
Notitie naar aanleiding van vragen gesteld in oriënterende ronde van 21 maart 

2017 

 

Geachte raad, 

Op 21 maart j.l. is de structuurvisie herprogrammering woningbouw middels een O-ronde in de raad 

besproken. U heeft tijdens deze ronde een aantal inhoudelijk vragen gesteld: 

 Wilt u middels een oplegnotitie de aanleiding van deze structuurvisie kort weergegeven? 

 In het onderzoek van Companen worden ook projecten ingedeeld in kwadranten 1,2 en 3. 

Waarom blijven deze inde structuurvisie buiten beschouwing? 

 Welke plancapaciteit blijft over in de kernen die in de structuurvisie worden benoemd? 

 Is er na het schrappen op termijn wel weer ruimte om woningen toe te voegen? 

Hieronder treft u de beantwoording aan. 

1. De situatie in Hardenberg 

De provincie heeft de kwantitatieve woonafspraken geactualiseerd. De wijze waarop dit is gebeurd, 

is onderwerp van discussie geweest maar uiteindelijk hebben alle gemeenten in een bestuurlijk 

overleg ingestemd met de nieuwe kwantitatieve kaders. Deze zijn in een bandbreedte weergegeven. 

Ondertekening van de gemaakte afspraken moet nog plaatsvinden, waarschijnlijk wordt dit april 

2017. Daarom zijn deze nieuwe afspraken nog niet opgenomen in de structuurvisie. Samenvattend 

komt het voor Hardenberg op het volgende uit:  

 Toegestane plancapaciteit voor 2017-2027 Hardenberg: 

 
 

 De woonafspraken van 2015 zijn gebaseerd op de Primos-prognose 2013 voor de periode van 

2015-2025 (kolom 1). Voor de periode 2017 – 2027 neemt de verwachte groei af bij zowel de 

prognose van 2013 (kolom 2) en 2016 (kolom 3). 

 De provincie en gemeenten hebben ervoor gekozen om uit te gaan van een middeling van 5 

meest recente prognoses. Dit leidt tot het resultaat in kolom 4. 



 De toegestane harde plancapaciteit is voor Hardenberg 1.529 (kolom 4) voor komende tien jaar. 

Tijdelijk en goed gemotiveerd mogen we uitkomen op het maximum van de bandbreedte van 

1.682 (kolom 5). 

 De harde plancapaciteit in Hardenberg is begin 2017 ongeveer 1.250 woningen1. Met 

Marslanden II (360 woningen) en de Havezate Es (ca. 20 woningen, in eerste fase) komen we in 

de loop van 2017 op 1.644 woningen.  

 Deze plancapaciteit ligt boven de grens (1.529) die de provincie aan ons voor komende 10 jaar 

heeft opgelegd en net onder de bovengrens van de bandbreedte (1.682). 

 Nieuwe plancapaciteit toevoegen of voor zachte plannen een bestemmingsplan in procedure 

brengen, is cijfermatig gezien daarom risicovol. De motiveringsplicht van de Ladder voor 

duurzame verstedelijking geeft indieners van zienswijzen voldoende input voor een succesvolle 

procedure bij de Raad van State; 

 We hebben dus geen ruimte meer voor realisatie van initiatieven vanuit de samenleving en van 

centrumvisies (verplaatsing detailhandel, winkelruimte omzetten naar woonruimte….). 

Conclusie: Zonder het reduceren van harde plancapaciteit kunnen we geen zachte plannen meer 

omzetten naar harde plannen en woningbouwproductie in de komende twee jaar. 

 

2. Wat kunnen we doen om plancapaciteit te reduceren? 

Het reduceren van plancapaciteit kan op twee manieren: 

1. Door versneld te bouwen; 

2. Door overtollige plancapaciteit te reduceren, via de bijgevoegde Structuurvisie 

herprogrammering woningbouw. 

2.1 Versneld bouwen 

Het realiseren bouwplannen en versnellen van bouwproductie heeft de volgende effecten: 

1. De bevolkingsprognose (Primos) wordt positief beïnvloed door veel huishoudens aan te trekken 

en te behouden; 

2. Een snelle afname van de harde plancapaciteit. Wat we hebben gebouwd, wordt afgemeld als 

plancapaciteit;  

3. Een (hopelijk) positievere prognose voor 2019 tm 2029 en een afname van de harde 

plancapaciteit leidt tot een gunstiger verhouding tussen toegestane groei vanaf 2019 en harde 

plancapaciteit. 

Het College is inmiddels gestart met een onderzoek naar de versnellingsmogelijkheden in de 

bouwproductie. Hierover wordt u geïnformeerd.  

  

                                                           
1
 Het aantal woningen in de harde plancapaciteit fluctueert regelmatig vanwege opleveringen van woningen de 

en de toevoegingen van nieuwe plannen.  



2.2 Overtollige plancapaciteit reduceren 

In de Structuurvisie herprogrammering woningbouw wordt voorgesteld om de harde plancapaciteit 

via RO-procedures te beperken om voor komende 2-4 jaar enige ruimte te creëren voor nieuwe 

kansrijke plannen. De plannen die zijn opgenomen in de structuurvisie, zijn plannen die: 

 Niet bijdragen aan de realisatie van onze woonvisie en 

 Moeilijk afzetbaar zijn gebleken,  

 of 

 Een aantal woningen bevat waarmee een planningshorizon van 4 - 6 jaar ruim overschrijden.   

  
In het onderliggende onderzoek van Companen is de onderbouwing van de keuzes omschreven. De 
genoemde kwadranten in het onderzoek corresponderen als volgt met bovengenoemde criteria: 

 1 en 2  = kwadrant 4 

 3 = kwadrant 0.2 
  
Als de reductie in de voorgestelde vorm heeft plaats gevonden, blijft voor de betreffende kernen de 
volgende plancapaciteit over: 
 
Kern Aantal opgenomen in 

structuurvisie. 
Harde plannen 

Aantal opgenomen in 
structuurvisie. 
Zachte plannen  

Restant harde plancapaciteit in kern voor komende 2 
– 3 jaar 

Slagharen  6 Ca. 50 

Hardenberg 90  Ca. 320 exclusief Marslanden 2 

Bergentheim 68  Afhankelijk van gesprekken met Rotij: 20-30 

Lutten  22 Lutten Bouwt:  8 - 12 

Kloosterhaar  18 Ca. 15 

Gramsbergen 151  Ca. 70 

Dedemsvaart 116  Ca. 180 

De Krim  20 Stichting De Krim: 8-14 

 
De reductie heeft een tijdelijk karakter. De gemeentelijke gronden blijven in het bezit van de 

gemeente. Als de vraag in de betreffende kern het planaanbod lijkt te overschrijden, kan een nieuw 

bestemmingsplan in procedure worden gebracht met een aantal woningen dat past bij een 

planningshorizon van 4-6 jaar. 

 

                                                           
2
 In het rapport van Companen zijn ook projecten ingedeeld in kwadranten 1, 2 en 3. Deze zijn in de 

structuurvisie buiten beschouwing gelaten omdat zij kansrijk zijn en/of bijdragen aan de doelen uit de 
woonvisie. 


