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Raadsvoorstelnummer: 2017-105

Onderwerp: Woningbouw Tuurdijk ’t Goy

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 23 januari 2018 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De startnotitie, voor wat betreft de programmatische uitgangspunten, te wijzigen waarbij de tekst onder 
de volgende kopjes komt te luiden: (wijzigingen in cursief)

Doelgroep
Er wordt gebouwd voor alle doelgroepen zoals aangegeven in het Woningbehoefte Onderzoek Kleine 
Kernen. Door het gevarieerde woonprogramma kunnen naast andere woningzoekende senioren, 
(jonge) gezinnen en starters op de woningmarkt hier terecht Er zijn diverse varianten voor een 
betaalbaar en laagdrempelig woningaanbod mogelijk. Het aanwezige instrumentarium om voorrang te 
kunnen geven aan inwoners met een kernbinding wordt maximaal benut.

Aantal woningen
Het is een kleine kavel met beperkte mogelijkheden. Er zijn diverse varianten denkbaar, die uitgaan 
van verschillende combinaties van: een vrijstaande woning, twee-onder-een-kapwoningen, vrije sector 
laag, midden en hoog, sociale woningbouw, grondgebonden woningen, appartementen (maximaal 
twee bouwlagen).
De precieze aantallen en type woningen wordt vastgesteld met betrokkenheid van inwoners door 
middel van de participatie zoals in het raadsvoorstel is omschreven, leidend tot een betaalbaar en 
laagdrempelig woningaanbod. Het tekort op de exploitatie wordt zo beperkt mogelijk gehouden, maar 
mag maximaal 500.000 euro zijn. Als de Provincie een deel van het tekort draagt wordt het tekort voor 
de gemeente kleiner.

Stedenbouw
Er is een stedenbouwkundige verkenning. Bij de verkenning is onder andere rekening gehouden met 
de spuitzones van de dichtbijgelegen fruitboomgaard en^en-mogelijke doorgang voor voetgangers 
naar De Eng. -—?
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Toelichting
De indieners willen dat alle mogelijkheden worden onderzocht om het exploitatietekort niet verder op te 
laten lopen.

Hierbij zijn verschillende uitwerkingen mogelijk. Een van de mogelijke richtingen is conform de 
coilegebrief (d.d. 12-12-2017) over prestatieafspraken met Viveste. In de bijlage van deze college brief 
staat dat de aanwezigheid van Viveste in de kleine kernen nadrukkelijk de aandacht nodig heeft. In de 
eerste helft van 2018, zo wordt gesteld, ontwikkelt Viveste een plan om haar aanwezigheid in de kleine 
kernen te versterken. Voorliggend raadsvoorstel zou een prima optie hiervoor kunnen zijn.

Een andere optie is het toepassen van een vorm van Maatschappelijk Gebonden Eigendom op de 
woningen. Hierdoor kan bij doorverkoop binnen een vooraf te stellen termijn door de gemeente 
meegedeeld worden in een eventuele waardestijging van de panden.

Zonder hier limitatief te zijn lijken er nog voldoende mogelijkheden om zoveel mogelijk tegemoet te 
komen aan de wensen van belanghebbenden waarbij het exploitatietekort niet verder oploopt. Dit is in 
het nadrukkelijke belang van de leefbaarheid van ’t Goy.


