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Op 30 mei heeft u de schriftelijke vraag gesteld (BS1600023) over de stand van zaken met betrekking tot 

de uitvoeringsmaatregelen die zijn  opgenomen in de Woonvisie Lansingerland 2015-2020. Door 

omstandigheden heeft de beantwoording langer op zich laten wachten dan bedoeld. Daarvoor bieden wij 

u onze verontschuldigingen aan. 

 

Met deze brief beantwoorden wij uw vraag.  

Het kader waarbinnen de uitvoeringsmaatregelen plaatsvinden wordt gevormd door de drie 

beleidsdoelstellingen van de Woonvisie, te weten: 

 Behouden/vergroten van keuzevrijheid en een gevarieerd woningaanbod; 

 Bieden van gevarieerde en veilige woonmilieus waarbij we het dorpse en landelijke karakter 

bekrachtigen; 

 Versterken van een duurzame woon- en leefomgeving. 

 

Uitvoeringsmaatregelen: 

U1=Wijkgericht werken, in samenwerking met burgers en de woningcorporatie. Inzet om de kwaliteit 

van de sociale en fysieke woon- en leefomgeving op peil te houden of te verbeteren. 

Stand van zaken: In 2016 is een programmamanager aangesteld die zich vooral richt op de praktische 

uitvoering van het actieprogramma wijkgericht werken uit 2015. Inmiddels zijn er i.s.m. 

woningcorporatie 3B Wonen en bewoners voor een aantal wijken wijkplannen opgesteld. In de 

Oranjewijk in Bergschenhoek hebben diverse acties plaatsgevonden en in de Vogel- en Bomenbuurt in 

Bleiswijk hebben wijkschouwen plaatsgevonden, gevolgd door een opschoondag met de wijkbewoners. 

 

U2A=Versterken van duurzaamheid in de bestaande en nieuw te bouwen woningvoorraad en –omgeving. 

Aandachtsgebieden zijn het nemen van energiemaatregelen, het toepassen van duurzame materialen in 

woningen en infrastructuur en aanwezigheid van voldoende groen in de wijk in verband met 

klimaatadaptatie. Op basis van het in 2015 vast te stellen actieprogramma duurzaamheid van de 
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gemeente zullen waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen worden genomen in diverse (lopende) 

woningbouwprojecten. 

Stand van zaken: Nieuwe stedenbouwkundige uitwerkingen voor deelgebieden en plannen, zoals De 

Eilanden in de Tuinen, Parkzoom 3, Westpolder 4 west/6, worden met hulp van de tool GPR stedenbouw 

opgezet. Middels deze tool is het mogelijk om integraal de duurzaamheidsscore van een nieuwe wijk te 

meten. Dit gaat onder meer over de aspecten Energie, Ruimtelijke inrichting, gezondheid, 

gebruikswaarde en toekomstwaarde. Op basis van de bevindingen wordt de inrichting en verkaveling van 

de wijk aangepast om een betere integrale score te krijgen. Daarnaast is er voor Bergschenhoek Centrum 

en voor de nieuw te ontwikkelen buurt Hoeksekade-Noord een duurzaamheidsmaatregelenpakket 

samengesteld. Hiervoor is een brochure aangeboden in december 2016. 

 

U2B=Gemeente en 3B Wonen overleggen o.b.v. het duurzaamheidsbeleidsplan van 3B Wonen met 

elkaar. Aktiepunten op het gebied van duurzaamheid worden in de met de corporaties te maken 

prestatieafspraken opgenomen en gemonitord. 

Stand van zaken: zie antwoord uitvoeringsmaatregel 22. 

 

U3=Waar mogelijk doorvoeren van flexibilisering van stedenbouwkundige en ruimtelijke 

ordeningsprincipes en regelgeving. Hierdoor wordt het maken van wooncarrière/levensloopbestendig 

wonen in de eigen woning mogelijk bij uitbreiding of krimp van het huishouden of de wens werk of 

hobby aan huis te kunnen doen. 

Stand van zaken: Door deregulering van het ruimtelijk omgevingsrecht, zijn de mogelijkheden van het 

levensloopbestendig wonen toegenomen. Zo mag er inmiddels vergunning vrij 4 meter aan de 

achtergevel worden aangebouwd en kan er vergunning vrij een mantelzorgunit in de achtertuin worden 

gerealiseerd. 

 

U4=We starten in 2015/2016 een intern beleidsonderzoek op om de mogelijkheden te verkennen 

vigerende bestemmingsplannen aan te passen om wijzigingen van bestaande woningen ten gunste van 

levensloop mogelijk te maken. 

Stand van zaken: Zie antwoord op U3. 

 

U5=de nieuwbouw wordt benaderd vanuit het conceptdenken van PMC. 

Stand van zaken: Dit denken wordt toegepast. Er is aandacht voor leefstijlen, woonvoorkeuren en 

daaruit voortvloeiend gewenste woonmilieus. 

 

U6= in communicatie uitingen komt extra aandacht voor het uitdragen van de Unique Selling Points van 

de gemeente; winkels B&R, Randstadrail en recreatiemogelijkheden nabij de kernen. 

Antwoord: De Unique Selling Points worden structureel door het college en de organisatie op actieve en 

effectieve wijze geuit via verschillende kanalen en richting verschillende doelgroepen (met name 

richting de potentiele inwoners). Voorbeelden zijn interviews met pers en media, de maandelijkse 

persconferentie, nieuwsberichten op de website en social media en het gemeentelijk Youtube kanaal. 

 

U7= bij nieuwbouw wordt differentiatie in huizentype, prijscategorieën en doelgroepen toegepast. Dit 

komt de leefbaarheid ten goed en zorgt voor stabiliteit in de wijk. 

Stand van zaken: Dit wordt in de praktijk toegepast. 

 

U8= gemiddeld worden er de komende jaren 400 woningen per jaar gebouwd. 

Stand van zaken: In 2015 zijn er 461 woningen gebouwd en in 2016 zullen circa 280 woningen worden 

opgeleverd. De gemeente zit op koers voor het gemiddelde. 
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U9=jaarlijks wordt de sociale voorraad en de planvoorraad gemonitord. Op ongewenste ontwikkelingen 

wordt actie genomen. 

Stand van zaken: Conform de prestatieafspraken met de woningcorporaties van 30 juni 2016 wordt door 

middel van een jaarlijkse monitor de sociale voorraad en de planvoorraad in kaart gebracht. Deze 

monitor wordt door gemeente, de corporaties en Huurdersvereniging Lansingerland gezamenlijk 

ontwikkeld en wordt benut in het eerste kwartaal 2017. 

 

U10=de in de gemeente Lansingerland woonachtige jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken, wordt 

een brief gestuurd waarin zij geattendeerd worden op de mogelijkheid en voordelen van inschrijving als 

woningzoekende bij Woonnet Rijnmond. 

Stand van zaken: Vanaf het eerste kwartaal 2017 wordt gestart met (geclusterde) toezending van de 

brief aan Lansingerlandse jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken. 

 

U11= de komende jaren worden er voor starters huurwoningen gebouwd in de prijsklasse € 710- € 850, 
type eengezinswoningen en appartementen. 

Stand van zaken: Vanaf de tweede helft van 2015 zijn circa 50 starterswoningen opgeleverd, vooral in 

het huursegment. Voor de komende jaren wordt toegewerkt naar de oplevering van nog eens 220 

starterswoningen (huur en koop). 

 

U12=de komende jaren worden er voor starters koopwoningen gebouwd in de sociale klasse van € 
140.000 en in de prijsklasse € 141.000- € 180.000, type eengezinswoningen en appartementen. Om de 
woningen ook in de toekomst te behouden voor starters, is het een overweging een constructie als 

maatschappelijk gebonden eigendom eraan te verbinden. 

Stand van zaken: Dit wordt toegepast. Momenteel worden 20 starterskoopwoningen en 10 sociale 

koopwoningen in Parkzoom 3 ontwikkeld. Inclusief deze woningen wordt de komende jaren toegewerkt 

naar de oplevering van 220 starterswoningen (huur en koop). 

 

U13= bij de toewijzing van nieuw te bouwen starterskoopwoningen geven we voorrang aan (koop) 

starters die een sociale huurwoning achterlaten. 

Stand van zaken: Deze afspraak wordt toegepast. 

 

U14=bij de toewijzing van nieuw te bouwen starterskoopwoningen voorrang aan (koop)starters die als 

scheefwoner een sociale huurwoning bewonen. 

Stand van zaken: Deze afspraak wordt toegepast. 

 

U15=Bij een inkomen boven de sociale grens wordt voor semi-starters in de huursector gebouwd in de 

prijsklasse  710-850 per maand in de koopsector  141.000-180.000. Zowel meerlaagse woningen als 

appartementen. 

Stand van zaken: Vanaf de tweede helft van 2015 zijn circa 50 starterswoningen opgeleverd, vooral in 

het huursegment. Voor de komende jaren wordt toegewerkt naar de oplevering van nog eens 220 

starterswoningen. 

 

U16=er wordt onderzoek gedaan naar de kritische factoren waaronder ouderen en hun opgegroeide 

kinderen in Lansingerland willen blijven wonen. Het betreft hier de groep mensen die in de VINEX 

periode hier zijn komen wonen. 

Stand van zaken: Voor de ouderen is het onderzoek uitgevoerd. Momenteel worden de uitkomsten 

bestudeerd op te nemen maatregelen in 2017. 
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Daarnaast is momenteel een onderzoek gaande naar de vraag welke factoren voor de kinderen van de 

empty nesters van belang zijn om in Lansingerland te blijven wonen. In de eerste helft van 2017 zullen 

de uitkomsten bekend zijn. 

 

U17=65-plussers worden actief voorgelicht over mogelijkheden en regelingen  

die hen kunnen ondersteunen bij het realiseren van woningaanpassingen in de toekomst. In deze 

voorlichting zien we een rol weggelegd voor de SWSL. 

Stand van zaken: Er heeft een voorlichtingsbijeenkomst voor 67-jarigen in Lansingerland plaatsgehad. 

Het doel was tweeledig. Enerzijds hen te informeren over woningaanpassingen die hen langer in staat te 

stellen in hun woning te blijven wonen. Anderzijds informatie van hen te verkrijgen over hun 

‘wensenpakket’. Momenteel wordt met de organisatie JSO samengewerkt om in het eerste halfjaar van 

2017 gemeentebreed bij 65-plussers de mogelijkheden van woningaanpassingen onder de aandacht te 

brengen. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan gelijkvloers wonen. 

 

U18=Er wordt (gelijkvloers) levensloopbestendig voor ouderen gebouwd wanneer monitoring uitwijst 

dat er een reële vraag vanuit ouderen is. Huur heeft de voorkeur boven koop. 

Stand van zaken: Er zijn momenteel geen monitoringgegevens bekend, die extra bouwen in dit segment 

noodzaken. 

 

U19=Minimaal 95% van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan de doelgroep met 

een inkomen beneden de € 34.911(prijspeil 2015). 
Stand van zaken: In de eerste helft van 2016 heeft 3B Wonen van de 124 vrijgekomen woningen 121 

woningen aan de doelgroep toegewezen(= 98%) 

 

U20=Met de woningcorporatie wordt jaarlijks huurprijsbeleid overeengekomen als invloedsfactor op de 

sociale woningvoorraad. 

Stand van zaken: Dit is overeengekomen met de corporaties in de prestatieafspraken en de bijbehorende 

biedingen. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en zonodig geactualiseerd. 

 

U21=Met de woningcorporatie wordt jaarlijks betaalbaarheidsbeleid overeengekomen als invloedsfactor 

op de sociale woningvoorraad. 

Stand van zaken: Dit is overeengekomen met de corporaties in de prestatieafspraken en de bijbehorende 

biedingen. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en zonodig geactualiseerd. 

 

U22=Met de woningcorporatie wordt jaarlijks energielastenbeleid overeengekomen als invloedsfactor op 

betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad door de doelgroep. 

Stand van zaken: 3B Wonen voert energielastenbeleid uit conform de kaders van haar eigen 

duurzaamheidsplan en het actieprogramma realistisch duurzaam van de gemeente. 3B Wonen heeft 

besloten voor 2016 alle kosten voor het aanbrengen van energetische voorzieningen binnen haar bezit 

voor haar rekening te nemen. In 2016 zijn 164 woningen voorzien van energiemaatregelen. Alle 

woningen van Havensteder en De Goede Woning hebben het label A++ en voldoen daarmee aan de 

duurzaamheidswensen. 

 

U23=Met de woningcorporatie worden jaarlijks afspraken gemaakt over het terugdringen van 

scheefwonen als invloedsfactor op de bewoning van de sociale woningvoorraad door de doelgroep. 

Stand van zaken: Passend toewijzen conform de wet (95%) zorgt voor bewoning van sociale 

huurwoningen door de juiste doelgroep. Bij de uitvoeringsmaatregelen 13 en 14 is beschreven dat 

voorrang aan zittende huurders wordt gegeven bij oplevering van nieuwbouw starterswoningen. De 
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corporaties verlenen “emptynesters” die een grondgebonden sociale huurwoning in Lansingerland 
achterlaten voorrang voor een gelijkvloerse huurwoning. 

 

U24=Met de woningcorporatie wordt jaarlijks overeengekomen hoeveel sociale huurwoningen verkocht 

mogen worden, kijkend naar de mate waarin de sociale woningvoorraad en de behoefte in evenwicht 

zijn. 

Stand van zaken: Met 3B Wonen is afgesproken dat zij maximaal 11 sociale huurwoningen verkopen in 

2016 en maximaal 5 in 2017. Havensteder en De Goede Woning hebben geen plannen om in deze periode 

sociale huurwoningen te verkopen. Om zoveel mogelijk woningen voor de sociale voorraad te behouden, 

worden de huren van bestaande sociale woningen door de corporaties afgetopt om liberalisatie te 

voorkomen. 

 

U25=het streven is om het aantal bestaande huurwoningen (2012: 4122) tot 2020 minimaal gelijk te 

laten blijven en de toename afhankelijk te maken van de ontwikkeling van de doelgroep binnen de 

eigen gemeente. Dit kan zowel sociale huur betreffen als sociale koop tot € 140.000. 
Stand van zaken: Deze afspraak is opgenomen in de prestatieafspraken met de corporaties. Het betreft 

o.a. afspraken over nieuwbouw en het beperken van onttrekking van sociale huurwoningen door 

verkoop, sloop of liberalisatie en afspraken over het bevorderen van doorstroming. 

 

U26=Indien zich marktkansen voordoen en we deze willen benutten gaan we primair met ontwikkelaars 

in gesprek over het bouwen voor de doelgroep middeninkomens. Huurwoningen boven de sociale grens(€ 
710-€ 850) en koopwoningen in de prijsklasse € 141.000-€ 180.000. 
Stand van zaken: Vanaf de tweede helft van 2015 zijn circa 50 (starters)woningen opgeleverd, vooral in 

het huursegment. Voor de komende jaren wordt toegewerkt naar de oplevering van nog eens 220 

(starters)woningen. 

 

U27=Met de verkoop van kavels spelen we in op de behoefte van particulier opdrachtgeverschap in het 

segment hogere inkomens. Hiervoor is een kavelmakelaar gecontracteerd. 

Stand van zaken: Vanaf halverwege 2015 tot nu zijn er in de verschillende kernen kavels verkocht, 

waarmee ingespeeld wordt op de groeiende behoefte aan particulier opdrachtgeverschap. In Bleiswijk 

betreft het 9 kavels, in Bergschenhoek 1 en in Berkel en Rodenrijs 4 kavels. 

 

U28=In 2015/2016 wordt beleidsmatig aandacht besteed aan de vraag of er alternatieve oplossingen 

voor huisvesting van verblijfsgerechtigden zijn, anders dan het toewijzen van sociale huurwoningen. 

Stand van zaken: Voor deze doelgroep is inmiddels integraal beleid opgesteld en vastgesteld door de 

raad in mei 2016. Uitvoering van dit beleid is ter hand genomen. Onderdeel ervan is de ingebruikname 

van Hergerborch, dat inmiddels Provinciale belangstelling heeft als good practice. 

 

U29=In 2015/2016 wordt de vraag naar gewenste/noodzakelijke veranderingen in het aanbod van 

woonwagenbewoning en de (on)mogelijkheden ervan beleidsmatig uitgewerkt. 

Stand van zaken: In 2017 wordt aandacht besteed aan het vraagstuk of het aantal standplaatsen voor 

woonwagenbewoning dient te worden uitgebreid. Dit naar aanleiding van Rijksherstel van het cultureel 

erfgoed van woonwagenbewoners. Hiermee kan niet langer volstaan worden met een ‘uitsterfbeleid’. 
 

U30=In 2015/2016 wordt het vraagstuk ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Lansingerland’ beleidsmatig 
vormgegeven. 

Stand van zaken: Momenteel is er vooral aandacht voor correcte bewoning van woningen door 

arbeidsmigranten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Regelmatig is er sprake van overtreding 

van de bestemmingsplanregels. Hierop wordt actief gehandhaafd. In 2017 wordt huisvestingsbeleid in 
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brede zin opgesteld. Daarbij wordt de inbreng van stakeholders als uitzendbranche en werkgevers 

meegenomen. 

 

U31=We blijven de effecten van het scheiden van wonen en zorg monitoren om daarmee inzicht te 

krijgen of er structureel extra maatregelen moeten worden getroffen. 

Stand van zaken: Dit is een doorgaand proces. Gesprekken met zorgaanbieders en behandeling van 

casuïstiek in het coördinatieteam volwassenen vormen signalen voor evt. te nemen maatregelen. 

 

U32=Er worden maximaal 5 appartementen aan de Anthuriumsingel gereserveerd voor mensen met een 

verstandelijke beperking die vanwege hun zorgzwaarte niet langer in aanmerking komen voor een  

intramurale instelling. 

Stand van zaken: Inmiddels zijn, eenmalig, twee appartementen aan de Anthuriumsingel gereserveerd 

en toegewezen aan de doelgroep. 

 

U33=Drie personen met GGZ-problematiek, momenteel woonachtig aan de Frans Halslaan in Bleiswijk, 

worden binnen twee jaar via directe bemiddeling aan een kleine vervangende woning geholpen buiten 

het aanbodmodel om. Het betreft personen die op basis van hun zorgzwaarte niet langer recht hebben 

op een woning aan de Frans Halslaan. 

Stand van zaken: Eenmalig zijn inmiddels drie personen direct bemiddeld naar een andere woning. 

Structurele afspraak is dat jaarlijks, gemeentebreed, drie personen kunnen doorstromen vanuit 

beschermd wonen naar een reguliere woning i.v.m. het verlies van een zorgindicatie. Momenteel 

volstaat dit beleid. 

 

U34=In 2015 wordt de opzet van een ‘Time Out’ huis  aan de Gerberasingel  
te Berkel en Rodenrijs (5 grote eengezinswoningen) beleidsmatig verkend en voorzien van een voorstel 

tot realisatie. 

Stand van zaken: In december 2016 is het Time Out huis (twee woningen, volstaat)) aan de 

Gerberasingel in gebruik genomen. Overigens heet het nu ‘Parentshome’. Inmiddels heeft de eerste 
bewoner zijn/haar intrede genomen. 

 

U35=Onderzocht wordt op welke wijze de huisvestingsvraag van de doelgroep jongeren 16-23 jaar met 

sociaal-maatschappelijke problematiek van een antwoord kan worden voorzien. 

Stand van zaken: Verkenning van de huisvestingsvraag van de doelgroep 16-23 jarigen met sociaal-

maatschappelijke problematiek heeft opgeleverd dat deze groep momenteel marginaal is en er geen 

aanleiding voor ‘groepsbeleid’ is. 
 

U36=Met de corporatie worden prestatieafspraken gemaakt over het op peil houden van de sociale 

voorraad, huurbeleid, terugdringen van scheefwonen, doelgroep gerichtheid, verduurzamen van de 

voorraad, reductie van het energiegebruik, verkoop woningvoorraad en wijkgericht werken. 

Stand van zaken: Deze prestatieafspraken zijn gemaakt en op 30 juni 2016 vastgelegd in het ‘Convenant 
prestatieafspraken 2016 + 2017 gemeente Lansingerland, Huurdersvereniging Lansingerland en 

corporaties 3B-Wonen, Havensteder en De Goede Woning’. Inmiddels zijn ook prestatieafspraken 

overeengekomen met corporatie Woonzorg Nederland, ondertekend op 8 december 2016. 

 

U37=Met ontwikkelaars wordt periodiek overleg, 1x per jaar, georganiseerd. Desgewenst worden hierbij 

woningcorporaties en zorgpartijen uitgenodigd. 

Stand van zaken: In het najaar van 2016 heeft een bijeenkomst met ontwikkelaars en bouwers 

plaatsgevonden. Hierbij waren ook makelaars aanwezig.  
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In deze bijeenkomst is kennis uitgewisseld en zijn kansen besproken over mogelijke ontwikkelingen en 

verbetering van de onderlinge samenwerking. Een volgende bijeenkomst zal in het najaar van 2017 

plaatsvinden. 

 

U38=Communicatie over volkshuisvestingsbeleid met de omliggende gemeenten wordt uitgebreid, 

vanwege het wegvallen van de Wgr+ regio. 

Stand van zaken: In de plaats van de stadsregionale bijeenkomsten over woonbeleid en afstemming, is er 

een nieuwe structuur ontstaan in de vorm van een samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. 

Hierbij wordt nog altijd gewerkt met zogenaamde subregio’s. Lansingerland vormt samen met 

Rotterdam(noord) de subregio noord. De bestuurlijke trekkers van de diverse subregio’s  vormen de 
Stuurgroep Wonen die de regionale bijeenkomsten en agendering voorbereidt. Wethouder Van Tatenhove 

is de bestuurlijke trekker van de subregio noord. Daarnaast heeft de gemeente extra aandacht genomen 

voor terugkerend collegiaal overleg met de gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. 

 

U39=De komende jaren wordt er extra inspanning verricht op burgerparticipatie, communicatie met 

woonconsumenten en woningcorporatie om daarmee doelen van burgers, corporatie en gemeente te 

dienen. 

Stand van zaken: zie ook het antwoord bij uitvoeringsmaatregel 6. 

 

 

 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

gemeente Lansingerland 

 

 

 

 

Drs. Jeroen van der Linden 

hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 

 

  

 


