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Onderstaand is de brief d.d. 5 juli 2016 van de Commissaris van de Koning in Gelderland aan de 

portefeuillehouders Wonen in de regio Rivierenland weergegeven. De brief heeft als onderwerp 

‘woningbouwprogrammering’. Bijgevoegd zijn tevens de tabellen die regionaal zijn opgesteld betreffende de 

effectieve vraag regio Rivierenland 2015-2025 en de verdeling per gemeente. De totalen zijn door 

Gedeputeerde Staten geaccordeerd. 

 
 

Brief van Commissaris van de Koning in Gelderland 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In het bestuurlijk overleg van 30 mei jongstleden hebben gedeputeerde Meijers en de portefeuillehouders 

Wonen van de regio Rivierenland gesproken over een Rivierenlandse methode van flexibel en adaptief 

programmeren binnen een bandbreedte. 

In uw brief van 28 juni (kenmerk 16.0001002) heeft u de besproken methode beschreven en vraagt u ons in 

te stemmen met de methode en met de bijbehorende afspraken, die u als regiogemeenten met elkaar heeft 

gemaakt, zodat de regio aan de slag kan met deze methode en ruimte heeft om met de goede plannen verder 

te gaan. 

 

Wij zijn blij met het bereikte resultaat en stemmen in de met de in de brief beschreven werkwijze. 

 

We stellen op uw verzoek de bandbreedte van de kwantitatieve opgave wonen vast op 7.000 tot 8.600 

woningen voor de tien gemeenten van Rivierenland voor de periode van 2015 tot 2025.  

We stemmen in met de voorgestelde methodiek van adaptief programmeren. Hierbij geldt de bovengrens van 

de bandbreedte, 8.600 woningen, als maximum voor de harde plancapaciteit maar is het streven om – uit 

oogpunt van flexibiliteit – maximaal 7000 woningen in harde plancapaciteit beschikbaar te hebben. 

 

Het vaststellen van de bandbreedte komt met een aantal aanvullende afspraken, zoals u heeft geformuleerd 

in uw brief en die wij hier niet zullen herhalen. Het betreft afspraken over de bandbreedte, het 

deprogrammeerplan, het onderzoeken van de flexibiliteit en de monitoring.     

En ten slotte de afspraak dat wanneer er een betrouwbare versie verschenen is van Primos 2016, we samen 

met u bekijken of er effecten zijn voor de bandbreedte. Ook met deze afspraken stemmen we in. 

 

We zijn bereid u, waar nodig, te ondersteunen bij het uitvoeren van deze afspraken. En we trekken graag 

samen met u op, om gezamenlijk kennis en ervaringen op te doen over het adaptief programmeren in de 

praktijk.   

 

Huisvesting statushouders 

Op 27 juni jl hebben we van de gemeente West Maas en Waal het verzoek gekregen om de regionale 

kwantitatieve opgave wonen te verhogen. De gemeente heeft een viertal nieuwe projecten met sociale 

huurwoningen. Deze woningen en wooneenheden maken onderdeel uit van een plan om snel statushouders 

te huisvesten. De gemeente geeft aan dat dit niet past in de huidige programmering. Dit is in een bestuurlijk 

overleg in de regio besproken.  

 

Het gaat om twee projecten met tijdelijke huurwoningen; wooneenheden in bedrijfspanden. Aangezien dit 

tijdelijke woningen zijn (tot maximaal tien jaar), heeft dit per saldo geen effect op de 
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woningbouwprogrammering. De afgesproken kwantitatieve opgave wonen in Rivierenland is geen beperkende 

factor bij het realiseren van deze woningen. 

Deze wooneenheden zullen wel in de BAG geregistreerd komen te staan. Daarom ons verzoek om binnen de 

afspraken over monitoring, deze en mogelijk toekomstige andere tijdelijke wooneenheden goed te 

registreren..  

 

De andere twee projecten gaan in totaal over tachtig eengezinswoningen die permanent worden toegevoegd. 

Deze woningen hebben wel effect op de woningbouwprogrammering.  

We hebben tevens vernomen dat de woningcorporaties (SWR) bezig zijn met een plan om een kleine 

vijfhonderd sociale huurwoningen extra toe te voegen in Rivierenland.  

 

Wij ondersteunen deze initiatieven om in de regio Rivierenland te voldoen aan de extra vraag naar sociale 

huurwoningen, die mede als het gevolg van de toename van het aantal verblijfsgerechtigden optreed. 

We willen daarom het verzoek van West Maas en Waal graag kort na het zomerreces bespreken in de regio 

om het in de regionale context en de nu gemaakte afspraken te plaatsen, in relatie tot de eerder in deze brief 

besproken bandbreedte en andere projecten in de regio. In het eerstvolgende bestuurlijk overleg bespreken 

we de eventuele gevolgen voor de programmering. 

 

We vragen u om hierover met ons en met de woningcorporaties in gesprek te gaan.. 

 

Hoogachtend, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

Commissaris van de Koning  Secretaris 
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Tabel 1: Effectieve vraag regio Rivierenland 2015-2025 

Effectieve vraag regio Rivierenland 2015-2025 prijscategorie laag WBO 

  

midden WBO 

  

afspraak provincie 

Huur Eengezins goedkoop (tot 150) € 586,68  5% 40 3% 300 3% 246 

Huur Eengezins betaalbaar (150-200) € 710,68  6% 50 4% 400 4% 328 

Huur Eengezins duur (200+) > € 710,68  10% 80 10% 1.000 10% 820 

Huur Meergezins goedkoop (tot 150) € 586,86  3% 20 2% 200 2% 164 

Huur Meergezins betaalbaar (150-200) € 710,68  6% 50 5% 500 5% 410 

Huur Meergezins duur (200+) > € 710,68  4% 30 5% 500 5% 410 

Koop Eengezins goedkoop (tot 175) € 170.000 9% 70 5% 500 5% 410 

Koop Eengezins middelduur laag (175-200) € 200.000 5% 40 4% 400 4% 328 

Koop Eengezins middelduur hoog (200-250) € 250.000 10% 80 9% 900 9% 738 

Koop Eengezins duur laag (250-350) € 350.000 10% 80 13% 1.400 13% 1148 

Koop Eengezins duur hoog (350+) > € 350.000 18% 140 25% 2.600 25% 2132 

Koop Meergezins goedkoop (tot 175) € 170.000 5% 40 4% 400 4% 328 

Koop Meergezins middelduur laag (175-200) € 200.000 3% 20 3% 300 3% 246 

Koop Meergezins middelduur hoog (200-250) € 250.000 4% 30 6% 600 6% 492 

Koop Meergezins duur laag (250-350) € 350.000 1% 10 3% 300 3% 246 

Koop Meergezins duur hoog (350+) > € 350.000 1% 10 2% 200 2% 164 

Totaal 100% 790 100% 10.500 100% 8610 

8.600 afspraak provincie 

82% percentage tov WBO midden 

 

 



 

 

 

 

Tabel 2: Verdeling per gemeente, aantallen per jaar 

Gemeente laag WBO afspraak provincie midden WBO 

Buren 70 90 100 

Culemborg 100 120 130 

Geldermalsen 80 95 100 

Lingewaal 20 30 30 

Maasdriel 70 85 90 

Neder-Betuwe 60 75 80 

Neerijnen 30 40 40 

Tiel 150 165 180 

West Maas en Waal 50 70 70 

Zaltbommel 70 90 100 

Totaal 700 860 920 

Noot: dit is exclusief gemeente Druten 

 

 


