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Perspectief op goed wonen in Bergen 

 
Uitvoeringsprogramma Woonvisie gemeente Bergen 

 

 
Status: definitief concept 



Uitvoeringprogramma 
Jaarlijks maken wij op basis van de Woonvisie en de voortschrijdende inzichten een zo concreet 

mogelijk uitvoeringsprogramma. Daarin maken wij helder gemaakt op welke wijze wij onze 

voornemens uit deze Woonvisie gaan realiseren: wát gaan we exact doen, wie is trekker, welke 

partijen worden op welke wijze betrokken, wat is het beoogde resultaat en wanneer is het klaar? Voor 

u ligt de eerste versie van het Uitvoeringsprogramma. 

 

 
 



 

Wat Hoe Wie neemt 

initiatief 

Wie is betrokken Wanneer 

1. De juiste woning op de juiste plek 

1.1. Uitvoering Strategische 

Regiovisie voortzetten 

Trekkersrol oppakken, uitvoering richten op basisprogramma’s 

Verbindingen en Netwerken, Ruimtelijke kwaliteit en Veiligheid en 

de sleutelprojecten N271 en ontwikkeling Maasdal. 

Daarbinnen hoofdprogramma 1. Wonen prioriteit geven in het kader 

van deze Woonvisie (zie bijvoorbeeld ruimte voor excellente 

woonmilieus). 

Gemeente 

Bergen 

Gemeenten Gennep en 

Mook en Middelaar, 

maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven, 

inwoners 

2017 en verder 

1.2. Harde en zachte 

plancapaciteit langs de 

kwalitatieve meetlat leggen, 

prioriteren 

We toetsen de planvoornemens aan het kwalitatief afwegingskader, 

en hanteren de kwantitatieve bandbreedte als uitgangspunt (170-

250 woningen in 2015-2030). Daar waar nodig of wenselijk kan dit 

leiden tot een herprogrammering, prioritering, 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. 

Gemeente 

Bergen 

Destion, 

huurdersorganisatie, 

ontwikkelaars 

1
e
 helft 2018 

1.3. Plan van aanpak 

verborgen plancapaciteit 

opstellen 

 

Inhoudelijk en procesmatig voorstel opstellen voor beperking (nu 

onbeperkte) mogelijkheden in bestemmingsplannen voor realiseren 

woningen. Dit zal zorgvuldig moeten gebeuren om te voorkomen 

dat planschade geclaimd kan worden (creëren voorzienbaarheid). 

Gemeente 

Bergen 

Ontwikkelaars, inwoners 1
e
 helft 2018 

1.4. Monitoring woningmarkt 

en indicatoren leefbaarheid 

We monitoren een aantal belangrijke indicatoren van de 

woningmarkt (waaronder leegstand, waardeontwikkeling vastgoed, 

transactieprijzen, slaagkansen huursector). De regionale monitor 

voorziet hier al voor een belangrijk deel in. Aanvullend worden met 

Destion afspraken gemaakt over monitoring van slaagkansen en 

verhuurbaarheid van huurwoningen. De resultaten van de 

monitoring  wegen mee in keuzes met betrekking tot aantallen, 

bouwtempo en kwalitatieve programmering. Belangrijkste 

indicatoren worden jaarlijks samengevat en gerapporteerd. Op 

basis daarvan wordt bezien of bijstelling van beleid noodzakelijk is. 

Gemeente 

Bergen, Destion 

(voor wat betreft 

sociale 

huursector) 

Destion, 

huurdersorganisatie, 

provincie Limburg 

Jaarlijks in het voorjaar 

(ook als opmaat voor 

bod Destion en 

prestatieafspraken) 

1.5. Herijking Planvoorraad opnieuw langs de (desgewenst aangepaste) meetlat Gemeente Destion, 1
e
 helft 2018 (zie 1.2), 



woningbouwprogramma leggen. We kijken of we extra ruimte binnen de bandbreedte 

kunnen creëren voor nieuwe initiatieven (op basis van monitoring). 

Bergen huurdersorganisatie, 

ontwikkelaars 

daarna 1
e
 helft 2019, 

vervolgens om de 2 

jaar  

1.6. Prestatieafspraken 

Destion en 

huurdersorganisatie 

We maken prestatieafspraken over in ieder geval nieuwbouw 

(kwantiteit en kwaliteit), verkoop van huurwoningen, 

betaalbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en monitoring. 

Destion Gemeente Bergen, 

huurdersorganisatie 

Destion levert bod in 

bij gemeente vóór 1 juli 

in ieder jaar 

1.7. Continueren 

Starterslening  

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. 

Gemeente 

Bergen 

Ontwikkelaars, 

makelaars, 

hypotheekbemiddelaars, 

inwoners (potentiële 

doelgroep) 

1
e
 helft 2018 

1.8. Verkenning 

woonvormen jongeren in de 

dorpen 

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. 

Gemeente 

Bergen 

Dorpsraden, Destion, 

ontwikkelaars, 

doelgroep zelf 

2018 

1.9. Verkenning 

Gebiedspromotie 

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

gemeente kunnen promoten (gebiedspromotie, regiobranding). 

Eventuele samenwerking met Gennep en Mook en Middelaar in het 

kader van de Strategische regiovisie overwegen. 

Gemeente 

Bergen 

Gemeenten Gennep en 

Mook en Middelaar, 

maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven, 

inwoners 

2018 

1.10. 

Woningbehoefteonderzoek 

We nemen het initiatief om de kwantitatieve en kwalitatieve 

woningbehoefte in de dorpen op korte én langere termijn op een 

goede manier objectief in beeld te brengen.  

Gemeente 

Bergen 

Ontwikkelaars, 

makelaars, Destion, 

huurdersorganisatie, 

hypotheekbemiddelaars, 

inwoners (potentiële 

doelgroepen), 

Dorpsraden 

2018 

1.10. Samenwerking met 

Dorpsraden voortzetten, 

gericht op kwaliteit van de 

dorpen 

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, 

bevorderen wij de betrokkenheid en de eigen verantwoordelijkheid 

van de inwoners daarbij. 

Gemeente 

Bergen 

Dorpsraden, Destion, 

huurdersorganisatie 

Continu 

2. Kwaliteit woon- en leefomgeving: wonen-welzijn-zorg 



2.1. Opgave voor wonen in 

beeld brengen 

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. 

Gemeente 

Bergen 

Provincie Limburg 

(ondersteuning Kader 

passend wonen in de 

buurt), zorgpartijen, 

Destion, Dorpsraden, 

cliëntenorganisaties 

Plan van aanpak 

opstellen 1
e
 helft 2018, 

uitwerking 2018 

2.2. We brengen de 

provinciale regeling Passend 

wonen in de buurt extra 

onder de aandacht bij 

partijen en inwoners  

In 2017 en 2018 worden initiatieven ondersteund die werk willen 

maken van passend wonen in de buurt voor Limburgers die 

onvoldoende regie hebben over hun eigen leven om geheel 

zelfstandig te kunnen wonen in een reguliere woning (bijvoorbeeld 

verwarde personen die niet geïndiceerd zijn voor beschermd 

wonen, jongeren met meervoudige problemen die vanwege hun 

leeftijd niet meer binnen de jeugdzorg vallen, mensen met een 

verstandelijke beperking, alleenstaande ouders met kinderen in de 

crisisopvang, kwetsbare ouderen die voorheen een indicatie 

zouden krijgen voor verblijf in een zorgcentrum). 

Gemeente 

Bergen 

Dorpsraden, 

zorgpartijen, Destion, 

cliëntenorganisaties 

1
e
 helft 2018 

2.3. Beschikbaarheid (al dan 

niet) tijdelijke woonvoor-

zieningen voor kleine huis-

houdens 

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. 

Gemeente 

Bergen 

Destion, ontwikkelaars, 

inwoners 

2018 

2.4.  Voldoende 

woonvoorzieningen voor 

ouderen en mensen met 

beperkingen 

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 (relatie met 2.1, opgave 

nog in beeld brengen). 

Gemeente 

Bergen 

Destion,  ontwikkelaars , 

zorgpartijen 

1
e
 helft 2018 

(afwegingskader, 

prestatieafspraken met 

Destion en 

huurdersorganisatie), 

daarna 2
e
 helft 2018 

(verwerking resultaten 

2.1) 

2.5.  Doorstromings- We bevorderen dat ouderen die nu in een traditionele Gemeente Destion, 2018 



bevorderende maatregelen 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). 

Bergen, Destion huurdersorganisatie, 

Dorpsraden, 

Ouderenbonden, 

inwoners 

2.6.  Ontmoetingsruimten in 

ieder dorp 

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. 

Gemeente 

Bergen 

Destion, 

huurdersorganisatie, 

Dorpsraden, inwoners 

continu 

2.7. Domotica  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. 

Gemeente 

Bergen 

Destion, 

huurdersorganisatie,  

ontwikkelaars 

Vanaf 1
e
 helft 2018 

3. Kwaliteit woon- en leefomgeving: duurzaamheid 

3.1. Actieve rol, goede 

voorbeeld 

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

activeren) en geven het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld bij de 

verbouwing van het gemeentehuis en overige gemeentelijk 

vastgoed. 

Gemeente 

Bergen 

Maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven, 

inwoners (Dorpsraden) 

Continu 

3.2. Duurzame 

ontwikkelingen stimuleren 

Wij stimuleren in brede zin 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. 

Gemeente 

Bergen 

Maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven, 

inwoners (Dorpsraden) 

Continu 

3.3. Mobiliseren bedrijven en 

inwoners 

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, 

Gemeente 

Bergen 

Maatschappelijke 

partners, bedrijfsleven, 

inwoners (Dorpsraden) 

Continu 

2
e 

helft 2018 (Dag van 

de Duurzaamheid) 



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. 

3.4. Informeren en 

communiceren 

We continueren de informatie en communicatie over investeringen 

in duurzaamheid en energiebesparing via het digitale loket 

www.bespaarenergieinlimburg.nl. We gebruiken dit digitale platform 

voor het uitdragen van onze plannen, activiteiten en inspiratie. 

Gemeente 

Bergen 

 Continu 

3.5. Gasloos bouwen 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. 

Gemeente 

Bergen 

Destion, ontwikkelaars Continu 

3.6. ‘0-op-de-meter’ 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. 

Gemeente 

Bergen 

Destion, 

huurdersorganisatie, 

ontwikkelaars 

Continu 

2
e
 helft 2018 

(prestatieafspraken) 

3.7. Prestatieafspraken 

thema Duurzaamheid 

We maken prestatieafspraken met Destion en de 

huurdersorganisatie over de verdere verduurzaming van de sociale 

huurvoorraad. 

Destion Gemeente Bergen, 

huurdersorganisatie 

Destion levert bod in 

bij gemeente vóór 1 juli 

in ieder jaar, daarna 

prestatieafspraken 

opstellen tot half 

december 

4. De uitvoering: sturing en samenwerking 

http://www.bespaarenergieinlimburg.nl/


 

4.1. Prestatieafspraken We maken jaarlijks prestatieafspraken met Destion  en de 

huurdersorganisatie over in ieder geval de thema’s uit deze 

Woonvisie. 

Destion Gemeente Bergen, 

huurdersorganisatie 

Destion levert bod in 

bij gemeente vóór 1 juli 

in ieder jaar, daarna 

prestatieafspraken 

opstellen tot half 

december 

4.2. Periodiek overleg met 

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 

overleg met de partijen verder benadrukken en stimuleren. Tevens 

borgen wij de aandacht voor de elementen uit het kwalitatief 

afwegingskader. 

Gemeente 

Bergen 

Makelaars, 

ontwikkelaars 

1 keer per jaar, 1
e
 helft 

van het jaar 

4.3. Bovengemeentelijk 

overleg 

We blijven in gesprek met buurgemeenten in de regio Noord-

Limburg en de provincie Limburg.  

Gemeente 

Bergen 

Regio Noord-Limburg, 

provincie Limburg 

Regulier overleg 

4.4. 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 het beleid indien gewenst en bespreken de 

uitvoering (wie doet wat, voortgang). 

Gemeente 

Bergen 

Destion, 

huurdersorganisatie, 

ontwikkelaars, 

makelaars, zorgpartijen 

1
e
 helft 2019 

4.5. Monitoring en bijstelling 

(zie ook 1.4) 

Zicht op de actuele marktvraag en op een aantal andere indicatoren 

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. Over 2 jaar bezien wij 

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. 

Gemeente 

Bergen 

Destion, 

huurdersorganisatie, 

ontwikkelaars, 

makelaars, zorgpartijen 

Jaarlijks in het voorjaar 

(ook als opmaat voor 

bod Destion en 

prestatieafspraken) 

2-jaarlijks als input 

voor Woonplatform en 

eventuele bijstelling 

van beleid 

In 2021 integrale 

evaluatie en 

actualisering 


