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Samenvatting 
Vanuit de reserve Volkshuisvesting is een bedrag van € 150.000,- door uw raad beschikbaar gesteld voor het 
woningbouwproject De Pionier in Zegveld (18R.00556). Wanneer vóór 1 januari 2021 de omgevingsvergunning voor De 
Pionier niet onherroepelijk zou zijn geworden, zou het bedrag voor de Pionier terugvallen aan het gelabelde gedeelte voor 
Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve. Als gevolg van een ingediend beroep tegen het bestemmingsplan en een 
vertraagde behandeling bij de Raad van State (mede veroorzaakt door Corona), wordt voorgesteld deze termijn te 
verlengen tot 1 januari 2022.  
 
   
 
Gevraagd besluit 
De in het raadsbesluit van 8 november 2018 (18R.00556) opgenomen termijn voor het onherroepelijk worden van de 
omgevingsvergunning voor De Pionier, voorwaarde voor het beschikbaar stellen van € 150.000,- ten laste van het 
gelabelde deel voor Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve, te verlengen tot 1 januari 2022.  
 
   
 
Inleiding 
In september 2017 heeft de raad ingestemd met een gelabeld gedeelte voor Volkshuisvesting binnen de algemene 
reserve (17R.00360/ 17R.00361). Het doel van de reserve is door middel van incidentele bijdragen 
Volkshuisvestingsdoeleinden te realiseren met name voor projecten die financieel niet rond komen. Om deze middelen te 
besteden, is een raadsbesluit nodig. 
In oktober 2018 heeft de raad ingestemd met beschikbaarstelling van een gedeelte (€ 150.000,-)  van deze reserve voor 
de locatie De Pionier in Zegveld (18R.00556). 
 
Besteding De Pionier Zegveld  
Aan de beschikbaarstelling van €150.000 voor het project De Pionier heeft uw raad de volgende voorwaarden verbonden: 
- 150.000,- beschikbaar te stellen, ten laste van het gelabelde deel voor Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve, 
ten behoeve van de realisatie van 15 tot 20 sociale huurwoningen op de locatie De Pionier in Zegveld. 
- Deze bijdrage aan De Pionier uit te keren onder de voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor het project De Pionier 
onherroepelijk is geworden. 
- Wanneer vóór 1 januari 2021 de omgevingsvergunning voor De Pionier niet onherroepelijk is, het bedrag voor de Pionier 
weer terug te laten vallen aan het gelabelde gedeelte voor Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve. 
 
Raad van Stateprocedure  
Voor de zomer 2020 is er beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Als gevolg van Corona 
duurde het langer dan gebruikelijk voor er een zittingsdatum was. Voor dit beroep heeft de zitting bij de Raad van State 
pas op 3 februari 2021 plaatsgevonden. De uitspraak van de Raad van State werd verwacht binnen 6 weken na de 



zittingsdatum, maar is nu ook met 6 weken verdaagd.  
Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State wordt de  omgevingsvergunning onherroepelijk. Dit laatste is een 
voorwaarde van uw raad voor het beschikbaar stellen van het budget. Naar verwachting lukt dit wel in 2021 en kan het 
budget dan uitgekeerd worden. 
 
   
 
Participatieproces 
nvt 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Beschikbaar blijven van de bijdrage zodat, na verkrijgen van een positieve uitspraak van de Raad van State, alsnog de 
sociale huurwoningen op de locatie De Pionier in Zegveld kunnen worden gerealiseerd. 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Het gereserveerde bedrag van € 150.000,- uitkeren aan GroenWest. 
 
   
 
Argumenten 
1.1  Het beschikbaar stellen van het bedrag sluit nog steeds aan op de insteek van het beschikbaar stellen van een 
bedrag uit de Reserve Volkshuisvesting.  
Zonder een extra financiële bijdrage is realisatie van het project De Pionier niet haalbaar.  
1.2 Het beschikbaar stellen van het bedrag draagt nog altijd bij aan de doelstellingen van de Woonvisie.  
Er zijn te weinig gelijkvloerse woningen in Zegveld. De Pionier levert een aanvulling op gelijkvloerse 1.3 De koppeling 
behouden tussen de bijdrage en onherroepelijkheid van de omgevingsvergunning geeft zekerheid. 
Door de bijdrage te blijven koppelen aan de onherroepelijkheid van de omgevingsvergunning wordt gewaarborgd dat het 
bedrag pas overgemaakt wordt als er zekerheid is over de bouw van het project.  
1.3 Het handhaven van een einddatum stimuleert de voortgang.  
De einddatum geeft GroenWest vooraf duidelijkheid over tot wanneer ze aanspraak kunnen maken op het gereserveerde 
bedrag. 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
n.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Het gelabelde gedeelte voor Volkshuisvesting binnen de algemene reserve kent een gereserveerd deel voor De Pionier. 
Dit zal uitgekeerd worden wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is. 
 
   
 
Communicatie 
De betrokken partijen (GroenWest en Zegveld Zorgt) bij deze projecten worden geïnformeerd over het genomen besluit.   
 
   
 
Vervolgproces 
Indien uw raad instemt met de aanpassing van de voorwaarden voor de bijdrage voor De Pionier wordt de reserve 
uitgekeerd nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Wanneer vóór 1 januari 2022 de omgevingsvergunning niet 
onherroepelijk is, vervalt het bedrag weer aan het gelabelde deel voor Volkshuisvesting in de Algemene Reserve. 
 
   



 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 189 en 191 van de Gemeentewet. 
 
   
 
Bijlagen 
D/21/014561 2018 Raadsvoorstel Besteding Volkshuisvesting 
D/21/015397 Raadsbesluit Reserve Volkshuisvesting - wijziging voorwaarde 
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Onderwerp: Reserve Volkshuisvesting  - wijziging voorwaarde 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 6 april 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 189 en 191 
 

b e s l u i t: 

 

de in het raadsbesluit van 8 november 2018 (18R.00556) opgenomen termijn voor het onherroepelijk 
worden van de omgevingsvergunning voor De Pionier, voorwaarde voor het beschikbaar stellen van 
€ 150.000,- ten laste van het gelabelde deel voor Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve, te 
verlengen tot 1 januari 2022.  

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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