
“Lange termijn visie flexibele en duurzame woningbouwregulering”.  

 

Doel: 

1 ”De uitdaging voor de lagere termijn ( ook na 2025) is de leegstand beperken en daarmee de 

verpaupering tegengaan om zo de leefbaarheid op peil te houden en betaalbare woningaanbod voor 

iedereen, ook voor de jongeren. Uit woningmarktcijfers blijkt dat er de komende periode behoefte is 

aan goedkope grondgebonden woningen in zowel koop- als huursector (pag.6).  

2 Het verduurzamen van het huidige woning bestand.  

3 Flexibel omgaan met indeling van woningen (gebouwen), waardoor het aanbod eenvoudig 

kan worden aangepast aan de vraag. Hiermee bedoel ik de mogelijkheid tot zeer eenvoudig 

woningsplitsing en woningontsplitsing.   

Geen doel: 

De prijs kunstmatig op peil houden, waardoor je het probleem vooruit schuift. Hierdoor 

Voorzie je dus niet in goedkope woningen, en jaag je dus een deel van potentiële woning gebruikers 

weg naar andere plekken. De woningprijs stimuleren zal de krimp alleen maar versnellen. De prijs nu 

op peil willen houden is alleen maar uitstel van executie. Laat de woningprijs aan de markt over. De 

bodem prijs voor woningen is gekoppeld aan de prijs voor nieuwbouw woningen. Bij veel aanbod van 

woningoccasions daalt de prijs en wordt het aantrekkelijker om gebruikt te kopen t.o.v. nieuwbouw. 

Wat heeft een leefbare Achterhoek nodig voor nu en de toekomst?   

Het belangrijkste dat een leefbare Achterhoek nodig heeft is: Mensen die hier wonen en hier 

geld uitgeven, waardoor werkgelegenheid en het verenigingsleven in stand blijft .  Zorg dat je 

besteedbaar inkomen voor de toekomst in de regio houdt en krijgt.  

Wat is wel de oplossing tegen leegstand en verpaupering?  

Het ontmoedigen van leegstand  en aanmoedigen van verduurzamen en verbeteren van de 

woningen.  

Zo zou het woningbeleid kunnen in de toekomst. 

Laat de OZB niet afhankelijk zijn van de woning waarde maar van de inhoud. (Maak hierbij 

onderscheid in woonruimtes en niet woonbare ruimtes b.v.  bijgebouwen, schuurtjes en 

achterhuizen van boerderijen) 

Het percentage OZB is afhankelijk van de energielabel van de woning (Energielabel ligt voor elke 

woning vast). 

Stel een Basis OZB vast (Afgekort BOZB) om van hieruit kortingen of toeslagen te berekenen. 

Huizen met een gunstig energielabel betalen minder OZB dan de BOZB, en woningen met een slecht 

energielabel betalen meer OZB dan het BOZB. Elk energielabel met zijn eigen percentage. Laat dit 

ook op de aanslag zichtbaar zien zodat de mensen er zich van bewust worden. Voor monumenten en 



eventuele karakteristieke woningen hou je de BOZB aan en voer je geen wisselt beleid.  Deze kunnen 

vaak door regelgeving niet aan de betere labels voldoen. 

Ga woningen die langer dan 3 jaar leeg staan extra belasten. Dit zou kunnen zoals hieronder is 

aangegeven. ( de onderstaande  getallen zouden hoger of lager kunnen) 

Aantal jaren leeg 
% leegstandsheffing 

van de BOZB 
% leegstand in de 

gemeente 
% leegstandheffing x 

factor 

1 0 1 0 

2 0 2 0 

3 0 3 1 

4 25 4 2 

5 50 5 3 

6 100 6 4 

7 150 7 5 

8 200 8 6 

9 300 9 7 

10 400 10 8 

11 enz. enz.  enz.  

 

Na 10 jaar leegstand en bij een leegstandpercentage van 6% begint het serieus geld te kosten, factor 

4  x 400% van de BOZB als leegstandbelasting  = 16 keer de BOZB, en zal een eigenaar sneller geneigd 

zijn om tegen een lagere prijs te verkopen, te verhuren of in het geval van een krot het te slopen.  

Ook hier zal de vraag en aanbod van de markt weer zijn werk doen. Monumenten en eventuele 

karakteristieke woningen sluit je van deze regel uit, want deze wil je immers behouden. 

Door een gedifferentieerd OZB-beleid voor het energielabel  i.c.m. leegstandsbelasting te voeren en 

de mogelijkheid tot het flexibel splitsen en ontsplitsen, hoef je de huizenmarkt niet aan banden te 

leggen, en zullen investeerders in woningen wel goed doordacht nieuwe woningen bouwen om te 

voorkomen dat ze voor leegstand bouwen en met extra leegstandsbelasting worden opgezadeld. De 

huizenmarkt regel het dan vanzelf. Je hoeft totaal niet te Quoteren. 

Je zou de Leegstandsbelasting, kunnen in zetten om de sloop van leegstaande slechte huizen voor 

een deel mee te stimuleren. 

 

De leegstandsheffing zou je ook kunnen toepassen voor alle andere onroerend goed. Hierdoor zal je 

de leegstand van de winkels en van de bedrijfsgebouwen( agrarisch en industrieel) tegen gaan. En 

zullen er actiever alternatieve functie voor gezocht worden of sloop wordt dan aantrekkelijker. 

 

 

 

André te Brake         Aalten-Barlo 12-05-2017 



Bijlage 1:  

Algemene toelichting 

Het bovenstaande plan is een geheel andere manier van denken over woningregulering dan het 

stoplicht model.  

Het is flexibel ,bij veel krimp wordt er niet gebouwd maar veel gesloopt, bij onverwachte 

groei van de inwoners is bijbouwen zelfs mogelijk,       

 gaat leegstand en verpaupering tegen,       

 stimuleert de verduurzaming van de woningvoorraad,      

 en is toekomst bestendig.        

 Het heeft alles wat een plan zou moet hebben. 

Of je de percentages die ik voorstel moet gebruiken weet ik niet. Door de tijd heen is hierop te sturen 

en kun je dit iets verhogen of juist verlagen. De bedoeling is dat het effect moet hebben. 

Dit plan heeft enige tijd nodig om de inwoners te doordringen dat zomaar bouwen niet zonder 

financiële gevolgen is. Het kan bij leegstand dus geld gaan kosten. Ook stimuleert dit plan de 

verduurzaming van woningen, dat toch steeds meer gewenst is.  

Er zullen ongetwijfeld tegenstanders van dit plan zijn die het niet uitvoerbaar vinden, of zeggen dat 

het wettelijk niet mag. Mijn insteek is waar een wil is, is een weg.   

 Uitvoerbaarheid: Alle gegevens die voor de uitvoering van het plan nodig zijn, zijn bij de 

gemeente aanwezig of kunnen eenvoudig opgevraagd worden, het is een kwestie van eenmalig de 

data in een goed Exelprogramma te zetten.        

 Wettelijk toegestaan: Bijna alle politieke partijen in Aalten hebben lijntjes naar de Provincie 

en Den haag. Als je dit plan als Pilot project aandraagt via je eigen lijntjes, dan voorzie ik weinig 

tegenstand. 

Ook zullen er tegenstanders zijn die zeggen dat door dit plan een hoop woningen onder water komen 

te staan ( waarde lager dan hypotheek), en dit mensen in financiële nood zullen brengen. Hier geloof 

ik niet in. Door de lage rente van nu zullen mensen die rond 2007 gekocht hebben en 10 jaar vast 

lening hadden, nu profiteren van de extreem lage rente nu 2% t.o.v. de hoge rente 6% toen. Dit geeft 

ruime aflossingscapaciteit waardoor het probleem tot een minimum  beperkt zal blijven.  En de 

bodem in de woningmarkt wordt gevormd door de kosten van nieuwbouwwoningen, en die ligt niet 

zo laag. 

Je gaat het geforceerd bouwen van woningen die nu op groen of oranje staan tegen, ( er zullen nu 

versnel een hoop mensen willen bouwen) want het kan altijd nog. Het kan maar zo zijn dat er op 

korte termijn juist minder gebouwd gaat worden, omdat het niet tijd gebonden is. 

Door dit plan te omarmen ga je toch het regionale doel van het stoplichtmodel bereiken maar leg je 

geen onnodige beperkingen op, en zal het door een grotere groep inwoners geaccepteerd worden. 

 

 



Bijlage 2:   

Voorbeeld:  In de kleine gemeente “Vooruitstrevend” zijn 2 woningen in dezelfde straat De eerste 

is oud en verpauperd, gebruikt zeer veel energie, en is al jarenlang een doorn in het oog van de 

gemeente en buurtbewoners. De woning staat al 8 jaar leeg en heeft een inhoud van 400 m3. 

Energielabel G.  De WOZ-waarde is €100.000,-  Deze woning betaald op dit moment € 132,70 OZB. 

De ander is splinternieuw een genot om te zien. De woning heeft een inhoud van 400m3. 

Energielabel A. De WOZ-waarde is € 300.000,- Deze woning betaald op dit moment € 398,10 OZB. 

De goede woning betaald nu 3x meer belasting. 

 

De gemeente “Vooruitstrevend” ziet af van het “stoplichtmodel ”en heeft laten berekenen wat door 

het nieuwe woning beleid veranderd door de veranderde OZB en leegstandsbelasting, de leegstand is 

4% van het woningaanbod. 

De Basis OZB is in bovenstaand geval (als dit de gehele woning voorraad van de gemeente 

“Vooruitstrevend” zou zijn).         

 Totale woningwaarde € 100.000,- + €300.000,- = € 400.000,-     

 Gemiddelde woningwaarde € 400.000,-/ 2 woningen is € 200.000,-   

 Basis OZB € 200.000,- x 0.1327 % = € 265,40      

 Basis OZB/ m3 is € 265,40/400m3 = € 0,663/m3 

De eerste woning betaald aan Basis OZB 400m3 x € 0663 =   €  265,40  

 i.v.m. het slechte energielabel komt er 75% bij boven op €  199,50   

 Totaal OZB als deze woning bewoont zou zijn   €  464,45 

 Toeslag voor 8 jaar leegstand bij 4% leegstand in de gemeente    

 . 200% x 2.0x € 265,40 =     € 1061,60  

 Totale OZB + leegstandsbelasting in dit geval   € 1526,05  

 Deze eigenaar zal steeds meer moeite doen om te verkopen, te verhuren of slopen, want de 

kosten lopen jaarlijks steeds meer op. 

De tweede woning betaald aan Basis OZB 400m3 x € 0663 =   € 265,40  

 I.v.m. het goede energielabel krijgt deze 75% korting  € 199,50  

 Totaal OZB voor deze energiezuinige woning   €   65,35  

 

Bij de gemeente “Vooruitstrevend” wordt er in beide gevallen afgerond € 530,- OZB opgehaald en 

kan er in dit geval dus € 1061,60 in een sloopfonds voor woningen gestopt worden, zonder dat dit de 

gemeente maar iets kost. 

Een soort gelijk OZB-systeem in combinatie met asbestsanering, zou je ook voor niet woningen 

kunnen inzetten, om daarmee ook de leegstand en verpaupering daarvan tegen te gaan.  

 

 



Bijlage 3:  

Nadelen van inwoning t.o.v. een eigen woonadres. 

Er zijn regelmatig verzoeken bij de gemeente om woningen te splitsen. In het verleden kon dat. Nu 

wordt dit tegen gegaan, omdat er geen woning quotum meer is als gevolg van het stoplichtmodel dat 

de gemeente zichzelf oplegt.  

Als oplossing wordt dan aangedragen dat inwoning dan wel mogelijk is. Dit heeft voor de bewoners 

en de regio ernstige economische gevolgen.  

Bij inwoning worden de salarissen van de bewoners bij elkaar op geteld, afhankelijk daarvan worden 

de toeslagen berekend, dit is geld dat uit Den Haag komt, en voor veel gezinnen een aanzienlijk deel 

van het inkomen kan zijn, er zijn namelijk veel lage inkomens in Aalten. Hoe hoger het 

verzamelinkomen hoe lager de toeslagen.  Het gevolg is dat er minder geld voor de bewoners binnen 

komt, waardoor meer armoede ontstaat en er minder geld in de regio is te besteden waardoor we de 

krimp versnellen. 

Bovenstaand probleem veroorzaken we door het stoplicht model, het aantal woningen neemt in de 

praktijk dan wel toe  door inwoning,  maar op papier niet. Hebben we onszelf en de inwoners dan 

niet totaal voor de gek?  

Laat woning splitsing vrij, werk aan verzoeken mee. Doorslag gevend zou moeten zijn, is het wel of 

niet gesplitst. En is het veilig en verantwoord.  Hierdoor creëer je ook kleine goedkope woningen die 

voor starters aantrekkelijk zijn. De vraag en aanbod markt zal door de bovenstaand Flexibele OZB 

heffing een overaanbod voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4:  

Vergelijking met autobeleid. 

 

We kunnen de woning in veel opzichten vergelijken met een auto: 

1: Zijn beide (redelijk) duur in aanschaf 

2: Verbruikt veel energie als ze worden gebruikt. 

3: Energiegebruik hiervoor wordt extra belast (accijnzen op de brandstof) 

3: Bezit wordt belast. 

4: Grote uitgavenpost van het inkomen. 

5: Financieel voordeel (subsidies) vanuit overheid voor behoud monumenten, financieel voordeel 

(lagere belasting) vanuit overheid voor behoud van oldtimers. 

Enkele grote verschillen zijn er ook:  

1: Milieuvriendelijke auto’s worden minder belast door lagere belasting en lagere bijtelling dan 

milieuonvriendelijke auto’s, milieuvriendelijke huizen worden juist zwaarder belast door dat ze 

meer waard zijn en daardoor meer OZB (=onroerendezaakbelasting) betalen.  

2: De sloop van oude auto’s wordt bevorderd door slooppremies, sloop van oude huizen niet. 

3: Overheid wil constant sturing hebben op de gehele woningmarkt d.m.v. huursubsidie en 

hypotheekrenteaftrek, waardoor per definitie het evenwicht van vraag en aanbod verstoord wordt 

(huursubsidie zorgt voor wachtlijsten, hypotheekrenteaftrek jaagt de prijzen omhoog). De overheid 

wil bij de auto’s alleen de duurzame auto’s tijdelijk stimuleren, met als doel snellere overschakeling 

naar schonere auto’s.  

Als we nu via de hoogte van de OZB (=Onroerende Zaak Belasting) sturen op duurzaamheid 

(energiegebruik), door Leegstandbelasting de leegstand ontmoedig en door eenvoudig splitsen en 

ont splitsen van woningen de juiste vraag creëren, dan heb je 3 vliegen in 1 klap.  

 

 

 

 

 

 


