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Inleiding 
 
In het Werkplan 2004 staat vermeld, dat er een kort onderzoek naar de woningbouwcategorisering wordt ge-
daan. Het begrip woningcategorisering heeft betrekking op de indeling van te bouwen woningen in prijsklassen. 
Hiervoor wordt ook wel het begrip differentiatie gehanteerd. 
 
Woningbouwcategorisering wordt gezien als een instrument ter realisering van het doelgroepenbeleid, dat weer 
onderdeel is van volkshuisvestingsbeleid. Het betreft een oriënterend onderzoek, dat beoogt om inzicht te bie-
den in de wijze, waarop de raad kan controleren of een vastgestelde categorisering ook in de uitvoering van de 
plannen wordt gehaald. Er is naar de doelstelling op het gebied van woningbouw gekeken en vervolgens naar 
de uitvoering. Ook komt de vraag aan de orde of op de juiste wijze is gerapporteerd aan het college en vervol-
gens aan de raad. Is het in eerste instantie gestelde doel bereikt en kan de raad dit controleren? Het plan Bin-
nenveld II te Huissen is als onderzoeksobject gekozen. 
 
De bevindingen van de commissie zijn gebaseerd op een aantal gesprekken en het bestuderen van schriftelijk 
materiaal. Op grond daarvan is de commissie tot een beoordeling gekomen, zoals deze in dit rapport is weer-
gegeven. 
 
Het cijfermateriaal is weergegeven in of herleid naar guldens, om de prijsontwikkeling in de loop der jaren beter 
te kunnen volgen.  
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Hoofdstuk 1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 

Probleemstelling 

De indruk bestaat wel in de raad, dat sociale woningbouw achterblijft ten voordele van de dure sector. Het on-
derzoek zal uitsluitsel kunnen geven of het doel van woningbouwcategorisering als instrument voor het doel-
groepenbeleid in de volkshuisvesting, wordt gehaald. Omdat vragen die op dit punt leven, zich toespitsen  op 
het plan Binnenveld te Huissen, is dit plan in het onderzoek betrokken. Van het voornemen om ook te bezien of 
de voor dit plan gehanteerde werkwijze in het algemeen wordt gehanteerd, is afgezien. In hoofdstuk 5 wordt dit  
toegelicht. 
 
Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd: 
1. Hoe is de beleidscyclus ten aanzien van woningcategorisering georganiseerd? Hierbij is gekeken naar de  
 verschillende beleidsfasen: voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie. Per onderdeel van de be-

leidscyclus zijn vragen gesteld over doelformulering, verantwoordelijkheid voor doelbereiking, signalering als 
doel niet wordt bereikt en over de vastlegging van de activiteiten,  

2. Welke categorisering is als te realiseren vastgelegd in het plan Binnenveld te Huissen? 
3. Welke categorisering is uiteindelijk gerealiseerd? 
4. Hoe en wanneer is de raad over de categorisering geïnformeerd? 
5. Geldt de gehanteerde werkwijze voor het plan Binnenveld als standaard voor andere plannen? 
Zoals hiervoor is aangegeven is de laatste onderzoeksvraag tijdens het onderzoek komen te vervallen. 
 
Normenkader  
De kaderstellende en controlerende taak van de raad berust met name op een goede informatievoorziening, in 
de ruimste zin van het woord. Vaststellen van beleid, opdracht verlenen voor de uitvoering en zo nodig bijsturen 
van beleid, berust op die informatievoorziening. Voor dit onderzoek geldt het vastgestelde beleid als norm en 
wordt van daaruit de uitvoering beoordeeld. Het onderzoek dient om de raad te ondersteunen in de controleren-
de taak. 
 
Onderzoeksmethoden  
De rekenkamercommissie heeft de beschikking gekregen over een aantal beleidsdocumenten. De onderzoeks-
vragen leenden zich goed voor het houden van (oriënterende) gesprekken. Voor het verkrijgen van inzicht in de 
beleidscyclus, is in gesprekken met de burgemeester als plaatsvervangend portefeuillehouder volkshuisvesting 
en met ambtenaren van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling aanvullende informatie vergaard. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft ook in een brief aan de commissie informatie verschaft. Aan het Knooppunt 
Arnhem-Nijmegen (KAN) is een overzicht van de in de loop der jaren toegepaste differentiatie opgevaagd. Ook 
is het KAN gevraagd om aan te geven op welke wijze de differentiatie wordt gesanctioneerd.  
 
De commissie constateerde tot haar tevredenheid een ruimhartige houding in het verschaffen van informatie.
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Hoofdstuk 2 Bevindingen 

 
Het beleid en de doelen 
 
Het onderzoek op het gebied van beleid en doelen is voor wat betreft de oude gemeenten beperkt tot de ge-
meente Huissen, gezien de relatie met het plan Binnenveld II. Uitspraken met betrekking tot volkshuisvestings-
beleid en categorisering in de andere voormalige gemeenten worden dus niet gedaan. Wel is naar het nu be-
staande beleid gekeken. 
 
De bevindingen uit het onderzoek met betrekking tot de beleidsvorming en het formuleren van doelen heeft een 
complex beeld opgeleverd. Uit het bredere terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is de categorise-
ring als afzonderlijk gemeentelijk beleidsdomein, waarop zowel sturing als verantwoording plaatsheeft, met 
moeite af te zonderen. De verwevenheid met ruimtelijke ordening als beleidsterrein, met de aspecten locatie-
keuzes, (beeld)kwaliteit van woonmilieus en financieel-economische haalbaarheid van plannen is groot.  
 
In het Volkshuisvestingsplan 1994 – 1998, getiteld “Wonen in Huissen”, vastgesteld door de raad op 14 decem-
ber 1994, wordt differentiatie van de nieuwbouw gezien als middel om marktfricties op te lossen of te voorko-
men, zowel direct als indirect. Het woningbouwprogramma dient doorstroombevorderend te zijn, waarvoor een 
duidelijke relatie met het woonruimteverdelingsbeleid en het doelgroepenbeleid nodig wordt gevonden. Doel-
groepen waren ook toen al starters en senioren. De lagere inkomensgroepen waren aangewezen op de be-
staande woningvoorraad. De gewenste differentiatie voor de gemeente Huissen werd in de nota als volgt opge-
nomen.  

 
Deze differentiatie maakt onderdeel uit van de intentieovereenkomst die in 1996 met de ontwikkelaar wordt 
gesloten.  
 
In de raadsvergadering van 16 december 1999 wordt een nieuw volkshuisvestingsplan, “Nota Wonen n1999 – 
2005” voor Huissen vastgesteld en dat wordt meegenomen in de planvisie voor het gebied Binnenveld welke 
visie vervolgens onderdeel uitmaakt van de exploitatieovereenkomst die in 2000 met de ontwikkelaar wordt 
gesloten. In het nieuwe volkshuisvestingsplan wordt de differentiatie, die het bestuur van het Knooppunt Arn-
hem Nijmegen vaststelt, als leidend genomen. Concreet wordt daarbij uitgegaan van de differentiatie uit het jaar 
1999 in aantallen woningen. De gewenste differentiatie voor Huissen werd in de nota als volgt opgenomen. 



 

Rekenkamercommissie Lingewaard 6 

 
Met betrekking tot Binnenveld wordt in het volkshuisvestingsplan aangegeven, dat er 22 seniorenwoningen (9 
koop en 13 huur) gebouwd moeten worden en daarnaast nog eens 23 huurwoningen. 
 
Zowel het KAN als de provincie Gelderland hebben beleid ontwikkeld op het gebied van de volkshuisvesting. 
Het KAN is op grond van de Kaderwet bestuur in verandering en de gemeenschappelijke regeling, die de ge-
meenten in de regio zijn aangegaan, onder meer bevoegd om een regionaal structuurplan en een volkshuisves-
tingsplan vast te stellen en op grond daarvan de differentiatie in de geplande woningbouw. Sanctionering van 
de differentiatie kon plaatshebben via de lijn van de goedkeuring van bestemmingsplannen, waarvoor gedepu-
teerde staten het bestuur van het KAN consulteert en via subsidieverlening. Sanctionering heeft echter nooit 
plaatsgehad. De differentiatie, zoals die in de loop der jaren is toegepast, is opgenomen in de bijlagen.  
 
Het volkshuisvestingsbeleid van provincie en KAN is opgenomen in woonvisies. De Woonvisie Gelderland en 
de Woonvisie KAN sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Het KAN bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid bij 
de invulling van de beleidsopgave die de provincie voor de regio heeft vastgesteld. De provincie maakt met het 
KAN-bestuur kwalitatieve afspraken op regionaal niveau en het KAN bestuur vertaalt deze regioafspraken in 
concrete afspraken met de afzonderlijke gemeenten.  De door het KAN vastgestelde differentiatie geldt voor de 
gemeente als geheel en hoeft dus niet op elk planniveau te worden gehaald. Dat de differentiatie wordt gehaald 
is van belang vanwege het hiervoor al vermelde toezicht dat wordt uitgeoefend door het KAN en door de pro-
vincie Gelderland. In 2004 heeft het KAN het beleid voor de woningbouw in een nieuwe jas gestoken. Er werd 
afscheid genomen van de gangbare contingentering en differentiatie ten faveure van een systeem van conces-
sies. Tempoversnelling en accentuering van de kwalitatieve benadering van de woningbouwopgave lagen aan 
deze keuze ten grondslag. De verantwoordelijkheid voor het woningbouwtempo is bij de gemeenten gelegd. In 
een brief aan de gemeenteraden d.d. 24 september 2004 heeft het college van bestuur van het Kan de ge-
meenten opgeroepen mee te werken aan een forse tempoverhoging in de woningproductie binnen het conces-
siebeleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voor zijn vergadering van 8 juli 2004 
voorgesteld om akkoord te gaan met de uitwerking van het concessiebeleid voor de gemeente Lingewaard. Aan 
het raadsvoorstel is de volgende passage ontleend over de concrete betekenis hiervan. 
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Voor het achterhalen van de gemeentelijke doelstellingen heeft de commissie allereerst een relatie gelegd met 
het sturingsinstrument voor de raad bij uitstek, namelijk de programmabegroting. Specifieke gemeentelijke be-
leidsdoelstellingen op het gebeid van categorisering zijn daar echter nog niet concreet en meetbaar geformu-
leerd. In het verleden van de nieuwe gemeente Lingewaard is het beleid op het terrein van woningbouw vastge-
legd in de notitie Woningbouw Fasering (maart 2002) en in het Kwalitatief Woonprogramma (augustus 2002). In 
beide documenten wordt al aangekondigd dat er ter uitwerking van het ruimtelijke kader in de structuurvisie in 
de loop  van 2003 een Nota Wonen zal verschijnen. Deze Nota Wonen blijkt  in de tijd achter de vaststelling van 
de structuurvisie door de raad geplaatst te zijn, welke vaststelling op 13 mei 2004 heeft plaatsgevonden.In het 
jaarverslag over 2003 meldt het college nog dat het opstellen van deze nota wordt doorgeschoven naar 2004. 
Het college heeft in de programmabegroting 2005 de opstelling van de nota opnieuw aangekondigd en nu voor 
2005 met  vaststelling in 2006. In de Nota Wonen zullen de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van het 
volkshuisvestingsbeleid, waaronder de differentiatie, worden uitgewerkt. Ondertussen is de status van de be-
leidsdocumenten uit 2002 onduidelijk geworden. Een verantwoording aan de raad op het gebied van de catego-
risering ontbreekt momenteel. In het eerder genoemde voorstel over de concessiesystematiek geeft het college 
aan dat de gemeente de komende jaren redelijk uit de voeten kan voor wat betreft de verdere uitvoering van de 
kaders zoals geschetst in de structuurvisie. Binnen deze kaders zal de gemeentelijke woonvisie en hiermee het 
gemeentelijke woningbouwprogramma verdere invulling kunnen krijgen, zo schrijft het college.  
 
De concessiesystematiek van KAN en provincie geven de gemeente meer ruimte om eigen invulling te geven 
aan de woningbouw zowel kwantitatief als kwalitatief. Deze ruimte is tot nu toe niet concreet ingevuld. Dat kan 
uiteraard enkel zijn uitwerking hebben voor bouwplannen, die nog in een relatief vroeg stadium van ontwikkeling 
verkeren. Zoals aangekondigd door het college zal dat in de Nota Wonen geschieden. Vooruitlopend op deze 
nota kan dit onderzoek een handvat zijn voor de raad in de opdrachtverlening aan het college voor het opstellen 
van de Nota Wonen.  
 
De rapportage aan de raad over gerealiseerde woningbouw en de categorisering daarvan geschiedt ad hoc. Op 
8 oktober 2003 is de raad in een werkvergadering geïnformeerd over de woningbouw in de gemeente Linge-

Wat staat er nu in de concessieovereenkomst? De gemeente mag zelf weten hoeveel woningen ze gaat 
bouwen de komende 5 jaar binnen de contouren van de op de kaarten aangegeven bebouwingsgren-
zen. Hierbuiten bouwen is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden (beleidsregels Streekplan, 
Structuurplan, eigen gebiedsvisie).  
In de concessie worden prestatieafspraken vastgelegd omtrent de differentiatie. Het woningbouwpro-
gramma zal moeten bestaan uit tenminste 50 % in de sociale koop (max. € 172.000)  dan wel huur. 
Buiten de contouren geldt een differentiatie van 90 % sociaal. Het KAN hanteert hier overigens niet 
meer het begrip ‘sociaal ‘ maar ‘betaalbaar’.  
Daarnaast moet, gelet op de aankomende vergrijzing, 35 % gerealiseerd worden in de vorm van wonin-
gen direct geschikt voor ouderen. 
Daarnaast gelden er nog een aantal inspanningsverplichtingen zoals bv :  
- het aanbod voor ouderen geschikte huurwoning woningen vergroten; 
- 75% van de nieuwbouwwoningen in principe ook geschikt voor ouderen; 
- vergroten woon - zorgmogelijkheden;  
- 0,5 % herstructurering van de sociale huursector; 
- treffen van maatregelen om de mogelijkheden voor het kopen van een woning door lagere inkomens 
  groepen te verhogen.  
Jaarlijks vindt monitoring plaats. En om de twee jaar wordt er een nieuwe concessie afgesproken.  
Nieuwe concessies (2006) worden verleend als oude daadwerkelijk worden nagekomen. 
Daarnaast is de mogelijkheid opgenomen in de concessie-overeenkomst dat het KAN bestuur, op grond 
van een gemotiveerd verzoek van de gemeente,  af kan wijken van de prestatieafspraken. 
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waard. Daarbij is informatie over de gerealiseerde en te realiseren woningbouw verstrekt, inclusief de differenti-
atie die is gerealiseerd. De informatie werd echter niet afgezet tegen eerder vastgestelde doelen. Deze doelen 
zijn wel te ontlenen aan planninglijsten voor woningbouw die de gemeente jaarlijks aan het KAN en de provincie 
stuurt. Deze worden kennelijk door het college ter kennis gebracht van de raadscommissie maar worden niet in 
een beleidsevaluatie opgenomen. Ook het jaarverslag geeft die informatie niet. In het jaarverslag over 2003 
meldt het college, dat voor monitoring van de woningbouw een geautomatiseerd systeem is ontwikkeld. Voor de 
rekenkamercommissie is een presentatie van dit systeem verzorgd, waaruit de commissie de conclusie trekt, 
dat de informatie voor een jaarlijkse verantwoording op het punt van de categorisering op planniveau  eenvou-
dig is te realiseren.  
 
Conclusie 
Uit de voorgaande bevindingen trekt de commissie de conclusie, dat een scherpe formulering van doelen en 
controle op de realisering van categorisering noodzakelijk is en dat het daaraan momenteel ontbreekt. Ook trekt 
de commissie de conclusie, dat er ruimte is ontstaan voor het vaststellen van nieuw beleid op het gebied van de 
volkshuisvesting, die de raad binnen de kaderstellende taak kan oppakken.  
 
Binnenveld II 
 
Centraal in dit hoofdstuk staan de bevindingen uit de analyse van het plan Binnenveld II. Op hoofdlijnen wordt 
het ontwikkelingsproces van dit plan geschetst. Vervolgens wordt deze ontwikkeling tegen de achtergrond ge-
plaatst van de beleidscyclus zoals die voor de raad kenbaar was ten tijde van deze ontwikkeling en zoals die 
momenteel is vormgegeven. 
 
In 1995 is de samenwerking met de ontwikkelaar, Selève BV te Huissen, van start gegaan. In een intentieover-
eenkomst, gesloten in 1996, is onder meer opgenomen, dat het aantal woningen en de categorieverdeling in de 
samenwerking aan de orde zullen komen en dat de ontwikkeling van het plan dient te passen binnen de uit-
gangspunten van de structuurvisie en het volkshuisvestingsplan van de gemeente.  Eind 1998 is sprake van 
overdracht van aandelen en management van Selève BV aan Bemaco Ontwikkeling te Gendt en Westerbeek 
Vastgoed Ontwikkeling te Arnhem. De contractspositie blijft echter bij Selève BV. In de correspondentie met de 
ontwikkelaar (brief van 1 december 1998) wordt in dat verband ook ingegaan op het gemeentelijk woningbouw-
programma. Voor Binnenveld II stonden in een concept - herziening van dat programma voor de periode tot 
2005 het aantal van 80 en voor de periode 2005-2015 het aantal van 126 , in totaal dus 206 woningen opgeno-
men. De woningdifferentiatie werd afgeleid van het regionale volkshuisvestingsplan en werd als volgt met de 
ontwikkelaar gecommuniceerd: 
 

stichtingskosten tot       
ƒ 177.000,-- 

stichtingskosten tussen  
ƒ 177.000,-- en ƒ 252.000,-- 

stichtingskosten tussen  
ƒ 252.000,-- en ƒ 310.000,-- 

stichtingskosten boven   
ƒ 310.000,-- 

27% 31% 21% 21% 

 
In correspondentie met de ontwikkelaar wordt eind 1998 (brief van 11 december 1998) aangegeven, dat de 
KAN - differentiatie de grondslag is voor de gemeentelijke woningdifferentiatie maar dat er mogelijk wijzigingen 
in die cijfers kunnen ontstaan en daarmee ook in de gemeentelijke volkshuisvestingsnota. 
 
In de jaren 1999 en 2000 wordt het plan verder ontwikkeld en wordt het bestemmingsplan in procedure ge-
bracht. Op 16 maart 2000 komt een exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar tot stand met daarin de af-
spraak om een in de planvisie voor het gebied vermeld woningprogramma te realiseren. In de planvisie is de 
volgende woningdifferentiatie opgenomen op basis van het prijspeil 1999. 
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De categorieën in deze differentiatie worden ook opgenomen in het bestemmingsplan, dat op 15 november 
2001 door de raad wordt vastgesteld. In dat plan is bepaald dat er “gebouwd zal worden volgens de afgespro-
ken KAN – differentiatie (prijspeil 1 januari 1999), waarbij een afwijking - vanwege de kwaliteitsslag - wordt toe-
gestaan”. Er wordt ten opzichte van de exploitatieovereenkomst een categorie toegevoegd, namelijk de appar-
tementen boven de ƒ 380.000,-- en ook in de aantallen treden verschuivingen op. Verder wordt in het bestem-
mingsplan aangegeven, dat afwijking wordt toegestaan vanwege de toen aan de orde zijnde kwaliteitsslag. De-
ze kwaliteitsslag voorziet in een meer hoogwaardige inrichting van het openbare gebied in het plan en is in 2002 
met de ontwikkelaar overeengekomen. De meerkosten van de kwaliteitsslag worden gedekt uit een aanpassing 
van het woningbouwprogramma. Als bindend wordt het programma overeengekomen zoals dat is opgenomen 
in het bestemmingsplan. De differentiatie in het bestemmingsplan luidt als volgt: 
 

 
In 2002 worden, naast de kwaliteitsslag, ook de onderhandelingen afgerond over de toe te passen indexering 
op de categorisering. Er bestond onduidelijkheid over het antwoord op de vraag welke indexering toegepast zou 
moeten worden. Ondertussen waren een 75-tal woningen al gerealiseerd of in aanbouw. De categorisering van 
deze woningen is vastgelegd in een bijlage bij een brief d.d. 9 juli 2002 aan de ontwikkelaar. Het resultaat van 
de onderhandelingen had alleen betrekking op in totaal 129 nog niet in aanbouw zijnde woningen. Als prijspeil 
werd 1-1-2001 gekozen en als index de CBS/CPB index voor nieuwbouwwoningen tot aan de datum van start 
verkoop. Overeengekomen is dat de grondgebonden woningen (eengezinswoningen) worden gebouwd in de 
volgende prijsklassen: 
 

< ƒ 325.000,-- Van ƒ 325.000,-- tot  
ƒ 394.000,-- 

Van ƒ 394.000,-- 
tot  
ƒ 425.000,-- 

Van ƒ 425.000,-- 
tot  
ƒ 568.000,-- 

Boven  
ƒ 568.000,-- 

Totaal 

2 8 2 2 14 28 

 
Voor de appartementen is de volgende categorisering overeengekomen: 
 

Tot  ƒ 254.000,-- Van ƒ 254.000,--  
tot ƒ 325.000,-- 

Van ƒ 325.000,-- 
 tot ƒ 394.000,-- 

Van ƒ 394.000,-- 
tot ƒ 475.000,-- 

Boven  
ƒ 475.000,-- 

Totaal 

35 16 21 13 16 101 

 
Deze nieuwe categorisering en indexering, in samenhang met de kwaliteitsslag, is opgenomen in een zgn. al-
longe bij de exploitatieovereenkomst en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Op 19 september 2002 
besloot de raad om hiermee in te stemmen. De 75 woningen komen hierbij niet expliciet aan de orde. De fractie 
Huissen ’90 stemt tegen het collegevoorstel, vanwege gebrek aan inzicht in het woningbouwprogramma. Over 
de realisering van de woningbouw in het plan Binnenveld II is de fractie Huissen ’90 naar aanleiding van vragen, 
geïnformeerd bij brief van het college d.d. 28 september 2004. Het college beperkt deze informatie tot de 129 

Appartementen  
tot  ƒ 190.000,--  
of huur tot ƒ 
170.000,-- 

Appartementen 
tot   ƒ 275.000,-- 

Woningen tot           
ƒ 295.000,-- 

Appartementen 
tot   ƒ 380.000,-- 

Woningen tot           
ƒ 425.000,-- 

Woningen >>           
ƒ 425.000,-- 

Totaal 

37 45 33 14 35 43 207 

Appartementen  

tot  ƒ 190.000,- 

of huur tot  

ƒ 170.000,-- 

Appartementen 

tot    

ƒ 275.000,-- 

Appartementen 

tot    

ƒ 380.000,-- 

Appartementen 

boven  

ƒ 380.000,-- 

Woningen 

tot            

ƒ 295.000,-- 

Woningen  

tot  

ƒ 425.000,-- 

Woningen 

boven          

ƒ 425.000,-- 

Totaal 

32 25 0 35 42 30 43 201 
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woningen, die in 2002 betrokken werden in de afspraken met de ontwikkelaar. De realisering wordt in de als 
volgt weergegeven. Voor de grondgebonden woningen: 
 

Tot  ƒ 325.000,-- Van ƒ 325.000,--  
tot ƒ 394.000,-- 

Van ƒ 394.000,--  
Tot ƒ 425.000,-- 

Van ƒ 425.000,-- 
tot ƒ 568.000,-- 

Boven  
ƒ 568.000,-- 

Totaal 

4 8 0 10 5 27 

 
Voor de appartementen: 
 

Tot  ƒ 254.000,-- Van ƒ 254.000,-- 
tot ƒ 325.000,-- 

Van ƒ 325.000,-- tot 
ƒ 394.000,-- 

Van ƒ 394.000,-- 
tot ƒ 475.000,-- 

Boven ƒ 
475.000,-- 

Totaal 

33 28 13 11 14 99 

 
In totaal worden er 3 woningen minder gebouwd (126 in plaats van 129). Het college verbindt aan de informatie 
in de brief aan de fractie Huissen ‘90 de conclusie dat er in de goedkope sector is gebouwd conform de over-
eenkomst uit 2002 en dat er in de andere sectoren een verschuiving naar de goedkopere categorieën heeft 
plaatsgevonden. Op dat moment waren nog 39 woningen niet in de verkoop. Een actueel overzicht van de ge-
realiseerde woningbouw ontbreekt momenteel nog. 
 
De hiervoor al vermelde 75 woningen zijn, aldus het college in de brief d.d. 22 december 2004 aan de reken-
kamercommissie, gerealiseerd volgens de hierna volgende categorisering, die is ontleend aan de KAN - diffe-
rentiatie zoals die gold in 2001.  
 

< 325.000 325.000 tot 425.000 425.000 tot 550.000 > 550.000 Totaal 

0 17 9 49 75 

 
Met de ontwikkelaar was deze categorisering in 2002 nog afgesproken volgens de KAN – differentiatie uit 1999 
en zag er toen, aldus de brief aan de ontwikkelaar van 9 juli 2002, als volgt uit: 
 

< 254.000 < 394.000 < 568.000 > 568.000 Totaal 

0 17 22 36 75 

 
De KAN – differentiatie is in de loop van de jaren gewijzigd. Voor de afspraken met de ontwikkelaar heeft dat 
maar beperkt betekenis gehad, omdat die wijzigingen geen invloed meer hebben op reeds gesloten contracten 
met ontwikkelaars.  
 
De rekenkamercommissie heeft de toetsing van de verkoopprijzen aan de hand van verkoopbrochures niet ge-
controleerd maar is afgegaan op het gegeven, dat het college in de brief van 28 september 2004 aangeeft, dat 
door Huissen ’90 aangedragen cijfermateriaal in grote lijnen overeenkomt met de gegevens waarover het colle-
ge beschikt. Daar waar deze cijfers afwijken wordt dat door het college in de bewuste brief aangegeven en heeft 
dat betrekking op woningprijzen waarvan Huissen ’90 geen onderbouwing heeft gegeven. Omdat deze afwijkin-
gen niet tot gevolg hebben, dat de woningen in andere categorieën terecht komen, dan Huissen ’90 heeft aan-
gegeven, is van verder onderzoek afgezien. Om dezelfde reden is afgezien van verdere analyse van de toege-
paste indexering. Het in de brief van 22 september 2004 aan Huissen ’90 gehanteerde prijspeil over 2004 ligt 
over het geheel genomen hoger dan het geval zou zijn geweest op basis van een doorrekening met het prijsin-
dexcijfer van bouwkosten voor nieuwbouwwoningen, omdat het gehanteerde indexcijfer voor de productieprijs 
van nieuwe woningen hoger ligt, zoals blijkt uit een bij dit rapport gevoegde bijlage. Voor de jaren waarin de 
meeste bouw heeft plaatsgevonden zijn deze verschillen beperkt. De conclusie op het punt van de verschuiving 
naar de duurdere sectoren wordt daardoor niet anders.  
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Conclusie 
De onduidelijkheid over indexering van de woningprijzen heeft het mogelijk gemaakt, dat een verschuiving van 
goedkopere naar duurdere woningcategorieën heeft plaatsgehad. Helder contracteren op dat punt verdient 
aanbeveling om de doelstelling van categorisering te kunnen halen.  
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Hoofdstuk 3 Beoordeling van de onderzoeksresultaten  
 
Uit de verzamelde informatie komt naar voren, dat de categorisering voor Binnenveld II tijdens de planontwikke-
ling en realisering aan verandering onderhevig is geweest. De KAN - differentiatie is in het bestemmingsplan  
weliswaar als leidend bestempeld en ook in de richting van de ontwikkelaar gecommuniceerd maar is in de ge-
hanteerde categorisering niet als zodanig terug te vinden. Er zijn meer categorieën toegepast en ook de bedra-
gen wijken af. Omdat op bestemmingsplanniveau niet aan de KAN - differentiatie behoeft te worden voldaan, is 
een beoordeling van de toepassing van deze differentiatie verder achterwege gelaten. De gemeente heeft naar 
het KAN een verantwoording te plegen, die op zichzelf staat en geen directe relatie heeft met de naleving van 
contracten die de gemeente met de ontwikkelaar sluit.  
 
Op grond van de beleidsuitgangspunten, zoals die in het vorige hoofdstuk zijn weergegeven, is met de ontwik-
kelaar gecontracteerd over de woningbouw. De commissie constateert, dat er verschil van inzicht bestond over 
de indexering, die op de afgesproken categorisering mocht worden toegepast. De uitkomst van de onderhande-
lingen op dat punt laat zien, dat de beoogde verschuiving naar duurdere categorieën inderdaad heeft plaatsge-
vonden. Het was  bijvoorbeeld de bedoeling om in de appartementensfeer alle 96 woningen onder de grens van 
ƒ 380.000,-- (prijspeil 1999) te realiseren. In het bestemmingsplan wordt een categorie boven deze grens geïn-
troduceerd, waarin 35 appartementen kunnen worden gebouwd. Het totaal aantal wordt  verlaagd tot 92. Het 
onderhandelingsresultaat over indexering en kwaliteitsslag betekent opnieuw de introductie van een duurdere 
prijsklasse, nl. boven ƒ 475.000,-- (prijspeil 2001). In deze klasse mogen 16 woningen worden gebouwd op een 
totaal van 92. Voor de zgn. grondgebonden woningen is eenzelfde verschuiving te constateren. Oorspronkelijk 
moesten de 111 woningen onder de ƒ 425.000,-- worden gebouwd. In het bestemmingsplan is dat niet gewij-
zigd. Het totaal is teruggebracht naar 109. De onderhandelingen met de ontwikkelaar resulteren in de toevoe-
ging van een categorie boven ƒ 568.000,-- (prijspeil 2001), waarin 14 woningen mogen worden gerealiseerd. De 
andere categorieën zijn ook in prijs verhoogd. De afspraken met de ontwikkelaar hebben betrekking op 28 van 
de ca. 200 grondgebonden woningen. Het restant van 75 woningen is dan al voor het grootste deel terecht ge-
komen in de duurste categorie. Het aantal woningen dat in de duurste categorie is gebouwd, heeft de commis-
sie niet exact vastgesteld, omdat de conclusie van verschuiving naar de duurdere sector daarmee niet veran-
dert. Wel blijft de mate waarin die verschuiving heeft plaatsgehad, daardoor onzeker. Verschillen in de indeling 
van de categorieën en verschil in het gehanteerde prijspeil en daarmee de moeilijkheid tot onderlinge vergelij-
king, is hieraan debet. 
 
De aanwezigheid van een geautomatiseerd controlesysteem maakt het mogelijk om de raad op planniveau te 
informeren over gerealiseerde woningbouw en dit af te zetten tegen de vastgestelde beleidsdoelen op dit punt. 
Deze beleidsdoelen zijn echter nog onvoldoende geformuleerd. De aangekondigde Nota Wonen kan daar ver-
andering in brengen. Het is daarom aan te bevelen, dat de raad het initiatief neemt om het college op dit punt  
een gerichte opdracht te geven. 
 
Op grond van de constatering, dat het geautomatiseerde systeem voor monitoring van de woningbouw, de mo-
gelijkheid biedt om de raad desgewenst te informeren over de actuele stand van de woningbouw, heeft de 
commissie uiteindelijk afgezien van onderzoek naar andere bouwplannen. De gewenste informatievoorziening 
kan in de reguliere samenwerking tussen raad en college tot stand worden gebracht. 
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Hoofdstuk 4 Reactie college in kader van hoor- en wederhoor 
 
Bij brief van 18 februari 2005, verzonden op 21 februari 2005, is de voorlopige eindrapportage in het kader van 
hoor en wederhoor aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Omdat de termijn van 14 
dagen om te reageren te kort werd bevonden, is bij brief van 22 februari 2005 gevraagd om binnen een maand 
de zienswijze kenbaar te maken, zodat het rapport eind maart aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.   
 
Het college reageert bij brief van 29 maart 2005. In deze brief geeft het college onder meer aan zich te kunnen 
vinden in de analyse en de aanbevelingen. Een aantal opmerkingen van de commissie wil het college aanvullen 
en nuanceren. In dat verband geeft het college aan dat zowel voor als na de herindeling het doel van categori-
sering steeds het realiseren van de regionaal afgesproken differentiatie is geweest. Verder wijst het college voor 
wat betreft de communicatie met de raad op het ontwikkelde systeem voor woningbouwplanning, dat op 8 okto-
ber 2003 in een werkbijeenkomst aan de raad is gepresenteerd. Ook merkt het college op dat de jaarlijkse ver-
antwoording richting KAN en provincie aan de raad in afschrift wordt toegezonden. Bij het aanbieden van de 
planningslijsten zal het college bezien of deze in een andere, meer inzichtelijke vorm kunnen worden weerge-
geven. Het college verwijst naar de inmiddels gestarte discussie over de kaders voor de Nota Wonen.  
 
De reactie van het college is opgenomen in de bijlagen.
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Hoofdstuk 5 Slotbeschouwing rekenkamercommissie  
 
De zienswijze van het college, zoals verwoord in de brief van 29 maart 2005 vormt geen aanleiding tot een uit-
gebreid nawoord van de commissie, dit temeer omdat het college de analyse en de aanbevelingen onderschrijft. 
De nuancering die het college aanbrengt leent zich uitstekend voor communicatie met de gemeenteraad over 
de rapportage.  
 
In hoofdstuk 2 werden al de volgende conclusies geformuleerd: 
“Uit de voorgaande bevindingen trekt de commissie de conclusie, dat een scherpe formulering van doelen en 
controle op de realisering van categorisering noodzakelijk is en dat het daaraan momenteel ontbreekt. Ook trekt 
de commissie de conclusie, dat er ruimte is ontstaan voor het vaststellen van nieuw beleid op het gebied van de 
volkshuisvesting, die de raad binnen de kaderstellende taak kan oppakken.“ 
 
“De onduidelijkheid over indexering van de woningprijzen heeft het mogelijk gemaakt, dat een verschuiving van 
goedkopere naar duurdere woningcategorieën heeft plaatsgehad. Helder contracteren op dat punt verdient 
aanbeveling om de doelstelling van categorisering te kunnen halen.”  
 
De bevindingen van de rekenkamercommissie en de boordeling daarvan leiden tot de conclusie dat categorise-
ring in de woningbouw als beleidsinstrument onvoldoende is ontwikkeld. Het terugtreden van KAN en provincie 
uit de gedetailleerde contingentering en categorisering biedt de gemeente meer beleidsvrijheid om die categori-
sering vorm te geven. Van deze vrijheid is tot nu toe nog geen gebruik gemaakt. Het verdient aanbeveling dat 
de raad op dit punt de kaderstellende taak invulling geeft. Omdat de noodzakelijke informatie voor het sturen op 
deze categorisering voorhanden is, is een verbetering op dit punt zonder problemen te realiseren.  
 
De commissie doet de aanbeveling om te bepalen hoe de raad geïnformeerd wil worden. De programmabegro-
ting en het jaarverslag zijn de bekende (bij)sturingsinstrumenten voor de raad. Aan de hand van kengetallen 
kan daarin een belangrijk deel van de informatievoorziening plaatshebben. Een jaarlijkse monitoring op het ge-
bied van de volkshuisvesting is redelijk eenvoudig te realiseren. Aan de provincie en het KAN worden jaarlijks 
planningslijsten verstrekt die ook goed als basis voor een gemeentelijke monitoring kunnen worden benut.  
 
 
Bemmel, 4 april 2005 
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard, 
De secretaris,   De voorzitter, 
 
 
 
Mr. E.A.M. Masselink  Drs. L.J.F. Dolmans
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Bijlagen 

 
 
 
 
1. onderzoeksplan d.d. 1 november 2004 
 
2. brief van burgemeester en wethouders aan de rekenkamercommissie d.d. 22 december 2004 
 
3. brief van burgemeester en wethouders aan de fractie Huissen ’90 d.d. 28 september 2004 
 
4. tabel toegepaste differentiaties in Binnenveld II 
 
5. tabel Kan - differentiatie 
 
6. tabel indexering nieuwbouwwoningen 
 
7. brief van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2005 met reactie op het voorlopige eindrapport. 
 
 
 
Gespreksverslagen: 
 
oriënterende gesprek d.d. 24 november 2004 
bespreking met vertegenwoordigers van de afdeling RO van 5 januari 2005 
bespreking met afdelingshoofd afdeling RO van 17 februari 2005 
 


