingezet als in 2019: de inzet van extra capaciteit voor de woningbouwprojecten, waaronder het initiëren 

van (onderzoek naar) nieuwbouwlocaties. Dit bedrag wordt hiermee geheel besteed. 

 

Bij de Jaarrekening 2019 heeft het college het eindbeeld van de besteding van deze middelen gegeven. Het 

resterende bedrag van het budget is gestort in de ‘Reserve volkshuisvesting’. Het college komt in januari 2021 
met een raadsvoorstel over de besteding van de ‘Reserve volkshuisvesting’ om hiermee de woningbouwpro-

jecten rond te krijgen. 
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4 Stand van zaken Wonen met zorg 

Deelname actieprogramma ‘Weer Thuis’ 
In 2023 wordt beschermd wonen een taak van àlle gemeenten, in plaats van de centrumgemeente (Utrecht). 

Het doel hiervan is om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteu-

nen. Dit is uitgesteld met 1 jaar, want dit zou eerst in 2022 zijn. Dat vraagt een basisniveau aan voorzieningen 

en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen gemeente, zorgpartijen en corporatie. Deze 

beweging is inmiddels in gang gezet. Het huisvesten van mensen met een zorgvraag staat of valt bij goede af-

spraken over zorg en begeleiding. Dit vereist nauwe samenwerking met de gemeente en zorg- en welzijnspar-

tijen. Binnen het actieprogramma ‘Weer Thuis’ zijn in het afgelopen jaar daarom verdere regionale en lokale 

afspraken hierover gemaakt.   

 

Het doel van het programma is om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen beter te laten 

doorstromen naar een eigen woning inclusief goede begeleiding. Hiervoor hebben wij ook contigent afspraken 

gemaakt in U16 verband.  

Woon-zorg concepten 

Bij nieuwe woningbouwontwikkeling  wordt met de initiatiefnemers onderzocht of er mogelijkheden zijn voor 

het realiseren van bijzondere woonvormen. Daarnaast zoeken partijen zelf locaties voor hun initiatief. In 2020 

is er concreet gewerkt aan een locatie voor onder andere Thuishaven om spoedzoekers met ondersteunings-

vraag een tijdelijke opvangplek te kunnen bieden. Daarnaast wordt gewerkt aan het omzetten van locatie de 

Heem (opvang ex-daklozen) van een tijdelijke naar een definitieve locatie. Hierbij wordt ook gekeken of er een 

kleine uitbreiding van de opvangplekken voor tijdelijke opvang mogelijk is. Tot slot werkt GroenWest samen 

met Kwintes aan een locatie waar mensen volgens de Magic Mix kunnen wonen: mensen met een ondersteu-

ningsvraag en mensen die als goede buur extra ondersteuning kunnen bieden. 

Voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen hebben we onlangs vanuit het Rijk een subsidie van € 
182.000,-  ontvangen. Het doel van de subsidie is om op zo kort mogelijke termijn te voorzien in huisvesting 

voor kwetsbare groepen voor de projecten Thuishaven en De Heem.  

 

Onderzoek naar Woon-zorg concepten 

Binnen de Gemeente Woerden zijn er al een behoorlijk aantal woon-zorgconcepten. Daarnaast merken we dat 

er veel initiatiefnemers zijn die woon-zorgconcepten willen ontwikkelen. De gemeente en GroenWest voeren 

beiden gesprekken met initiatiefnemers en delen de informatie om zo zicht te houden op de initiatieven en de 

– zowel kwantitatieve als kwalitatieve – vraag van verschillende zorgdoelgroepen. 

Om een goed beeld te krijgen naar de behoefte aan woon-zorgconcepten en ook een keuze te maken welke 

type woonzorgconcepten een goede aanvulling zijn op de bestaande woonvormen, wordt in de eerste helft van 

2021  een woon/zorgonderzoek gedaan om de behoefte aan specifieke woon/zorginitiatieven in kaart te bren-

gen. Ook speelt hierbij de vraag: is het een lokale of regionale behoefte. De beschikbare bouwlocaties zijn be-

perkt, daarnaast is het belangrijk om een afweging te maken hoeveel reguliere woonvormen er gerealiseerd 

worden en hoeveel specifieke woonvormen. Het Rijksbeleid is er immers op gericht om iedereen zoveel en zo 

lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maar er zijn ook inwoners die behoefte hebben aan een meer be-

schermde woonvorm. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Uiteindelijk is ons doel om een beeld te krijgen hoeveel 

en welk type woon-zorgvormen we de komende jaren willen realiseren binnen onze gemeente.  

 

5 Prestatieafspraken – GroenWest – gemeente Woerden  –  HV Weidelanden 

In de prestatieafspraken staan de wederzijdse inspanningen van gemeente en corporaties aan goed en betaal-

baar wonen in Woerden en is vastgelegd welke vraagstukken op dit gebied samen aangepakt worden. Ook 

huurdersvereniging Weidelanden is hierbij betrokken. Dit jaarlijks hebben we afspraken gemaakt voor de loop-

tijd van de Woonvisie. 

5.1 Prestatieafspraken 2021-2024 

De prestatieafspraken 2021-2024 zijn gerangschikt onder vier hoofdthema's: betaalbaar wonen, beschikbaar-

heid, duurzaamheid,  en wonen en zorg.   

Samenvatting van de belangrijkste afspraken voor 2021  

Onderstaand zijn de belangrijkste prestatieafspraken voor 2021 weergegeven: 
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1. GroenWest zet in op een gematigd huurbeleid en gematigde huurhoging. Dit betekent dat bij mutatie 

60% van de sociale huurwoningen een huur onder de 1
e
 aftoppingsgrens (€ 619,01) heeft en 20% on-

der de 2
e
 aftoppingsgrens (€ 663,40). De huurverhoging is inflatievolgend.  

2. GroenWest en de gemeente zetten zich samen in om van 2018 tot/met 2030 zeker 600 sociale huur-

woningen toe te voegen, gemiddeld 60 per jaar. Daarbij ligt een extra focus op het bouwen voor kleine 

huishoudens.  

3. GroenWest wil in de nieuwbouw ook het middenhuursegment bedienen, bij voorkeur in de vorm van 

gemengde complexen met sociale en middenhuurwoningen. GroenWest en gemeente willen meer 

projecten realiseren met ‘gemengd wonen’ en/of andere (vernieuwende) woonzorgconcepten. Hier-

toe initieert de gemeente een onderzoek naar wonen en zorg. 

4. Om de slaagkans van spoedzoekers te vergroten verloot GroenWest een beperkt aantal sociale huur-

woningen (maximaal 20%).  

5. Samenwerken in aanpak woonproblematiek. Gemeente Woerden en GroenWest werken hierin ge-

biedsgericht samen om zaken te signaleren en samen met inwoners werken aan een oplossing. 

 

 

6 Resultaten woonruimteverdeling sociale huurwoningen 

Woningaanbod en woningtoewijzing 

Voor de cijfers van de woonruimteverdeling wordt gebruik gemaakt van de Regionale Corporatiemonitor 2020 

van de RWU (Regionale Woningcorporaties Utrecht). In dit rapport staan de cijfers t/m 2019. 

 

Uit het rapport blijkt dat de druk op de sociale huurwoningmarkt nog steeds toeneemt. In de Woondeal die de 

U16 gemeenten en de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt over de nieuwbouw van sociale huurwoningen 

in de hele regio.  

 

Bij de begrotingsbehandeling is een amendement aangenomen om de zoektijd terugdringen van 4 naar 2 jaar 

tussen 2025 en 2030. Het college ondersteunt de ambitie door hard te werken aan de nieuwbouw van sociale 

huurwoningen. Het blijft wel kwestie van vraag en aanbod. Om dit te halen moet er in de hele regio gelijk op 

bijgebouwd worden. Want als in onze gemeente de zoektijd daalt, zullen er vanuit de regio meer gegadigden 

komen. Daarnaast hebben we in ieder geval in 2021 te maken met de een hogere taakstelling voor het huisves-

ten van statushouders die 2,5 keer hoger is dan gebruikelijk (82 personen in 2021). Daarnaast zullen ook 25 

personen uitstromen vanuit De Stadspoort in 2021. Ook is nog niet te zien welk effect de Corona-crisis heeft. 

Mogelijk ontstaat hierdoor een grotere groep mensen met een laag inkomen die een beroep doet op de sociale 

woningvoorraad. 

 

Zoektijden en inschrijfduur  

Zoektijd is de periode dat een woningzoekende actief op zoek is naar een woning. De zoektijden zijn in Woer-

den lager dan in de regio waar gemiddeld 5,0 jaar voor starters en 5,1 jaar voor doorstromers geldt.  

 

 Starters Doorstromers 

2015 3,6 3,7 

2016 4,1 5 

2017 3,7 4,6 

2018 3,7 3,4 

2019 3,8 4,4 

Tabel 1: overzicht zoektijden van starters en doorstromers (2015-2019)  

 

Zoals in de tabel te zien is fluctueert de zoektijd voor sociale huurwoningen door de jaren heen:  

- Daling van de zoektijd: wanneer er nieuwbouw sociale huur opgeleverd wordt.  

- Stijging van de zoektijd: wanneer er minder sociale huurwoningen vrijkomen.  

 

De inschrijfduur doorstromers lag in 2017 op 10,9 jaar, in 2018 op 8,4 jaar en 2019 op 11,9 jaar. In 2018 is veel 

nieuwbouw opgeleverd, wat gelijk terug te zien is in de cijfers. Voor starters is de inschrijfduur om aan een 

huurwoning lager dan voor doorstromers (7,7 in 2017, 8,6 in 2018 naar 8,8 in 2019).  Dat komt doordat er bij 
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doorstromers vaak geen sprake is van een verhuisnoodzaak. Door versneld bij te bouwen verwachten we ko-

mende jaren een afname.  

 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: Prestatieafspraken 2021-2024 GroenWest – gemeente Woerden – HV Weidelanden  

Bijlage 2: Strategische woningbouwplanning 2020 

Bijlage 3: Toelichting voortgang woningbouwprojecten 
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Prestatieafspraken 2021-2024 Gemeente Woerden – GroenWest – HV Weidelanden 
Betaalbaar wonen 
Gemeente Woerden en GroenWest hechten veel waarde aan betaalbaar wonen. Daarom willen we 
zorgen voor voldoende sociale huurwoningen in de verschillende prijssegmenten. GroenWest biedt 
mensen een betaalbare woning door de huren laag te houden en komt in actie wanneer huurders 
betaalproblemen krijgen. Hierbij werken GroenWest en de gemeente samen. De coronacrisis leidt 
tot economische krimp en toenemende werkloosheid. Hierdoor groeit de doelgroep van 
woningcorporaties en is zorgen voor betaalbaar wonen extra belangrijk. Betaalbaarheid is daarom 
een van de prioriteiten voor de komende jaren. 

Gematigd huurbeleid Bij mutatie heeft 60% van de sociale huurwoningen van GroenWest 
een huur onder de 1

e
 aftoppingsgrens, 20% onder de 2

e
 

aftoppingsgrens en 20% onder de liberalisatiegrens.  

Gematigde 
huurverhoging 

GroenWest hanteert een gematigde huurverhoging voor de doelgroep. 
Uitgangspunt voor 2021 is inflatievolgend. Voor huurders met 
betaalproblemen leveren we maatwerk. GroenWest past voor sommige 
huurders met een hoger inkomen een inkomensafhankelijke 
huurverhoging toe. De extra opbrengsten hiervan worden ingezet ten 
behoeve van investeringen door GroenWest in de sociale 
woningvoorraad.  

Schuldhulpverlening GroenWest spant zich in om huurschulden te beperken. Hiervoor 
werken GroenWest en de gemeente samen, o.a. op het gebied van 
preventie van armoede en schulden en beperking van de totale 
woonlasten. In november 2020 zijn we begonnen met vroegsignalering 
van schulden. Na een signaal van GroenWest dat er een achterstand is 
in de huurbetaling, doet de gemeente een hulpaanbod aan de inwoner 
om verdere oplopende schulden te voorkomen. In 2021 starten we met 
een nieuwe werkwijze om door verdere preventie van 
deurwaarderzaken bij huurachterstanden oplopende schulden te 
voorkomen.  

Betaalbare nieuwbouw GroenWest realiseert betaalbare nieuwbouwwoningen en streeft naar 
nieuwbouw in verschillende huurklassen. Nieuwbouw bereikbaar 
maken voor de laagste inkomens is alleen haalbaar met korting op de 
verhuurdersheffing. Bij ontwikkelingen met een sociaal programma 
gaan beide partijen met elkaar in overleg en zal er maatwerk worden 
toegepast aan de hand van een afwegingskader, bijvoorbeeld het 
spinnenwebdiagram, om te streven naar een haalbaar plan. 

Beschikbaarheid 
GroenWest en de gemeente willen de voorraad sociale huurwoningen uitbreiden. Onze gewenste 
streefvoorraad is ca. 5500 woningen. Als er een mogelijkheid ligt om op een locatie sociale 
woningbouw te realiseren, gaan we hierover met elkaar in gesprek. GroenWest houdt bij zowel 
nieuwbouw als de woonruimteverdeling van de bestaande voorraad rekening met verschillende 
doelgroepen, waaronder de groeiende groep 1- en 2-persoonshuishoudens. GroenWest en de 
gemeente streven ernaar om de zoektijden voor zowel starters als doorstromers de komende jaren 
terug te dringen door het aanbod te vergroten. Hoewel we geen invloed hebben op de vraagkant, 
kunnen we door het versnellen van de bouwproductie wel bijdragen aan kortere zoektijden.  

Nieuwbouwprogramma  De komende jaren werken GroenWest en gemeente aan (plannen 
voor) nieuwbouwprojecten op verschillende locaties. Voor de realisatie 
van deze projecten is een goede samenwerking van essentieel belang. 
Om de voortgang van projecten te bewaken en de gezamenlijke 
ambitie te kunnen realiseren, organiseren GroenWest en de gemeente 
een periodiek overleg. Er is een grote behoefte aan sociale 
huurwoningen en zodoende is het doel dat er in de periode 2018 t/m 
2030 600 huurwoningen worden gerealiseerd.  

Verkoopbeleid GroenWest handhaaft de verkoopstop in elk geval tot 2022. Alleen in 
zeer uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. 

Versnellen woningbouw GroenWest investeert tegen een laag rendement in sociale 
huurwoningen en blijft met de gemeente in gesprek over potentiële 
ontwikkellocaties. Beide partijen leveren voldoende capaciteit en 
kwaliteit in personele zin ten behoeve van de projectontwikkeling en 
zorgen voor goede communicatie over de planning en verwachte inzet. 
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Daarnaast draagt de gemeente bij aan woningbouwprojecten door 
conform de woonvisie 20% van de nieuwbouw te bestemmen voor 
sociale huur en sociale grondprijzen te berekenen (voor projecten van 
50 woningen of meer waar ook sociale huurwoningen worden 
gerealiseerd).  

Middenhuur GroenWest wil in de nieuwbouw ook het middenhuursegment 
bedienen, bij voorkeur in de vorm van gemengde complexen. De 
markttoets wordt voor drie jaar buiten werking gesteld (waarschijnlijk 
vanaf januari 2021). Tot die tijd biedt de gemeente GroenWest waar 
mogelijk ruimte in de randvoorwaarden (bijvoorbeeld aandeel 
sociaal/middenhuur, gemengde complexen met beheer in één hand) en 
timing van de markttoetsen. 

Middeninkomens Conform de aangekondigde wetswijziging wil GroenWest gebruik 
maken van de maximale beleidsruimte. Dit maakt het mogelijk om het 
huidige beleid t.a.v. middeninkomens te bestendigen. 

Tijdelijke woningen 
 

GroenWest is bereid om tijdelijke woningbouw te ontwikkelen als er 
een geschikte locatie zich voordoet. Hiermee kunnen o.a. 
woningzoekenden met een maatschappelijke urgentie geholpen 
worden. 

Inspelen op de lokale 
doorstroomvraag 

De gemeente en GroenWest zetten in op doorstroming op de 
woningmarkt. Om doorstroming te bevorderen, wil GroenWest binnen 
de mogelijkheden van de huisvestingsverordening 
nieuwbouwwoningen toewijzen met een voorrangsregeling. Per project 
gaan we hierover met elkaar in gesprek. 

Woningen voor 
spoedzoekers 

Om de slaagkans van spoedzoekers te vergroten verloot GroenWest 
een beperkt aantal sociale huurwoningen (maximaal 20%).  

Huisvesting van 
statushouders 
 

GroenWest verhuurt voldoende woningen aan statushouders en draagt 
hiermee bij aan het voldoen aan de rijkstaakstelling aan de gemeente 
Woerden voor de huisvesting van statushouders.  

Stadspoort GroenWest en de gemeente zorgen ervoor dat alle bewoners van de 
Stadspoort uiterlijk eind 2021 kunnen verhuizen naar een andere 
woning.  

Duurzaamheid 
Sinds eind 2019 heeft de woningvoorraad van GroenWest gemiddeld energielabel B. Een goede 
basis om stapsgewijs door te werken aan onze doelstelling van CO2- en grondstoffenneutraal in 
2050. Ook de komende jaren blijft GroenWest stappen zetten. Verwacht wordt dat door de 
coronacrisis de doorlooptijden van groot onderhoudsprojecten langer worden als gevolg van minder 
mankracht (en mogelijk ook materieel) en minder medewerking van huurders bij onderhoud in de 
woning. Het onderhoud wordt situationeel en op natuurlijke momenten uitgevoerd. In 2021 zet 
GroenWest met verschillende technieken in op CO2-reductie. Ook besteden we verder aandacht 
aan circulariteit van materialen, het afkoppelen van regenpijpen en het vergroenen van tuinen en 
daken. 

Energie-indexen 
verbeteren 

De komende jaren wordt de gemiddelde energie-index met het 
uitvoeren van groot onderhoud verder verlaagd. Daarnaast blijft 
GroenWest op kleine schaal experimenteren met innovatieve 
verduurzamingstechnieken. Om de gezamenlijke 
duurzaamheidsambities te realiseren verleent de gemeente de 
benodigde vergunningen en worden waar nodig de welstandseisen 
bijgesteld. GroenWest verkent met de gemeente de mogelijkheden om 
particuliere woningen in corporatiecomplexen (gespikkeld bezit) mee te 
laten doen in verduurzamingsprojecten. 

Zonnepanelenprogramma 2021 is het laatste jaar van het vraaggestuurde 
zonnepanelenprogramma. We maken de balans op en besluiten of en 
hoe we verder gaan. 

Woonlasten beperken GroenWest investeert in energiebesparende maatregelen in de 
bestaande voorraad in het belang van de duurzaamheid en de 
betaalbaarheid van de woonlasten en berekent de kosten van de 
maatregelen door in de huurprijs. Standaard wordt 50% van de 
verwachte besparing in rekening gebracht, ook bij zonnepanelen. 

Duurzame nieuwbouw GroenWest zorgt ervoor dat nieuwbouwwoningen voldoen aan de in 
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het Bouwbesluit vastgelegde (BENG) eisen. Daarnaast streeft 
GroenWest ernaar om, mits dit financieel haalbaar is, ook de 
gebouwgebonden energievraag door middel van hernieuwbare 
bronnen op locatie op te wekken. De consequentie van de nieuwe 
duurzaamheidseisen is dat de bouwkosten toenemen. Sociale 
grondprijzen en aangepaste tarieven voor leges bij sociale nieuwbouw 
dragen bij aan de haalbaarheid.  

Lager energiegebruik van 
huurders stimuleren 

Ondanks betere woningisolatie, zien we dat de CO2 –uitstoot door 
woninggebruik stijgt. De komende jaren onderzoeken GroenWest en 
gemeente hoe we energiebesparend gedrag bij huurders kunnen 
stimuleren. We blijven huurders voorzien van de juiste informatie over 
het leven in duurzame woningen. Hiermee vergroten we de 
bewustwording op dit gebied en zorgen we ervoor dat duurzame 
woningen correct worden bewoond en ook echt duurzaam zijn. 

Wonen en zorg 
De doelgroep van GroenWest bestaat steeds meer uit kwetsbare bewoners, net als de bevolking 
van de gemeente Woerden. GroenWest past haar woningaanbod hierop aan en neemt actief deel 
aan lokale netwerken met maatschappelijke partners. Doordat het aantal instellingswoningen daalt, 
groeit de behoefte aan kleinschalige tussenvormen voor huurders met een (beperkte) zorgvraag. 
Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen en er bij het beschermd wonen (GGZ) een slag 
wordt gemaakt naar meer ambulantisering, groeit de behoefte aan meer zelfstandige woningen 
(volledig zelfstandig en/of geclusterd). De gemeente Woerden laat komend jaar een onderzoek 
doen naar wonen en zorg, om de behoefte ten opzichte van het beschikbare aanbod beter in beeld 
te brengen. 

Langer zelfstandig thuis 
wonen 

In 2021 stelt GroenWest opnieuw een beperkt budget beschikbaar om 
kleine aanpassingen in de woning te faciliteren aan huurders die niet 
geholpen kunnen worden via de Wmo. De gemeente biedt vanuit de 
Wmo maatwerkvoorzieningen aan inwoners die minder zelfredzaam 
zijn. Uitgangspunt in de afweging is dat de woning (met aanpassingen) 
bijdraagt aan langer zelfstandig thuis wonen. 

Uitstroom 
maatschappelijke 
opvang/beschermd 
wonen 

GroenWest stelt woningen beschikbaar voor verhuur aan instellingen 
t.b.v. mensen die zijn aangewezen op professionele woonbegeleiding, 
zoals mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische 
beperking of uitstroom van mensen uit deze instellingen. Binnen het 
proces van uitstroom uit mo/bw-instellingen werkt GroenWest graag 
samen met het Vierde Huis. Ook is GroenWest bereid om woningen 
beschikbaar te stellen voor de ‘Housing First’-doelgroep, op 
voorwaarde dat dit (bij voorkeur in regionaal verband) goed wordt 
gemonitord.  

Woonvormen voor 
bijzondere doelgroepen 

GroenWest en gemeente willen meer projecten realiseren met 
‘gemengd wonen’ en/of andere (vernieuwende) woonzorgconcepten. 
Hiervoor zijn locaties nodig en een goede samenwerking tussen 
corporatie, gemeente en zorgorganisatie(s). Ook gaat GroenWest 
graag de samenwerking aan met zorgorganisaties voor het realiseren 
van woningen voor mensen die zijn aangewezen op professionele 
woonbegeleiding. 

Zicht op behoefte De gemeente en GroenWest delen de verzoeken van zorgorganisaties 
om zo zicht te houden op de initiatieven en de – zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve – vraag van verschillende zorgdoelgroepen. 
Gemeente Woerden initieert een woon/zorgonderzoek en stemt dit 
voorafgaand af met GroenWest. 

Toegankelijke nieuwbouw Gestapelde bouw wordt conform het PvE van GroenWest toegankelijk 
gebouwd zodat deze bereikbaar is voor (bijna) alle doelgroepen. Bij 
kleinere woningen houden we rekening met de gewenste doelgroepen 
voor het project en hier doen we zo min mogelijk concessies t.b.v. de 
toegankelijkheid. 

Verhuisadvies Ook in de komende jaren kunnen ouderen en andere 
woningzoekenden met een verhuiswens bij GroenWest terecht voor 
hulp bij het zoekproces.  

Leefbaarheid  
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De gemeente Woerden en GroenWest vinden het belangrijk dat hun inwoners c.q. huurders prettig 
kunnen wonen en werken daarom samen aan de leefbaarheid. De leefbaarheidsinterventies van 
GroenWest in de periode 2021-2024 zijn gericht op het schoon, heel en veilig houden van 
wooncomplexen, aanwezigheid in de wijk, het signaleren van problematiek en het gezamenlijk 
aanpakken hiervan, en het bevorderen van huurdersbetrokkenheid bij het (sociaal) beheer van de 
woonomgeving. GroenWest en de gemeente willen de samenwerking met elkaar en andere partijen 
op het gebied van leefbaarheid verder intensiveren. Dit heeft hoge prioriteit vanwege de 
coronacrisis. 

Samenwerken in aanpak 
woonproblematiek 

Gemeente Woerden werkt hierin gebiedsgericht samen. De 
wijkambtenaren, maar ook de buurtverbinders,  jongerenwerkers 
(vanuit het sociaal werken in de wijk) en de omgevingsmanagers 
werken nauw met elkaar samen. Zo kunnen zij zaken signaleren en 
agenderen en samenwerken aan een oplossing met inwoners. 
 
GroenWest en de gemeente werken vanaf 2021 samen volgens ‘AVG-
proof’ afspraken over de aanpak van woonproblematiek. Uitgangspunt 
is dat partijen samenwerken op basis van vertrouwen en 
wederkerigheid en dat iedere partij aanspreekbaar is op haar rol in de 
samenwerking. Indien het AVG-convenant eind 2020 nog niet is 
afgerond, zullen de afspraken in 2021 eerst worden vastgelegd.  
 
We willen preventief en outreachend samenwerken met professionals 
en bewoners om overlast terug te dringen. We ondersteunen 
bewonersinitiatieven die gericht zijn op het tegengaan van armoede, 
eenzaamheid en psychische problemen. Waar het valt binnen onze 
wettelijke mogelijkheden, faciliteren we in samenwerking met 
maatschappelijke partners (veilige) ruimten van ontmoeting.  
 
Daarnaast continueren we de gebiedsgerichte samenwerking met 
lokale maatschappelijke partners bij het opstellen en aanpassen van 
complexbeheerplannen en het updaten van de wijkenmonitor.  
 
Ook houden we nauw contact door middel van een tweemaandelijks 
overleg tussen GroenWest en het kernteam van de gemeente omtrent 
het versterken van de samenwerking rondom kwetsbare huurders. 
 
Daarnaast wordt gewerkt met Buurtveiligheidsteams. Er zijn 2 BVT’s: 
een BVT voor Schilderkwartier/Molenvliet en een BVT voor Harmelen 
en de kleine kernen Kamerik en Zegveld. 
 
Een keer per 6 weken overleggen deze teams bestaande uit 
wijkambtenaren, OOV, toezichthouders VTH, Erop-af-team, boa’s, 
wijkagenten, Buurtwerk, Kwadraad en GroenWest (diverse 
woonconsulenten) over leefbaarheidskwesties in deze wijken/dorpen. 
Hierdoor is er sprake van vroegsignalering en wordt voorkomen dat 
casussen op het gebied van zorg en 
veiligheid/leefbaarheid/woonproblematiek escaleren.  
Door de korte lijnen en het regelmatige overleg is de samenwerking 
tussen gemeente en GroenWest geïntensiveerd en verbeterd. 

Samenwerking 
omwonenden 

GroenWest is een open en transparante organisatie die het gesprek 
aangaat met omwonenden om hen te betrekken bij 
nieuwbouwontwikkelingen, vooral voor woongebouwen met speciale 
doelgroepen. Waar dat nodig en mogelijk is, worden aanpassingen in 
de plannen gemaakt. 

Inzage BRP In 2021 spannen GroenWest en gemeente zich in om online 
uitwisseling van BRP-gegevens mogelijk te maken, ten behoeve van 
het verstrekken van huisvestingsvergunningen en het voorkomen en 
aanpakken van (woon)fraude. 
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Getekend, 15 december 2020, Woerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevr. K. Verdooren     Dhr. J. Duys     
Directeur-bestuurder GroenWest   Bestuur Huurdersvereniging Weidelanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. T. de Weger 
Wethouder gemeente Woerden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategische Woningbouwplanning Gemeente Woerden december 2020 Grond gemeente

8-12-2020 Grond ontwikkelaar

WOERDEN (145 woningen per jaar) Aantal Sociale Start Fase projectontwikkeling (zie tabel) Bijzonderheden Planning opleveringen per jaar

Project Opdrachtgever woningen huur 20% Oplevering

Binnenstad 2020 2021 2022 2023 > 2024

Defensie-eiland Blauwhoed 71 0 2015-2020 E Opgeleverd Gedifferentieerd 71

Snel en Polanen

Waterrijk Gemeente 35 0 2004-2021 E In aanbouw Laatste fase kavels 10 1

Snellerpoort Gemeente 737 110 2022-2028 C1 Q1 2021 naar de gemeenteraad Gebiedsontwikkeling 100 100 537

Vm Minkema school Gemeente 36 0 2024 A Ligt stil, afwachten visie Stationsgebied Onderdeel Stationsgebied 36

Schilderskwartier

Jan Steenstraat vm WA school Gemeente 33 2020 E Opgeleverd 11 Middenhuur 33

De Veste Gemeente 4 0 2022 D Q1 2021 in verkoop Kavels 4

Van Kempensingel Gemeente 2 0 2023 D Bplan aanpassen, Brediusplan in uitvoering Doorstroming in de wijk 2

Leidsestraatweg 229 (Oude Graansilo) (RO) Ontwikkelaar 12 0 2020 E Opgeleverd Appartementen 12
Leidsestraatweg 67 - 73A (RO) Den Hollander Planontw 5 0 2021 E In aanbouw Appartementen 6

Staatsliedenkwartier

Campinaast (vm Pels, WITT) Synchroon 112 25 2022-2023 C2 enD Beroep bp loopt nog, woningen in verkoop Doorstroming in de wijk 72 40

Brediuskwartier, Oudelandseweg 44 Boer projectontw 20 0 2020 E Appartementen opgeleverd. Appartementen 20

Den Oudsten MS Den Oudsten 175 25 2020-2021 E Helft gereed, helft 2021 Gedifferentieerd, 60 v sector huur 90 85

Bloemen/Bomenkwartier

Hoge Rijndijk fase C en D Bunnik 40 0 2024 B3 Ligt stil in afwachting van ontwikkelaar Doorstroming in de wijk 40

Prinsenhof (Prinsenlaan) (RO) Heijwaal 21 0 2020 E In aanbouw Eengezins/ 2^1kap 21

Overigen

Nieuw-Middelland Algemeen 1563 313 >2024 A Gesprekken initiatiefnemers Organische ontwikkeling 1563

De Houttuin (FNV) Bam/GroenWest 265 86 2022 C1 Bplan en exploitatieovereenkomst opstellen 30% sociaal, 70 % middel huur/koop 100 165

De Molenhoek (Zaagmolenlaan 12) Sustay 72 0 2022 B Intentieovereenkomst middenhuur 72

Polanerbaan 1-3 Ontwikkelaar 300 60 >2024 A Intentieovereenkomst Wonen met mogelijk zorgfuncties 300

De Bleek 1 CIG Vastgoed 200 40 >2024 A Intentieovereenkomst Gedifferentieerd 200

Stationsgebied

Stationsgebied Algemeen n.t.b. n.t.b. >2024 A Opstellen stedenbouwkundige visie Gedifferentieerd

TOTAAL 3703 659 257 92 348 307 2676

Planning t/m 2023: 1.004 woningen, gemiddeld 251 woningen per jaar, inclusief planuitstel: 75 per jaar

HARMELEN (32 woningen per jaar) Aantal Sociale Start Fase projectontwikkeling (zie tabel) Bijzonderheden Planning opleveringen per jaar

Project Opdrachtgever woningen huur 20% oplevering 2020 2021 2022 2023 >2024

Hof van Harmelen Tetteroo/Bunnik 96 0 2022-2023 C2 opstellen ontwerp bp Gedifferentieerd 63 33

Buitenhof St. De Rijnhoven 80 20 2025 A Ligt stil, in afwachting schuifruimteonderzoek Wonen/zorg, gedifferentieerd 80

Haanwijk AM/van Oostrum 90 n.t.b. >2024 A Ligt stil Gedifferentieerd 90

Vm Raadhuis Gemeente 20 0 2022 C2 bplan vastgesteld, voorbereiden tender Appartementen/gelijkvloers 20

Vm Zwembad Gemeente 11 0 2022 C2 Ontwerp bplan nog in procedure Gelijkvloers grondgebonden 11

Kinderdagverblijf Gemeente 6 0 2022 C2 Ontwerp bplan Gelijkvloers, CPO 6

Vm Fontein Gemeente 24 19 2022 C2 Ontwerp bplan Appartementen, gelijkvloers 24

Mauritshof vm Notenbalk Gemeente 24 0 2020 E Opgeleverd Goedkope/betaalbare koop, 1/2 pers 24

TOTAAL 351 39 24 0 124 33 170

Planning t/m 2023: 181 woningen, gemiddeld 45 woningen per jaar, inclusief planuitstel 14 per jaar



KAMERIK (14 woningen per jaar) Aantal Sociale huuStart Fase projectontwikkeling (zie tabel) Bijzonderheden Planning opleveringen per jaar

Project Opdrachtgever woningen 20% oplevering 2020 2021 2022 2023 >2024

Kamerik NO2 Gemeente 12 0 2021-2022 D Alles verkocht CPO senioren, doorstroming 10 2

Kamerik NO3 Gemeente 60 n.t.b. > 2024 A Ligt stil Buiten rode contour 60

Kanis-Miland (vm zorgcomplex) Timpaan 13 0 2019 E Bplan gereed, in aanbouw Gedifferentieerd 1

Vm scholenlocatie(s) Gemeente 50 0 2022-2023 C2 Bestemmingsplan is opgesteld sociale huur, mensen willen vooral kopen. 15 6 29

TOTAAL 135 0 1 10 17 6 89

Planning t/m 2023: 34 woningen, gemiddeld 9 per jaar. Inclusief planuitsel 3 per jaar

ZEGVELD (10 woningen per jaar) Aantal Sociale Start Fase projectontwikkeling (zie tabel) Bijzonderheden

Project Opdrachtgever woningen huur 20% oplevering 2020 2021 2022 2023 >2024

Weidz (Hoofdweg-Milandweg) Bolton 38 0 2021 E Start bouw december 2020 Gedifferentieerd, gelijkvloers 38

Zuidwest Ontwikkelaar 55 n.t.b. >2022 A Ligt stil Gedifferentieerd, doorstroming 55

De Pionier Gemeente 24 17 2022 C2 Beroepsprocedure Raad van state bplan Appartementen, gelijkvloers 24

TOTAAL 117 17 0 38 24 0 55

Planning t/m 2023: 62 woningen, gemiddeld 16 per jaar. Inclusief planuitstel 5 per jaar

Kern 2020 2021 2022 2023 >2024 Totaal

Woerden 257 92 348 307 2676 3680

Harmelen 24 0 124 33 170 351

Kamerik en Kanis 1 10 17 6 89 123

Zegveld 0 38 24 0 55 117

Totaal 282 140 513 346 2990 4271

Sociale huur 25 0 212 41 ntb Alleen concrete plannen zijn opgenomen 278

Betaalbare koop 32 85 60 40 ntb 217 De Houttuin verrekenen met betaalbaar

Vrije sector huur 11 26 123 90 ntb 250

gem/jr incl planuitstel (-30%)

Plancapaciteit t/m 2030 3.304 330 231

Plancapaciteit 2030 t/m 2050* 1000 50 35 Haalbaarheidsverzoek, startnotitie, idee bestuur

Totaal 4.271 1. Gesprek, Intentieovereenkomst

*Visie Middelland: 50 woningen per jaar 2. Projectplan, programma van eisen (pve)

    Analyse, Haalbaarheidstoets aan pve

gem/jr incl planuitstel (-30%) % 1. Stedenbouwkundig plan, schetsontwerp

Op te leveren woningen t/m 2023 1.281 320 224     (Anterieure) Overeenkomst, Exploitatiebesluit

      Sociale huur 278 70 49 16% 2. Bestemmingsplanprocedure, kaveluitgifte

   Betaalbare koop (tot €300.000) 217 54 38 15% Bestek openbare ruimte en omgevingsvergunning

      Vrije sectorhuur 250 63 44 17% Bouwrijp, start bouw, woonrijp, oplevering

De planning gaat uit van een realistische haalbaarheid, waarbij geen rekening wordt gehouden met uitloop bv door bezwaren. De aantallen zijn indicatief.  Aan de strategische woningbouwplanning kunnen geen rechten worden ontleend. 

De definitieve planning en woningbouwprogramma wordt in overleg met de ontwikkelende partij opgesteld en in de ontwikkelovereenkomst opgenomen.
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Toelichting voortgang woningbouwprojecten Gemeente Woerden   december 2020 

 
Woerden 
Project Aantal Projectontwikkeling en voortgang 

Defensie-eiland 107 Alle woningen zijn opgeleverd. 

Waterrijk 35 Alle kavels zijn verkocht. Er moet nog bij 1 kavel worden gestart met bouwen.  

Snellerpoort  737 Ontwerp bestemmingsplan heeft najaar 2020 ter inzage gelegen. Q1 2021 gaat het bestemmingsplan ter 
vaststelling naar de gemeenteraad. Dit project heeft 15% sociale huur en 5% sociale koopwoningen (totaal 
20%). Alle rugstreeppadden zijn succesvol afgevangen en verhuisd naar de Cattenbroekerplas. Start bouw 
naar verwachting Q1 2022.  

VM Minkema school 36 Ligt stil in afwachting van een integrale visie op het gehele stationsgebied. Hierna wordt de planning van dit 
project gemaakt. 

Jan Steenstraat vm WA 
school 

33 Alle woningen zijn reeds in 2020 opgeleverd.  

De Veste 4 Bestemmingsplan is afgerond. Start verkoop Q1 2021. Inrichtingsplan gereed. Nu bezig met uitvoeringsplan. 
 

Van Kempensingel 2 Bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld. Start verkoop in 2022.  

Leidsestraatweg 229 12 Alle woningen zijn opgeleverd.  

Leidsestraatweg 67-
73A 

5 Project in aanbouw. 5 appartementen categorie duur koop.   

Campinaast (vm Pels, 
WITT  

112 De beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan loopt nog. Start bouw in 2021. Verkoop is gestart, er zijn 
nog enkele woningen en appartementen beschikbaar. Momenteel wordt er gewerkt aan de inrichting 
openbare ruimte. 

Brediuskwartier, 
Oudelandseweg 44 

20 Woningen zijn najaar 2020 opgeleverd.  

Den Oudsten 175 In het project zit 25% sociale huur/koop. Deel opgeleverd in 2020 (fase 1), andere helft 2021. De bouw van 
fase 2 is in volle gang.  

Hoge Rijndijk fase C en 
D 

40 Geen sociale huur, want dat zat in de vorige fase. Project is vertraagd door vondst van bodemvervuiling. De 
financiële haalbaarheid voor de ontwikkelaar wordt momenteel doorberekend.  

Prinsenhof 
(Prinsenlaan) 

21 Project in aanbouw, bijna opgeleverd. 

   

Nieuw-Middelland Ca 2400 Organische ontwikkeling. Sloop/nieuwbouw of transformatie van kantoorpanden naar wonen. Er zijn diverse 
projecten waarvan de haalbaarheid onderzocht wordt. Inmiddels zijn er 4 intentieovereenkomsten gesloten. 
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De Houttuin (FNV) 265 Sloop kantoor, nieuwbouw van 6 appartementengebouwen. Het programma bestaat uit circa 30% sociale 
huur en circa 70% vrije sector middenhuur.  

De Molenhoek, 
Zaagmolenlaan 12 

72 72 huurwoningen in de middenhuur. Start bouw 2021. Geen sociale woningbouw i.v.m. een compleet 
programma in de middenhuur.  

Polanerbaan 1-3 300 Intentieovereenkomst is in 2018 gesloten. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige 
invulling.  

De Bleek 1 200 Intentieovereenkomst eind 2020 gesloten. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige 
invulling.  

Stationsgebied PM Er wordt gewerkt aan het opstellen van de stedenbouwkundige visie. In Q1 2021 zal deze worden vastgesteld 
door de gemeenteraad. 

 
Harmelen 
Project Aantal Projectontwikkeling en voortgang 

Hof van Harmelen 96 Project is vertraagd. Er zijn veel reacties van inwoners met betrekking tot de Meerkoet. Voorontwerp 
Bestemmingsplanprocedure lag deze zomer ter inzage. Ontwerp bestemmingsplan komt naar verwachting 
januari 2021 in procedure samen met de omgevingsvergunning. Er komt geen sociale huur in het project, 
maar wel sociale koopwoningen (25%).  

Buitenhof 80 Ligt stil in afwachting schuifruimteonderzoek.  

Haanwijk 90 Ligt stil. De focus ligt eerst op de inbreidingslocaties, daarna uitbreiding.  

VM Raadhuis 16 Bestemmingsplan is onherroepelijk. De selectieprocedure voor de tender wordt voorbereid. Op deze locatie 
komen koopappartementen vrije sector en enkele goedkope koopwoningen. Start bouw verwacht najaar 
2021.  

Willem-Alexanderlaan 
2-4-6 

39 Project is vertraagd door nieuwe financiële afspraken. Bestemmingsplan zal februari 2021 in procedure 
worden gebracht. Start bouw naar verwachting eind 2021. Op deze locatie komen sociale huurwoningen, 
maar ook enkele middenhuur woningen van GroenWest en patiowoningen en CPO. 

Mauritshof 24 Alle woningen zijn opgeleverd. 
   

 
Kamerik 
Project Aantal Projectontwikkeling en voortgang 

Kamerik NO2 12 Januari 2021 wordt gestart met de bouw. Bestemmingsplan is reeds vastgesteld. Omgevingsvergunning 
verleend eind november. Alle woningen verkocht.  

Pastorielaantje 13 De laatste woning is verkocht en opgeleverd in 2020.   

Vm scholenlocaties 
Wijde Blik Mijzijde 76A 

24 Er komen in totaal 24 woningen, waarvan 22 gestapeld en 2 kavels. De scholen zijn inmiddels verhuisd. Het 
bestemmingsplan is naar de raad. Als eerste zal er een selectie plaatsvinden voor de Mijzijde 76A 
gestapelde bouw. De Wijde Blik locaties zijn inmiddels gesloopt. De locatie De Wijde Blik zal naar 
verwachting eind december in de raad komen. In maart wordt gestart met de selectie van de ontwikkelaar 
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voor Mijzijde 76A. In de eerste fase van De Wijde Blik wordt vooral gestreefd naar sociale koopwoningen. 
De verwachting is dat deze opgeleverd worden in Q1 2024.  

Kavels mijzijde 76A 2 Verkoop 2023, start bouw 2024. 

Overstek 1 40 Locatie Overstek 1 gaat in 2023 in verkoop, na de Mijzijde 76A. In verkoop 2023, start bouw 2024. 

Vm scholenlocatie 
Ebenar Haëzer Mijzijde 
88A 

6 Start verkoop 2021. De sloop van de Ebenar Haëzer nadert zijn afronding.  

 
Zegveld 
Project Aantal Projectontwikkeling en voortgang 

Weidz 38 Donderdag 3 december feestelijke start 1
e
 paal. Alle woningen zijn verkocht. In het project zit 25% sociale 

koop.  

De Pionier 24 Bestemmingsplan is in december 2019 vastgesteld in de raad. Project is nu in afwachting van de 
beroepsprocedure bij de Raad van State. Behandeling vindt plaats in februari.  
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