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Inhoud



In de zomer van 2020 is door de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vastgesteld. De gemeente wil voor alle 

inwoners kansen op de woningmarkt. Daarom is in de Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ veel aandacht voor 

betaalbaar wonen. Er moeten woningen gebouwd worden die voorzien in de behoefte van de inwoners en er is 

specifieke aandacht voor doelgroepen die in de knel zitten. De woonvisie stuurt, meer dan voorheen, op de 

realisatie van woningen in de sociale huur en het middensegment. Bovendien is het de bedoeling dat er in elk 

nieuwbouwproject 10% speciaal voor ouderen wordt gebouwd. En is de wens dat er meer gebouwd wordt voor 

kleinere huishoudens. De ambities zijn in de woonvisie concreet vastgelegd in doelstellingen.

1. Inleiding
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Woonvisie 2020+

o Het realiseren van ten minste 75 sociale huurwoningen per jaar

o Het realiseren van ten minste 20 woningen in het lage middensegment per jaar

o Met hierbij de motie om te onderzoeken in hoeverre het op inbreidings- en uitbreidingslocaties 

ruimtelijk en anderszins passend zou kunnen zijn om te komen tot de bouw van extra niet-

grondgebonden woningen in de categorie midden-laag

o Ontwikkelaars geven de promotie van nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk een lokale invulling

o Met hierbij de toezegging om met de projectontwikkelaars het toewijzingsmodel voor 

nieuwbouwwoningen te bespreken.

o Een passend aanbod realiseren voor senioren. Met een spreiding over de prijssegmenten. Betrekken van de 

woningcorporaties om ouderen met een laag inkomen te faciliteren. Aandacht voor huren in het 

middensegment.

o Sturen op een toename van kleine en goedkope sociale huurwoningen, om de uitstroom van Beschermd 

Wonen en Jeugdzorg op te vangen

o Nieuwe locaties voor tijdelijke woonvormen zoals tiny houses

o Zoeken naar een locatie voor de realisering van huisvesting voor arbeidsmigranten

o Onderzoeken welke locatie geschikt is om enkele woonwagenstandplaatsen toe te voegen. 



Om er voor te zorgen dat deze ambities ook echt van de grond komen, bevat de woonvisie een hoofdstuk met 

uitgangspunten voor woningbouwprogrammering. Hierin worden de eisen genoemd voor nieuwbouw. In het 

beginsel streven we in nieuwe wijken naar differentiatie en variatie. In nieuwbouwprojecten moet er voldoende 

aandacht zijn voor differentiatie in prijsklassen en variatie in woningtypen. Zoals kleinere woningen voor 

éénpersoonshuishoudens, woningtypen voor ouderen en woonconcepten op het gebied van wonen en zorg. Bij 

nieuwbouw hanteren wij de volgende uitgangspunten:
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Differentiatie en variatie

Betaalbaarheid Woningtypen en focus op doelgroepen

35% sociaal - huur en koop, 

waarvan max. 5% sociale koop

10% Specifiek 

voor senioren

Appartementen/kleine 

woningen

Opgaven 

wonen met 

zorg

Flexibele en 

alternatieve 

woonvormen
10% laag middensegment

15% hoog middensegment

40% vrij in te vullen



In juni 2021 is de eerste woningbouwmonitor gepubliceerd. Het streven is om jaarlijks middels deze monitor 

inzicht te geven in de voortgang van de doelstellingen uit de woonvisie. Enerzijds is het een terugblik op wat er 

het afgelopen jaar aan nieuwbouw is opgeleverd. Anderzijds blikken we vooruit. 

Bij het geven van een prognose moet aan de voorkant worden opgemerkt dat voor de projecten die op korte 

termijn worden gerealiseerd het woningbouwprogramma vanzelfsprekend concreter is dan wanneer de 

opleverdatum verder weg ligt in de tijd. Voor de nog langere termijn is vooral van belang of er voldoende 

plancapaciteit beschikbaar is. Daarom wordt de prognose slechts tot en met 2026 geschetst. 

1.1 Monitoring
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Tijdens de besluitvorming van de Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ zijn tussen woningcorporaties, 

huurdersorganisaties en gemeente heldere definities geformuleerd van een sociale huurwoning. Ook is 

afgesproken welke woningen meetellen voor de sociale huurvoorraad en wat we verstaan onder netto 

toevoeging.

2 Definities sociale huur en woningbouwprogrammering
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Een sociale huurwoning is in Nederland een type huurwoning waarbij gehuurd wordt met een kale huur die bij 

aanvang van de huur niet hoger is dan de dan geldende liberalisatiegrens (2021: € 752,33 per maand), of als 

een volgens het Woningwaarderingsstelsel redelijke huur niet hoger is dan deze grens en de nieuwe huurder 

binnen 6 maanden na aanvang van de huur dit laat corrigeren. Deze woningen vormen de gereguleerde 

huursector. 

In het kader van de nieuwe woonvisie monitoren we de kernvoorraad. 

De kernvoorraad is het aantal sociale huurwoningen. (On)zelfstandige eenheden tellen mee, met uitzondering 

van tijdelijke eenheden. Zoals bijvoorbeeld de Tiny Houses. 

De Woonvisie 2020+ definieert het woonbeleid van de komende jaren en is daarmee een belangrijk 

kaderstellend document vanuit de gemeenteraad van Nijkerk. In bijlage 1 van de woonvisie wordt gesproken 

over een bruto en netto toevoeging. 

De bruto toevoeging is het aantal woningen waarvan de sleuteloverdracht heeft plaats gevonden. We 

baseren ons daarbij op de gegevens van de Omgevingsdienst De Vallei. Jaarlijkse doelstelling is 75 gebouwde 

sociale huurwoningen.

De netto toevoeging zijn de jaarlijks opgeleverde woningen (bruto toevoeging) minus de jaarlijks verkochte 

woningen, liberalisatie en het saldo van sloop-nieuwbouwprojecten. Jaarlijkse doelstelling is 50 netto 

opgeleverde sociale huurwoningen. 

De bruto en netto toevoeging gelden daarmee als de belangrijkste kwantitatieve doelstellingen van het 

Nijkerkse woonbeleid. In de onderlinge samenwerking streven de partijen op basis van bijlage 1 uit de 

Woonvisie 2020+ naar een bruto/netto-verhouding van 1,5 (75 bruto → 50 netto). 

Sloop-nieuwbouwprojecten zijn projecten waar bestaande sociale huurwoningen worden vervangen door 

nieuwe sociale huurwoningen. In de regel is er sprake van verdichting. De extra toegevoegde woningen tellen 

mee bij sleuteloverdracht als de netto toevoeging. 

2.1 Sociale huur
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Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties willen meer programmatisch werken aan de uitvoering van de Woonvisie 2020+. 

In dat kader is het volgende instrument van belang.

De meerjarenprogrammering geeft een overzicht van de uitvoeringsprojecten die in de eerstkomende jaren tot bruto toevoeging van 

woningen leiden. Projecten worden in deze programmering opgenomen als de noodzakelijke besluitvorming in college danwel 

kaderstelling door de raad (grotendeels) heeft plaats gevonden. De meerjarenprogrammering wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voortgang en bijsturing van deze projecten wordt in de regel eens per kwartaal in het ambtelijk en bestuurlijk overleg besproken op basis 

van een projectenmonitor. 

Tot slot willen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties voorkomende mogelijkheden tot versnelling van de sociale 

woningbouw zoveel mogelijk benutten. Dit in de wetenschap dat er, ondanks uitvoeringsplanningen per project, altijd onvoorziene 

omstandigheden kunnen zijn die tot vertragingen leiden. Bijvoorbeeld door langlopende bezwaarprocedures of omdat initiatiefnemers 

vaak particuliere partijen zijn, waardoor de projectplanning niet rechtstreeks door gemeente of woningstichting kan worden afgedwongen. 

Zonder een behoorlijke mate van overprogrammering kunnen de kwantitatieve doelstellingen uit de woonvisie onder druk komen te

staan. 

Daarnaast zijn er, sinds het vaststellen van de Woonvisie 2020+, een aantal ontwikkelingen die maken dat de druk op de woningmarkt 

onverminderd hoog blijft. Te denken valt aan de verdubbeling van de taakstelling voor statushouders en de toegenomen vraag vanuit het 

zorgdomein naar woonruimte voor bijzondere doelgroepen. 

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben daarom de ambitie om – daar waar de doelstelling van de woonvisie 

uitgaat van 50 huurwoningen netto per jaar – een meerjarenprogrammering te hanteren die in potentie voorziet in de realisatie van 75 

huurwoningen netto per jaar. Aanvullend aan de bestaande (middel)grote woningbouwprojecten kan daarbij gedacht worden aan een lijst 

met diverse (kleine) inbreidings- of transformatieprojecten, het realiseren van extra tijdelijke huisvesting of het omvormen van tijdelijke 

huisvesting naar een definitieve woonbestemming. Ook goede voorbeelden uit andere woningbouwregio’s kunnen hierbij worden 

betrokken. Vanuit het reguliere overleg tussen partijen (in de regel eens per kwartaal) is de inzet om deze extra realisatie- en

versnellingsmogelijkheden zoveel mogelijk te benutten.

2.2 Woningbouwprogrammering
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In deze monitor blikken we terug tot 1 januari 2020, volgens de nieuwe prijssegmenten van de woonvisie. Het 

is goed om rekening te houden met het feit dat veel woningen die in 2020 en 2021 zijn opgeleverd nog onder 

het regime van de oude woonvisie tot stand zijn gekomen. Daarbij werden andere percentages en 

doelstellingen als uitgangspunt gehanteerd. Over twee tot drie jaar ontstaat een beeld over de resultaten die 

worden behaald op basis van de nieuwe woonvisie.

3. Woningbouwopleveringen
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* Dit aantal is inclusief 21 sociale woningen met zorg, welke in beheer zijn 

bij Het Gastenhuis.

3.1 Woningbouwopleveringen 2021 totaal
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Opgeleverde woningen 2021

Projecten Woningen

Nijkerk 255

Doornsteeg fase 2 243

Overig 6

Buitengebied 6

Nijkerkerveen 51

Deelplan 1a/Buntwal 23

Concordia 8

Van Rootselaarschool 20

Deelplan 2 0

Overig 0

Buitengebied 0

Hoevelaken 125

Woonpark Hoevelaken* 124

Overig 0

Buitengebied 1

TOTAAL 431

Naast het totaal van 410 woningen zijn in 

Spoorkamp II in totaal 37 Tiny Houses opgeleverd 

in 2021. Volgens de definitie tellen deze woningen 

niet mee, vanwege hun tijdelijkheid. Deze 

toevoeging levert echter voor de korte termijn wel 

een bijdrage aan het oplossen van de woningnood 

en de doelstelling van de woonvisie voor het 

huisvesten van kwetsbare doelgroepen of andere 

spoedzoekers. Daarom is het goed deze toch te 

vermelden.



Opleveringen sociale woningen als percentage van het totaal opgeleverde aantal woningen per jaar:
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In 2021 zijn door WSN 34 huurwoningen verkocht en 2 koopgarant woningen om strategische redenen 

teruggekocht. Dit houdt een netto onttrekking aan de goedkope voorraad in van 32 woningen. Absoluut gezien 

betekent het dat in 2021 in totaal 69 woningen aan de goedkope voorraad zijn toegevoegd. Dit is circa 16% van 

het totaal.

Voor een goede monitoring van de kwantitatieve doelen uit de woonvisie moet eigenlijk gekeken worden naar 

de meerjarige gemiddelden. Dit omdat de productie/oplevering per jaar nogal kan verschillen, al naar gelang de 

voortgang van de projecten. In de Woonvisie 2020+ wordt om die reden gesproken over gemiddeld 250 

woningen per jaar. De vorige tabel zal de komende jaren telkens met 1 jaar worden aangevuld, totdat jaarlijks 

een overzicht van de afgelopen 5 jaar kan worden gepresenteerd.

3.2 Woningbouwopleveringen 2021 goedkope voorraad

Goedkope 

huur

Goedkope 

koop

Totaal 

goedkoop 

h/k Laag midden Hoog midden Duur Onbekend

% abs. % abs. % abs. h/k h/k h/k h/k

2020 23% 30 7% 9 30% 39 9% 31% 30% 0%

2021 19% 82 4% 19 23% 101 8% 17% 42% 9%

Gemiddeld 21% 56 6% 14 27% 70 8% 24% 36%

Woonvisie 2020+ 30% 5% 35% 10% 15% 40%



De tabellen in dit hoofdstuk geven een overzicht van de woningbouwprojecten die naar alle waarschijnlijkheid 

in de periode 2022 tot en met 2026 worden gerealiseerd. Daarnaast geldt voor de genoemde projecten dat de 

besluitvorming door het college of de kaderstelling door de raad grotendeels heeft plaatsgevonden. 

Ook hier geldt weer dat plannen die al gestart zijn voor de vaststelling van de Woonvisie 2020+ zijn ontwikkeld 

met andere doelstellingen. Enkele projecten hebben een langere doorlooptijd, dus na 2026. Het is niet voor elk 

project concreet te maken hoe de fasering verdeeld over de jaren gaat plaatsvinden, omdat planning en 

fasering afhankelijk is van verschillende invloeden waar partijen momenteel mee te maken hebben. Denk aan 

bouwstromen die stagneren vanwege belemmeringen in het aanleveren van materialen door een tekort aan 

grondstoffen of capaciteitsproblemen in de bouw. Verder is het goed aanvullend nog de volgende 

kanttekeningen te maken:

• Plannen zijn nog aan wijzigingen onderhevig, zeker daar waar nog (onvoldoende) kaderstelling heeft 

plaatsgevonden;

• Sommige plannen hebben een vorm van reciprociteit (onderlinge uitwisseling) van woningen;

• De maakbaarheid van de prognosecijfers mag niet onderschat of overschat worden, omdat bijvoorbeeld ook 

ruimtelijke procedures (en mogelijk bezwaar/beroep) nog van invloed kunnen zijn.

4. Woningbouwprogrammering 2022-2026
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Project

Verwachte 

oplevering

Aantal 

won. 

Totaal

Aandeel 

sociaal huur

Aandeel 

sociaal koop

Laag 

midden

Hoog 

midden Duur

NIJKERK

Langestraat 18* 2022 12

Doornsteeg fase 2 2022 350 96 27%

Doornsteeg inbreiding locatie 

Smink/Hofstee 2022 50 12 24% 5 10%

Oude Barneveldseweg 162 51 31% 7 4%

Doornsteeg fase 3 (circa 70% grond 

eigendom gem.) 2024-2028 658 214 33% 15 2% 71 11% 98 15% 260 40%

Landgoed Appel 2025 6

Stadshaven fase 1a (grond eigendom 

gemeente) 2025 30 10 33% 10 33% 10 33%

Spaanse Leger 2023-2024 351 72 21% 36 10% 126 36% 50 14% 67 19%

Kerkplein (bij de toren) 2024 99 32 32% 2 2% 9 9% 56 57%

Vetkamp Mitsubishi Texaco 2024 14 4 29% 5 36% 5 36%

(Oude) Scoutingterrein (grond 

eigendom gemeente) 2023 11 11 100%

Paasbos wc/kruisgebouw** 2025-2027 200 60 30% 10 5%

Herontwikkeling St. Jozef 2025-2026 15 15 100%

Bronswerk 2025-2027 140 79 56% 30 21% 31 22%

Herontwikkeling Meubel- en tapijthal 2025 44 15 34% 5 11% 7 16% 17 39%

Achterzijde Hoogstraat 26 2025 13 2 15% 3 23% 8 62%

Totaal prognose periode 2022-2026 (en voor sommige projecten > 2026): Nijkerk

* Verdeling categorieën niet bekend

** Programma voldoet aan Woonvisie 2020+
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Project

Verwachte 

oplevering

Aantal 

won. 

Totaal

Aandeel 

sociaal huur

Aandeel 

sociaal koop

Laag 

midden

Hoog 

midden Duur

NIJKERKERVEEN

Deelplan 2, Dorp 16 1 6%

Filippo / De Goede Woning (eigen 

grond WSN) 2023 35 29 83% 6 17%

Deelplan 2, Landelijk*** (25-50 won) n.t.b. 25

Deelplan 3**** 2025-2030 335 100 30% 17 5%

Uitbreiding De Goede Woning 2023 3 2 67% 1 33%

Dr vd Kolkstraat n.t.b. 7 7 100%

HOEVELAKEN

Woonpark Hoevelaken 2022 37 37 100%

Eikenschuur 2024 47 21 45% 5 11% 5 11% 16 34%

Locatie Euretco 2025-2026 361 129 36% 36 10% 51 14% 145 40%

Westerdorpsstraat 13-15-17 2023-2024 12 4 33% 6 50% 2 17%

Beverdam 2024 36 36 100%

Overige Centrumlocaties Hoevelaken 2023-2026 40 10 25% 4 10%

Totaal aantal woningen 3109 992 32% 95 3%

Totaal prognose periode 2022-2026 (en voor sommige projecten > 2026): Nijkerkerveen en Hoevelaken

*** Jaar en programma nog niet bekend

**** Programma voldoet aan Woonvisie 2020+



Duidelijk is dat niet van alle projecten al concreet is aan te geven hoeveel woningen per categorie gerealiseerd 

zullen worden. Ook is voor de projecten die langer doorlopen dan 2026 niet aan te geven hoeveel woningen 

van het totaal zullen worden gerealiseerd tot en met 2026. Hierdoor is het totaal ook niet terug te rekenen naar 

een jaargemiddelde.  

In dit overzicht zijn twee projecten, Stadshaven fase 2 en Middelaar Oost/Klaarwater met een programma van 

resp.  639 en 750 woningen, nog even buiten beschouwing gelaten. De verwachte oplevering van deze 

woningen staat gepland vanaf 2026. Mogelijk valt dit net buiten het bereik van de scope van deze monitor. 

Daarnaast is ook van Middelaar Oost/Klaarwater het programma nog niet bekend, wat door het grote aantal 

een vertekend beeld zou geven van de totalen.

Tijdelijke woningen

De komende jaren zullen onder meer in Doornsteeg en Spoorkamp minstens 250 tijdelijke woningen worden 

gerealiseerd. De bouw van deze woningen is nog niet in voorliggende prognose opgenomen. Zoals eerder al 

vermeld staat, dragen tijdelijke huisvesting en andere bijzondere woonvormen echter wel een bijdrage aan het 

oplossen van de actuele problemen op de woningmarkt. Vanaf volgende monitor zullen bijzondere 

woonvormen dan ook apart in beeld worden gebracht, zodat daarmee het totaalbeeld inzichtelijk wordt. 
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In onderstaande tabellen is de meerjarenprogrammering gekoppeld aan de verwachte verkoop van woningen. 

Deze verkoop voorziet per saldo in een toevoeging van woningen aan het (lage) middensegment, verhoogt de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de woonwijken en draagt bij aan het investeringsvermogen van de 

woningcorporaties.

5. Netto woningbouwprogrammering sociale huur
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2022 2023 2024 2025 2026
Totaal t/m 

2026

Oplevering 64 63 237 156 177 697

Verkoop 25 25 25 25 25 125

Sloop 0 0 0 0 0 0

Liberalisatie 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 0

Totaal 39 38 212 131 152 572

2022 2023 2024 2025 2026
Totaal t/m 

2026

Oplevering 0 0 36 0 0 36

Verkoop 0 0 0 0 0 0

Sloop 0 20 0 0 0 20

Liberalisatie 2 2 0 1 1 6

Totaal -2 -22 36 -1 -1 10

Woningstichting Nijkerk

De Alliantie

* Sloop-/nieuwbouw Beverdam



Bovenstaande programmering leidt tot de volgende jaargemiddelden:

• Totaal aantal sociale huur, bruto (=733/5) : 147 woningen per jaar

• Totaal aantal sociale huur, netto (=582/5) : 116 woningen per jaar
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Overzicht netto toevoeging per jaar 2022-2026

2022 2023 2024 2025 2026 Totaal t/m 

2026

Oplevering 64 63 273 156 177 733

Verkoop 25 25 25 25 25 125

Sloop 0 20 0 0 0 20

Liberalisatie 2 2 0 1 1 6

Totaal netto saldo
37 16 248 130 151 582



Deze woningbouwmonitor geeft een overzicht van de nieuwbouw die in de afgelopen periode is gerealiseerd. 

En het geeft een beeld van de woningbouwprogrammering voor de komende jaren. 

Er is in 2021 voornamelijk nieuwbouw in Hoevelaken en in Doornsteeg fase 2 opgeleverd. Het aandeel sociale 

huur is lager dan de ambitie uit de Woonvisie 2020+, te weten gemiddeld over 2020 en 2021 21% in plaats van 

30%. Ook het absolute aantal netto toevoegingen aan de goedkope voorraad (huur en koop) is met 69 

woningen lager dan het streefaantal van minimaal 75 woningen per jaar.

Kijken we naar de totalen in de prognose 2022 – 2026, dan zien we in de categorie goedkoop zo’n 35% 

toevoeging, nog even los van de projecten waarvan de verdeling in categorieën nog niet bekend is. Dit houdt in 

dat we de doelstelling uit de Woonvisie 2020+ net halen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat voor 

de projecten waarvan de programmering nog verder uitgewerkt moet worden, in elk geval het percentage 

goedkope huur en goedkope koop minimaal gelijk moet zijn aan 35%. Alleen dan kan het gemiddelde 

percentage over meerdere jaren worden gerealiseerd.

Bouwtempo

Bij volledige realisatie van de meerjarenprogrammering 2022 – 2026 lijkt een gemiddeld bouwtempo van ruim 

400 woningen per jaar te kunnen worden gerealiseerd. Gezien de huidige druk op de woningmarkt, ervaren 

door verschillende doelgroepen, wordt deze inzet ook nodig geacht.

6. Samenvatting en conclusie
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Sociale huurwoningen

De programmering van de sociale huur in hoofdstuk 5 geeft vanuit het perspectief van de woningcorporaties 

zicht op een bruto toevoeging van 147 woningen per jaar en een netto toevoeging van 116 woningen per jaar. 

Dat is beduidend meer dan de doelstelling uit de Woonvisie 2020+, waarin is opgenomen dat er per jaar bruto 

75 en netto 50 woningen worden toegevoegd. Bovendien is het ook meer dan de uitgesproken ambitie om 

deze doelstelling te verhogen naar netto 75 woningen per jaar.

De jaren 2022 en 2023 blijven echter achter bij de doelstelling. Dit wordt pas vanaf 2024 ‘ingehaald’.

Daarbij heeft de WSN aangegeven dat zij in het behalen van haar doelstelling bijzonder afhankelijk is van de 

gemeente en projectontwikkelaars. Met name omdat WSN weinig tot geen eigen bouwgrond heeft. Ook zien 

we dat projectontwikkelaars niet altijd waarmaken wat zij aan het begin met de gemeente zijn overeengekomen 

als het gaat om de juiste verhouding tussen de verschillende categorieën.

Sturingsmogelijkheden

Om vanuit de gemeente te kunnen sturen op realisatie van de passende woning op de passende plek zijn in 

het najaar van 2021 twee verordeningen door de raad vastgesteld, te weten de Verordening Doelgroepen 

Woningbouw Nijkerk en de Verordening Differentiatie Woningbouw Nijkerk. Daarnaast kan door de gemeente 

opnieuw gekeken worden naar actieve grondverwerving, om daarmee het bouwen van de goedkope voorraad 

meer kans te kunnen bieden.

Totale woningvoorraad

Naast het toevoegen van nieuwbouwwoningen in verschillende prijscategorieën en voor verschillende 

doelgroepen zet de gemeente gezamenlijk met de corporaties ook in op o.a. doorstroming en transformatie van 

de huidige woningvoorraad om mensen een passend thuis te bieden. Het is een combinatie van bouwen én 

inzet op de bestaande woningvoorraad.
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