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1. Inleiding 
 

 

 

1.1. Aanleiding en doel 
 

Aanleiding 

Er zijn verschillende aanleidingen om juist nu het woonbeleid voor de komende jaren te 

formuleren.  

 

Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg. In het voorjaar van 2016 hebben wij 

de Regionale Structuurvisie vastgesteld. Het betreft een kader voor het op lokaal niveau 

te voeren en uit te werken woonbeleid. De 

thema’s uit deze visie vormen mede de 

kapstok voor het inrichten van de Woonvisie 

van de gemeente Bergen (zie kader). In 

hoofdstuk 2 beschrijven we deze thema’s 

uitgebreider. Cruciaal onderdeel is in ieder 

geval de wijze waarop we sturing willen 

geven op de nieuwbouwproductie in onze 

gemeente. Er ligt een opgave om de huidige 

plancapaciteit terug te brengen tot reële 

proporties, gerelateerd aan de huidige 

prognoses. Welke keuzes zijn dan 

verstandig, gelet op de vele onzekerheden 

én de mogelijke kansen die zich voordoen? 

En op welke wijze kunnen we voorzienbaarheid creëren bij de planreductie? 

 

Een herziene Woningwet. Sinds 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht. De 

wet voorziet in een grondige herziening en aanscherping van het stelsel van de sociale 

huursector in Nederland. Cruciaal is dat, indien de gemeente beschikt over volkshuisves-

tingsbeleid, de daar werkzame corporatie(s) geacht worden naar redelijkheid (dat wil 

bijvoorbeeld zeggen: naar financiële draagkracht) bij te dragen aan de uitvoering van dat 

woonbeleid. Zij moeten jaarlijks een bod doen op het beleid. In het bod maken de corpo-

raties helder wat ze het komende jaar (concreet) en de daaropvolgende jaar willen doen 

om bij te dragen aan de uitvoering van het woonbeleid. Op basis daarvan dienen presta-

tieafspraken gemaakt te worden tussen corporaties, gemeente en de huurdersorganisa-

ties. Een Woonvisie biedt de gemeente dus de mogelijkheid om sturing te geven aan het 

acteren van de corporaties. In het kader van het herziene stelsel benoemt de verantwoor-

Thema’s Regionale Structuurvisie  

 nieuwbouw naar behoefte en dynamisch 
voorraadbeheer 

 goed wonen voor iedereen (doelgroepen, 
betaalbaarheid/beschikbaarheid) 

 levensloopvriendelijke regio 

 duurzame regio 
 
Thema’s Rijksprioriteiten 2016-2019 

 betaalbaarheid en beschikbaarheid voor 
doelgroep 

 realiseren van een energiezuinige sociale 
huurwoningvoorraad 

 huisvesten urgente doelgroepen 

 realiseren van wonen met zorg en oude-
renhuisvesting 

Voor u ligt de Woonvisie van de gemeente Bergen voor de periode 2017-2021. Met deze 

Woonvisie stelt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast. De Woonvisie 

vormt de basis voor het woningbouwprogramma in de komende jaren, afstemming met onze 

buurgemeenten en prestatieafspraken met Destion. In dit hoofdstuk beschrijven we wat de 

aanleiding en het doel van de Woonvisie is en hoe we de visie gemaakt hebben. 
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delijk minister periodiek ‘prioriteiten volkshuisvesting’ (zie kader). De corporaties worden 

geacht deze in hun bod op de Woonvisie te betrekken.  

 

Ladder voor duurzame verstedelijking. De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in 

de landelijke Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geïntroduceerd en vastgelegd als 

procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat voor onder 

meer bestemmingsplannen de treden van de ladder moet worden doorlopen. Doel van de 

ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van 

een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurza-

me verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd. Deze Woonvisie kan gezien worden 

als toetsingskader, met name voor de regionale behoefte (trede 1 van de Ladder).
1
 

 

Voorzichtig herstel woningmarkt. De woningmarkt heeft zich jaren in een crisis bevon-

den. De huizenprijzen zijn gedaald, afzet van nieuwbouwwoningen is gestagneerd en 

doorstroming op de woningmarkt is gestokt. Recentelijk lijken de eerste tekenen van een 

herstel van de economie en de woningmarkt zich voorzichtig aan te dienen (in de ene 

woningmarkt sterker dan in de andere). Ook in de gemeente Bergen lijkt de woningmarkt 

zich voorzichtig te herstellen. Maar de verwachtingen zijn diffuus en onzeker. Dit vraagt 

verstandig handelen van de gemeente en haar partners. 

 

Voortzettende demografische transitie. Tot slot kunnen we stellen dat de demogra-

fische ontwikkeling ook de komende jaren weer de nodige consequenties zal hebben. De 

vergrijzing zet door en zorgt voor een toename van met name het aantal kleine huishou-

dens en huishoudens die enige vorm van zorg nodig hebben. Daarnaast is in de gemeen-

te en de regio sprake van een demografische transitie. Het is zaak om op een verstandi-

ge manier op deze transitie in te spelen en te anticiperen, zonder al te zeer in doemsce-

nario’s te denken: positief en realistisch, kansen pakken waar die zich voordoen! 

 

Doel 

Het doel van deze Woonvisie is als volgt: 

 Helder maken wat wij belangrijk vinden op het gebied van het wonen. Daarmee biedt 

het een kader en toetssteen voor het handelen van ons én onze partners; 

 Raamwerk bieden voor prestatieafspraken met de corporaties, huurdersorganisaties 

en eventueel andere partijen; 

 Basis leggen voor de afstemming van de nieuwbouwproductie en eventueel overig 

beleid met de buurgemeenten en de onderbouwing in het kader van de Ladder voor 

Duurzame verstedelijking; 

 Basis leggen voor het creëren van voorzienbaarheid bij planontwikkeling. 

 

In deze Woonvisie maken we zo helder mogelijk: 

 het waarom: waar willen we over een aantal jaren staan als gemeente, wat is ons 

toekomstbeeld; 

                                                           
1
 Per 1 juli 2017 wordt de Ladder aangepast. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de mogelijk-

heid tot het doorschuiven van de Laddertoets naar een later moment bij uitwerkings- of wijzigingsplannen. In de 
gewijzigde Ladder zal bovendien alleen bij ontwikkelingen buiten stedelijk gebied een uitgebreide motivering 
met betrekking tot de behoefte aan de ontwikkeling nodig zijn. 
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 het wat: de doelstellingen, wat willen we dan bereiken op het gebied van het wonen, 

en; 

 het hoe: hoe gaan we het bereiken in samenwerking met onze partners.  

 

1.2. Hoe is de visie gemaakt 
 

Bronnen en onderzoeken 

Bij de totstandkoming van deze Woonvisie hebben we ons onder meer gebaseerd op 

diverse bronnen en onderzoeken: 

 De Regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg (2016); 

 Strategische Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar (Gebiedsontwikkeling 

Maasduinen keuren, kiezen en excelleren, 2010); 

 Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg  (Regio Venlo en 

Ruimtevolk, februari 2017); 

 de Structuurvisie+ 2014; 

 Woningbehoefte Noord-Limburg, inclusief gemeentelijke doorvertaling (SAMR, 2016); 

 Woonmonitor Limburg 2014 (provincie Limburg, 2015); 

 CBS; 

 Progneff-prognoses (Etil, in opdracht van de provincie Limburg). 

 

Een brede projectgroep 

Deze Woonvisie is gemaakt in samenwerking met de verschillende disciplines binnen de 

gemeente die relevant zijn in het kader van het wonen (RO, Sociaal Domein en Duur-

zaamheid). Zij namen deel aan de projectgroep die het proces heeft begeleid. In de 

projectgroep was ook de in onze gemeente werkzame corporatie Destion vertegenwoor-

digd. 

 

Input van onze partners 

Op 20 april 2017 zijn we in gesprek gegaan met de vertegenwoordigers van de Dorps-

raden in onze gemeente. Ook hebben we ons oor te luister gelegd bij onze partners in 

het veld. Tijdens een Woonplatform op 1 mei 2017 hebben we de opgaven en knelpunten 

op het gebied van het wonen besproken en hebben we de verwachtingen, tips en 

aanbevelingen geïnventariseerd. Een verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in de 

bijlage. 

 

Vroegtijdige peiling bij de raad 

Tijdens een bijeenkomst met de leden van de gemeenteraad op 2 mei 2017 hebben we 

gepeild welke thema’s en knelpunten leven. Ook de resultaten van deze discussie zijn 

meegewogen en verwerkt in deze visie.  Een verslag van deze bijeenkomst is eveneens 

opgenomen in de bijlage. 
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1.3. Leeswijzer 
De opbouw van deze visie is als volgt:  

 In hoofdstuk 2 beschrijven we de kaders: 

rapporten en bronnen die we als bouwstenen 

van de Woonvisie beschouwen. 

 In hoofdstuk 3 presenteren wij onze visie op 

hoofdlijnen. Deze baseren wij op diverse 

trends en kaders die we in hoofdstuk 2 

beschreven hebben. 

 In hoofdstuk 4 gaan wij in op kwantiteit en kwaliteit van de woonopgave, onder de 

noemer ‘de juiste woning op de juiste plek’. 

 Hoofdstuk 5 gaat in op de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving nu en in de 

toekomst, uitgewerkt in respectievelijk de thema’s wonen-welzijn-zorg en 

duurzaamheid. 

 In hoofdstuk 6 geven wij aan op welke wijze wij samen met onze partners willen 

werken aan de uitvoering van de Woonvisie. Na vaststelling door de gemeenteraad 

wordt de visie uitgevoerd aan de hand van een door het college vastgesteld 

Uitvoeringsprogramma.  

  

Snelle lezer?  

Lees de visie op pagina 12 en de 

paragrafen “Wat willen we 

bereiken”, “wat gaan we doen” en 

“wat verwachten we van onze 

partners”. 
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2. De bouwstenen voor de visie 
 

 

 

2.1. Vertrekpunt: Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg 
In de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg zijn samen met de woonpartners 

vijf inhoudelijke pijlers geïdentificeerd:  

 

1. Een gezonde woningmarkt in balans: nieuwbouw naar behoefte  

Het aantal bouwplannen dat ontwikkeld wordt, moet in een gezonde verhouding staan tot 

de kwantitatieve behoefte. Plannen moeten daarnaast echt kwaliteit toevoegen en 

passen bij de woonbehoefte van de afzonderlijke gemeenten in de regio.   

 

2. De juiste woning op de juiste plek en dynamisch voorraadbeheer 

Samen willen de regiogemeenten een breed palet aan woonmilieus bieden dat aansluit 

bij de huidige en toekomstige inwoners. In de Structuurvisie is een afwegingskader 

ontworpen dat regionaal en lokaal het instrument vormt om tot een heldere prioritering en 

onderbouwing van nieuwbouwplannen te komen.  

 

3. Goed wonen voor iedereen, maar met extra aandacht voor …. 

Bijzondere aandacht is nodig voor de huisvesting van (toekomstige) werknemers 

(waaronder  arbeidsmigranten) en studenten. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn 

onderwerpen die op regionaal én lokaal niveau gemonitord gaan worden, met name met 

het oog op het passend toewijzen van sociale huurwoningen bij nieuwe verhuringen 

(vanaf 1 januari 2016 verplicht).  

 

4. Kwaliteit bestaande voorraad en kernen meer centraal 

Werken aan de kwaliteit en de geschiktheid van de bestaande voorraad is belangrijk. 

Leegkomende en leegblijvende panden kunnen juist in kleine kernen versneld een spiraal 

naar beneden inzetten. Lokale kracht zien, benutten en waarderen is de lijn die we 

inzetten. Ruim baan voor nieuwe vormen van maatschappijsturing (coöperaties, 

zelfbeheer). Maar ook is er in de kleine kernen na zorgvuldige afweging in beperkte mate 

ruimte voor nieuwbouw. De Structuurvisie ziet een grote opgave in het tegengaan van het 

overaanbod in de goedkope en slechte koopvoorraad. 

 

5. Een levensloopvriendelijke en duurzame regio 

Door de vergrijzing neemt het aantal senioren fors toe, in de kleine kernen gaat dit proces 

nog sneller. Aanpassing van de woning is primair de verantwoordelijkheid van de 

verhuurder of eigenaar. Bewustwording over woningaanpassingen is belangrijk. Hier ligt 

een kans om de koppeling te zoeken met bewustwording op het terrein van 

verduurzaming. Voorzieningen voor zwaardere zorg vereisen een zekere omvang en 

Een visie op het wonen ontstaat niet uit het niets. Verschillende bouwstenen zijn al aanwezig 

(zie hiervoor de inleiding). Deze beschouwen wij als een belangrijk kader en vertrekpunt voor 

de sectorale visie op het wonen. In dit hoofdstuk beschrijven wij de grote lijnen die daaruit 

gedestilleerd kunnen worden. 
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zullen naar verwachting daarom in grotere kernen geconcentreerd worden. Op regionaal 

niveau is gesteld, dat gemeenten nader in gesprek gaan met zorgpartijen en corporaties 

om te voorzien in de behoefte van wonen en zorg.  

 

2.2. Inspiratie voor de toekomst: Strategische Regiovisie (2010)  
In de Strategische Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar (Gebiedsontwikkeling 

Maasduinen keuren, kiezen en excelleren, 2010) staat beschreven, dat de kop van 

Limburg in meerdere opzichten in de luwte verkeert: 

 Geklemd tussen de Maas en de Duitse grens kent het gebied weinig economische 

dynamiek. Er is genoeg potentie maar de economische pijlers zijn nu te zwak om op 

termijn te groeien. 

 Demografisch bevindt deze regio zich eveneens in de luwte. De negatieve bevol-

kingsontwikkeling waarmee Midden-Limburg kampt is hier nog niet ingezet, maar 

loert wel om de hoek. Jonge mensen trekken weg, mede omdat er voor hen te weinig 

toekomstmogelijkheden zijn. 
 

Keuren, kiezen en onderscheiden: kleinschalig en duurzaam 

Wij willen de gemeente en regio beter tot haar recht laten komen en een bestendig 

perspectief voor het geheel garanderen. We willen de kwaliteitsslag bereiken die nodig is 

om de leefbaarheid te vergroten en de achterstand 

op het omliggende gebied te verkleinen. Dat 

betekent dat het roer nú om moet. Dat doen wij 

onder het motto ‘keuren, kiezen en  

onderscheiden.’ We willen de krachten bundelen 

om uit het isolement te komen en de 

demografische transitie te lijf te gaan. We kiezen 

voor een ontwikkelingsmodel met een 

onderscheidend profiel dat complementair is aan 

de stedelijke regio’s in de nabije omgeving: in het 

noorden Arnhem/Nijmegen en in het zuiden Venlo. 

Beide steden willen groeien. Van die groei kunnen 

we meeprofiteren, maar dan wél op onze eigen 

manier, namelijk kleinschalig en duurzaam. De 

inzet is om in de regio een ‘center of excellence’ 

neer te zetten, met als steekwoorden: puur, 

authentiek, gastvrij. 

 

2.3. Lokale Structuurvisie+ 2014 biedt aanknopingspunten 
De Structuurvisie+ 2014 is in feite de doorvertaling van de Strategische Regiovisie 

Maasduinen op het Bergense schaalniveau. Doel van de Strategische Regiovisie is het 

maken van een kwaliteitssprong die nodig is om de leefbaarheid in de regio te vergroten. 

Hierdoor wordt een dreigende achterstand ten opzichte van de andere regio’s voorko-

men. De ambitie voor de regio is excellent, onderscheidend en complementair aan de 

omringende stedelijke regio’s te zijn. De vier speerpunten van beleid zijn: 

 Investeren in exclusieve woonprogramma’s en behoud van voorzieningen; 

Consequenties voor het wonen, 

een aantal noties: 

 Demografische transitie keren we 

niet door woningbouw alleen; 

 Regionale gebiedsontwikkeling 

gericht op verbindingen en 

netwerken, ruimtelijke kwaliteit en 

veiligheid; 

 Consequenties voor wonen:  

- slimmer en innovatiever met 

woningbouw aan de slag; 

- onderscheidende, kleinschalige 

en gebiedsvriendelijke zorg-

centra, ‘zorg op een menselijke 

maat‘;  

- verbetering ruimtelijke kwaliteit 

bebouwde omgeving. 
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 Ontwikkelen van bijzondere zorgcomplexen en zorgconcepten; 

 Ontwikkelen van een bijzonder toeristisch-recreatief product; 

 Investeren in duurzame landbouw. 

 

We zetten niet in op het, tegen de stroom in, aantrekken van grote groepen mensen van 

buiten de regio door het bouwen van veel nieuwe woningen. Wel willen we een realistisch 

beleid voeren van meebewegen met de demografische tendens en daar sterker uitkomen 

met name door ruimtelijke concentratie en kwaliteitsverhoging. Naar onze mening is dit 

een must om de leefbaarheid en vitaliteit in de toekomst te kunnen behouden en 

versterken. Bevolkingsdaling hoeft hierbij niet per se een bedreiging te vormen, maar kan 

ook als kans worden opgepakt. 

 

2.4. Trends en scenario’s: Trendverkenning Demografische 
Transitie Noord-Limburg 
De aandacht voor demografische ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingsdaling 

groeit. Geleidelijk wordt duidelijk dat deze dynamiek zich niet beperkt tot enkele kleine 

dorpen, maar dat deze voor de regio als geheel betekenis zal hebben. Met recht kunnen 

deze ontwikkelingen een ‘demografische transitie’ worden genoemd. De Trendverkenning 

Demografische Transitie Noord-Limburg (2017) beschrijft een aantal trends die eigenlijk 

al langer aan de gang zijn.  

1. De grote stad is in trek 

2. De bevolking vergrijst 

3. Noord-Limburg wordt internationaler 

4. Verschillen in de samenleving groeien 

5. De economie en arbeidsmarkt veranderen 

6. De woningmarkt wordt complexer 

7. Mobiliteit neemt toe 

8. Verduurzaming krijgt meer aandacht 

9. De samenleving digitaliseert 

 

Een aantal van deze trends biedt ook kansen. 

Bijvoorbeeld: toename mobiliteit, samenleving 

digitaliseert, afstand wonen-werken is minder 

bepalend voor keuze woonplek. 

In welke mate deze trends doorzetten, is nog niet 

zo makkelijk te zeggen. Dat hangt af van een 

aantal onzekere ontwikkelingen (variabelen).  

1. de mate waarin globalisering doorzet. De 

denkrichtingen:  

 een verder globaliserende internationale 

economie, met economische activiteit die 

zich verder concentreert in de megasteden 

van de wereld – Nederlandse steden 

benen dit maar moeilijk bij;  

 meer focus op de nationale economie, 

waarbij er landelijk nog steeds sprake zal 

Consequenties voor het wonen, 

een aantal noties: 

 regionaal aantrekkelijke omgeving 

voor wonen en recreatie 

 aantrekkelijke buurten, mensen 

betrekken bij woonomgeving 

 investeringen in omgeving, 

woningvoorraad en sociale 

cohesie 

 initiatief uit de samenleving, 

overheid faciliteert 

 zelforganisatie en innoverend 

vermogen 

 regionaal samenwerking nodig 

voor goed functionerende regio 
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zijn van concentratie van economische activiteit op strategische plekken; 

 het perspectief van de regio-economie, met grotendeels zelfvoorzienende regio’s. 

2. de machtsverhoudingen in de samenleving. De denkrichtingen: sterke instituties en 

zelforganisatie. 

3. het dominerend waardenpatroon in de samenleving (economisch versus sociaal en 

ecologisch). De denkrichtingen: streven naar economische groei en individuele 

welvaart of meer balans in waarden?  

Op basis van een combinatie van onzekere ontwikkelingen zijn 3 scenario’s uitgewerkt: 

hypermobiel, maximaal digitaal, superregionaal. Elk scenario schetst een ander beeld 

van de toekomst. Per scenario wordt het perspectief voor de regio beschreven, alsmede 

een aantal aandachtspunten voor het handelingsperspectief van de overheid. 

 

2.6. Collegeprogramma 2014-2018 zet lijnen uit  
Het Coalitieprogramma 2014-2018 Samen werken aan een leefbaar, sterk en sociaal 

Bergen biedt een aantal bruikbare handvatten voor deze Woonvisie: 

 In de toekomst moet het in alle kernen mogelijk zijn om woningen te bouwen voor de 

autonome ontwikkeling. 

 We willen evenwichtige woningbouw gericht op 

de verschillende doelgroepen (starters, 

ouderen), met als voorbeeld het combineren 

van bouwen met elementen van zorg, zoals via 

het bouwen van meergeneratiewoningen. 

 Wij zien graag initiatieven vanuit Coöperatief 

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daar 

waar we jaren gericht zijn geweest op 

kwantiteit is kwaliteit en het leveren van 

maatwerk aan de orde.  

 De woningbouw heeft daarnaast oog voor 

duurzaamheid en diversiteit. Wij 

ondersteunen de landelijke ambities zoals verwoord in het SER Energieakkoord. De 

in het SER Energieakkoord genoemde doelen en maatregelen willen we behalen 

door waar mogelijk in regionaal verband samen te werken. 

 Daarnaast beschikt de gemeente Bergen over kernen met een sterke sociale 

structuur die moet worden benut om burgerkracht te behouden en verder te 

ontwikkelen. Binnen het focuspunt Sociale Cohesie is alle ruimte om de 

maatschappelijke verbindingen te maken die nodig zijn om zelfsturing te vergroten, 

zelfredzaamheid te versterken en facilitering en ondersteuning daarvan vorm te 

geven. 

 Voor een goede leefbaarheid zijn de meest essentiële voorzieningen in een dorp of 

kern gewaarborgd: een gemeenschapsvoorziening, de mogelijkheid om er te (blijven) 

wonen, adequate mobiliteit en lokaal ondernemerschap. Bewoners worden 

gestimuleerd mee te doen en betrokken te zijn bij hun omgeving. De burger is 

verantwoordelijk voor de leefbaarheid in het dorp (mensen maken zelf een leefbaar 

dorp). Het is belangrijk dat de gemeente daarbij leert om “los te laten”; erop te 

vertrouwen dat inwoners veel zelf willen en kunnen realiseren. 

Consequenties voor het wonen, 

een aantal noties: 

 Bouwen in alle kernen 

 Evenwichtig bouwen voor 

doelgroepen 

 Initiatieven CPO 

 Duurzaamheid van belang 

 Leefbaarheid: essentiële 

voorzieningen waarborgen, 

verder verantwoordelijkheid van 

burgers in de dorpen 

 Regiovisie verder uitvoeren 
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 Om de kwaliteiten van Bergen uit te bouwen, willen we onder andere de Regiovisie 

Bergen, Gennep, Mook en Middelaar onverkort verder uitvoeren. Dit kan echter 

alleen lukken indien (lokale) ondernemers deze handschoen oppakken. Als 

gemeente zullen we voorwaarden scheppen om dit te realiseren.   
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3. Visie op wonen in Bergen 
 

 

 

3.1. Gemeente Bergen in 2030 
 

Inspelen op demografische transitie 

De gemeente Bergen zit al enige tijd in een demografische transitie. Niet alleen is sprake 

van een vergrijzing van de bevolking, ook neemt het aantal inwoners al enige tijd af. We 

beseffen, dat deze ontwikkelingen niet geheel zijn te keren. Maar - zoals de Regionale 

Structuurvisie Wonen stelt - tegelijkertijd geldt ook dat we geen potentiële inwoners 

mogen missen omdat we niets kunnen aanbieden en we kunnen ons geen vertrekkers 

permitteren omdat we bijvoorbeeld geen nieuwbouw meer kunnen realiseren. We zien 

ook aanknopingspunten en kansen om de transitie op een goede manier te begeleiden 

en op een positieve manier te werken aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat pas-

send bij (veranderende) de vraag van de inwoners, nu en straks.  

 

Flexibel inspelen op veranderende omstandigheden.... 

Daarbij willen we onze toekomstvisie en beleid ook niet geheel ‘dichttimmeren’. Immers, 

zoals de Regionale Structuurvisie al beschrijft: tijden van onzekerheid vragen ook om 

beleid op hoofdlijnen dat voldoende flexibiliteit biedt bij veranderende omstandigheden.  
Prognoses hebben een mate van onzekerheid en worden regelmatig bijgesteld. Niemand 

weet precies hoe de bevolkingsontwikkeling (op lokaal niveau) zal uitpakken. Wie heeft 

de wijsheid in pacht? Het gaat in ieder geval om de richting. Mede om die reden houden 

we de vinger aan de pols en monitoren we de markt op de juiste marktindicatoren 

(gerealiseerde nieuwbouw, leegstand en transactiedoorlooptijden). Zitten we nog op 

koers of is bijstelling nodig?  

 

Een aantal belangrijke noties  

Voordat we onze visie beschrijven, kijken we eerst nog even door de oogharen naar de 

bespiegelingen zoals die in het vorige hoofdstuk kort zijn samengevat. Dan komt immers 

een aantal cruciale noties bovendrijven: 

 De gevolgen van de negatieve demografische ontwikkeling zijn niet te beïnvloeden 

met woningbouw alleen. Het gaat om een bredere aanpak op bovengemeentelijk 

niveau, met als doel de regio Maasduinen goed en krachtig te positioneren (focus op 

meer dan woningbouw alleen: recreatie, natuurontwikkeling, economische 

ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, onderwijs, landbouw, et cetera). 

 Desalniettemin willen we qua nieuwbouw en transformatie niet bij de pakken 

neerzitten: op korte termijn pakken we kansen die zich voordoen, wel met een goed 

oog voor mogelijke risico’s (waardeontwikkeling, leegstand) op de lange termijn. 

 Alleen als de Strategische Regiovisie onverkort en voortvarend wordt uitgevoerd, 

ontstaan er kansen op ‘meer en beter’: onderscheidend en complementair aan de 

In het vorige hoofdstuk hebben we een aantal bouwstenen beschreven voor onze visie op het 

wonen. Op basis hiervan en de gesprekken die wij met belanghouders hebben gevoerd, 

formuleren we in dit hoofdstuk de visie op het wonen in de gemeente Bergen.  
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stedelijke regio’s Arnhem-Nijmegen en de regio Venlo, aantrekkelijk voor huidige 

inwoners én met kansen voor het aantrekken nieuwkomers. 

 Regionaal samenwerking is nodig voor een goed functionerende regio. 

 Investeringen in omgeving, woningvoorraad en sociale cohesie zijn noodzakelijk. 

 Transitie naar duurzame, circulaire economie. 

 Initiatief uit de samenleving, overheid faciliteert (zelforganisatie en innoverend 

vermogen). 

 Mensen moeten nog meer betrokken worden bij woonomgeving. 

 

3.2. Onze visie 
 

Hoe ziet dat ‘straks’ er dan uit? We verplaatsen ons naar 2030 en we beschrijven wat we 

zien. 

Onze visie 

 In de toekomst zien wij dorpen in een landelijke omgeving voor ons, waarin mensen graag willen verblijven en wonen ongeacht hun 

leeftijd, mobiliteit of gezondheid.  

 In 2030 is een aantal bijzondere woonvormen toegevoegd die we in 2016 nog niet hadden, zowel geschikt voor jongeren als voor 

ouderen. 

 Er zijn woningen beschikbaar voor jongeren die in hun eigen dorp willen blijven wonen. We hebben de wensen en mogelijkheden 

samen met de doelgroep verkend. 

 Bergen is een bewuste keuze voor gezinnen die de stad verlaten om in onze gemeente rust en ruimte te zoeken.  

 De vergrijzing is op een goede manier gefaciliteerd, waardoor mensen die te maken krijgen met een beperking zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen in eigen woning en woonomgeving.  

 Er zijn ook alternatieven in de gemeente voor hen die daar niet meer toe in staat zijn.  

 In 2030 is daartoe een aantal onderscheidende, kleinschalige en gebiedsvriendelijke zorgcentra ontwikkeld, met ‘zorg op een 

menselijke maat’. 

 Er zijn (tijdelijke) woonvoorzieningen voor 1- of 2-persoons huishoudens (bijvoorbeeld: tiny houses,  transformatie van rijwoningen in 

kleinere appartementen). 

 Excellent wonen: in 2030 is op kleine schaal een aantal exclusieve en gebiedseigen woonmilieus aan de voorraad toegevoegd. De 

kleinschaligheid en het respect voor het landschap maken dit woonmilieu tot een aantrekkelijk en exclusief geheel. Vóór alles moet 

dit woonmilieu duurzaam en zelfvoorzienend in de energiebehoefte zijn en bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. 

 De ruimtelijke kwaliteit is voorts op een aantal cruciale plekken verbeterd.  

 In 2030 hebben we op deze manier stevige stappen gezet in samenwerking met onze buurgemeenten in het kader van de 

gebiedsontwikkeling Maasduinen.  

 Ontmoetingsplaatsen in ieder dorp bieden de mogelijkheid aan de inwoners om  elkaar te treffen en gezamenlijke activiteiten te 

ontplooien. Dit leidt tot goede saamhorigheid en is één van de voorwaarden om vereenzaming te voorkomen. 

 In 2030 is onze gemeente in totaliteit energieneutraal. Er wordt zuinig omgegaan met energie en we maken gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen. Energieneutraliteit willen bereiken door energiebesparing te stimuleren (20%) en energie duurzaam 

op te wekken met alternatieve methoden (80%). 

 Naast bovengenoemde horizon, is in onze dorpen in 2030 sprake van eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. 

Mensen zorgen voor elkaar en voor hun woonomgeving en werken meer dan ooit samen. Er zijn verschillende coöperaties en 

samenwerkingsverbanden van inwoners ontstaan die zich richten op bijvoorbeeld zorg voor elkaar en gezamenlijke zorginkoop, 

energiebesparing, gezamenlijk tuinonderhoud en het in particulier collectief verband realiseren van kleinschalige woonprojecten. Als 

gemeente hebben wij verdere stappen gezet als samenwerkingspartner, co-creator, stimulator en ondersteuner van initiatieven uit de 

samenleving. 

 Al met al hebben we onze relatief sterke positie als aantrekkelijk woonklimaat op de streng tussen stedelijke agglomeraties (het 

haltermodel uit de Strategische Visie) optimaal benut.   
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3.3. Doelstelling en pijlers 
Centraal staat de doelstelling: aantrekkelijk woon- en leefklimaat passend bij (verande-

rende) vraag van de consument, nu en straks. 

Om die doelstelling en de hierboven geformuleerde visie te bereiken, formuleren we 3 

pijlers waarin het woonbeleid verder is uitgewerkt. De pijlers maken helder waar wat ons 

betreft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat uit bestaat: 

1. De juiste woning op de juiste plek. 

2. Kwaliteit woon- en leefomgeving in de dorpen: wonen-welzijn-zorg en duurzaamheid. 

3. Samen werken aan een aantrekkelijke gemeente. 

 

In schema: 

 

In de volgende hoofdstukken werken we deze visie uit aan de hand van deze thema’s. 

Daarbij volgen we een steeds terugkerende structuur: 

 Wat zien we: een korte analyse 

 Wat willen we bereiken: de doelstellingen 

 Wat gaan we daarvoor doen: zo concreet mogelijke acties 

 Wat verwachten wij van onze partners: de uitdaging  

 

  

 

Aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat passend 

bij veranderende 
vraag van de 

consument, nu en 
straks 

1. 

De juiste woning op de juiste 
plek: 

woningbouwprogramma 

2. 

Kwaliteit woon- 
en leefomgeving: 

wonen-welzijn-zorg 

3. 

Kwaliteit woon- en 
leefomgeving: 

duurzaamheid 

4. 

Samen werken aan 
een aantrekkelijke 

gemeente: 

de uitvoering 
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4. De juiste woning op de juiste plek  
 

 

 

4.1. Welke ontwikkelingen zien we? 
 

Afnemend aantal inwoners, lichte stijging aantal huishoudens 

In Nederland vlakt de huishoudensgroei en daarmee de behoefte aan woningen in de 

komende decennia ten opzichte van de afgelopen 

periode verder af. Daarbij is sprake van grote regionale 

verschillen.  
De gemeente Bergen heeft op 1-1-2016 ruim 13.000 

inwoners en ruim 5.600 huishoudens. De negatieve 

bevolkingsontwikkeling is al enige tijd aan de gang en 

zal naar huidige inzichten verder doorzetten. Wat betreft 

het aantal huishoudens is in de periode tot 2025 nog 

sprake van een lichte groei (door de 

huishoudensverdunning). Daarna zal een vrij forse 

daling inzetten.  

 

Naar huishoudenssamenstelling kunnen we het volgende constateren:  
 groei zit tot 2030 alleen in de groep oudere 1- en 2- persoonshuishoudens (de 65-

plussers), na 2030 neemt alleen het aantal alleenstaande huishoudens van 80+ nog 

toe. Hierdoor neemt de gemiddelde huishoudensgrootte verder af;  
 het aantal gezinnen is al jaren aan het afnemen en zal de komende periode nog 

verder afnemen. 

 

Woningmarkt 

De gemeente Bergen heeft in verhouding tot het regionale gemiddelde een ongeveer 

even hoog aandeel koopwoningen (68% versus 65% in de regio). Met name het aandeel 

twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen is relatief hoog. Het aandeel 

appartementen is relatief laag ten opzichte van het regionale gemiddelde en ook ten 

opzichte van de andere Maasduinengemeenten.  

 

Kwaliteit en een op de toekomst afgestemde woningvoorraad is cruciaal. Ontwikkelingen 

waarop ingespeeld moet worden zijn onder andere de vergrijzing. Daarbij zijn levensloop-

bestendigheid en duurzaamheid thema’s die consequenties hebben voor het wonen. Deze 

thema’s, die ook door het rijk als één van de prioriteiten van de komende periode zijn 

benoemd, worden in de hoofdstuk 5 beschreven.  

In dit hoofdstuk zoomen we in op het meer ‘klassieke’ volkshuisvestelijk thema, de 

woningprogrammering, onder de titel ‘de juiste woning op de juiste plek’. We bepalen het 

aantal woningen dat in de komende jaren aanvullend nodig is en we beschrijven de kans- en 

risicomarkten. Hiermee geven we kwantitatief en kwalitatief richting aan de te ontwikkelen 

woningbouwprojecten in de dorpen van onze gemeente. 
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Figuur 1 Aantal inwoners en huishoudens, bron 
CBS en Progneff 2015 
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Wat betreft de toekomstverwachtingen met betrekking tot de woningmarkt kunnen we 

een aantal voorzichtige conclusies trekken
2
: 

 Er is sprake van spanning tussen de ouder 

wordende populatie en de bestaande 

woningvoorraad die vooral uit gezinswoningen 

bestaat. Gelet op de zeer beperkte 

verhuisgeneigdheid bestaat de opgave vooral 

uit aanpassen van die voorraad voor mensen 

met een beperking. 

 Er is sprake van een aantal kritische 

marktsegmenten dat gelet op de 

woningbehoefteontwikkeling risico loopt qua 

afzetbaarheid (gezinswoningen, met name 

hoek- en vrijstaande woningen). De markt voor 

appartementen is bijzonder kritisch. Kwaliteit is 

cruciaal, waarbij met name de locatie 

(nabijheid van dagelijkse voorzieningen en 

openbaar vervoer) van doorslaggevend belang 

lijkt. 

 Wat betreft de sociale huursector stellen we 

voorzichtig dat de voorraad niet hoeft te 

worden uitgebreid. Het aantal is redelijk op 

orde, de ontwikkeling die we zien in aantal reacties op vrijkomende huurwoningen is 

vrij stabiel. Met het realiseren van een gevarieerd en goed gefaseerd 

nieuwbouwprogramma verwachten we dat er ook enige doorstroming uit de 

huursector ontstaat, waardoor er woningen beschikbaar komen voor nieuwe huurders 

(met name kleine huishoudens). De opgave zit met name in ruimte voor vernieuwing 

van de voorraad door een goed strategisch voorraadbeleid van Destion. 

 Daarnaast ligt er een aantal kansen:  

- appartementen met lift en gelijkvloerse (senioren)woningen op goede locaties 

nabij voorzieningen; 
- een (latente) vraag naar  ‘vernieuwende’ woonvormen (patio’s, bungalows, 

hofjes); 
- (collectief)particulier opdrachtgeverschap; 
- een aantal exclusieve en gebiedseigen woonmilieus (kleinschalig, met respect 

voor het landschap, duurzaam, zelfvoorzienend qua energiebehoefte. Denk aan 

‘landgoederenconcept’, boerderijwonen, waterwonen); 
- woningen voor starters in de dorpen

3
 

- een beperkt aantal onderscheidende, kleinschalige en gebiedsvriendelijke 

woonzorgvormen, ‘zorg op een menselijke maat‘.  

                                                           
2
 Bron: Woningbehoefte Noord Limburg 2016 (SAMR). 

3
 Een waarschuwing is hier wel op z’n plaats: vaak wordt gesteld dat er behoefte is aan woningen voor starters, 

terwijl het zeer de vraag is of dit zich ook uit een behoefte aan nieuwe woningen. De potenties van de 
bestaande woningvoorraad moeten hierbij worden betrokken (inclusief bijvoorbeeld verkoop van sociale 
huurwoningen). 

Wat doen de ouderen...? 

De woonvraag van ouderen neemt een 

cruciale positie in in het woonbeleid. 

Blijven ouderen meer thuis wonen en 

wordt dat gestimuleerd of is er een 

steeds manifestere behoefte aan 

andere woonvormen? In het onderzoek 

van SAMR wordt geconstateerd dat er 

wel degelijk een behoefte bestaat aan 

woonvormen die beter aansluiten op de 

levensfase: een vraag naar 

huurwoningen, voornamelijk voor 

ouderen, die in de plancapaciteit niet 

beschikbaar is. Echter, tegelijkertijd is 

helder dat ouderen een relatief lage 

verhuisgeneigdheid hebben (hoe ouder, 

hoe honkvaster). Ook tijdens het 

Woonplatform en de bijeenkomst met 

de Dorpsraden is dit door diverse 

partijen beaamd.  
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 Voorts zien wij een belangrijke opgave voor investeringen in de bestaande woning-

voorraad (verduurzaming in energetisch opzicht en met het oog op levensloop-

bestendigheid, zie hoofdstuk 5). 

 

Op basis van deze analyses kunnen we constateren dat er een belangrijke opgave ligt in 

het aanpassen van de nieuwbouwprogrammering in zowel kwantitatief als kwalitatief 

opzicht. 

 

4.2. Wat willen we bereiken: de doelstellingen 
Wij willen voldoende keuzemogelijkheden voor woningzoekende huishoudens nu en in de 

toekomst. Daarbinnen willen we voldoende keuzemogelijkheden voor mensen in de 

verschillende inkomensklassen, van laag tot hoog. 

 

4.2.1. Kwantitatieve opgave: de aantallen 

Voor de kwantitatieve woningbouwopgave gaan wij uit van de huidige behoefteprognoses 

conform Progneff 2015. Daarmee houden wij rekening in onze ambitie van het bouwpro-

gramma. Wij waken daarbij voor een overvoering van de woningmarkt, die immers ten 

koste kan gaan van bijvoorbeeld de afzetbaarheid en prijsontwikkeling van koopwoningen 

in de bestaande voorraad. Het is zaak om de productie goed over de tijd te faseren, 

vraaggericht te ontwikkelen en de markt goed te 

monitoren. Op deze manier zetten we de 

bouwcapaciteit kwantitatief én kwalitatief zo goed 

mogelijk in, mét oog voor de risico’s die het voor 

de bestaande woningvoorraad mogelijk heeft.   

 

Voor de kwantitatieve opgave op het gebied van 

woningbouw gaan wij uit van het volgende: 

 Wij gaan voor de periode 2015-2030 uit van 

een uitbreidingsbehoefte binnen de 

bandbreedte van 170-250 woningen. De 

autonome groei van de woningbehoefte is op 

basis van de in deze paragraaf bedoelde 

prognose  170, maar geheel exact is dat niet 

te bepalen. Wij nemen dan ook als 

bandbreedte 170-200 woningen. Hier tellen 

we de 50 Ruimte-voor-Ruimte-woningen, die 

door het college van Gedeputeerde Staten 

van Limburg als additioneel worden 

beschouwd, nog bij op. Op dit moment lijkt de 

woningmarkt bovendien wat aan te trekken 

(zie kader).
4
 Bovendien willen we een 

ontwikkeling van excellent wonen (Maaspark 

Well en Bleijenbeek) mogelijk maken (opgave 

                                                           
4
 In de jaren 2015 en 2016 zijn al woningen binnen deze bandbreedte gerealiseerd. 

Recente cijfers van de NVM tonen 

aan dat: 

 het aantal verkochte woningen 

toeneemt; 

 de transactieprijs een lichte 

stijging vertoont; 

 de tijd dat de woningen te koop 

staan korter wordt; 

 de vraagprijs en de 

daadwerkelijke transactieprijs 

naar elkaar toe kruipen. 

Een recente landelijke trendanalyse 

van de huursector door de Rabobank 

classificeert de gemeente Bergen als 

“Zeer Kansarm”  voor de huurwoning-

markt (gemeenten Gennep en Mook 

en Middelaar zijn “Kansarm”). Dit 

neemt niet weg dat met maatwerk wel 

degelijk voorzien kan worden in 

passende woonruimte voor specifieke 

doelgroepen zoals ouderen.  

 

Bron: cijfers uit presentatie Peelrand 

Makelaardij tijdens Woonplatform 1 mei 

2017 
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uit de Strategische Regiovisie). We zien dit als een plus bovenop wat we aan 

nieuwbouwwoningen kunnen realiseren voor de reguliere huishoudensontwikkeling 

(zie ook pagina 18, kwalitatieve opgave). 

 De gemeenteraad heeft op 17 april 2017  besloten de gehele zachte planvoorraad 

(circa 190 woningen) te schrappen, onder voorwaarde dat er een contingent van 

minimaal 100 woningen komt voor het op korte termijn honoreren van kansrijke, 

kwalitatief goede initiatieven. Wij willen dit verder uitwerken door: 

- een kwalitatief afwegingskader voor bouwplannen op te stellen (zie hieronder); 

- alle initiatieven die er nu liggen (hard en zacht) te toetsen aan de aspecten van 

dit afwegingskader; 

- aldus te komen tot een indeling van 

alle plannen in groene plannen 

(goede score, snel realiseren, 

eventueel met kwantitatieve/ 

kwalitatieve bijstelling), oranje 

plannen (plannen die niet direct in 

ontwikkeling genomen worden maar 

die wens er op termijn wel ligt. 

Strategie: faseren, kwantitatief/ 

kwalitatief bijstellen) en rode plannen 

(geheel schrappen). Hiermee creëren 

we tevens voorzienbaarheid. 

Deze exercitie moet leiden tot een 

kwantitatief en kwalitatief bijgestelde 

plancapaciteit, binnen de boven-

genoemde marge.  

 De 100 woningen die de raad heeft 

aangewezen voor nieuwe initiatieven zijn 

onderdeel van de bovengenoemde 

bandbreedte. Deze 100 woningen willen 

we versneld realiseren in de periode t/m 

2020.   

 In onze gemeente is sprake van een 

verborgen plancapaciteit in bestem-

mingsplannen (er is planologisch ruimte 

in bestemmingsplannen voor realiseren 

van nieuwe woningen). Hier wordt op 

zich nauwelijks gebruikt van gemaakt, 

maar de mogelijkheid is er wel. Wij gaan 

een actief beleid voeren om een grens te 

stellen aan die planologische ruimte. We werken aan een plan van aanpak gericht op 

het instellen van een termijn waarbinnen van deze juridische mogelijkheid gebruik 

mag worden gemaakt (daarna komt die te vervallen). We creëren hiermee 

voorzienbaarheid waardoor dit schrappen juridisch mogelijk wordt zonder recht op 

planschade. 

 

 

Planreductie, met flexibiliteit! 

Niemand kan de toekomst exact voorspellen. Wel is 

helder, dat we met het bouwen van veel woningen 

de negatieve bevolkingsontwikkeling niet zullen 

keren (risico van waardedaling, leegstand). 

Kansen voor een aantrekkelijker gemeente en regio 

liggen er alleen als er een bredere aanpak komt (niet 

alleen woningen bouwen, niet alleen op gemeentelijk 

schaalniveau). De Strategische Regiovisie uit 2010 

biedt hiervoor aanknopingspunten.  

Dit kan leiden tot een vergroting van de kwaliteit van 

de woon- en leefomgeving van onze gemeente en 

regio, en dus een grotere aantrekkingskracht op 

mensen van buiten onze gemeente. Dit kan 

uiteindelijk leiden tot een grotere woningbehoefte 

dan nu verondersteld wordt. Die ruimte willen we 

pakken, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde 

dat: 

 we daadwerkelijk werk maken van de uitvoering 

van de regiovisie en aantoonbare resultaten 

boeken. Dat wil in ieder geval zeggen: uitvoeren 

3 basisprogramma’s (Verbindingen en 

netwerken, Ruimtelijke kwaliteit en Veiligheid) 

en 2 sleutelprojecten (N271 en Ontwikkeling 

Maasdal); 

 er geen negatieve waardeontwikkeling van het 

vastgoed plaatsvindt; 

 de leegstand in de woningvoorraad niet 

toeneemt; 

 het niet ten koste gaat van de woningmarkt in 

de ons omringende gemeenten. 
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4.2.2. Kwalitatieve opgave: welke woningen 

Met het oog op de kansrijke segmenten uit de analyses zetten wij in op: 

 een evenwichtige woningvoorraad in de dorpen; 

 een mix aan woningtypes in huur en koop, met het accent op woningen voor kleine 

huishoudens (wel met voldoende ruimte!) en woningen die geschikt of eenvoudig 

geschikt te maken zijn voor mensen met een beperking; 

 met betrekking tot de prijsklassen stellen wij ons flexibel op. Grenzen zijn immers 

altijd arbitrair. Een voorbeeld: als duurzame woningen worden gerealiseerd, zullen de 

vaste lasten voor de bewoners dalen. Een hogere bovengrens voor goedkope 

woningen is in dat geval acceptabel; 

 appartementen met lift en seniorenwoningen (centrumlocaties nabij voorzieningen); 

 multiwoningen
5
; 

 zo optimaal mogelijk vasthouden van jongeren in de kernen; 

 woningen voor starters op de koopmarkt, met name beschikbaar krijgen door 

doorstroming in bestaande voorraad, mogelijk verkoop huurwoningen; 

 nieuwbouw van betaalbare woningen voor starters. Dit willen we faciliteren, mits dit 

qua prijs-kwaliteitsverhouding door de markt gerealiseerd kan worden; 

 kleinschalige, vernieuwende woonconcepten. We willen niet alleen meer van hetzelf-

de, dus zoeken wij ook een aantal kansrijke niches op. Wij denken bijvoorbeeld aan: 

collectief of particulier opdrachtgeverschap, bijzondere kleinschalige woonzorgvor-

men, collectieve woonvormen voor jongeren/starters en ouderen, flexibele of tijdelijke 

woonvormen, wonen in een hofje. We kijken daarbij ook naar de potentie van 

bestaand vastgoed, waaronder vrijkomende agrarische bebouwing. Hierbij is steeds 

van belang dat in nauwe, vroegtijdige samenspraak met de potentiële doelgroep 

wordt ontwikkeld (opgave voor initiatiefnemers c.q. ontwikkelaars); 

 sloop/nieuwbouw: daarbij bieden we ruimte voor vervangende nieuwbouw mits 

passend binnen de kwalitatieve opgaven. We gaan niet per definitie uit van 1-op-1 

terugbouwen van gesloopte woningen: kwalitatieve impuls staat voorop; 

 in de huursector gaan wij vooralsnog niet uit van een vastgesteld percentage in de 

nieuwbouw. De nieuwbouwproductie hangt nauw samen met de verkoop van 

                                                           
5
 Een multiwoning is voor meerdere doelgroepen geschikt is. De plattegrond bestaat uit woonkamer, keuken, 

badkamer en slaapkamer op de begane grond. Op de verdieping bevindt zich nog een multifunctionele, vrij 
indeelbare ruimte. Deze kan gebruikt worden als opslag, hobbykamer of tweede slaapkamer. Dit maakt de 
multiwoning geschikt voor de huisvesting van senioren, maar ook jongere een- en twee persoonshuishoudens 
en kleine gezinnen kunnen hier prima wonen. 

Resumé kwantitatieve programmering 2015-2030 

 Speelruimte 170-250 woningen (netto-uitbreiding, dus minus eventuele sloop) 

 Eerste planreductie gericht op regionale afspraak (40% van de overmaat) 

 Toetsing harde en zachte plannen aan de hand van een kwalitatief afwegingskader 

 Aan de hand daarvan indeling in groene, oranje en rode plannen 

 Aan de hand daarvan plannen kwantitatief en/of kwalitatief bijstellen en gesprek met 

initiatiefnemers aangaan 

 Kansen voor hogere productie pakken, onder uitdrukkelijke voorwaarden (voortvarende 

uitvoering Strategische Regiovisie, geen negatieve waardeontwikkeling vastgoed, geen 

toenemende leegstand, geen ‘kannibalisering’ op buurgemeenten). 
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huurwoningen en eventuele sloop en vervangende nieuwbouw. In de 

prestatieafspraken met Destion wordt de compensatie van verkoop en sloop met een 

nieuwbouwcontingent concreet uitgewerkt; 

 uitleggebieden: excellent wonen, exclusieve segment waarbij eisen worden gesteld 

aan de landschappelijke inpassing en de openbare toegankelijkheid (‘landgoederen-

concept’ staat hiervoor model, maar ook boerderijwonen of waterwonen behoren tot 

de regionale kwaliteiten). In Bergen gaat het concreet om: 

- excellent wonen in het buitengebied in vrijkomende agrarische bebouwing 

(voormalige agrarische bedrijfswoningen en karakteristieke bebouwing die 

voorheen behoorde tot een agrarisch bedrijf); 

- het realiseren van een beperkt aantal luxe woningen in het gebied Maaspark 

Well; 

- het realiseren van exclusieve woonlocaties op landgoed Bleijenbeek. 

 

Deze elementen zijn verwerkt in het volgende afwegingskader, dat we hanteren voor de 

scan van woningbouwplannen. 

Het kwalitatief afwegingskader 

 

Kwaliteit en marktvraag:  

 Passend binnen regionale en lokale kwalitatieve woningbehoefte (zie paragraaf  4.2.2.).  

 Prioriteit bij versterken dragende structuur centrumdorpen.  

 Kwaliteit locatie: inbreiding voor uitbreiding, verbetering ruimtelijke kwaliteit van belang 

(onder andere herbestemmingsmogelijkheden, invulling ‘rotte plekken’, bijdrage aan 

gevarieerde wijkopbouw).  

 Kwaliteit woning: levensloopbestendigheid, duurzaamheid, excellente woonmilieus, 

flexibele bouw, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, consumentgericht ontwikkelen, 

oprichten coöperatie en hergebruik monument levert pluspunten op, bijzondere 

doelgroepen.  

 

Juridisch/ruimtelijk: wat is de status van het plan  

 Bestemmingsplan onherroepelijk (harde plannen die binnen 2 jaar niet tot uitvoering 

worden gebracht, worden heroverwogen).  

 Is er voor het project sprake van een overeenkomst?  

 Ruimtelijke consequenties (b.v.: infrastructuur is reeds aangelegd voor volledig plan. 

 Gronden van gemeente of van particulier (grond van gemeente is gemeenschapsgeld, 

scoort hoger dan particulier). 

 Grond is al bouwrijp gemaakt. 

 

Financieel: wat zijn de financiële mogelijkheden en consequenties.  

 Hoogte van de boekwaarde.  

 Hoogte van eventuele planschade.  

 Resultaat op de grondexploitatie op basis van huidig programma en fasering: realistisch?  

 

Het resultaat van het afwegingskader is een waardering van de woningbouwlocaties De score 

kan aanleiding zijn om bepaalde projecten in prioriteit naar voren te halen, de kwantitatieve of 

kwalitatieve invulling van een project bij te stellen of een project te schrappen en waar nodig af 

te boeken of een voorziening te nemen. Het afwegingskader is hierin echter niet geheel 

doorslaggevend. Zo kan een plan dat slechter scoort in de locatiescan toch worden ontwikkeld, 

omdat het bijvoorbeeld een cruciale rol speelt in de herstructurering van een wijk. 
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Behoefte in de kernen 

Voor de opgave in de kernen hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 Geen enkele kern gaat op slot. In iedere kern is een zekere dynamiek in nieuwbouw 

en aanpassing van de woningvoorraad noodzakelijk. 

 De Dorpsraden willen aandacht voor starters en senioren. De nieuwbouw kan hierin 

voorzien, maar met name voor starters/jongeren kan de verkoop van sociale huur-

woningen interessant zijn (zie hiervoor). 

 

Bestaande voorraad, voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit 

Nieuwbouw is vanzelfsprekend van belang. Maar we moeten niet vergeten dat een groot 

deel van de woningvoorraad die we in 2030 hebben er nu al staat. En die voorraad heeft 

veel potentie. Transformatie van de voorraad is van belang. Deze kan bestaan uit 

verschillende elementen: 

 Aanpassingen van woningen met het oog op levensloopbestendigheid. 

 Investeringen in verduurzaming in energetisch opzicht. 

 Verkoop van huurwoningen kan voorzien in de noodzakelijke transformatie van de 

sociale huurvoorraad (minder eengezinswoningen, vervangende nieuwbouw van 

multiwoningen) en in de behoefte aan koopwoningen onder starters/jongeren. 

Voorwaarde is wel dat verkoop van huurwoningen mogelijk toekomstige 

herstructurering niet in de weg staat. Deze afweging moet vooraf aandacht krijgen. 

 Hoewel in het kader van de Structuurvisie is gesteld, dat in de gemeente Bergen 

geen sprake is van een grote herstructureringsopgave, sluiten we een ingrijpender 

transformatie van mogelijk kwetsbare wijken en buurten op termijn niet op voorhand  

uit. Het is zaak de vinger aan de pols te houden, door gerichte monitoring van de 

leefbaarheid in combinatie met wijk-/dorpsschouwen. 

 Voorts willen we voorkomen wat regio’s als Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg 

voor de nodige uitdagingen stelt: de problematiek van de goedkope en kwalitatief 

slechte koopwoning. We willen voorkomen dat hier overaanbod gaat ontstaan. In 

essentie is het een waardeprobleem. Vanuit dit perspectief is het op langere termijn 

mogelijk interessant te studeren op de contouren van een ‘revolverend’ fonds,  

transformatiefonds c.q. statiegeldregeling. Voor elke nieuwbouwwoning wordt een 

deel van het rendement gestort in een fonds
6
. Dat kan worden aangevuld met 

middelen van andere partijen. Met de middelen uit dat fonds kunnen in de toekomst 

de slechtste en goedkoopste woningen van de markt worden gehaald. 

 

Een andere ontwikkeling die nauw verbonden is met wonen, is het op peil houden van 

het voorzieningenniveau. De Strategische Regiovisie heeft hierover een aantal belang-

rijke opmerkingen gemaakt. De afname van de maatschappelijke voorzieningen en de 

detailhandel in de kleinere kernen die de afgelopen decennia, ondanks ander beleid, is 

opgetreden zal verder doorzetten. De keuze voor het bundelen en concentreren van 

voorzieningen in de hoofdkernen van de regio Maasduinen Mook, Gennep en Nieuw-

Bergen moet er voor zorgen dat goede, hoogwaardige voorzieningen gehandhaafd 

blijven. Voor de kleinere kernen moet voorzien worden in de bereikbaarheid van de 

basisvoorzieningen, zoals basisonderwijs, huisartsenhulp en de dagelijks levensbehoef-

                                                           
6
 Aangezien de opbrengstpotentie in de gemeente Bergen beperkt zal zijn, zal gezocht moeten worden naar 

alternatieven voor de vulling van het fonds. 
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ten. Daarnaast willen we in ieder dorp een voorziening voor ontmoeting. Hier wordt op dit 

moment reeds in voorzien door middel van de zogenaamde ‘huiskamers’.  

 

Naast de koppeling van wonen en welzijn speelt de ruimtelijke kwaliteit bij de leefbaar-

heid een grote rol. Het is primair nodig om de centra van de hoofdkernen een kwaliteits-

impuls te geven, zodat de centra aantrekkelijk zijn om te wonen, de toeristen te bekoren 

en om de voorzieningen te binden. Bij de kleinere kernen zal het vergroten van de ruim-

telijke kwaliteit vooral gezocht moeten worden in een hogere kwaliteit van de openbare 

ruimte. Zoals we in ons collegeprogramma hebben verwoord, zullen bewoners worden 

gestimuleerd mee te doen en betrokken te zijn bij hun omgeving. De burger is verant-

woordelijk voor de leefbaarheid in het dorp (mensen maken zelf een leefbaar dorp). 

Aandachtspunt daarbij is tevens het onderhoud van tuinen (laat soms te wensen over, en 

gaat ten koste van de ruimtelijke kwaliteit). De Dorpsraden kunnen hierbij een trekkende 

rol vervullen.  

4.2.3. Doelgroepen 

We willen keuzemogelijkheden bieden voor alle huishoudens in onze gemeente. Wij 

beseffen, dat een aantal doelgroepen kwetsbaar is op de woningmarkt en zonder extra 

aandacht moeilijk zelfstandig aan geschikte woningen kan komen.  Wij willen daar samen 

met de gemeenschap en onze partners verantwoordelijkheid voor nemen. 

 

Lagere inkomensgroepen 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor mensen met een laag inkomen is 

een belangrijk thema. Destion lijkt in grote lijnen over voldoende sociale huurwoningen te 

beschikken en wijzen de huurwoningen ook toe conform de landelijke regelgeving 

(Passend Toewijzen). Wel kan in de kwalitatieve samenstelling nog een slag gemaakt 

worden richting meer geschikte woningen voor kleine huishoudens, waaronder ouderen. 

 Het aantal sociale huurwoningen kan naar huidig inzicht op de lange termijn 

maximaal gelijk blijven of licht dalen (onder voorwaarde dat slaagkansen op peil 

blijven). 

 Wij zien een belangrijke opgave voor vernieuwing van de voorraad (meer multiwonin-

gen, geschikt voor kleine huishoudens jong en oud, minder eengezinswoningen). De 

huidige voornemens zoals die in de prestatieafspraken zijn opgenomen, kunnen 

worden voortgezet (218 sociale huurwoningen worden op termijn verkocht mits dit 

toekomstige herstructurering niet belemmert, gelabeld voor de sociale koop). De 

woningen worden aangeboden volgens de constructie “Slimmer kopen” met kortingen 

tot 30%. Daarmee wordt onder andere voorzien in de woningbehoefte van starters en 

overige woningzoekenden die qua inkomen niet in aanmerking komen voor een 

sociale huurwoning maar ook geen hypotheek voor een duurdere koopwoning 

kunnen krijgen. 

 Door goede monitoring van slaagkansen houden we gezamenlijk zicht op de ontwik-

kelingen aan vraag- en aanbodzijde en schakelen we bij wanneer nodig. 

 Binnen deze kaders streven we naar een dynamische benadering van de voorraad 

sociale huurwoningen, die kan groeien zodra de noodzaak er is, met ruimte voor 

bijvoorbeeld verkoop van sociale huurwoningen.    
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Middeninkomens 

Wij zien een beperkte (kritische) marktruimte voor huurwoningen in de vrije sector. Wij 

dagen in eerste instantie marktpartijen uit hier kleinschalige plannen voor te ontwikkelen, 

in nauwe samenspraak met de doelgroep.  

 

Vergunninghouders 

In 2016 was sprake van een sterke toename van het aantal vluchtelingen in Nederland. 

Dit heeft geleid tot een hogere taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. 

In de gemeente Bergen zijn we er steeds in geslaagd de taakstelling te halen. Wij willen 

blijven voorzien in de huisvestingstaakstelling onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit 

niet ten koste gaat van de slaagkansen en wachttijd van overige woningzoekenden. 

Destion zet zich maximaal in om in de taakstelling te voorzien. Tot nu toe is dat succes-

vol. Samen met de corporatie zorgen wij ervoor dat we voorzien in de taakstelling op de 

hiervoor bestemde ijkpunten (januari respectievelijk juli).   

 

Starters/jongere huishoudens 

Starters (met name jongere huishoudens) hebben een kwetsbare positie op de woning-

markt, mede door het doorgaans lagere inkomen en de korte inschrijfduur voor sociale 

huurwoningen. Een deel van deze doelgroep verlaat de gemeente vanwege de 

verlokkingen van de grote stad. Maar een deel wil in het eigen dorp blijven wonen. 

Bovendien vermoeden wij, dat extra inzet en aandacht voor aanbod (mogelijkheden van 

huisvesting, ook vernieuwende vormen) extra vraag onder jongeren kan oproepen. Van 

belang is dat de woningen betaalbaar zijn in de huursegment tussen € 400,- en € 500,- 

per maand en het goedkopere koopsegment. 

Voor deze doelgroep zetten we in op: 

 het toevoegen van multiwoningen in de sociale huursector;  

 het in stand houden van de voorraad passende, goedkopere huurwoningen; 

 afspraken met Destion over verkoop van huurwoningen; 

 continuering van de Starterslening voor bestaande koopwoningen en voor een aantal 

in uitvoering zijnde nieuwbouwprojecten waarvoor dit reeds is toegezegd; 

 een verkenning van alternatieve woonvormen, waarbij we de Dorpsraden uitdagen 

een potentiële doelgroep bij elkaar te krijgen (al dan niet tijdelijke splitsing van 

woningen in kleine appartementen, tijdelijke woningbouw voor 1-persoonshuishou-

dens, kleinschalig woningbouwproject met betaalbare huurwoningen, kleinschalig 

cpo-project, studio’s, groepswonen).  

Actieve communicatie, promotie en betrokkenheid van de doelgroep is daarbij van belang 

(meer laten zien welke huisvestingsmogelijkheden er zijn). 

 

Ouderen en zorgbehoevenden 

Ook een deel van de ouderen heeft een kwetsbare positie op de woningmarkt. Soms 

vanwege het lage inkomen, soms vanwege beperkingen waarmee ze met het ouder 

worden te maken hebben. Veel ouderen geven aan te willen verhuizen naar een woning 

die geschikt is in geval van optredende beperkingen. Maar er zijn veel praktische, 

emotionele en financiële belemmeringen waardoor de daadwerkelijk verhuizing uitblijft. 

Specifieke aandacht voor deze doelgroep is nodig. In de sociale huursector zetten we in 

op transformatie van de voorraad naar minder eengezinswoningen en meer multiwonin-

gen. In de koopsector zetten we in op stimuleren van aanpassingen in de bestaande 
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woningvoorraad en verschuiving in de woningbouwprogrammering van eengezinswonin-

gen naar een breder palet aan woonvormen die tevens geschikt zijn voor mensen met 

lichte beperkingen.  

 

Arbeidsmigranten 

In de regionale Structuurvisie is uitgebreid ingegaan op de huisvesting van arbeids-

migranten. Recent is duidelijk geworden dat de huisvestingssituatie voor arbeidsmigran-

ten problematisch is. Dit wordt verder op regionaal niveau opgepakt. Waar nodig nemen 

wij daarbij onze verantwoordelijkheid. Wij hebben daarbij ook oog voor de kansen die dit 

met zich meebrengt.  

 

4.3. Wat gaan we doen 
Om op termijn over voldoende en juiste woningen te beschikken, gaan we verschillende 

sporen volgen. 

 Voor de periode 2015-2030 hanteren we een bandbreedte voor de toename van de 

woningvoorraad van 170-250 woningen. 

 We nemen het initiatief om de uitvoering van de Strategische Regiovisie te 

intensiveren. In gezamenlijke afstemming met onze buurgemeenten geven we verder 

uitvoering aan in ieder geval de 

sleutelprojecten N271 en Ontwikkeling 

Maasdal. 

 We leggen de harde en zachte 

plancapaciteit langs de kwalitatieve 

meetlat. Daar waar wenselijk kan dit 

leiden tot een herprogrammering, 

fasering, dosering of schrappen van 

plannen. We communiceren de 

werkwijze rond het afwegingskader 

vooraf met initiatiefnemers. Hiervoor 

passen wij onze standaardprocedure 

met betrekking tot principeverzoeken 

aan. 

 We stellen een plan van aanpak op voor 

de verborgen plancapaciteit. 

 We monitoren een aantal belangrijke 

indicatoren (regionale monitor, 

waaronder leegstand, 

waardeontwikkeling vastgoed, transactieprijzen, slaagkansen huursector). De 

resultaten hiervan wegen mee in keuzes met betrekking tot aantallen, bouwtempo en 

kwalitatieve programmering. 

 2-Jaarlijks voeren wij een herijking uit van ons woningbouwprogramma. We kijken of 

we extra ruimte binnen de bandbreedte kunnen creëren voor nieuwe initiatieven. 

 We maken prestatieafspraken met Destion en de huurdersorganisatie over in ieder 

geval nieuwbouw (kwantiteit en kwaliteit), verkoop van huurwoningen, 

betaalbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en monitoring. 

Werkwijze bouwprogrammering, 5 

uitgangspunten 

 Kwantiteit: marge 2015-2030 170-250 

woningen erbij. 

 Kwaliteit: we leggen alle 

planvoornemens langs de kwalitatieve 

meetlat. 

 We zetten een stop op de verborgen 

plancapaciteit in bestemmingsplannen 

(voorzienbaarheid creëren). 

 Ook kleine plannen voor 1 of 2 

woningen tellen mee in de 

programmering. 

 Plannen op grond van de gemeente 

gaan in principe voor 

(gemeenschapsgeld: de opbrengsten 

worden geherinvesteerd in de kwaliteit 

en leefbaarheid van de dorpen). 
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 We continueren de Starterslening en maken die van toepassing op bestaande 

koopwoningen, alsmede voor een aantal in uitvoering zijnde nieuwbouwprojecten 

waarvoor dit reeds is toegezegd. Zo sturen wij aan op een optimale doorstroming. 

 We verkennen de mogelijkheid van het realiseren van (alternatieve) woonvormen in 

de dorpen voor jongeren (ook in de bestaande voorraad), waarbij we de Dorpsraden 

uitdagen de (potentiële) doelgroep bij elkaar te krijgen.  

 We verkennen op welke wijze wij het wonen in de dorpen van onze gemeente 

kunnen promoten (gebiedspromotie, regiobranding). 

 Bij de bovengenoemde monitor brengen we tevens indicatoren in beeld die iets 

zeggen over de leefbaarheid van wijken en dorpen. Zo houden we de vinger aan de 

pols en houden we zicht op een eventuele negatieve spiraal waar wijken of dorpen in 

terecht kunnen komen. 

 We nemen het initiatief om de woningbehoefte in de dorpen kwantitatief en kwalitatief 

op een goede manier in beeld te brengen (objectief, op gelijke wijze voor ieder dorp). 

 We gaan in gesprek met de Dorpsraden over de kwaliteit van de dorpen, wijken en 

buurten. Daarbij bespreken wij op welke wijze de participatie van de inwoners 

vergroot kan worden. Hiermee houden wij zicht op de woon- en leefkwaliteit van de 

wijken en dorpen en bevorderen wij de betrokkenheid en de eigen 

verantwoordelijkheid van de inwoners daarbij. 

 

4.4. Wat verwachten we van onze partners: de uitdaging 
 

De corporatie(s) 

Van de corporatie(s) verwachten wij:  

 dat zij een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals verwoord in dit hoofdstuk. Dit 

doen ze door middel van het jaarlijkse bod op de woningvoorraad in het kader van de 

prestatieafspraken (verkoop, sloop, nieuwbouw), betaalbaarheid en kwaliteit van 

sociale huurwoningen. 

 dat zij werken aan een omvorming van de sociale huurvoorraad in de gemeente 

(door nieuwbouw, herstructurering, verkoop van huurwoningen, et cetera). 

Ingespeeld moet worden op de toenemende behoefte aan woningen voor kleine 

huishoudens met een huurprijs onder de aftoppingsgrens en de behoefte aan 

levensloopbestendige woningen. Wij dagen de corporaties uit om te participeren in 

pilots voor vernieuwende woonvormen. 

 

De marktpartijen 

Wij brengen onze wensen en ambities in bij de verschillende projecten van partijen. Van 

de marktpartijen verwachten wij dat zij hiermee optimaal rekening houden. Van projecten 

waarbij de kwantiteit en kwaliteit aanpassing behoeft, verwachten wij een constructieve 

houding van de ontwikkelaars. Daarbij zien wij middeninkomens die niet in aanmerking 

komen voor een sociale huurwoning nadrukkelijk als potentiële doelgroep, ook in de vrije-

sectorhuur. Wij dagen marktpartijen, beleggers en eventueel in tweede instantie 

corporaties uit in te spelen op deze behoefte. Tevens verwachten wij creatieve en 

innovatieve concepten die aansluiten bij de markt nu én op termijn. Wij dagen de 

marktpartijen uit om initiatieven in nauwe samenspraak met de potentiële doelgroepen uit 
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te werken. Daarbij verwachten wij dat ze verder gaan dan de gebruikelijke 

meerwerkopties binnen seriematige bouw (consument- en vraaggericht ontwikkelen).  

 

De inwoners 

Wij dagen de inwoners van de gemeente Bergen uit hun wensen en ideeën kenbaar te 

maken en actief te participeren in consumentgerichte projectontwikkeling. Een stap 

verder is collectief particulier opdrachtgeverschap. Wij bieden ruimte hiervoor en 

faciliteren groepen initiatiefnemers. Ook dagen wij de inwoners van onze wijken en 

dorpen uit actief te participeren in de schouwen (de inwoners als samenwerkingspartners 

en mede-uitvoerders). De Dorpsraden hebben hierin een belangrijke spilfunctie. We 

geven de Dorpsraden en de inwoners van de dorpen een cruciale rol bij het in stand 

houden en verbeteren van de leefbaarheid. 
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5. Kwaliteit woon- leefomgeving: wonen-welzijn-zorg en 
duurzaamheid 

 

5.1. Wonen-welzijn-zorg 

5.1.1. Welke ontwikkelingen zien we? 

 

Een ouder wordende bevolking, de mythe van de verhuizende senior… 

Ook in de gemeente Bergen neemt het aantal 

ouderen toe en worden mensen steeds ouder. Als we 

verder doorkijken naar 2050, dan zien we dat met 

name de 75-85-jarigen en het aantal 85-plussers 

zeer sterk toenemen. Het aantal mensen met fysieke 

beperkingen neemt door de vergrijzing toe, alsmede 

het aantal mensen dat te maken krijgt met dementie.  

Maar dat wil nog niet zeggen dat er een even grote 

behoefte is aan voor senioren geschikte woningen. 

Een aantal relativeringen is op zijn plaats: 

 Senioren geven in onderzoeken vrij massaal aan 

te willen verhuizen. Maar ze doen het in de 

praktijk niet of nauwelijks. De nieuwe senior is 

niet gauw geneigd het huidige wooncomfort op te 

geven en te verhuizen naar een kleinere, maar 

vaak ook duurdere woning. De huidige 

koopwoning is geheel of gedeeltelijk afbetaald. En indien iemand al jaren naar 

tevredenheid in een huurwoning woont, dan zijn de maandelijkse woonlasten door de 

gereguleerde en gematigde huurverhogingen relatief laag. Een stap naar een andere 

woning levert dan al snel fors hogere woonlasten op. 

 Daarnaast zijn de mobiliteitsbeperkingen van senioren vaak minder dan veronder- 

steld: de meeste senioren redden zich tot op hoge leeftijd goed in de huidige woning, 

ook als fysieke beperkingen zich aandienen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. 

Er is daarom veel meer sprake van een aanpassingsopgave dan van een nieuw-

bouwopgave. Temeer daar woningen die volgens het huidige Bouwbesluit worden 
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Figuur 2: Ontwikkeling aantal mensen met 
fysieke beperkingen 2013 - 2030 

Om de centrale doelstelling te bereiken, is het van belang om over voldoende en de juiste 

woningen te beschikken. Dat hebben we in het vorige hoofdstuk uitgewerkt. 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op twee thema’s die eveneens cruciaal zijn voor een goed 

woonbeleid: wonen-welzijn-zorg en duurzaamheid. Deze zijn mede bepalend voor de kwaliteit 

van de woon- en leefomgeving nu en in de toekomst. Uit de regionale Structuurvisie, de 

gevoerde analyses en de gesprekken die we met belanghouders hebben gevoerd, komt een 

aantal belangrijke thema’s met betrekking tot die kwaliteit naar voren. We vatten de kwaliteit 

van woon- en leefomgeving samen in de thema’s wonen-welzijn-zorg, duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit is in hoofdstuk 4 al aan de orde geweest. In dit 

hoofdstuk gaan we in op wonen-welzijn-zorg en duurzaamheid. 
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gebouwd voor een belangrijk deel al geschikt zijn voor bewoning door verschillende 

doelgroepen, ook met lichte beperkingen. 

 Bovendien blijkt uit onderzoek, dat het aantal mensen dat te maken krijgt met beper-

kingen weliswaar toeneemt, maar dat de 

groei met name zit bij lichte beperkingen 

(als beeld: gebruik wandelstok en rollator, 

zie figuur 2).  

 

Er verandert veel in de wereld van wonen en 

zorg. Senioren moeten zelf de aanpassing van 

hun koopwoning betalen, zelf hun mantelzorg 

regelen en zelf hun netwerk organiseren om 

eenzaamheid tegen te gaan. Wij houden er 

rekening mee dat het gedrag van senioren 

verandert als zij zich beter bewust worden van 

deze veranderingen. Mogelijk dat senioren dan 

wél preventief hun woning aanpassen of naar 

een meer geschikte woning verhuizen. Wij 

willen alert zijn op dergelijke trends en 

ontwikkelingen en deze waar mogelijk 

ondersteunen. 

 

Senioren willen doorgaans graag oud worden in 

hun eigen woning en dorp. Senioren die in staat 

zijn de regie over hun eigen leven te voeren 

kunnen in alle dorpen zelfstandig blijven wonen. 

Thuiszorgorganisaties kunnen overal relatief 

zware zorg leveren, ook in de kleinere dorpen 

en in het buitengebied. Zodra er behoefte 

ontstaat aan nachtzorg of onplanbare zorg 

wordt het lastiger. 

 

Kwetsbare inwoners tussen wal en schip... 

Voorts maken wij ons zorgen over de toename 

van kwetsbare inwoners met complexe, meer-

voudige ondersteuningsbehoefte. Door de grote 

veranderingen in het sociaal domein is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat hij/zij 

tijdig een passende woning kan betrekken, die past bij zijn of haar levensomstandighe-

den. Dit geldt met name voor de inwoners die onvoldoende regie hebben over het eigen 

leven om geheel zelfstandig te kunnen wonen in een reguliere woning (bijvoorbeeld 

verwarde personen zonder indicatie voor beschermd wonen, jongeren met meervoudige 

problemen die niet meer binnen de jeugdzorg terecht kunnen, mensen met een ernstige 

verstandelijke beperking, alleenstaande vrouwen met kinderen in de crisisopvang,  

kwetsbare ouderen die voorheen een indicatie kregen voor verblijf in een zorgcentrum.. 

Zij dreigen nu tussen wal en schip te vallen.  

 

 

Uit presentatie Zorggroep tijdens Woonplatform 

 

Ontwikkelingen 

 Beleidsmatige inzet op scheiden wonen en zorg.  

 Sluiting verzorgingshuize, wegvallen 

verzorgingsstaat.  

 Nieuwe beleidsmakers. 

 Nieuwe toetreders zorg, welzijn en wonen voor 

eenvoudigere zorgvrager. 

 Schrijnende gevallen: burgers die niet ziek 

genoeg zijn voor Wet langdurige zorg en dus  

zelf verantwoordelijk zijn voor huisvesting en 

zorg vanuit de Wmo.  

 Vermindering ontmoetingsruimten en 

centralisatie welzijnsactiviteiten.   

Risico’s 

 Vereenzaming. 

 Toename crisisopnames door ‘decompensatie’ 

mantelzorg en onveilige situaties. 

Opgaven 

 Burger: accepteer dat verzorgingsstaat 

verandert, neem zelf initiatief.  

 Gemeenschap: investeer in welzijn, nieuwe 

initiatieven. 

 Gemeente: investeer in welzijn, stimuleer 

investeringen in eigen woningen om ze 

toegankelijk te maken en te houden.  

 Vastgoedeigenaren: investeer in toegankelijke 

woningen (brede deuren, geen drempels, 

gasloos, gelijkvloers, goede badkamers).  

 Zorginstellingen: zorg voor kwalitatief goed 

vastgoed, zorg voor voldoende personeel, niet 

te kleinschalig!  
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Behoefte beperkt in beeld 

Op dit moment hebben we slechts beperkt zicht op de behoefte aan verschillende 

woonvormen nu en in de toekomst. Wel heeft de Zorggroep een aantal belangrijke 

opmerkingen voor het voetlicht gebracht tijdens het Woonplatform van 1 mei 2017 (zie 

het kader).  
Ook is tijdens een strategisch overleg over wonen en zorg op 15 februari 2017 geconsta-

teerd dat er sprake is van “een mismatch in vraag en aanbod voor de inleunwoningen 

(segment voorafgaand aan beschermde woonvorm)”. Dit betreft met name mensen die 

een bepaalde vorm van zorg nodig hebben maar niet toe zijn aan de beschermde 

woonvorm. Zij hebben de beleving dat ze graag zo dicht mogelijk bij het zorgcentrum 

willen wonen. Gelet op de prognoses van de samenstelling van onze bevolking spreken 

we de verwachting uit dat deze behoefte alleen maar groter wordt. 

 

We zien een behoefte aan (tijdelijke) woonvoorzieningen voor 1- of 2-persoons 

huishoudens. Denk bijvoorbeeld aan tiny houses
7
 of het transformeren van rijwoningen in 

kleinere appartementen. Ook is er behoefte aan woonvoorzieningen die geschikt zijn voor 

ouderen die met een bepaalde vorm van zorg zelfstandig kunnen blijven wonen. 
 

Dementie 

Door een sterke toename van het aantal 80-plussers verwachten wij een toenemend 

aantal mensen met dementie. Door onze deelname aan het programma 

“Dementievriendelijke gemeente” (Alzheimer Nederland) werken we aan bewustwording 

bij onze inwoners en een goede ondersteuning van mantelzorg. 

 

Domotica biedt kansen 

Toepassing van domotica in een woning biedt kansen. Dit kan er mede toe bijdragen dat 

mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Domotica is een woontechnologie die de 

woonomgeving voorziet van gemakken in de woning (denk aan het openen van deuren, 

bedienen van verlichting of gordijnen of een traplift). Met domotica kan een belangrijke 

bijdrage geleverd worden voor het behouden van zelfstandigheid en het verbeteren van 

het welbevinden voor mensen met een lichamelijke of gezondheidsbeperking. 

Aandachtspunt voor de toekomst is daarnaast ruimte voor het parkeren van 

scootmobiels.   

 

Door de provincie Limburg wordt de ‘Stimuleringslening levensloopbestendig wonen’ 

aangeboden. Het doel van de Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen is om 

particuliere woningeigenaren te stimuleren zelf maatregelen te treffen die de 

levensloopbestendigheid van de woning vergroten. Hierbij is het uitgangspunt dat 

aangepaste woningen beter aansluiten bij de huidige en de toekomstige woningvraag.  

5.1.2. Wat willen we bereiken: de doelstellingen 

 We stellen mensen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in eigen 

woning en woonomgeving. 

 In ieder dorp blijft er een fysieke mogelijkheid van ontmoeting.  

                                                           
7
 Wij zien dit als een kleine niche, waar wij in principe welwillend tegenover staan als er enkele individuele 

initiatieven vanuit de samenleving komen. Als de vraag grootschaliger wordt, is een heroverweging aan de orde 
(bijvoorbeeld ook: vraag of er behoefte op lange termijn is).  
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 We sturen op voldoende geschikte woningen en woonvormen voor mensen met 

lichamelijke, psychische of psychosociale beperking, inclusief de nodige zorg- en 

welzijnsvoorzieningen. 

 

We sluiten hierbij aan bij de centrale vraag die de provincie Limburg stelt in haar “Kader 

passend wonen in de buurt”: hoe kunnen woningcorporaties, zorgorganisaties en 

gemeenten met de beperkte middelen, zorgen voor sociale netwerken die de autonomie, 

zelfredzaamheid en kwaliteit van wijk en buurt kunnen versterken, zodanig dat ook voor 

de meest kwetsbare Limburgers passend wonen mogelijk wordt? 

5.1.3. Wat gaan we doen 

 We brengen de opgave voor verschillende woonvormen en ondersteuning nu en in 

de toekomst in beeld met ondersteuning van de provincie Limburg (Kader passend 

wonen in de buurt). Wij nemen het initiatief om dit samen met onze stakeholders op 

te pakken en vragen de provincie om ondersteuning. We beginnen met het opstellen 

van een plan van aanpak hiervoor. 

 We brengen de provinciale regeling Passend wonen in de buurt extra onder de 

aandacht bij partijen en inwoners;  

 We sturen aan op (al dan niet tijdelijke) woonvoorzieningen voor 1 of 2-persoons 

huishoudens (bijvoorbeeld tiny houses, transformeren van rijwoningen in kleinere 

appartementen). Wij brengen onze wensen in bij Destion en marktpartijen en gaan 

daarover verder in gesprek. Voor eigenaar-bewoners willen we de mogelijkheden van 

transformatie van eengezinswoningen naar kleinere appartementen onder de 

aandacht brengen en waar mogelijk verbinding leggen met (ervarings)deskundigen. 

 We stimuleren dat er in de dorpen voldoende woonvoorzieningen zijn die geschikt 

zijn voor ouderen die met een bepaalde vorm van zorg zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Dit verwerken we in het afwegingskader voor woningbouwprojecten. 

 We bevorderen dat ouderen die nu in een traditionele eengezinswoning wonen  

doorstromen naar een beter geschikte woning. Met Destion maken we afspraken 

over doorstromingsbevorderende maatregelen. In samenwerking met de Dorpsraden 

en vertegenwoordigers van ouderenbonden gaan wij na op welke wijze wij ouderen 

kunnen bevorderen om door te stromen. Verhuizing naar een geschikte woning 

brengen wij ook onder de aandacht bij een aanvraag in het kader van de Wmo 

(woningaanpassing). 

 We faciliteren de mogelijkheid van ontmoeting in ieder dorp en zetten in op het 

behoud van de betreffende accommodaties. Het accent ligt daarbij op het efficiënt 

inzetten van bestaande ruimten en (burger)initiatieven. Er hoeven geen 

ontmoetingsruimten bij te komen. Wel houden wij de vinger aan de pols bij het 

beheer, kwaliteit en het gebruik van de ontmoetingsruimten. 

 We bevorderen de toepassing van domotica in de nieuwbouw. Dat doen wij door hier 

in het programma van eisen van projecten aandacht op te vestigen. Met Destion 

besteden wij hier aandacht aan in de prestatieafspraken. 
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5.1.4. Wat verwachten we van onze partners: de uitdaging 

 

De corporatie 

Van Destion verwachten wij:  

 dat zij participeert in het proces om de opgave in beeld te brengen; 

 dat zij in de transformatie van de woningvoorraad inspelen op de veranderende 

vraag. Uitgangspunt: multifunctioneel, dus ook geschikt voor andere doelgroepen, op 

geschikte locaties in het centrum van de dorpen nabij voorzieningen; 

 dat zij met de gemeente prestatieafspraken maken met een zichtperiode die gelijk is 

aan de Woonvisie. Binnen dit afsprakenkader doen de corporaties uiterlijk 1 juli in 

ieder jaar een bod als basis voor de wettelijk verplichte jaarlijkse prestatieafspraken 

met de gemeente en huurdersorganisaties. 

 

De marktpartijen 

Van de marktpartijen verwachten wij dat zij optimaal rekening houden met onze wensen 

en ambities zoals wij die in dit hoofdstuk hebben geformuleerd. Wij verwachten daarbij 

creatieve en innovatieve concepten die aansluiten bij de markt nu en op termijn. 

 

De welzijns- en zorginstellingen 

Van de welzijns- en zorginstellingen verwachten wij dat zij in het proces participeren om 

de opgave in beeld te brengen. Ook verwachten wij dat zo efficiënt mogelijk wordt 

omgegaan met het bestaand vastgoed.  

 

De inwoners 

Wij bieden ruimte aan de inwoners om zelf initiatieven te ontplooien gericht op zorg voor 

elkaar en ontmoeting. We dagen de huurdersorganisatie, Dorpsraden en andere partijen 

uit om binnen hun mogelijkheden een bijdrage te leveren aan bewustwording van de 

inwoners. 
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5.2. Duurzaamheid 

5.2.1. Welke ontwikkelingen zien we? 

 

De gebouwde omgeving is doorgaans een grote energieverbruiker in een gemeente. In 

onze gemeente is de woningvoorraad verantwoordelijk voor 20,7% van het totale 

verbruik. Woningen behoren hiermee tot de top 3 van de verbruikers (naast landbouw en 

mobiliteit met respectievelijk 26,4% en 20,7%). Dat maakt aandacht voor verduurzaming 

van de woningvoorraad tot een belangrijk thema, ook voor deze Woonvisie. Hierbij gaat 

het om energiebesparing, het energiezuiniger maken van de woningen en het 

omschakelen naar een duurzame 

energievoorziening. 

Het belang van dit thema voor het wonen 

is meervoudig: 

 Het is van cruciaal belang voor het 

halen van de ambities uit het 

nationaal, provinciaal en straks het 

gemeentelijk beleid. 

 Daarnaast dragen energiezuinige 

woningen bij aan de gezondheid van 

de bewoners, beperking van de 

woonlasten en het verhoogt het 

wooncomfort.  

 

De opgave 

In de woningvoorraad van Destion zijn al 

behoorlijke stappen gezet. Alle woningen 

van Destion zijn, voor waar het technisch 

mogelijk is, voorzien van dak-, gevel- en 

vloerisolatie. Het gemiddelde energielabel in 

de gemeente Bergen is energielabel B. 

Hiermee voldoet Destion al aan de 

afspraken die gemaakt zijn in het Convenant 

Energiebesparing Huursector (daarin is 

2020 opgenomen als doelstelling gemiddeld 

label B). Op het gebied van zonne-energie 

heeft Destion de grote gebouwen (Brede 

School en 2 MFC’s) van zonnepanelen 

voorzien. Voor de middellange en lange 

termijn onderzoekt Destion de (technische) mogelijkheden om nog verdere stappen te 

zetten, onder andere op het gebied van zonne-energie.  

De grote opgave op het gebied van het wonen zit dan ook met name in de bestaande 

voorraad particuliere woningen. Het duurzaamheidsbeleid wordt in de loop van 2017 

integraal uitgewerkt. Wel heeft op 28 maart jl. een raadsbijeenkomst plaatsgevonden. 

Daarin zijn de eerste contouren van een duurzaamheidsbeleid verkend.  
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5.2.2. Wat willen we bereiken: de doelstellingen 

De ambitie uit de Energievisie is om in  2030, of 

eerder als het kan, energieneutraal te zijn. Niet 

alleen omdat het van ons verlangd wordt maar ook 

omdat we de voordelen hiervan zien voor onze 

gemeenschap op het gebied van werkgelegenheid 

en besteedbaar inkomen, milieu en gezondheid en 

onafhankelijkheid. Om deze ambitie te bereiken, is 

het noodzakelijk dat we nu stappen gaan nemen 

en versnellen waar mogelijk. Dat willen we 

bereiken door aan te sturen op: 

 een energiebesparing van 20% in 2040 ten opzichte van 2012
8
, bijvoorbeeld door 

isolatie (dak, spouwmuur, glas, vloer), warmteterugwinning technieken, groene 

daken, passieve zonne-energie, zuinige apparaten, energiezuinige verlichting; 

 80% door alternatieve duurzame opwekking te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld 

biomassa, geothermie, zon, wind. 

 

Met alleen kleinschalige opwekking zoals zonnepanelen op daken behalen we slechts 

een klein percentage van de doelstelling. Dus is het noodzakelijk om ook op grootschalig 

niveau energie op te wekken door middel van gebiedsontwikkeling. De prioritering en 

thematisering ziet er als volgt uit: 

1. Gebiedsontwikkeling ten behoeve van grootschalige duurzame energieopwekking; 

2. Kleinschalige opwekking duurzame energie; 

3. Besparen en duurzaam transport. 

5.2.3. Wat gaan we doen 

 Wij blijven een actieve rol op ons nemen (stimuleren, faciliteren en activeren) en 

geven het goede voorbeeld. 

 Wij stimuleren de aandacht voor duurzame ontwikkelingen. Dat kan variëren van het 

mogelijk maken van een zorgboerderij, een eco-woonproject, een kringloopwinkel in 

een voormalige boerderij, enzovoort. Het uitgangspunt is steeds: het initiatief moet 

maatschappelijke meerwaarde leveren voor Bergen en haar inwoners, het moet de 

sociale cohesie versterken en het moet niet ‘bijten’ met afspraken over ruimte-en 

energieverbruik. 

 We mobiliseren lokale bedrijven om bewoners te bewegen de woning te 

verduurzamen. We organiseren jaarlijks een Dag van de Duurzaamheid. Tijdens 

deze dag brengen we inspirerende voorbeelden voor het voetlicht, maken wij helder 

wat onze inspanningen zijn, geven wij het bedrijfsleven en inwoners een podium om 

hun producten, plannen en ideeën te presenteren. Tevens ondersteunen wij 

initiatieven van bewoners voor energieneutrale wijken c.q. dorpen en onderzoeken de 

mogelijkheden van cofinanciering. 

 We continueren de informatie en communicatie over investeringen in duurzaamheid 

en energiebesparing via het digitale loket www.bespaarenergieinlimburg.nl. We 

                                                           
8 De besparing heeft betrekking op woningen, gebouwen van bedrijven en instellingen en gemeentelijke 

voorzieningen en gebouwen. In deze Woonvisie richten we ons op de woningvoorraad. 

 

Kansen voor verduurzaming 

“Gemeente Bergen is een van de 

gemeenten in Limburg die de  

meeste potentie heeft om 

energieneutraal te worden.” 

 

Uit: Beleidsuitgangspunten energievisie.  

http://www.bespaarenergieinlimburg.nl/
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gebruiken dit digitale platform voor het uitdragen van onze plannen, activiteiten en 

inspiratie. 

 We hanteren als uitgangspunt om bij nieuwbouw alternatieven te gaan gebruiken 

voor het fossiele gas, zoals bodemwarmtesystemen en warmtenet. Bij uitgifte van 

gronden nemen wij dit als uitgangspunt op. Bij de toetsing van nieuwbouwprojecten 

nemen wij dit als element op. Voorts brengen wij het bij ontwikkelaars onder de 

aandacht. 

 We hanteren als uitgangspunt bij nieuwbouw ‘0-op-de-meter’. Vanaf 1 januari 2021 

moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ 

(BENG) zijn. Dat betekent dat de energiebehoefte maximaal 25 KWh/m2/jaar mag 

zijn en 50% van het verbruik opgewekt moet worden via duurzame energie. 

Vooruitlopend daarop stellen wij vanaf nu als eis bij nieuwbouwprojecten dat alle 

woningen aan deze BENG-normen voldoen. Wij bieden daarbij GPR-gebouw aan als 

middel om het bereiken van duurzaamheidsambities te meten en te bespreken. Ook 

willen we met ontwikkelaars, corporaties en banken in gesprek over nieuwe vormen 

van financiering voor de extra maatregelen. 

 We maken prestatieafspraken met Destion over de verdere verduurzaming van de 

sociale huurvoorraad. 

5.2.4. Wat verwachten we van onze partners: de uitdaging 

Voor het behalen van de doelstellingen staat echter zeker niet alleen de gemeente aan 

de lat. Ook de bewoners, corporatie en lokale bedrijven kunnen een belangrijke rol 

spelen. 

 

De corporatie 

Van de corporatie verwachten wij:  

 dat zij een bijdrage levert aan de doelstellingen zoals verwoord in dit hoofdstuk. Dit 

doet zij door middel van het jaarlijkse bod op de kwaliteit en duurzaamheid van haar 

bezit; 

 dat zij participeert in onze uitwerking van het duurzaamheidsbeleid en haar expertise 

en ervaringen deelt; 

 dat zij (in samenwerking met de huurdersorganisatie) een bijdrage levert aan 

bewustwording van de huurders met betrekking tot energiebesparing.  

 

De marktpartijen/bedrijfsleven 

Van marktpartijen en het bedrijfsleven verwachten wij een creatieve en innovatieve 

bijdrage in het kader van te smeden bedrijvenallianties ter bevordering van 

energiebesparende maatregelen en productontwikkeling (waaronder bijvoorbeeld 

hergebruik vrijkomende warmte). Wij dagen de marktpartijen uit om vooruitlopend op 

energieneutraal bouwen in 2020 (Bouwbesluit) al vanaf nu energieneutraal te bouwen. 

Wij dagen partijen uit om de mogelijkheden te verkennen om in nieuwbouw alleen 

elektriciteit te gebruiken voor de energievoorziening (geen gasaansluiting meer). 
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De inwoners 

Wij dagen de inwoners van Bergen uit zelf maatregelen te nemen 

en zelf initiatieven te ontplooien gericht op energiebesparing en 

duurzaamheid (gezamenlijke inkoop, energiecoöperaties, 

energiezuinig gedrag, et cetera) en daarbij verbinding te zoeken 

met het bedrijfsleven. Ook dagen wij de huurdersorganisatie, 

Dorpsraden en andere partijen uit om binnen hun mogelijkheden 

een bijdrage te leveren aan bewustwording van de inwoners 

(gedragsbeïnvloeding). Voor een deel gebeurt dit al (zie 

bijvoorbeeld Buurkracht Afferden). De gemeente pakt hierbij haar 

faciliterende en verbindende rol.  
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6. De uitvoering  
 
 

In de Woonvisie hebben we onze visie op de belangrijkste thema’s geformuleerd en 

richtinggevende beleidskeuzes gemaakt. Ook hebben we aangegeven wat wij als 

gemeente gaan ondernemen en wat wij van onze partners verwachten. In een sterk 

veranderende omgeving van het wonen is een goede samenwerking met burgers en 

maatschappelijke partners nodig. Centraal staat voor ons de lokale kracht. Voor een 

goede sturing en samenwerking is een aantal zaken cruciaal. 

 

Specifieke afspraken met de corporaties 

In het verlengde van deze Woonvisie maken we afspraken met Destion en de 

huurdersorganisatie over de verschillende rollen en de inzet die nodig is om de ambities 

te verwezenlijken. Om tot goede en concrete afspraken te komen, dienen zij vóór 1 juli 

van ieder jaar een goed en zo concreet mogelijk bod bij de gemeente in (afgestemd met 

de huurdersorganisatie) op de opgaven die wij in deze Woonvisie hebben geformuleerd: 

wat kunnen zij in alle redelijkheid bijdragen? Deze biedingen vormen de basis voor het 

gesprek en uitwerking in nieuwe prestatieafspraken. De overlegcyclus in het kader van 

de nieuwe Woningwet ziet er als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

evaluatie jaar n-1 
 

         
corporaties maken jaarverslag  

 

         
gemeente en huurdersorganisatie geven zienswijze 
op jaarverslag 

    

 

      
corporaties bereiden bod voor 

    
 

      
3 partijen maken prestatieafspraken voor jaar n+1 

      

 

  
eventuele geschillen 

          

 

deadline prestatieafspraken 
           

15e 

  

Marktpartijen 

Met makelaars, bouwers/ontwikkelaars wordt periodiek overleg gevoerd, onder andere 

concreet over de op de planning staande projecten. Het belang van vraaggericht bouwen 

en vroegtijdige betrokkenheid van de eindgebruiker is groot en wij zullen dat in ons over-

leg met de partijen verder benadrukken en stimuleren. Tevens borgen wij de aandacht 

voor de elementen uit het kwalitatief afwegingskader. 

 

Ruimte voor initiatieven en ondernemerschap van onze inwoners 

Voor ons is belangrijk dat wij niet alles willen bepalen, maar dat we uitnodigend en facili-

terend zijn met betrekking tot kansrijke initiatieven van partijen, inclusief onze inwoners. 

Voorjaarsoverleg 

 Tripartite Bestuurlijk 

 Terugkijken en vooruitkijken 

Najaarsoverleg 

 Tripartite Bestuurlijk 

 Akkoord prestatieafspraken 
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Dat is een rol die we ons eigen willen maken en die vraagt om voortdurende 

bewustwording: is ons handelen daadwerkelijk faciliterend? Waar gaat het goed en waar 

zijn verbeteringen nodig? Het verminderen van regelgeving is, waar mogelijk en 

verantwoord, hiervan onderdeel. 

 

Bovengemeentelijke afstemming 

De woningmarkt houdt zich vanzelfsprekend niet aan de gemeentegrenzen. Een breder 

geografisch perspectief is belangrijk. Daarom blijven we in gesprek met de buurgemeen-

ten in de regio Noord-Limburg en de provincie Limburg. En zeker bij de verdere uitvoe-

ring van de Strategische Regiovisie is de samenwerking met onze buurgemeenten 

cruciaal.  

 

Een 2-jaarlijks Woonplatform 

2-Jaarlijks organiseren we een bijeenkomst met woonpartners om scherp te stellen of we 

ons nog steeds op de goede route bevinden: we actualiseren de woonagenda en bespre-

ken de uitvoering (wie doet wat, voortgang). 

 

Monitoring en bijstelling van beleid 

Duidelijk is, dat we in dynamische tijden leven. Maakbaarheid en planbaarheid zijn steeds 

minder aan de orde. Willen we met de snelle veranderingen meebewegen, dan is een 

goede en praktische monitoring van de (markt)ontwikkelingen van belang. Zicht op de 

actuele marktvraag en op een aantal indicatoren (leegstand, waardeontwikkeling, 

slaagkansen) is cruciaal om bij te kunnen sturen in bijvoorbeeld omvang en snelheid van 

de nieuwbouw. Dit zicht vormt belangrijk input voor onder andere het 2-jaarlijkse 

Woonplatform. 

We bezien op basis hiervan of we nog steeds op de juiste koers zitten, of dat bijstelling 

aan de orde is. In 2021 is een integrale evaluatie en actualisering van de Woonvisie aan 

de orde. 
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Bijlage 1. Verslagen bijeenkomsten, inspraakreacties 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Betreft:  Bijeenkomst Dorpsraden in het kader van de Woonvisie gemeente Bergen 

D.d.:  20 april 2017 

Steller:  Sander Reith (Reith advies) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

Aanleiding 
De gemeente Bergen is gestart met het proces om te komen tot een gemeentelijke woonvisie. Dit 

kan gezien worden als een verdere uitwerking van de Regionale structuurvisie Wonen Noord-

Limburg (regiovisie). Deze visie moet helpen bij de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve 

ontwikkeling van het wonen in de dorpen van onze gemeente. Het gaat onder meer om de 

volgende vraagstukken: 

 Hoe maken we onze bestaande woningvoorraad toekomstbestendig en duurzaam, rekening 

houdend met de demografische ontwikkelingen?   

 Welke  doelgroepen moeten bediend worden, welke nieuwbouw is dan gewenst?  

 Hoe zorgen we ervoor dat het woningaanbod wordt afgestemd op de nog maar beperkte groei 

van het aantal huishoudens?  

 Is de bestaande sociale huurvoorraad voldoende groot en van de juiste samenstelling?   

 

In eerste instantie worden de stand van zaken op de woningmarkt en de verwachtingen voor de 

toekomst beknopt in beeld gebracht. Op basis daarvan vindt interactie plaats met externe 

belanghouders en de dorpsraden. Ook vindt in dit vroege stadium van beleidsvorming een 

discussiebijeenkomst met de gemeenteraad plaats. Doel is om beelden en informatie te delen, en 

gewenste thema’s en accenten voor de Woonvisie op te halen. 

 

Dit is een impressie van de bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de Dorpsraden die 

plaatsvond op 20 april 2017.   

 

Presentatie en interactie 
De heer Reith presenteert aan de hand van een powerpointpresentatie een aantal cijfers, analyses, 

conclusies en opgaven voor het wonen in de gemeente Bergen. Naar aanleiding daarvan worden 

door de Dorpsraden vragen gesteld en van gedachten gewisseld aan de hand van een aantal 

stellingen. De vertegenwoordigers van de Dorpsraden konden kiezen uit de stellingen, of op alle 

stellingen reageren. Niet alle Dorpsraden hebben op alle stellingen gereageerd, maar dat betekent 

nog niet dat deze als onbelangrijk worden gezien. Het biedt een overzicht, zonder dat we de 
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pretentie hebben dat het volledig is. In de schema’s hieronder zijn de reacties op de stellingen 

weergegeven. 

 

Daarnaast zijn tijdens de presentatie de volgende zaken aan de orde geweest: 

 De demografische verandering (bevolkingskrimp en vergrijzing) is al langer aan de gang. De 

mate waarin dit zich zal voortzetten, is waarschijnlijk slechts enigszins beïnvloedbaar; 

 Er is altijd een spanning tussen bouwen voor de behoefte van nu en de behoefte op de langere 

termijn. Onderzoek toont aan dat gevaar van overaanbod op termijn reëel is (met mogelijk 

waardedaling of leegstand tot gevolg). Scheppen we dan niet het probleem voor toekomstige 

generaties? Tegelijkertijd moeten we ons ook niet geheel laten leiden door doemdenken, dan 

wordt het immers een self fulfilling prophecy. We moeten ook de kansen pakken die er liggen. 

Maar dat vraagt om meer dan alleen het bouwen of verbouwen van woningen. Daarmee 

kunnen we negatieve spiralen niet keren. Een integrale gebiedsontwikkeling met aandacht 

voor zaken als economie/arbeidsmarkt, bereikbaarheid en infrastructuur, onderwijs, sociale 

cohesie, is nodig kan alleen op bovengemeentelijk niveau goed worden opgepakt (zie onder 

andere de Strategische Regiovisie en de Trendverkenning Demografische Transitie Noord-

Limburg); 

 Qua woningbouw hebben we te maken met door provincie en regio gestelde kaders. Dat 

betekent dat de gemeente Bergen een opgave heeft om het aantal nieuwbouwplannen in beter 

evenwicht te brengen met de woningbehoefte (planreductie); 

 Tegelijkertijd moeten we ook kansen durven pakken die zich voordoen. Het is dus zoeken naar 

een goed evenwicht tussen optimisme en realisme (en niet bij voorbaat al het pessimistische 

scenario volgen). Gelet op de risico’s (leegstand, waardevermindering vastgoed) moet dat 

echter gepaard gaan met een goede monitoring van relevante indicatoren. Ook moeten 

plannen (toekomstvisies, bestemmingsplannen, en ook de Woonvisie) de nodige flexibiliteit 

hebben om op veranderende omstandigheden in te kunnen spelen; 

 Helder is dat er zorgen zijn over de kansen van jongeren c.q. starters op de woningmarkt; 

 Ook de thema’s wonen-welzijn-zorg (met het oog op de vergrijzing en extramuralisering) en 

duurzaamheid vragen de nodige aandacht. Tevens moet er ruimte zijn voor (collectief) 

particulier opdrachtgeverschap.  

 

Aijen 
Stelling  Mening Dorpsraad 
Krimp is niet te keren, het speelt in de hele 

regio. We moeten vooral werken aan mooie 

dorpen en goede sociale samenhang: fysieke 

en sociale kwaliteit staat voorop 

 Aijen wil graag werken aan een goede 

mix van jong en oud. De gemiddelde 

leeftijd ligt hoog. Het is moeilijk voor 

jongeren om een woning te kopen. 

Daardoor stagneert het geboortecijfer. 

We moeten niet alleen inzetten op korte 

termijn succes, maar vooral toekomstig 

beleid ontwikkelen 

 Aijen heeft zeker op korte termijn 

behoefte aan starterswoningen voor 

beginners en van daaruit een 

toekomstgericht beleid kunnen 

ontwikkelen. 

Doorgaan met het bouwen van 
eengezinshuizen betekent dat een deel van 
de bestaande voorraad op termijn 
onverkoopbaar wordt en dat we de rekening 
dus vooral leggen bij eigenaren van vooral 
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wat oudere woningen. 

Als we doorstroming in de woningmarkt op 

gang krijgen komen er vanzelf woningen voor 

jongeren en starters beschikbaar 

 Doorstroming in woningen is niet van 

toepassing voor jongeren in Aijen omdat 

er veel vrijstaande woningen staan, dus 

veel te duur. Behoefte is om een aantal 

starterswoningen te plaatsen zodat 

jongeren kunnen wonen in Aijen en van 

daaruit verder kunnen naar de vrijstaande 

woningen. 

We moeten alleen nog maar woningen 
bouwen die ook voor senioren en mensen 
met beperkingen geschikt zijn. 

  

In ons dorp kunnen we ouderen verleiden om 
te verhuizen van de huidige woning naar een 
seniorgeschikte woning of om hun eigen 
woning levensloopbestendig en duurzaam te 
maken. 

  

Ons dorp is uniek, want....  ... het is een kleine hechte gemeenschap 

met een actief verenigingsleven waar veel 

georganiseerd wordt voor jong en oud. 

 

Nieuw Bergen 
Stelling  Mening Dorpsraad 
Krimp is niet te keren, het speelt in de hele 

regio. We moeten vooral werken aan mooie 

dorpen en goede sociale samenhang: 

fysieke en sociale kwaliteit staat voorop 

 We missen kleine vormen van voortgezet 

onderwijs, dependance. 

 

We moeten niet alleen inzetten op korte 

termijn succes, maar vooral toekomstig 

beleid ontwikkelen 

 Maak het mogelijk voor startende 

ondernemers, aantrekkelijk/betaalbaar 

zodat het centrum aantrekkelijker gaat 

worden. 

De gemeente beter promoten, ook naar het 

westen en de regio (“prachtige gemeente 

om te wonen”). 

Hoe zit het met duurzame energie? 

Houd de kosten voor de bewoners op dit 

peil (b.v. WOZ). 

Doorgaan met het bouwen van 

eengezinshuizen betekent dat een deel van 

de bestaande voorraad op termijn 

onverkoopbaar wordt en dat we de rekening 

dus vooral leggen bij eigenaren van vooral 

wat oudere woningen. 

  

Als we doorstroming in de woningmarkt op 

gang krijgen komen er vanzelf woningen 

voor jongeren en starters beschikbaar 

  

We moeten alleen nog maar woningen 

bouwen die ook voor senioren en mensen 

met beperkingen geschikt zijn. 

 Deze woningen alleen bewoond door 

mensen met een beperking of ouderen. 

Ook hier verplicht doorstromen. Wel 

woningen voor starters en 
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éénpersoonshuishoudens. 

Alternatieve woonvormen (zorgvragers), 

bijvoorbeeld hofwoningen, met inwonende 

hulpen. 

In ons dorp kunnen we ouderen verleiden 

om te verhuizen van de huidige woning naar 

een seniorgeschikte woning of om hun 

eigen woning levensloopbestendig en 

duurzaam te maken.  

 Bouw duurzame woningen die 

multifunctioneel zijn (betaalbaar).  

Bouw woningen met een premie voor deze 

aanpassingen.  

Ons dorp is uniek, want....  ... we hebben een multicultureel dorp. 

Zowel inwoners uit alle provincies en 

buitenlanders. 

 

Bergen 
Stelling  Mening Dorpsraad 
Krimp is niet te keren, het speelt in de hele 

regio. We moeten vooral werken aan mooie 

dorpen en goede sociale samenhang: fysieke 

en sociale kwaliteit staat voorop 

 Mee eens. 

 

We moeten niet alleen inzetten op korte 

termijn succes, maar vooral toekomstig 

beleid ontwikkelen 

 Mee eens. Kijken naar mogelijkheden 

binnen het dorp, beleid richten op 

gemeentelijke samenwerking. 

Doorgaan met het bouwen van 

eengezinshuizen betekent dat een deel van 

de bestaande voorraad op termijn 

onverkoopbaar wordt en dat we de rekening 

dus vooral leggen bij eigenaren van vooral 

wat oudere woningen. 

 Mee eens, maar starterswoningen blijven 

belangrijk. 

Als we doorstroming in de woningmarkt op 

gang krijgen komen er vanzelf woningen voor 

jongeren en starters beschikbaar 

 Wordt moeilijk voor Bergen omdat veel 

woningen te duur zijn voor starters. Deze 

dure woningen staan al lang te koop 

We moeten alleen nog maar woningen 

bouwen die ook voor senioren en mensen 

met beperkingen geschikt zijn. 

 Deze woningen moeten er zeker zijn, 

maar niet alleen. Er moet ook zeker 

aandacht zijn voor starters en gezinnen. 

In ons dorp kunnen we ouderen verleiden om 

te verhuizen van de huidige woning naar een 

seniorgeschikte woning of om hun eigen 

woning levensloopbestendig en duurzaam te 

maken.  

 Deze stelling is moeilijk uitvoerbaar 

omdat er veel vrijstaande woningen staan 

die moeilijk aan te passen zijn. Sloop zou 

het aangezicht van het dorp sterk 

veranderen: terugbouwen in de dorpse 

stijl. 

Ons dorp is uniek, want....  ... omdat we geen of weinig ruimte 

hebben om te bouwen i.v.m. de Maas, 

met name het stroomgebied. 

 

 

 

Afferden 
Stelling  Mening Dorpsraad 
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Krimp is niet te keren, het speelt in de hele 

regio. We moeten vooral werken aan mooie 

dorpen en goede sociale samenhang: fysieke 

en sociale kwaliteit staat voorop 

  

We moeten niet alleen inzetten op korte 

termijn succes, maar vooral toekomstig 

beleid ontwikkelen 

 Vestigingsklimaat creëren om 

ondernemers te stimuleren om te 

investeren. 

Doorgaan met het bouwen van 

eengezinshuizen betekent dat een deel van 

de bestaande voorraad op termijn 

onverkoopbaar wordt en dat we de rekening 

dus vooral leggen bij eigenaren van vooral 

wat oudere woningen. 

  

Als we doorstroming in de woningmarkt op 

gang krijgen komen er vanzelf woningen voor 

jongeren en starters beschikbaar 

 Géén doorstroming voor jongeren (te 

duur). 

We moeten alleen nog maar woningen 

bouwen die ook voor senioren en mensen 

met beperkingen geschikt zijn. 

  

In ons dorp kunnen we ouderen verleiden om 

te verhuizen van de huidige woning naar een 

seniorgeschikte woning of om hun eigen 

woning levensloopbestendig en duurzaam te 

maken.  

  

Ons dorp is uniek, want....  ... we hebben een prachtige achtertuin 

(bosgebied, natuur). 

 

Siebengewald 
Stelling  Mening Dorpsraad 
Krimp is niet te keren, het speelt in de hele 

regio. We moeten vooral werken aan mooie 

dorpen en goede sociale samenhang: fysieke 

en sociale kwaliteit staat voorop 

 Stelling is reëel, mee eens. 

 

We moeten niet alleen inzetten op korte 

termijn succes, maar vooral toekomstig 

beleid ontwikkelen 

 Mee eens. In eerste instantie denken aan 

het eigen dorp. Een gemeenschappelijk 

gemeentebeleid is noodzakelijk. 

Doorgaan met het bouwen van 

eengezinshuizen betekent dat een deel van 

de bestaande voorraad op termijn 

onverkoopbaar wordt en dat we de rekening 

dus vooral leggen bij eigenaren van vooral 

wat oudere woningen. 

 Mee eens. Maar starterswoningen moeten 

beschikbaar blijven. 

Als we doorstroming in de woningmarkt op 

gang krijgen komen er vanzelf woningen voor 

jongeren en starters beschikbaar 

 In Siebengewald is dit afgelopen jaren al 

gebeurd. Helaas staan de duurdere 

woningen nog steeds te koop. 

We moeten alleen nog maar woningen 

bouwen die ook voor senioren en mensen 

met beperkingen geschikt zijn. 

 Deze woningen moeten voldoende 

beschikbaar zijn, aan de vraag voldoen. 

In ons dorp kunnen we ouderen verleiden om  Ouderen willen binnen het dorp wel 
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te verhuizen van de huidige woning naar een 

seniorgeschikte woning of om hun eigen 

woning levensloopbestendig en duurzaam te 

maken.  

verhuizen of hun eigen woning 

aanpassen. 

Ons dorp is uniek, want....  ... Siebengewald is uniek: 

 Verbinding naar Duitsland; 

 Supermarkt en andere winkels met 

ruim aanbod; 

 Hechte gemeenschap; 

 Veel ruimte. 

 

Well 
Stelling  Mening Dorpsraad 
Krimp is niet te keren, het speelt in de hele 

regio. We moeten vooral werken aan mooie 

dorpen en goede sociale samenhang: fysieke 

en sociale kwaliteit staat voorop 

 Niet mee eens. In Well verwachten we 

toename en geen krimp. 

 

We moeten niet alleen inzetten op korte 

termijn succes, maar vooral toekomstig 

beleid ontwikkelen 

 Klopt. Proberen op lange termijn te 

denken, maar niet doemdenken. Samen 

met gemeente hieraan werken. 

Doorgaan met het bouwen van 

eengezinshuizen betekent dat een deel van 

de bestaande voorraad op termijn 

onverkoopbaar wordt en dat we de rekening 

dus vooral leggen bij eigenaren van vooral 

wat oudere woningen. 

 Niet mee eens. In Well zijn veel 

bestaande woningen verbouwd en 

bewoond door jongeren. 

Als we doorstroming in de woningmarkt op 

gang krijgen komen er vanzelf woningen voor 

jongeren en starters beschikbaar 

 Klopt, maar deze moeten dan wel 

beschikbaar zijn. 

We moeten alleen nog maar woningen 

bouwen die ook voor senioren en mensen 

met beperkingen geschikt zijn. 

 Nee. Naar behoefte bouwen en goed 

toetsen. 

In ons dorp kunnen we ouderen verleiden om 

te verhuizen van de huidige woning naar een 

seniorgeschikte woning of om hun eigen 

woning levensloopbestendig en duurzaam te 

maken.  

 Ja, kunnen we indien snel fase 2 

Lammerskamp wordt gestart. 

Ons dorp is uniek, want....  ... in ons dorp is al jaren wél 

woningbehoefte, en zal volgens ons nog 

jaren zo blijven omdat veel mensen in ons 

dorp willen wonen en blijven wonen 

(zowel jong als oud). 

 

 

 

Wellerlooi 
Stelling  Mening Dorpsraad 
Krimp is niet te keren, het speelt in de hele  Krimp neemt wel af en stopt een keer. Er 
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regio. We moeten vooral werken aan mooie 

dorpen en goede sociale samenhang: 

fysieke en sociale kwaliteit staat voorop 

worden in Wellerlooi al weer meer kinderen 

geboren. Sociale cohesie is zeer 

belangrijk. 

 

We moeten niet alleen inzetten op korte 

termijn succes, maar vooral toekomstig 

beleid ontwikkelen 

 Is waar, maar op korte termijn moet ook 

snel geschakeld kunnen worden. 

Doorgaan met het bouwen van 

eengezinshuizen betekent dat een deel van 

de bestaande voorraad op termijn 

onverkoopbaar wordt en dat we de rekening 

dus vooral leggen bij eigenaren van vooral 

wat oudere woningen. 

 Vooral inzetten op levensloopbestendige 

woningen (multiwoningen). Deze zijn ook 

geschikt voor één- en 

tweepersoonshuishoudens. 

Als we doorstroming in de woningmarkt op 

gang krijgen komen er vanzelf woningen 

voor jongeren en starters beschikbaar 

 Ja, maar vaak investeringen mee gemoeid 

om (oudere) woningen te upgraden 

(duurzaam, energiezuinig). 

We moeten alleen nog maar woningen 

bouwen die ook voor senioren en mensen 

met beperkingen geschikt zijn. 

 Nee. Tekort door de bocht. Ook andere 

types, naar behoefte. 

In ons dorp kunnen we ouderen verleiden 

om te verhuizen van de huidige woning naar 

een seniorgeschikte woning of om hun 

eigen woning levensloopbestendig en 

duurzaam te maken.  

 Ja, mits zijn in eigen dorp kunnen blijven 

(seniorgeschikt). 

Ons dorp is uniek, want....  ... het biedt rust, ruimte, een actief 

verenigingsleven en een grote sociale 

samenhang. Iedereen kent iedereen. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Betreft:   Verslag Woonplatform in het kader van de Woonvisie gemeente Bergen 

D.d.:   1 mei 2017 

Steller:   Sander Reith (Reith advies) 

Aanwezig:  Familie Kingma, gezinshuis De Eekhoorn 

De heer R. van Eijs van Swentibold projectontwikkeling 

De heer P. Verberne van de dorpsraad Well 

De heer S. van Lier projectontwikkelaar 

De heer R. van de Mogengraft van de Zorggroep 

De heer W. Pothoff en mevrouw I. de Bokx van Destion 

De heer N. Hettinga van Peelrand makelaardij 

De heer R. Steijvers van Ruimte voor ruimte Limburg 

Namens de gemeente: Wethouder A. Splinter, de heren P. Peters, Th. Tebarts, 

M. Rijniers en H. Banken 

Afmeldingen ontvangen van:  De heer H. Smedema van de gelijknamige makelaardij uit Gennep 

De heer N. Tummers, Planburo Tummers 

De heer F. van Meerten, unitmanager Dichterbij regio Oost 

Mevrouw M. Meijering, GGD 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

Aanleiding 
De gemeente Bergen is gestart met het proces om te komen tot een gemeentelijke woonvisie. Dit 

kan gezien worden als een verdere uitwerking van de Regionale structuurvisie Wonen Noord-

Limburg (regiovisie). Deze visie moet helpen bij de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve 

ontwikkeling van het wonen in de dorpen van onze gemeente. Het gaat onder meer om de 

volgende vraagstukken: 

 Hoe maken we onze bestaande woningvoorraad toekomstbestendig en duurzaam, rekening 

houdend met de demografische ontwikkelingen?   

 Welke  doelgroepen moeten bediend worden, welke nieuwbouw is dan gewenst?  

 Hoe zorgen we ervoor dat het woningaanbod wordt afgestemd op de nog maar beperkte groei 

van het aantal huishoudens?  

 Is de bestaande sociale huurvoorraad voldoende groot en van de juiste samenstelling?   

 

In eerste instantie worden de stand van zaken op de woningmarkt en de verwachtingen voor de 

toekomst beknopt in beeld gebracht. Op basis daarvan vindt interactie plaats met externe 

belanghouders en de dorpsraden. Ook vindt in dit vroege stadium van beleidsvorming een 

discussiebijeenkomst met de gemeenteraad plaats. Doel is om beelden en informatie te delen, en 

gewenste thema’s en accenten voor de Woonvisie op te halen. 

 

Dit is een impressie van het Woonplatform, de bijeenkomst met de externe belanghouders welke 

plaatsvond op 1 mei 2017.   
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Presentatie en interactie 
De heer Reith presenteert aan de hand van een powerpointpresentatie een aantal cijfers, analyses, 

conclusies en opgaven voor het wonen in de gemeente Bergen. Vervolgens zijn door 3 externe 

gasten korte pitches gegeven over zaken die wat hen betreft in de Woonvisie aan de orde moeten 

komen. De betreffende presentaties zijn bij dit verslag gevoegd. 

 

De belangrijkste thema’s op hoofdlijnen 
Op hoofdlijnen zijn de volgende thema’s en noties aan de orde gekomen. 

  

In principe zijn er voldoende sociale huurwoningen in de gemeente. In theorie zou de sociale 

huursector zelfs verder afgebouwd kunnen worden. Eigenlijk houden we mensen min of meer 

“gevangen” in de sociale huursector. Mensen kunnen niet zoals eigenaar-bewoners profiteren van 

een vermogensopbouw. Dit vraagt echter een ingrijpende stelselwijziging op landelijk niveau. 

Intussen moet in de gemeente Bergen optimaal ingespeeld worden op de behoefte aan woningen, 

ook in de sociale sector. Hierbij moeten we kijken naar de korte én de lange termijn.  

Het probleem in de woningmarkt zit hem met name in de financieringsproblematiek. Deze zorgt er 

ook voor dat bijvoorbeeld middeninkomens tussen wal en schip komen: ze verdienen teveel voor 

de sociale sector, maar te weinig om een koopwoning gefinancierd te krijgen.  

Naast de nieuwbouwopgave (waar vaak de focus op ligt) is de kwalitatieve samenstelling van de 

bestaande woningvoorraad van groot belang.  

Mede in relatie hiermee is het cruciaal dat de gemeente tijdig inspeelt op het risico op mogelijke 

vraaguitval in de bestaande voorraad. Ook in overig vastgoed dat met leegstand te kampen krijgt, is 

een (pro-)actieve rol van de gemeente van groot belang, teneinde een versnelde negatieve spiraal 

in de aantrekkelijkheid van wijken en buurten te voorkomen. Transformatie van bestaande 

woningen vergt ook de nodige inzet. Herontwikkelen/herbestemmen van vastgoed is belangrijk 

vanwege de kwalitatieve impuls die daar vanuit gaat. De gemeente moet zichzelf zien als 

probleemeigenaar van leegstaand vastgoed (tijdig ingrijpen, nieuwe functies bedenken). 

 

De woningmarkt lijkt voorzichtig aan te trekken. Er is een behoorlijk aantal actief woningzoekenden 

in de koopsector ten opzichte van het aantal te koop staande woningen. Gelet op de dynamiek in 

de woningmarkt is al te lang vooruit kijken niet zinvol. Vanzelfsprekend is een stip op de horizon 

van belang, maar dat moet niet een te strak keurslijf worden. Bovendien moet niet te snel op de 

noodrem getrapt worden als het gaat om de aantallen nog te bouwen woningen. We moeten niet 

teveel in de kramp schieten rond krimp. Tegelijkertijd moeten we wel waken voor overvoering van 

de markt (waarvan met name particuliere woningeigenaren de dupe worden). Courantheid van het 

woningbezit voor de toekomst moet zo goed mogelijk geborgd worden. 

 

Verschillende partijen raden aan om het gebied (gemeente, regio tussen Nijmegen en Venlo) op de 

kaart te zetten ('regiobranding'). Hoe maak je het gebied tussen Nijmegen en Venlo aantrekkelijk 

voor de woonconsument (voorbeeld: Venray bloeit!). Werk met een visie en daaraan gekoppeld 

scenario's. Maak vooral ook eenkoppeling met de Strategische regiovisie. Daarmee plaats je de 

Woonvisie tevens in een groter kader (geografisch en qua thematiek, bijvoorbeeld ook 

infrastructuur, bereikbaarheid, volwaardig voortgezet onderwijs in de regio). Denk ook aan de 

eigenheid van de dorpen.  
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Kwaliteit moet centraal staan, dus niet te zeer focussen op aantallen. Er ligt een kader waarin de 

kwantitatieve contour voor de komende jaren helder is (Regionale Structuurvisie Wonen). Maar we 

moeten flexibel in kunnen blijven spelen op ontwikkelingen en kansen. Krimp is op gemeentelijk 

niveau niet te keren, daar is bovengemeentelijke samenwerking en ontwikkeling voor nodig, in het 

verlengde van de Strategische Regiovisie (Gebiedsontwikkeling Maasduinen). Wel kunnen we het 

woonbeleid zodanig inrichten dat we flexibel kunnen meebewegen met nieuwe ontwikkelingen in de 

woningmarkt.  

 

In het kader van de demografische transitie en de ontwikkelingen op het gebied van wonen en 

zorg, is een aantal noties van belang: 

 Beleidsmatige inzet op scheiden wonen en zorg door de nationale overheid en de 

zorgverzekeraars.  

 Het sluiten van verzorgingshuizen en het wegvallen van de verzorgingsstaat in Nederland.  

 Nieuwe toetreders op het gebied van zorg, welzijn en wonen voor de eenvoudigere zorgvrager. 

 Schrijnende gevallen van medeburgers die niet ziek genoeg zijn om in aanmerking te komen 

voor bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg en daarmee zelf verantwoordelijk zijn voor hun 

huisvesting en de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.  

 

Ouderen willen en kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er is sprake van weerstand van 

kinderen om het huis op te eten bij toenemende zorgvraag (verhuisbehoefte wordt opgerekt). Er is 

een toenemende behoefte aan kortdurend verblijf na operatie / respijtzorg / etc. Daarnaast moet er 

oog zijn voor een aantal risico’s: vereenzaming, toename crisisopnames.  

 

Er ligt een aantal opgaven. De burger moet accepteren dat de verzorgingsstaat verandert en zal 

ook zelf meer initiatief moeten nemen. De gemeente moet investeren in welzijn, investeringen 

stimuleren in eigen woningen om ze toegankelijk te maken en te houden, nieuwe initiatieven 

faciliteren.  Vastgoedeigenaren moeten investeren in toegankelijke woningen (brede deuren, geen 

drempels, gasloos, gelijkvloers, goede badkamers). Zorginstellingen moeten zorgen voor kwalitatief 

goed vastgoed en voldoende personeel (let op schaalniveau: niet te kleinschalig!). 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Betreft:  Bijeenkomst gemeenteraad in het kader van de Woonvisie gemeente Bergen 

D.d.:  2 mei 2017 

Steller:  Sander Reith (Reith advies) 

 

Aanleiding 
De gemeente Bergen is gestart met het proces om te komen tot een gemeentelijke woonvisie. Dit 

kan gezien worden als een verdere uitwerking van de Regionale structuurvisie Wonen Noord-

Limburg (regiovisie). Deze visie moet helpen bij de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve 

ontwikkeling van het wonen in de dorpen van onze gemeente. Het gaat onder meer om de 

volgende vraagstukken: 

 Hoe maken we onze bestaande woningvoorraad toekomstbestendig en duurzaam, rekening 

houdend met de demografische ontwikkelingen?   

 Welke  doelgroepen moeten bediend worden, welke nieuwbouw is dan gewenst?  

 Hoe zorgen we ervoor dat het woningaanbod wordt afgestemd op de nog maar beperkte groei 

van het aantal huishoudens?  

 Is de bestaande sociale huurvoorraad voldoende groot en van de juiste samenstelling?   

 

In eerste instantie worden de stand van zaken op de woningmarkt en de verwachtingen voor de 

toekomst beknopt in beeld gebracht. Op basis daarvan vindt interactie plaats met externe 

belanghouders en de dorpsraden. Ook vindt in dit vroege stadium van beleidsvorming een 

discussiebijeenkomst met de gemeenteraad plaats. Doel is om beelden en informatie te delen, en 

gewenste thema’s en accenten voor de Woonvisie op te halen. 

 

Dit is een impressie van de bijeenkomst met de gemeenteraad die plaatsvond op 2 mei 2017.   

 

Presentatie en interactie 
De heer Reith presenteert aan de hand van een powerpointpresentatie een aantal cijfers, analyses, 

conclusies en opgaven voor het wonen in de gemeente Bergen. Naar aanleiding daarvan worden 

door de raadsleden vragen gesteld en van gedachten gewisseld. Puntsgewijs zijn de volgende 

zaken op hoofdlijnen aan de orde gekomen: 

 In de presentatie wordt gesteld dat de woningvoorraad in de gemeente Bergen voor 32% uit 

huurwoningen bestaat (waarvan ruim 22% sociale huurwoningen van Destion en ruim 9% 

particuliere huurwoningen. De vraag wordt gesteld hoe dit aandeel in de regio is. Zie hiervoor 

bijgevoegde tabel uit de Woonmonitor (stand 31-12-2014). In Noord-Limburg bestaat 34% van 

de woningvoorraad uit huurwoningen (25% corporatiewoningen en 9 % particulier). Het 

aandeel sociaal in de gemeente Bergen ligt daar dus iets onder.   
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 Loopt de behoefte aan huurwoningen op termijn wellicht terug? Dat is altijd lastig te zeggen. 

Veel is afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen, rijksregelgeving, ontwikkeling van 

het aantal te huisvesten statushouders en zaken met betrekking tot financieringsmogelijkheden 

van huishoudens. Keuzes moeten nog gemaakt worden, maar vooralsnog lijkt er geen 

noodzaak te zijn voor het getalsmatig uitbreiden van de voorraad sociale huurwoningen. 

Belangrijker is een geleidelijke transformatie van de bestaande woningvoorraad, inclusief de 

sociale huursector, gericht op verduurzaming en aanpassing aan de demografische 

verandering en (de mede daarmee verband houdende) veranderende woonwensen. Dan gaat 

het om meer dan nieuwbouw alleen: verkoop, vervangende nieuwbouw, herstructurering, 

sloop/nieuwbouw, huurbeleid, liberalisatie en dergelijke. En van belang is het blijvend 

monitoren van vraag/aanbod en slaagkansen. 

 Met betrekking tot het aantal ingeschreven woningzoekenden voor woningen van Destion is 

een verdere uitdieping wellicht interessant (hoeveel zittende huurders/hoeveel personen 

wensen op korte termijn een (andere) huurwoning e.d.)? Dit zal in het vervolgproces van de 

Woonvisie een plek krijgen. 

 Nieuw woningaanbod in relatie tot de bestaande woningvoorraad wordt bepleit (bijvoorbeeld 

grotere appartementen van circa 150 m2 voor 55+): niet alleen maar meer van hetzelfde, maar 

toevoeging woonvormen die er nu nog niet zijn. 

 Het is van belang te bevorderen dat initiatieven ontwikkeld worden door - of in nauwe 

samenspraak met - burgers (denk o.a. aan collectief particulier opdrachtgeverschap). 

 Bestemmingsplannen moeten flexibel zijn en verschillende woonconcepten mogelijk maken, 

bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om een woongelegenheid voor mantelzorg deel uit 

te laten maken van een woning/wooncomplex. 

 Er moet aandacht zijn voor wonen in het buitengebied, waaronder in vrijkomende agrarische 

bebouwing. Er liggen kansen om – onder voorwaarden - meerdere wooneenheden toe te staan 

in voormalige boerderijwoningen. Denk onder andere aan een meergeneratiewoning. Belangen 

van agrariërs mogen hierdoor niet worden geschaad: wel balans houden. Dit vergt een 

zorgvuldige afweging. 

 Kwaliteit moet centraal staan, dus niet te zeer focussen op aantallen. Er ligt een kader waarin 

de kwantitatieve contour voor de komende jaren helder is (Regionale Structuurvisie Wonen). 
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Maar we moeten flexibel in kunnen blijven spelen op ontwikkelingen en kansen. Krimp is op 

gemeentelijk niveau niet te keren, daar is bovengemeentelijke samenwerking en ontwikkeling 

voor nodig, in het verlengde van de Strategische Regiovisie (Gebiedsontwikkeling 

Maasduinen). Wel kunnen we het woonbeleid zodanig inrichten dat we flexibel kunnen 

meebewegen met nieuwe ontwikkelingen in de woningmarkt.  

 De focus ook richten op bestaande voorraad, verbetering ruimtelijke kwaliteit waar mogelijk en 

nodig en leegstaand vastgoed. In dit kader wordt de voormalige Mariaschool in Bergen 

genoemd. Gemeente geeft de voorkeur aan herinvulling van deze locatie. Maar hiervoor is wel 

particulier initiatief vereist. Komt er geen initiatief dan wordt gedacht aan sloop van dit pand. 

 In het kader van wonen-welzijn-zorg zijn er kansen voor vernieuwende woonvormen. Er moet 

wel oog zijn voor de realiteit: de verhuisgeneigdheid van ouderen is beperkt, men wil het liefst 

oud worden in eigen woning of woonomgeving. Belangrijker wellicht dan de ‘stenen’ is de 

sociale infrastructuur (verbinding/ontmoeting, begeleiding en zorg aan huis). 

 Het belang van werken aan duurzaamheid in het kader van het wonen wordt onderstreept.  

 Overige zaken: prijstechnisch interessant maken van woningbouwlocaties, realiseren van 

tijdelijke woningen wellicht interessant voor Bergen? 
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Korte weergave ingebrachte punten bijeenkomst Dorpsraden d.d. 20 juli 2017 

 
Afferden 

 
Positieve punten: 

 Monitoring en periodieke bijstelling 

 Intentie om zaken vorm te geven samen met stakeholders in regulier overleg 

 Verwachtingen van alle stakeholders zijn duidelijk gemaakt 
 
Aandachtspunten: 

 Toetsingskader moet specifiek en transparant gemaakt worden 

 Wat betreft rol van inwoners en dorpsraden: er is een groot verschil tussen professionals en 
goedwillende vrijwilligers (grens aan de verantwoordelijkheid die gedragen kan worden) 

 Functie buitengebied: recreatieruimte voor verstedelijkte gebied (ook in doelstellingen 
gemeente nav 0 op de meter) 

 Gemeente stelt zich nogal passief en braaf op: faciliteren, verantwoordelijkheid bij bewoners.... 
Verhaal kan creatiever 

 Infrastructuur (randvoorwaarde) is bepalend voor gebruik (domotica, ZZP/flexibele 
werkplekken, kleine bedrijfjes) 

 Actieve instelling bij achterhalen woonbehoefte per kern 

 Uitstraling: Ovonde, welkom? Hoe kom je het dorp in? 
 

 
Well 

 Adviesrapport Companen uit 2009 en DOP Well uit 2008: achterstand ontstaan in 
woningbouw, waardoor sorake is geweest van versnelde afname jonge huishoudens 

 Advies 30 woningen in 4 jaar bouwen (zijn niet gebouwd) 

 Regionale visie op wonen van regio Maasduinen (2011): woningbehoefte van 40 woningen in 5 
jaar. Klopt dit niet meer? 

 Hoe zijn aantallen tot stand gekomen, zijn oude rapporten niet juist meer? 

 In vorige versie kwantitatieve behoefte van 40 in 2015-2025, nu nog 30-35 in 2015-2030. 
Waarom? 

 Wij verwachten geen krimp, ook niet op langere termijn. 

 Aantallen behoefte zonder fase 1 Lammerskamp (18 woningen)? 

 2
e
 fase zo snel mogelijk opstarten 

 Plannen Maaspark Well meegenomen in de Woonvisie? Of wordt dit buiten het contingent 
gehouden? 

 Stel Woonvisie flexibel op, mede met oog op b.v. ontwikkeling regio Eindhoven) 

 Sociale gebondenheid in Well is groter dan in andere dorpen 

 33% levensloopbestendig ipv 50%, toekomstbestendig bouwen (garage ombouwen als 
woning) 

 Geen beperkingen opleggen, niet remmend werken 

 Huurwoningen handhaven, niet allemaal verkopen 

Reactie 

 Toetsingskader is op onderdelen aangepast. Het blijft een kader waar de komende tijd mee geoefend 

gaat worden en waar ook flexibel mee omgegaan moet worden. 

 Wij beseffen dat er verschil is tussen professionals en vrijwilligers, Door een goede, blijvend 

communicatie hebben we hier oog voor en kijken we samen waar wij het kunnen verbeteren. 

 Als gemeente stellen wij het kader waarbinnen professionals en burgers kunnen opereren. De visie 

moet gezien worden als een uitdaging voor betrokken partijen om met creatieve oplossingen te komen.  

 Uitstraling entree dorp is aandachtspunt bij de ruimtelijke kwaliteit. 

 In De Woonvisie hebben we opgenomen dat wen een woningbehoefteonderzoek per kern gaan 

uitvoeren. 
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 Niet te hoge eisen aan duurzaamheid (ivm prijs van de woning) 

 Met flexibele bouwplannen werken 

 Meer behoefte aan grondgebonden dan aan appartementen  

 
 
Siebengewald 

 Wat is huidige situatie verdelingen woningen per kerkdorp. Het landelijke onderzoek is niet 
consistent in ons dorp mbt bereidheid om te verhuizen. Voornamelijk omdat er onvoldoende 
seniorenwoningen beschikbaar zijn. 

 Hoe kan in de toekomst voldoende zorg geregeld worden in Siebengewald? 

 Communicatie: hoe kunnen inwoners hun wensen kenbaar maken? 
 

 
 
Wellerlooi 

 Veel buitenlanders die op campings vertoeven: worden die meegenomen in de behoefte? 

 Internet is een vereiste 

 Waarom komen mensen van buiten de dorpen in huurwoningen terwijl er in eigen dorp 
behoefte is? 

 Bijhouden van de tuinen moet door de woningcorporatie afgedwongen worden 
 

Reactie 

 Discussie over aantallen: Woonvisie is gebaseerd op meest recente prognoses. Uitgangspunt om 

daarbij aan te sluiten als basis voor het kwantitatieve programma is al omarmd in Regionale 

Structuurvisie Wonen. Eerdere rapporten en behoefteanalyses (Companen, Regiovisie Maasduinen 

uit 2011) zijn daarmee achterhaald. Punt is wel, dat als er in eerdere jaren niet (voldoende gebouwd) 

is voor de behoefte, er gesproken kan worden van “enige achterstand”. Maar dat zou dan ook voor de 

andere dorpen geanalyseerd moeten worden (gelijke monniken gelijke kappen, wat mij betreft). In de 

Woonvisie hebben we de bandbreedte voor de nieuwbouwprogrammering ruimer gesteld. 

 Voor de dorpen willen we de woningbehoefte goed en op een vergelijkbare manier in beeld brengen, 

door een gerenommeerd bureau. Tekst is hierop aangepast. 

 Lammerskamp fase 1 gaat niet buiten het contingent om. 

 Maaspark Well zit binnen de ruimte die we ons geven in het kader van de uitvoering van de regiovisie, 

tekst is verhelderd.  

 Op het gebied van Duurzaamheid hebben we stevige ambities, ook op het gebied van het wonen.  

 Op overige punten is de tekst van de Woonvisie op onderdelen aangepast. 

Reactie 

 Het onderzoek zoals dat er ligt, is de basis. Daar zitten vanzelfsprekend wat haken en ogen aan. Voor 

de dorpen willen we de woningbehoefte goed en op een vergelijkbare manier in beeld brengen, door 

een gerenommeerd bureau. Tekst is hierop aangepast. 

 Onvoldoende seniorenwoningen is een terecht punt, zit ook in de Woonvisie. 

 Zorg leveren in Siebengewald is uitwerkingspunt, is wel insteek Woonvisie. 

Reactie 

 Campingbewoners zitten niet in woningbehoefte, is vooralsnog geen aandachtspunt in de Woonvisie. 

Kan wel worden meegenomen als aandachtspunt bij het Woningbehoefteonderzoek. 

 Mensen van buiten: is wetgeving, woningmarkt is open.  

 Onderhoud tuinen: hier is de tekst van de Woonvisie op aangepast.  
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Bergen 

 Jongeren en ouderen combineren (voorzieningen zijn dan van belang) 

 Waken voor verdere verloedering schoollocatie 

 

  

Reactie 

 Goede punten, worden in de uitwerking van de Woonvisie meegenomen. 
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Nota van inspraak concept Woonvisie 

 
 
Reactie Swentibold Consequentie voor Woonvisie 

In de Woonvisie wordt aangegeven dat starters vooral in 
woningen van Destion terecht moeten komen. Dit kan een 
aantal negatieve gevolgen hebben: 
1. het betreft vooral oudere woningen, waardoor de koper 
geconfronteerd wordt met onderhoudskosten. Het betreft 
bovendien woningen die rond 2040 wellicht aan vervanging 
toe zijn; 
2. De omvang van de voorraad van toegankelijke 
huurwoningen voor starters neemt af; 
3. Niet alle starters willen in een oude huurwoning wonen. Er 
zijn ook starters die de voorkeur geeft aan nieuwe 
hedendaagse woning. 

Tekst aanscherpen 
Gedeeltelijk eens. Knelpunt zit in financiële 
mogelijkheden nieuwbouw die betaalbaar is 
voor starters. Als dat door de markt 
realiseerbaar is, dan ruimte voor geven. 
Anders is het de vraag of de wens van starters 
(een nieuwe woning tegen een lage prijs) wel 
realistisch is. En vervolgens is de vraag of het 
aan de gemeente is om het eventuele 
financiële gat te overbruggen.  
Verkoop van huurwoningen blijven we 
faciliteren. Woningen van Destion worden 
alleen verkocht als er geen sprake is van 
achterstallig onderhoud.   
Dus in tekst iets meer evenwicht: mix van 
kleinschalige nieuwbouw (indien financieel 
haalbaar) en verkoop huurwoningen.  

Groot deel van de 1- of 2-persoons huishoudens in Well 
wensen weliswaar een kleinere woning, maar wel met 
voldoende ruimte omdat zij vaak vanuit een grote vrijstaande 
woning verhuizen 

Tekst aanscherpen 
Eens, voldoende ruimte is belangrijke 
voorwaarde, maar het betreft dan alsnog niet 
grote ‘ouderwetse’ eengezinswoningen 

Woonvormen als Tiny Houses zijn een dusdanige klein niche 
waarbij het de vraag is wat de daadwerkelijke lange termijn 
behoefte is.  
 

Tekst aanscherpen 
Eens, is een trend, maar (vooralsnog) een 
kleine, met de vraag of er ook in de toekomst 
vraag naar is. Speel in op eventuele initiatieven 
van inwoners, verantwoordelijkheid bij 
initiatiefnemer houden, maar niet 
programmeren en niet zelf actief op inspelen 

Naast Cpo zijn er ontwikkelaars die ruimte bieden voor 
maatwerk binnen seriematige bouw. Maak flexibele 
bestemmingsplannen. 

Tekst aanscherpen 
Eens. Onderliggende waarde is dus individueel 
maatwerk bij nieuwbouw. Dit dus ook als 
kwalitatieve afweging meenemen! Cpo: net als 
bij tiny houses inspelen en faciliteren 
initiatieven, verantwoordelijkheid bij 
initiatiefnemer houden. 

Gronden van de gemeente scoren hoger dan particuliere 
gronden. Dat is een ongewenste vermenging van de publiek- 
en privaatrechterlijke rol van een gemeente. 

Tekst niet aanpassen 
Het gaat om gemeenschapsgeld: de 
opbrengsten worden geherinvesteerd in de 
kwaliteit en leefbaarheid van de dorpen 

Ik ga er van uit dat de 18 woningen die momenteel aan de 
Lammerskamp worden gebouwd niet bij de 30-35 woningen 
horen voor Well (tabel pagina 20). Anders zou er in Well 
maar 1 woning per jaar toegevoegd mogen worden. 

Tekst niet aanpassen 
De woningen worden nu gerealiseerd, vallen 
dus binnen de periode 2015-2030.  

Well kent een zeer hoge mate van sociale betrokkenheid die 
je in andere kernen minder aantreft. Bij de Lammerskamp zie 
je meerdere "terugkomers" die eerder in Well niet in hun 
woningbehoefte konden worden voorzien. Daarom is het 
belangrijk om voldoende plancapaciteit in Welt te behouden 
zodat de mensen niet naar elders hoeven te verhuizen.  

Zie apart advies hieronder 
We willen in iedere kern woningbouw mogelijk 
maken. Geen enkele kern gaat op slot. In 
iedere kern is een zekere dynamiek in 
nieuwbouw en aanpassing van de 
woningvoorraad noodzakelijk. 

Bij de kwalitatieve accenten zou ik vooral willen pleiten voor 
toekomstbestendige nieuwbouw woningen. Een woning hoeft 
niet direct bij de bouw een slaapkamer en badkamer op de 
begane grond te hebben als er voldoende voorzieningen zijn 
getroffen waardoor de woning in de toekomst makkelijk 
levensloopbestendig is te maken.  

Tekst aanscherpen 
Eens, gaat om woningen die met relatief 
eenvoudige aanpassingen 
levensloopbestendig te maken zijn. 

Het is mij niet duidelijk wat de exacte ambities op het vlak 
van duurzaamheid zijn, Nul-op-de-meter of BENG?  

Tekst aanpassen 
We formuleren een scherpe ambitie op het 
gebied van duurzaamheid (zie tekst definitief 
concept Woonvisie). 

Wij denken dat kopers in de gemeente Bergen value for 
money verwachten, m.a.w. een goede woning voor een 

Tekst aanpassen 
We formuleren een scherpe ambitie op het 
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betaalbare prijs in mooie omgeving. Door extra hoge eisen te 
stellen bij nieuwbouw op het vlak van duurzaamheid, kan het 
gebeuren dat deze kopers niet bediend kunnen worden. 
Experimenteren op kleine schaal kan natuurlijk en bij succes 
verder opschoten.  

gebied van duurzaamheid (zie tekst definitief 
concept Woonvisie). 

Periodieke monitoring (b.v. om de 2 jaar), met bij behorende  
beleidsruimte, is van belang om te kunnen bijsturen als dat 
nodig blijkt te zijn. 

Tekst hoeft niet aangepast te worden 
Goed idee, is in tekst verwoord. 

 
Reactie RvR Limburg CV via brief 31 juli 2017 Consequentie voor Woonvisie 

Per brief heeft de RvR Limburg CV aangegeven dat locaties 
in het kader van de RvR –regeling ontwikkeld kunnen 
worden additioneel op de opgave van de Regionale 
Structuurvisie Wonen. Daarmee wordt het gestelde in de 
brief van de provincie d.d. 14 juni 2017 bevestigd. 

Tekst aanpassen. 
In de gemeente Bergen zijn 3 locaties in het 
kader van Ruimte voor Ruimte, met in totaal 50 
woningen. Deze kunnen dus worden opgeteld 
bij de kwantitatieve bandbreedte die we 
geformuleerd hebben. Het gaat om: 

 De KOBS-locatie te Nieuw Bergen (er 
stond al een paar jaar 1 woning, de 
andere 9 woningen zijn heel recent 
gerealiseerd); 

 Locatie Ericaweg te Siebengewald (5 
woningen die nog niet zijn 
gerealiseerd). Het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2013’ geeft een directe 
bouwtitel aan deze locatie; 

 Locatie Bergsche Bos. Op deze 
locatie aan de zuidkant van Nieuw 
Bergen kunnen in totaal 35 woningen 
worden gebouwd. Inmiddels zijn hier 
28 woningen gebouwd. 7 kavels zijn 
nog niet verkocht. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


