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Bestuurlijke agendazaak 
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Toezegging uitzoeken juridische visies op vermelden van doelgroep voor 

sociale koopwoningen in Doelgroepenverordening  

 

 

Soort: Toezeggingen 

Nummer: 2020/38711  

Programmanummer 

4.1 Duurzame stedelijke 

ontwikkeling 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Commissie ontwikkeling  d.d. 9-1-2020 

Indiener/Fractie 

 

Omschrijving 

Dhr. Garretsen (SP) constateert dat o.b.v. het Besluit RO (BRO) het 
mogelijk is om ook doelgroepen voor sociale koopwoningen in de 
Doelgroepenverordening te kunnen opnemen. 
 

 

 

 

 

Afdeling  

ECDW 

Verantwoordelijke 

Hillege, P.T.H. 

Email  

phillege@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

0235115038 

Stand van Zaken/afdoening 
In bijlage 1 is de toegezegde notitie van professor Bregman toegestuurd waarin hij antwoorden geeft 
op een aantal vragen in verband met de concept-verordening (die in juli in de inspraak is gegaan).  
Daarnaast is aan prof. Bregman gevraagd te reageren op de reactie van de VNG op vragen vanuit de 
heer Garretsen. De reactie van prof. Bregman is opgenomen in bijlage 2.  
 
Vanuit de VNG is aan BZK gevraagd te reageren op het gestelde van prof. Bregman dat regels voor het 
toewijzen van (sociale) koopwoningen niet in overeenstemming is met de Huisvestingswet.  
De reactie vanuit BZK (Frenk Wiersma, senior beleidsadviseur) is als volgt:  
“De vraag is wel redelijk lastig omdat ruimtelijke regels tegen volkshuisvestelijke regels aangehouden 
moeten worden. En soms schuren die wat. 

 In hoofdlijn zit het als volgt: 

In de doelgroepenverordening kunnen gemeenten voorwaarden stellen die zien op nieuwbouw. Deze 
voorwaarden moeten zien op het type woning dat gebouwd moet worden voor een bepaalde 
doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan inkomenseisen. Dit past in het kader van ruimtelijke 
ordening omdat eisen die aan een woning worden gesteld ruimtelijk relevant zijn. Het aanwijzen van 
individuen die voorrang moeten krijgen om sociale koopwoningen te kopen is niet ruimtelijke relevant 
en hoort daarom niet thuis in het kader van ruimtelijke ordening. De huisvestingsverordening is hier 
overigens ook niet het instrument voor omdat, zoals prof. Bregman ook terecht aanhaalt, dit 
instrument (niet meer) gebruikt kan worden voor koopwoningen. Voor koopwoningen kunnen 
gemeenten dus feitelijk geen woonruimte-verdeelafspraken maken. “ 

Naar de mening van het college bevestigt deze reactie hetgeen eerder is gesteld: het is vanuit de 
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Huisvestingswet niet mogelijk om toewijzingsregels voor koopwoningen op te nemen. De opname van 

de categorie sociale koopwoningen in de doelgroepenverordening voorziet in de realisatie van dit type 

woning met een daaraan gekoppeld prijsniveau, bedoeld voor een bepaalde inkomensgroep, maar kan 

niet voorzien in de toewijzing van deze woningen aan de beoogde doelgroep. De beschrijving van de 

doelgroep in de verordening kan worden opgenomen, maar kan in de uitwerking weinig betekenen. 

Het is mogelijk dat de Huisvestingswet na de evaluatie wordt aangepast zodat toewijzing van 

koopwoningen weer mogelijk wordt gemaakt.  

 

Afdelingsmanager Kaper, J.  Kaper, J. 

Portefeuillehouder  Schouten, C.J.  Meijs, M.-Th. 

 

 


