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Onderwerp: Ontwerp Structuurvisie herprogrammering woningbouw 

DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

Kennis te nemen van de ontwerp Structuurvisie herprogrammering woningbouw en deze vrij te geven 
voor inspraak en overleg in het kader van de procedure tot vaststelling van de visie. 

Inleiding 
Voor u ligt de ontwerp Structuurvisie herprogrammering woningbouw. In deze structuurvisie zijn 9 
woningbouwlocaties opgenomen waar de gemeente de bestaande woningbouwplannen gaat 
herprogrammeren. Dit betekent dat (een deel van) de voorziene capaciteit uit de 
woningbouwprogrammering en de bestemmingsplannen wordt geschrapt. 

De keuze voor de 9 locaties is gebaseerd op het onderzoek "Toekomststrategie voor 
woningbouwplannen" (Companen, december 2016). In dit onderzoek zijn alle woningbouwplannen in 
de gemeente Hardenberg getoetst en beoordeeld op: 
1. Hun bijdrage aan de lange-termijnambities uit de gemeentelijke woonvisie; 
2. De korte termijn afzetbaarheid. 

Uitkomst van het onderzoek is een kwantitatieve herprogrammering van woningbouwplannen van in 
totaal 499 woningen. Hiervan komen 433 woningen uit woningbouwplannen met een harde 
plancapaciteit en 66 woningen uit woningbouwplannen met een zachte plancapaciteit. De woningen 
zijn verdeeld over 9 verschillende locaties in De Krim, Dedemsvaart, Gramsbergen, Kloosterhaar, 
Lutten, Bergentheim, Hardenberg (2 locaties) en Slagharen. Zie figuur 3 voor een overzicht. 

In de structuurvisie zijn dus 9 woningbouwlocaties opgenomen waarvan de gemeente de bestaande 
woningbouwplannen gaat herprogrammeren, door (een deel van) de voorziene capaciteit uit de 
woningbouwprogrammering en de bestemmingsplannen te schrappen. Onderzocht zal echter ook 
worden of locaties in aanmerking komen voor een alternatieve aanwending van de gronden. Denk 
bijvoorbeeld aan zonnepanelen. Deze zogenaamde 'ijskast-regeling', waarbij de woningbouwcapaciteit 
uit de markt wordt genomen door 'tijdelijk' een andere functie aan de woningbouwgronden te geven, 
vraagt in het kader van de woningbouwprogrammering uiteraard wel om afstemming met de provincie. 



Kern Locatie Aantal 
woningen 

Kwadrant Status 

Gemeentelijke De Krim Volkstuinen 20 0 Zacht 
plannen Dedemsvaart Bransveen fase 2 116 0 Hard 

Gramsbengen Garstlanden III 2de fase 151 0 Hard 

Kloostefhaar De Meerstal II 18 0 Zacht 

Lutten Vervolg 
De Wieken 

22 4 Zacht 

SubÊota^ 327 

Particulieren Bergentheim MollincKsvaart 68 0 Hard 

plainen Harden berg Marslanden I 

Mega Vlinder 

38 4 Hard 

Harden berg ML1 Mega Poort 
Haardljk 

60 4 Hard 

Slagharen Woongebred Moeshoek 6 4 Zacht 

f72 

TOTAAL 499 

Figuir 3: overzicht van gemeent elijke en particuliere won ingbouwplannen die kwan titatief geherprogrammeerd worden (bron: 
Toekomststrategie voor woningtmuvirpiannen gemeente Hardentiefg. Companen decemlser 2016) 

Beoogd effect 
Een structuurvisie waarin de herprogrammering van woningbouwlocaties in de gemeente concreet is 
beschreven. 

Argumenten 
Met de herprogrammering wenst de gemeente sturing te geven aan een gezonde woningmarkt. 
Afgelopen jaren is immers ervaren dat de afzet en daarmee de productie van woningen is gestagneerd 
en dat een aantal plannen, ondanks een aantrekkende markt, niet of nauwelijks van de grond komt. 
Met andere woorden: er is sprake van een disbalans tussen vraag en aanbod. Dit leidt tot financiële 
problemen, zoals tegenvallende grond- en verkoopopbrengsten, maar ook Juridische problemen, zoals 
een omvangrijke plancapaciteit met slecht afzetbare plannen, die wel meetellen wanneer de Ladder 
voor Duurzame Verstedelijking moet worden doorlopen en daardoor kansrijke plannen blokkeert. 
Daarnaast ontstaan er ruimtelijke en maatschappelijke ongewenste problemen, zoals langdurig 
braakliggende gronden. 

Voorgesteld wordt de ontwerp Structuurvisie herprogrammering woningbouw vrij te geven voor 
inspraak en overleg in het kader van de procedure tot vaststelling van de visie. Na de verwerking van 
eventuele inspraak- en/of overlegreacties zal de structuurvisie aan u worden voorgelegd ter vaststelling. 

Risico's 
De vaststelling van de structuurvisie brengt geen risico's met zich mee. Echter zullen de risico's bij de 
concrete herprogrammering van genoemde woningbouwlocaties, door het 'schrappen van 
bestemmingsplannen', ook in het kader van de uitvoerbaarheid en contractuele afspraken, zorgvuldig 
in beeld gebracht en afgewogen moeten worden. 

Financiën 
De in de structuurvisie aangewezen gemeentelijke herprogrammeringslocaties zijn afgewaardeerd. In 
die zin heeft de structuurvisie geen financiële consequenties. Daarentegen leveren de in de visie 
genoemde herprogrammeringslocaties geen exploitatiebijdragen meer op. 



De kosten voor het opstellen van de structuurvisie worden gedekt uit de begroting. De uitvoering van 
de visie kent een eigen tijdpad met financiële raming. Dit moet nog geconcretiseerd worden. 

Communicatie 
Ten behoeve van de inspraak wordt de structuurvisie gedurende een periode van zes weken ter inzage 
gelegd, gedurende welke periode door een ieder zienswijzen kan worden ingediend. De 
terinzagelegging wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Tegelijkertijd zal de structuurvisie in 
het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro voorgelegd worden aan de provincie 
Overijssel. 

Bijlage 
Ontwerp Structuurvisie herprogrammering woningbouw 
Bijlage Toekomststrategie voor woningbouwplannen (Companen, december 2016) 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Secretaris, Burgemeester, 

J.M.G. Waaijer MBA P.H. Snijders 
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Onderwerp: Ontwerp Structuurvisie herprogrammering woningbouw. 

De raad van de gemeente Hardenberg; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 februari 2017; 

Besluit: 

Kennis te nemen van de ontwerp Structuurvisie herprogrammering woningbouw en deze vrij te geven 
voor inspraak en overleg in het kader van de procedure tot vaststelling van de visie. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg 
d.d. 4 april 2017. 

De raad voornoemd, 

Oe-worzitter, 


