
Beantwoording vragen: 

 

• Wat zijn de voor- en nadelen van een regeling en welke risico’s zijn er voor wat betreft 

juridische procedures? 

A: Het belangrijkste voordeel is dat geborgd is dat bij woningbouwprojecten – die niet in een vigerend 
bestemmingsplan passen – tenminste 1/3 sociale woningbouw wordt gebouwd of dat een financiële 
bijdrage wordt gedaan ten behoeve van sociale woningbouw. Een nadeel is dat dit een extra (financiële) 
drempel opwerpt voor nieuwe woningbouwprojecten, dat deze plicht ook voor de gemeente zelf kan 
gelden en dat een vrijstelling van deze plicht in beginsel alleen in uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd 
kan worden. Wij zien geen aanleiding om het risico op een succesvolle juridische procedure groot te 
achten indien de bijdrageplicht overeenkomstig de concept verordening wordt vormgegeven, hoewel 
uiteraard niet kan worden uitgesloten dat een ontwikkelaar een juridische procedure zal starten. 

 

• Is zo’n regeling eigenlijk wel nodig, kijkend naar de recente voorbeelden, waarin we zonder 

compensatieregeling ook sociale woningbouw hebben kunnen afspreken? 

A: Zo'n regeling is niet strikt noodzakelijk om een plicht voor het realiseren van een bepaald percentage 
sociale woningbouw in een individueel geval als zodanig af te spreken. Wij achten het wel 
aanbevelingswaardig wanneer de gemeente beoogt dat (alle) ontwikkelaars structureel 1/3 sociale 
woningbouw realiseren, ook om consistent beleid op dit punt te voeren. Voor een 
compensatieverplichting voor het geval het te realiseren van het voorgeschreven percentage sociale 
woningbouw niet wordt gehaald, is een regeling wel nodig (met een basis in een structuurvisie). Uit 
navraag bij de gemeenten Gooise Meren en Eemnes blijkt dat de mogelijkheid een financiële bijdrage 
te vereisen niet vaak wordt toegepast, maar dat dit vooral als een nuttige stok achter de deur wordt 
gezien. In dit verband is tevens van belang dat het op zijn minst onzeker is of een financiële bijdrage 
voor sociale woningbouw kan worden opgelegd in een exploitatieplan. De enige resterende mogelijkheid 
is dan om een financiële bijdrage op te leggen in een anterieure overeenkomst overeenkomstig de hier 
voor gestelde regeling. 

 

• Welke keuzevrijheid is er dan nog om maatwerk te verrichten? Maakt het gelijkheidsbeginsel 

en het verbod van willekeur niet dat als je de compensatie toepast bij het ene project, je dat 

niet achterwege kunt laten bij een ander project, althans niet zonder zware motivering? 

A: In artikel 8 van de concept verordening is nu voorgeschreven dat slechts van de verordening kan 
worden afgeweken wanneer toepassing hiervan "leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard". 
Hoewel dit criterium iets minder stringent geformuleerd zou kunnen worden, zou over die boeg 
maatwerk geboden kunnen worden. Niettemin zal het beleid in beginsel consequent moeten worden 
toegepast en mag hiervan slechts op voldoende zwaarwegende gronden worden afgeweken. Daarbij 
zal mede rekening gehouden moeten worden met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur, 
maar hoe dan ook zullen de concrete feiten en omstandigheden van het geval van belang zijn. 

 

• Zo’n regeling moet SMART zijn ingericht, anders is het niet uitvoerbaar. Gaat het dan straks 



om 1/3 deel sociaal? En gaat dat dan ook om sociale koop? Huur is van rijkswege 

vastgesteld, maar welk koopbedrag kun je als sociaal aanmerken? 

A: Wij hebben de concept verordening nu zo vormgegeven dat bij de realisatie van meer dan 3 woningen 
1/3 deel uit sociale koop- of sociale huurwoningen dient te bestaan (dan wel dat een vergoeding moet 
worden betaald). Voor de definitie van sociale koopwoning is aangesloten bij artikel 1.1.1, eerste lid, 
sub e, van het Besluit ruimtelijke ordening. De concept verordening is mede gebaseerd op soortgelijke 
reguleringen van andere gemeenten. Uit ons onderzoek is niet gebleken dat deze gemeenten 
problemen hebben ondervonden bij de toepassing van deze regulering. De vormgeving lijkt dus in de 
praktijk goed toepasbaar te zijn. 

 

• En hoe voorkomen we dan dat we de belangrijke categorie midden geheel uit het oog 

verliezen, omdat ontwikkelaars dan vermoedelijk zullen gaan voor 1/3 sociaal en 2/3 vrije 

sector. 

A: Bij deze opdracht hebben wij ons geconcentreerd op sociale woningbouw. De categorie midden viel 
buiten het bestek. Niettemin zou voor die categorie een aparte regulering opgesteld kunnen worden. 

 

• Wat zijn zo’n beetje de bedragen die gehanteerd kunnen worden? Is hier een soort 

benchmarking voor te doen? 

A: Wij hebben in de concept verordening een bedrag opgenomen van € 30.000,-. Dit is vergelijkbaar 
met het bedrag dat door andere gemeenten wordt gevraagd. 

 

• Wat betekent de regeling voor gemeentelijke projecten? Bouwen voor geld lijkt dan niet meer 

een optie. In ieder geval niet vanuit het oogpunt van politieke consistentie. 

A: Zoals hierboven is aangegeven, zal de concept verordening ook op de gemeente van toepassing zijn 
wanneer zij in een bouwproject meer dan drie woningen realiseert. 

 

• Wat als een ontwikkelaar geheel bouwt conform bestemmingsplan, kan dan een 

compensatieregeling worden afgedwongen? 

A: Nee. Vanwege het limitatief-imperatieve stelsel zal dan een omgevingsvergunning moeten worden 
verleend en bestaat er dan geen grond om privaatrechtelijk een bijdrageplicht af te dwingen. 

 

• Waar koppel je de compensatie-afspraak aan? Koppel je dat aan de bereidheid om een 

planologische procedure te starten? En is dat juridisch houdbaar? 

A: De compensatieplicht wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De basis om dit te mogen 
doen wordt gevormd door het feit dat – in overeenstemming met artikel 6.24 Wro – in een structuurvisie 
de doelstelling van 1/3 deel sociale woningbouw is vastgelegd en in een gemeentelijke verordening de 
plicht om bij de realisatie van meer dan drie woningen 1/3 deel sociale woningbouw te realiseren (of 



een vervangende bijdrage te betalen). Op grond van deze verordening kunnen hier dan afspraken over 
worden gemaakt in de anterieure overeenkomst. 

 

• Kan een compensatieregeling ook al ''Omgevingswet-proof'' gemaakt worden? 

A: Ja. Zoals in het advies is beschreven zal de voorgestelde vormgeving in de concept verordening op 
eenzelfde wijze onder de Omgevingswet kunnen worden toegepast. Wel zal vanaf 31 december 2024 
de doelstelling van 1/3 deel sociale woningbouw in een omgevingsvisie of programma moeten zijn 
vastgelegd. 

 

• Wat doen we met ontvangen bedragen? Moet daar een soort volkshuisvestingsfonds voor 

worden ingesteld en onder welke voorwaarden en voor welke doelen kunnen uitgaven uit dat 

fonds worden gedaan? Of kunnen de ontvangen bedragen ook aan de algemene middelen 

toegevoegd worden? 

A: Wij adviseren de ontvangen bedragen te doteren aan een hiervoor in te stellen bestemmingsreserve. 
Uit deze bestemmingsreserve kunnen dan bijdragen worden gedaan om de onrendabele top af te 
dekken bij woningbouwprojecten waar meer dan 1/3 deel sociale woningbouw wordt gerealiseerd. 

 

• Kan een ontwikkelaar ook uit zo’n fonds gecompenseerd worden als blijkt dat hij meer dan 1/3 sociaal 
wens te bouwen? 

A: Het fonds is bij uitstek bedoeld om projecten met meer dan 1/3 deel sociale woningbouw te 
ondersteunen. 
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