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Toevoegen van woningen onder de liberalisatiegrens

GS hebben per brief [PZH-2015-535886518] in december jl. gesteld dat indien een gemeente een 

project wil starten om extra woningen in de sociale sector te realiseren, voor die woningen de 

behoefte is aangetoond, ongeacht of het project in de regionale woonvisie is opgenomen. Dit 

geldt ook voor goedkope woonruimten binnen een huisvestingsvoorziening.

Dit heeft tot nu toe een positief effect gehad. In de monitoring van afgelopen jaar zien we in veel 

regio’s dat er inderdaad extra projecten tot stand zijn gekomen. Initiatieven voor meer sociale 

woningbouw –al dan niet bedoeld voor vergunninghouders- zijn vaak lastig te realiseren, maar 

door vooraf de behoefteonderbouwing te regelen is de planprocedure is voor dit onderdeel 

makkelijker geworden.

Ook met de toevoegingen die nu worden gedaan, blijft er in veel regio’s een tekort bestaan in dit 

segment van de woningmarkt. Daarom wil de provincie een soortgelijke werkwijze doorzetten. Bij 

de huidige werkwijze wordt de extra behoefte nog kwantitatief onderbouwd; in de 

behoefteramingen van 2013 was het effect van de grotere asielinstroom nog niet meegerekend; 

de raming was daardoor te laag. In het nieuwe behoefteonderzoek (2016) is deze extra behoefte 

wel meegenomen.

Met de ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit wordt een switch gemaakt naar een kwalitatievere 

benadering voor woningbouwprogrammering, waarbij de Woningmarktverkenning wordt gebruikt 

voor de onderbouwing van de woningbehoefte, in plaats een primair getalsmatige onderbouwing. 

De extra behoefte aan woningen onder de liberalisatiegrens kan op basis hiervan kwalitatief

worden onderbouwd. 

In de meeste Zuid-Hollandse regio’s is de behoefte aan woningen onder de liberalisatiegrens 

groter dan het aanbod; de behoefte is op basis daarvan aantoonbaar. In de regio’s waar dit niet 

geldt, wordt netto zeer weinig toegevoegd in dit segment (er zijn wel (sloop-nieuwbouw) 

projecten, maar het absolute aantal neemt niet of nauwelijks toe). Ook in die regio’s is het 

wenselijk dat projecten voor woningen onder de liberalisatiegrens zondermeer doorgang kunnen 

vinden, omwille van kwaliteitsverbetering van de voorraad.

Wanneer een gemeente een extra project introduceert om meer sociale woningen te realiseren, 

hoeft dit project niet tussentijds regionaal afgestemd te wordenen is voor de woningen onder de 

liberalisatiegrens de behoefte voor de provincie aangetoond, ongeacht of het project in de 

regionale woonvisie is opgenomen. In het bestemmingsplan dient wel een onderbouwing van de 

behoefte te worden opgenomen, wanneer sprake is van een stedelijke ontwikkeling waarop de 

Ladder voor duurzame verstedelijking wel van toepassing is.
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Plannen voor sociale woningbouw kunnen niet buiten de vergelijking met de behoefteramingen 

worden gehouden. Dat zou een risico vormen voor de Ladderonderbouwing voor het gehele 

programma: immers in de meest recente ramingen is de extra woningbehoefte vanwege 

immigratie verwerkt. Wanneer de regio aan de provincie inzichtelijk maakt dat een verhoging van 

het regionale woningbouwprogramma te herleiden is naar extra woningen in de sociale sector, zal 

dat voor de provincie aanvaardbaar zijn (zie het eerder in deze toelichting uitgewerkte voorbeeld).

Transformatie leegstaand vastgoed naar wonen

Transformatie van leegstaand vastgoed naar wonen vindt in veel gemeenten al volop plaats. Dit 

is een gewenste ontwikkeling, gezien de nadelige effecten van leegstand. In steden bieden 

leegstaande kantoren kansen om woningen toe te voegen in stedelijke woonmilieus, waar een 

grote vraag naar is. Transformatie kan slechts in een beperkt deel van die vraag voorzien, maar 

de maatschappelijke waarde van de transformatie van leegstaand vastgoed is groot.Daarom wil 

de provincie in beleid ondersteunen dat kansen voor transformatie zo veel mogelijk worden 

benut.

In de ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit wordt de toepassing van de Verordening ruimte op de 

kruimelregeling ingeperkt. Op grond van de kruimelregeling kan voor omgevingsvergunningen via 

een korte procedure van een bestemmingsplan worden afgeweken. Op de kruimelregeling is de 

landelijke Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing, maar de Verordening ruimte 

(incl de provinciale Ladder) wel. Dit wordt met de actualisering van de VRM ingeperkt voor een 

aantal onderdelen, waaronder transformatie naar wonen binnen BSD. Daarmee is transformatie 

naar wonen binnen BSD in principe niet meer Ladderplichtig.

Wel monitoring

Voor dit type plannen heeft de provincie het voornemen om op basis van kwaliteit meer flexibiliteit 

te bieden. Die flexibiliteit ligt erin dat de onderbouwing voor de eerste trede van de Ladder per 

definitie akkoord is (sociale sector) of niet meer nodig is (transformatie van bestaand vastgoed 

naar wonen binnen BSD). Wel vraagt de provincie deze projecten op te nemen in de jaarlijkse 

monitoring van het woningbouwprogramma, opdat daar het totale programma in beeld blijft.
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