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Vragen gesteld via de chat tijdens de online raadsinformatiesessie over de Woondeal Limburg, d.d. 01.02.2023, inclusief voorstel voor beantwoording 
 
Terugkijken? Zie: https://youtu.be/SXcq-SN5-uk 
 

 

 vraag gebundelde vraag antwoord 

1 Waarom 3 deelregio’s in Zuid Limburg?   In de Woonregio Zuid-Limburg wordt al jaren door de gemeenten in 3 ‘woonsubregio’s’ 
samengewerkt: Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek. Hierop zijn 
overlegstructuren ingericht en wordt er op verschillende thema-tafels (ook o.a. energie en 
economie) afgestemd en gezamenlijk zaken opgepakt. De 16 gemeenten van Zuid-Limburg 
werken op Zuid-Limburgs niveau gezamenlijk met een visie op de woningmarkt (de 
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg).  
 

2 Wat maakt een project een sleutelproject?  Sleutelprojecten zijn vooralsnog in deze Woondeal gedefinieerd als projecten die een financiële 
bijdrage hebben ontvangen van provinciale en/of Rijksoverheid. Sleutelprojecten worden indien 
nodig specifiek besproken aan de Woondealtafel en kunnen gedurende de looptijd van de 
Woondeal toegevoegd en afgevoerd worden. 
 

3 Kunt u iets zeggen over de relatie met andere beleidsterreinen? zoals natuur, keuze bouwen 

platteland, verdichten stedelijke omgeving, OV structuur, etc...... 

  Het realiseren van de in de Woondeal opgenomen aantallen woningen moet in afstemming 

gebeuren met verschillende andere grote ruimtelijke opgaven als klimaat, 

waterveiligheid/overlast, landschap, natuur, landbouw en energie. Bijvoorbeeld in de provinciale 

omgevingsvisie, evenals in het op te stellen provinciaal ruimtelijk arrangement, waarbij gewerkt 

wordt aan optimale inpassing en samenhang tussen alle grote fysiek-ruimtelijke opgaven en 

transities. Er worden waar nodig keuzes gemaakt.  

 

4 Is er nog enige relatie met de vroegere regionale planning? toen werd alles stevig gebaseerd op 
demografie. met grote gevolgen voor b.v. Parkstad (sloop). Is dat nu helemaal buiten beeld? 

 Er wordt nog steeds met woningbehoefteonderzoeken (wbo) gewerkt. Daarbij houden 
gemeenten en regio’s rekening met de behoefte die er is. 
 

5 Regiodeal dwingt tot samenwerken, terwijl juist de afgelopen 2 jaar het weer ieder voor zich 
was.... Hoe gaat u de gemeenten weer in de modus samenwerken krijgen? 

  Elke regio in Limburg werkt samen op basis van regionaal beleid dat is vastgelegd in 
structuurvisies wonen voor zowel de regio’s Noord-, Midden- als Zuid-Limburg. Daar waar 
intensivering van samenwerking nodig is om de gestelde ambities uit de Woondeal waar te 
maken gaan de Woondealpartners met elkaar in gesprek.  
 

6 Voor betaalbaar wordt o.a. uitgegaan van een middenhuurprijs van 1000,--/maand. Hoe zit het 
met prijscorrectie a.g.v. inflatie, wordt dat op korte termijn ook meegenomen als zijnde 
'betaalbaar'? 
 
Of zijn de middenhuurwoningen die we vanaf nu realiseren met een huurprijs van 1100,--/maand 
niet meer aan te merken als betaalbaar/middenhuur? 
 
Is 355.000 euro echt 'betaalbaar'' voor een eenverdiener met een modaal inkomen? 
 
2/3 betaalbaar kunt U daar ook een bedrag aan koppelen? 
 
Wat is uw definitie van betaalbaar? Tot welke koop/huur- prijs gaan we dan? 
 
Wat zijn betaalbare woningen ?? Worden er verkoopprijzen vastgelegd ?? 
 
2/3 betaalbaar. Dat betekent dat er geen ruimte is voor nieuwe duurzaamheidsmaatregelen die 
extra kosten, correct? 
 

Samengevat met de 
vraag: 
 
Wat is nu per definitie 
betaalbaar? 
  

“Betaalbare woningen”: 
- een koopprijs tot maximaal € 355.000,- (NHG 2022)  
- een huurprijs tot maximaal €1.000,- per maand. 

 
“Middenhuur” 

- een huurprijs vanaf de liberalisatiegrens tot aan €1.000,- per maand 
 

Deze bedragen zijn maximumbedragen waarbinnen eventuele kosten voor 
duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen.  
  
  
  
  
 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 Dag allemaal! 2/3 betaalbaar: geldt dat op locatie niveau, gemeente niveau of regionaal niveau?   2/3e betaalbaar bij nieuwbouw geldt niet per locatie of plan. De woonregio kan kiezen om in 
gezamenlijkheid een woningbouwprogrammering af te spreken tot 2030 die voorziet in 2/3e 
betaalbare nieuwbouw. Indien dat niet lukt, geldt 2/3 betaalbaar per gemeente. 
 

https://youtu.be/SXcq-SN5-uk
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14 Kan er als gevolg van de inflatie nog een prijscorrectie plaatsvinden?  Daar is nu geen duidelijk antwoord op te geven. De minister heeft de grens nu vastgelegd op 
€355.000,-  dat is nu het uitgangspunt. Aanpassingen kunnen in een latere fase gebeuren. 
 

15 Krijgen we de presentatie / informatie naderhand toegestuurd?   De presentatie wordt samen met het verslag, cq de opname én beantwoording van de vragen 
(gesteld in de chat) via uw college verstrekt. 
 

 

16 1/3 van de woningen dient sociale huur te zijn. Hoe groot is deze opdracht voor Limburg en hoe 
reëel is dit voor kleinere (plattelands)gemeenten? 
 
Kan de provincie helpen de 30% norm te halen door grond mede beschikbaar te stellen voor 
corporaties? Bijv. Door financiële bijdrage 
 
30 % sociale huur in de bestaande voorraad is iets anders dan 30% van 26.500 woningen. 
Waarom niet in de bestaande voorraad en de nieuwe woningen 
 
Het uitgangspunt is om toe te groeien naar 30% sociale huur. Dit heeft impact op de mogelijke 
plancapaciteit die er momenteel al ligt. In hoeverre zal een regio / dan wel lokaal moeten 
bijstellen, afwijken van regionale/lokale behoefte t.a.v. de 30% sociale huur? Niet elke gemeente 
/ regio is immers hetzelfde. 
 
Hoe komt het dat het streven 30 procent sociale huur is en geen harde eis? 
 
Veel gemeentes die nu niet voldoen aan die eis, hoe worden die bewogen? C.q. kunnen die 
bewogen worden. 

Samengevat met de 
vraag: 
 
Hoe werkt de 30% 
norm van sociale huur 
door op gemeentelijk 
niveau? 
  
  
  
  

Het streven is 30% sociale huur in de bestaande voorraad op regionaal en lokaal niveau.  
 
Het is geen harde eis, omdat dat niet haalbaar is. Gemeenten die op dit moment een laag 
percentage sociale huur in de voorraad hebben, kunnen met de toevoegingen van nieuwe 
woningen niet toegroeien naar 30% tot 2030 omdat ze gewoonweg niet zoveel woningen 
bouwen. In die situatie geldt comply or explain’: pas toe of leg uit.  
 
Wél geldt de afspraak dat er altijd een groei zichtbaar moet zijn in het aandeel sociale huur in de 
bestaande voorraad bij gemeenten die nog geen 30% sociale huur in hun bestand hebben. Van 
elke gemeente wordt immers verwacht dat ze een deel van de opgave in de sociale huur oppakt 
en in ieder geval het aandeel sociale huur in haar woningvoorraad laat groeien.  
 
Voorbeeld; gemeente x heeft in 2022 15% sociale huurwoningen. Ze voegt in de periode tot en 
met 2030 woningen toe, en zorgt dat met deze toevoegingen het aandeel sociale huurwoningen 
tov het totale bezit hoger is dan de startsituatie (bijvoorbeeld groeit naar 20% in 2030).  
 
De minister heeft niet gekozen voor 30% sociale huur in de bestaande voorraad én 30% sociale 
huur in de nieuwbouw, omdat de uitgangspositie voor elke gemeente anders is. Er zijn namelijk 
gemeenten die op dit moment meer dan 30% sociale huur in hun woningbestand hebben. De fair 
share gedachte gaat er van uit dat iedereen een steentje bijdraagt om naar de 30% sociale huur 
in de woonregio te groeien en de gemeenten die nog geen 30% in hun bezit hebben, een extra 
inspanning leveren. Gemeenten die meer als 30% sociale huur in de bestaande voorraad 
hebben, houden dit aandeel vast. Dat kan betekenen dat gemeenten hun planvoorraad voor de 
periode 2025 en verder, nader tegen het licht moeten houden in het kader van deze afspraak.  
 
Provincie Limburg heeft overigens geen gronden die geschikt en/of beschikbaar is/zijn voor 
bijvoorbeeld sociale huur of permanente woningbouw. De provinciale rol in deze is het bij elkaar 
brengen van partijen, een oplossingsgerichte dialoog op gang brengen met gemeenten, 
corporaties en het ministerie van BZK. Het is aan het nieuwe college van GS om een mix aan 
instrumenten te ontwikkelen om in te zetten ter ondersteuning van de afspraken in de Woondeal 
Limburg 
 
Periodiek gaan de Woondealpartijen met elkaar in gesprek over de voortgang van de 
woningbouw. Daarbij wordt ook besproken waar men tegen aanloopt en hoe partijen elkaar 
kunnen helpen om gewenste ontwikkelingen tot realisatie te brengen. 
 

17 

18 

19 

20 

21 

22 Een vraag voor het ministerie: Op welke manier is het `rijk van plan gemeenten / de regio's bij te 
staan? Betaalbaar bouwen heeft immers consequenties voor gemeentelijke grondexploitaties. 
Met andere woorden: de wederkerigheid; hoe gaan we dit bekostigen? 

  Het Rijk heeft reeds diverse regelingen waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Zo helpt de 
Woningbouwimpuls bij projecten waar onrendabele toppen zijn. Hier zijn wel voorwaarden aan 
verbonden, zoals bijvoorbeeld ook een gemeentelijke financiële bijdrage. Verder is er de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuning van het Expertteam wonen van het 
RVO. In de brief van de minister van eind januari staan een aantal zaken genoemd waar 
gemeenten gebruik van kunnen maken. Ook in de toekomst stelt het Rijk deze beschikbaar.  
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23 Ik dacht dat Limburg een krimp provincie is, wat houd dat in, in relatie tot deze woondeal?   Limburg heeft inderdaad te maken met een teruglopende bevolking al zien we de laatste jaren 
een iets positiever saldo. Dit komt door het migratiesaldo en niet door een toename d.m.v. 
geboortes. We groeien een heel klein beetje, maar blijven rond het 0-punt schommelen.  
We zien wel dat de huishoudens kleiner worden en dat het aantal huishoudens groeit en 
daardoor hebben we wel meer woningen nodig. Het is dus niet zo dat je met minder inwoners 
ook minder woningen nodig hebt.  
 

24 De corporaties mogen geen neven verdien modellen meer hanteren. Hoe worden de corporaties 
geholpen om betaalbare huurwoningen te bouwen? 

  Eind 2022 is de verhuurdersheffing voor corporaties afgeschaft. Door deze afschaffing worden 
de lasten voor woningcorporaties structureel verlaagd, waardoor ze meer investeringsruimte 
hebben gekregen om betaalbare woningen te bouwen, versneld woningen te verduurzamen en 
te zorgen voor lagere woonlasten.  
 

25 In onze gemeente is een nieuw project gestart kan dit project ook hierin mee genomen worden? 
Waar ligt de grens? 

  Gemeenten gaan zelf over haar eigen woningbouwplannen. Wij kijken niet naar de specifieke 
projecten in de woondeal. In principe is er ruimte voor initiatieven waarvan de gemeente denkt 
dat ze geschikt zijn om te realiseren. Het is een dynamisch proces dat continu in beweging zal 
zijn. De komende tijd kunnen plannen gewijzigd, afgevoerd en opgevoerd worden.  
 

26 Wat is de ambitie van de woondeal op het gebied duurzaamheid, klimaatadaptatie en 
natuurinclusief bouwen? 

  We gaan ons de komende periode inspannen om het duurzaam, circulair en natuurinclusief 
bouwen verder te laten landen in onze woningvoorraad. Er zijn veel mogelijkheden, zoals bio-
based bouwen, hergebruik of industrieel bouwen, technieken die bijdragen aan versnelling, een 
betere milieuprestatie en/of minder stikstofuitstoot. Deze thema’s kunnen op een te organiseren 
Versnellingstafel verder worden vormgegeven.  
 

27 26.550 woningen in L wordt nagestreefd.  
wordt aantal te bouwen wonen per gemeente aan het inwonertal of de gebiedsgrootte? 
wordt per gemeente een aantal woningen vereist? bijv. gerelateerd aan aantal inwoners of 
gebiedsgrootte?? 

  
  
  

De minimale bouw van 26.550 woningen is niet naar gemeente verdeeld. De woon(sub)regio's 
hebben aantallen aangeleverd waarmee zij een bijdrage willen leveren aan de opgave voor 
Limburg. Binnen elke woon(sub)regio kan er gekeken worden naar de mogelijkheden per 
gemeente. 
 

28 

29 Het hele verhaal is vooral verteld vanuit regie overheid. Hoe passen hierin particuliere 
initiatieven, cpo's, burgerinitiatieven? Kunnen zij ook participeren in het vorm te geven beleid? 

  Er is in principe ruimte voor elk initiatief waarvan de gemeente van mening is dat het geschikt is 
om te realiseren.  
 

30 Moeten de aantallen voor sloop/vervanging opgeteld worden bij de aantallen te realiseren 
woningen? 

  De 26.550 is een bruto getal. Dat betekent dat dit de nieuwbouw betreft. Daarnaast zal ook nog 
sloop en vervanging plaatsvinden.  
 

31 Hartelijk dank voor de organisatie. Erg fijn om op deze manier inzicht te krijgen in de plannen. 
Het afhouden van de krimp in Limburg komt door migratie, houden we in de plannen genoeg 
rekening met sociale woningbouw voor die specifieke groepen? Studenten en arbeidsmigranten 
in het bijzonder. 

  Voor aandachtsgroepen zullen alle gemeenten in 2023 Woonzorgvisies maken, waarin de 
huisvesting van deze groepen nader wordt uitgewerkt.  
Denk hierbij aan bijvoorbeeld studenten, maar ook aan woningen voor mensen die uit een 
beschermde omgeving komen en een woonplek moeten vinden.  
 

32 Nogmaals bedankt. Erg nuttig. Wanneer is de vervolg sessie?   Bedankt voor uw reactie. In overleg met de gemeenten kunnen we altijd een bijeenkomst 
organiseren indien dit nuttig en gewenst is. 
 

33 Hoe wordt er ingezet op transformatie van bijv. kantoren en/of winkelpanden? 
 
wordt hier actief op ingezet middels de woondeal? 

Hoe wordt er via de 
Woondeal actief 
ingezet op 
transformatie van 
bijvoorbeeld kantoren 
en/of winkelpanden? 

Het opnemen van woningbouwplannen in een programmering is aan gemeenten. Als een 
gemeente graag een plan wil realiseren waarbij bijvoorbeeld sprake is van transformatie van een 
andere bestemming naar wonen dan kan dit via de reguliere wegen opgepakt worden en wordt 
dit plan toegevoegd aan de regionale programmering.  
De verdere realisatie van het plan wordt meegenomen in de periodieke monitoring en als blijkt 
dat er problemen ontstaan bij de realisatie kan er samen met de Woondealpartners gekeken 
worden naar mogelijke oplossingen. 
 

34 

35 We hebben de aantallen realisatie en sloop gezien per regio. Wordt er ook nog gedifferentieerd 
per gemeente? 

  In de Woondeal zijn de regionale cijfers opgenomen, zoals ze door de regio’s zijn aangeleverd. 
Voor een uitwerking per gemeente verwijzen we u door naar de betreffende gemeente. 
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36 Woningbouw staat in gespannen voet met stikstofemissie, hogere bouwkosten en hogere 
hypotheekrente. Kunt u hier kort op in gaan? 

  Er zijn veel zaken, zoals o.a. deze, die van invloed zijn op de woningmarkt. Op een aantal 
hebben wij als provincie geen invloed. Wij benoemen deze bij de ‘kritische succesfactoren’ in de 
Woondeal en gaan het gesprek met o.a. het Rijk aan om de geplande nieuwbouw- en 
herstructureringsprojecten te versnellen daar waar we samen het verschil kunnen maken. 
 

37 Wat denkt U van het personeelstekort en steeds stijgende materiaalprijzen . Welk invloed heeft 
dit op de woondeal? 

  Het personeelstekort en stijgende materiaalprijzen hebben uiteraard invloed op de 
realisatiemogelijkheden van de woningen in deze woondeal. Deze worden ook benoemd als 
‘kritische succesfactoren’ in de Woondeal.  
 

38 Gaat U ook in gesprek met de gemeente om de procedure te verkorten en heeft de nieuwe 
omgevingswet hier invloed op? 
 

  Het Rijk heeft tijdens de woondealmiddag op 2 februari meegedeeld dat men bezig is met het 
onderzoeken naar versnellingsmogelijkheden van procedures. 

39 Valt woning delen ook onder realisatie? Bestaande woning dusdanig verbouwen, dat woning 
gedeeld kan worden. 

  Woningdeling oftewel woningsplitsing valt onder herstructurering. Het is geen nieuwbouw, maar 
draagt wel bij de gewenste toename van 26.550 woningen. 
 

40 Hoe wordt om gegaan met de rode contouren rond gemeenten   Provincie Limburg hanteert het principe 'meer stad, meer land'. In principe wordt niet buiten het 
bestaand bebouwd gebied gebouwd, waarbij er een aantal uitzonderingsmogelijkheden zijn 
toegestaan om buiten het bestaand bebouwd gebied te bouwen, afhankelijk van de situatie. Zie 
voor meer informatie: 

https://www.limburg.nl/onderwerpen/wonen/dossier/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-wonen-oktober-

2022/woning-bouwen-alleen-bestaand-bebouwd/ 

 

41 Hoe kun je als gemeente zonder de hoofdprijs te betalen particuliere eigenaren, met name 
verhuurders, dwingen verantwoordelijkheid te nemen: hetzij zelf renoveren/slopen, hetzij 
verkopen aan gemeenten voor een schappelijk bedrag? En hoe helpen de Rijksmiddelen 
daarbij? Dit helpt zowel de opgave binnen de Woondeal als ook de leefbaarheid in de wijk. 
 

  Het juridische instrumentarium wordt nu aangescherpt. De huidige wetgeving geeft al 
verschillende mogelijkheden om te sturen (denk hierbij aan een huisvestingsverordening of het 
inzetten van de Wet Voorkeursrecht gemeenten), maar aanvullend wordt wetgeving voorbereid 
om de regie op volkshuisvesting verder te versterken.  
Periodiek gaan de Woondealpartijen met elkaar in gesprek over de voortgang van de 
woningbouw. Daarbij wordt ook besproken waar men tegen aanloopt en hoe partijen elkaar 
kunnen helpen om gewenste ontwikkelingen tot realisatie te brengen.  
 

42 En uiteraard: wat is de verantwoordelijkheid van de provincie binnen deze opgave?   

43 Hoe voorkomen we dat de “trek uit het westen en het midden van het land naar het zuiden en 
het oosten” hier de woningmarkt negatief beïnvloed in die zin dat onze eigen inwoners minder 
kans op een koopwoning maken. 
 
Hoe voorkom je dat Limburg een vakantiepark voor gepensioneerde Randstedelingen wordt, 
Omdat toch primair voor de eigen behoefte wordt gebouwd. 
 

 De Huisvestingswet biedt een gemeente de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening in 
te stellen. In deze verordening kan zij regels in opnemen om grip te houden op de 
woningvoorraad.  
 

44 

45 Hoe is het aantal te bouwen woningen van 26.550 tot stand gekomen?   Het cijfer is gebaseerd op een combinatie van onderzoek en praktijk. Zoals een 
woningbehoefteonderzoek; een toets op de planvoorraad bij gemeenten en de realisaties van de 
afgelopen jaren. 
 

46 Zijn de 20.000 woningen die genoemd worden en bovenop de 26.550 geteld worden bedoeld om 
te realiseren woningen als de vraag uitbreidt?  

  Limburg ligt tegen grenzen aan (binnenlands en buitenlands). We zien meer overloop vanuit 
andere gebieden en ook meer mogelijkheden om op grotere afstanden van het werk te wonen. 
Als er een grotere behoefte aan woningen ontstaat, zijn veel van de Limburgse gemeenten 
bereid om deze te faciliteren. 
 

  

https://www.limburg.nl/onderwerpen/wonen/dossier/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-wonen-oktober-2022/woning-bouwen-alleen-bestaand-bebouwd/
https://www.limburg.nl/onderwerpen/wonen/dossier/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-wonen-oktober-2022/woning-bouwen-alleen-bestaand-bebouwd/
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47 Wat gebeurt er als er geen Woondeal komt?   Er is geen directe sanctie op het niets sluiten van de Woondeal, maar door deze deal te tekenen 
laat je zien dat je wilt samenwerken aan deze opgave. Je laat het Rijk ook zien dat je een 
bijdrage wil leveren en je behoudt daardoor de mogelijkheden om gebruik te maken van 
Rijksregelingen.  
Tevens houden we hierdoor alle lijnen open met elkaar en het Rijk, doordat er 2x per jaar een 
Provinciale Woondealtafel Limburg wordt georganiseerd en rechtstreeks met de minister de 
situatie in onze provincie en de woonregio’s kan worden besproken. 
 

48 Kan de Woondeal ook nog gewijzigd worden?   We gaan met elkaar een dynamisch proces in waarbij we continue samen moeten bespreken of 
de opgave wijzigt en welke inspanningen er geleverd kunnen en moeten worden om de 
doelstellingen te halen. Daar waar kansen, maar ook onmogelijkheden ontstaan gaan we met 
elkaar het gesprek aan en noodzakelijke aanpassingen worden dan ook besproken. De 
Woondeal is daarmee geen statisch gegeven en kan aangepast worden als dat noodzakelijk 
blijkt. 
 

49 Hoe passen particuliere initiatieven, zoals CPO's in de Woondeal?   Er verandert niets aan de mogelijkheid van een gemeente om aan deze initiatieven mee te 
werken en deze tot realisatie te brengen. Deze initiatieven kunnen een bijdrage leveren in het 
betaalbare segment.  
 

 

 


