
 

 

Portefeuillehouder: Wendy van Eijk Akkoord: Afdeling: 
 

R&E 

Opsteller reactie: Marian Arts  
Afgestemd met: 
 

 

Programma: 8  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
 

  
Nummer Motie of 
amendement: 

VIII.A.1 

Partij: VVD 
 
 
 
Omschrijving amendement: 
Bouwen, bouwen, bouwen! 
 
Wijzigt de begroting als volgt: 
In programma 8 als resultaat toe te voegen bij het kopje “Bouwen op basis van behoefte in de stad en in 
de kerkdorpen, waarbij we tempo houden op bouwontwikkeling”: 
“Meegewerkt aan de uitbreiding van permanente woningbouw op diverse inbreidingslocaties in de stad” 
 
Reactie portefeuillehouder in de raad 
O Overbodig 
O Ontraden 
X Overnemen 
 
Antwoord: 
De strekking van amendement kan worden overgenomen. Het gaat dan om het uitgangspunt om van 
binnenstedelijke locaties gebruik te maken voor aanvullende woningbouw en na Laarveld geen 
grootschalige nieuwbouwlocaties te gaan ontwikkelen.  
 
Er wordt sinds de vaststelling van de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 medio 
2019 al op basis van dit ruimere beleid medewerking verleend aan permanente woningen op 
inbreidingslocaties. Dit richt zich met name op transformatie van commercieel vastgoed in de binnenstad 
en in de woonwijken, herontwikkeling van milieuhinderlijke bedrijven in woonwijken en, naast Laarveld, 
uitbreidingsplannen in de kernen.  
 
Dit jaar worden er ruim 300 woningen opgeleverd. Dit zijn meer woningen dan voorgaande jaren. Het 
ambitieuzere beleid komt daarmee tot uiting in de feitelijke realisaties. Per 1 januari 2021 bestaat de 
planvoorraad netto uit ongeveer 1.500 woningen. Dit is inclusief de woningen op de Stadsbruglocatie en 
het saldo van de Gebiedsvisie Keent & Moesel. Het aantal huishoudens zal vanaf 1 januari 2021 tot de top 
in 2034 nog groeien met ongeveer 1.150 huishoudens (prognose Etil 2019 update). Verder is het aantal 
huishoudens in Weert sinds 2014 met ruim 600 huishoudens méér gegroeid dan het aantal woningen. Dit 
veroorzaakt mede de grote druk. We hebben dus een achterstand in te halen.  
 
In het amendement wordt opgeroepen om meer permanente woningen te bouwen. Wij zijn het er mee 
eens om onze ambitie naar boven bij te stellen. Niet alleen vanwege de almaar oplopende prognoses, 
maar ook omdat projecten voor permanente woningen een lange doorlooptijd kennen en er eerder sprake 
is van vertraging dan van een snellere realisatie van projecten, mede vanwege o.a. de complexiteit en 
(juridische) procedures. Het flexibel en snel in kunnen spelen op veranderende omstandigheden lukt 
sneller bij transformatieplannen en met tijdelijke woningen. Dit lukt niet met plannen zoals in het 
amendement bedoeld, hiermee wordt de grote druk niet verzacht.  
 
Al met al zal de ontwikkeling van nieuwe plannen voor permanente woningbouw, gelet op de doorlooptijd, 
geen soelaas bieden voor de huidige druk en de korte termijn.  
 
Nadrukkelijk dient bij nieuwe plannen voor permanente woningen rekening te worden gehouden met 
sociale huurwoningen. De druk is groot, het programma voorziet nog onvoldoende in sociale 
huurwoningen om de opgave te realiseren. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een betere 
verdeling over de wijken en kernen.  

 


