
Stoplichtmodel voor woningbouwplanning is ramp voor Achterhoek.     
De teksten waar (pag. x) achterstaat komen regelrecht uit het rapport “Woningbouwplanning Aalten 2016”. 

Wat is het Plan? 

De gemeentes in de Achterhoek hebben plannen om de woningbouw in te perken. Het doel 
van deze inperking is om, de door de achterhoek omarmde krimpgedachte, te sturen. Omdat krimp 
gevolgen heeft voor onderwijs, woningbouw, voorzieningenniveau, sportverenigingen en nog veel 
meer. 

In de Woonagenda 2016-2025 is aangegeven dat de woningbouwplanning in 
overeenstemming gebracht moet worden met de behoefte aan woningen tot 2025(pag. 3). Voor de 
gemeente Aalten betekend dit dat er van de 815 geplande woningen er nog maar 300 gebouwd 
mogen worden en dus 515 woningen niet meer! (pag. 7) 

De bedoeling is dit te realiseren en te sturen d.m.v. een stoplichtmodel. In dit model worden 
woningbouwplannen aangewezen die voortgezet kunnen worden, deze worden op groen gezet. 
Bouwplannen die her beoordeeld of uitgesteld moeten worden komen op oranje te staan. En 
bouwplannen die gestopt dienen te worden, worden op rood gezet. Hierbij worden plannen waar 
mensen jaren mee bezig zijn geweest over enkele jaren onmogelijk gemaakt. De economische crisis 
heeft ervoor gezorgd dat veel plannen tijdelijk in de lade zijn beland, en begrijpelijk. Nu de markt 
weer gaat aantrekken worden de bouwrechten ingetrokken als je niet snel begint. Er zijn veel 
eigenaren die veel geld en tijd gestopt hebben in de plannen en mogelijkheden om te bouwen, 
sommige plannen zijn nog geen ½ jaar oud. Er zijn zelfs hele bedrijven gestopt en afgebroken, met de 
afspraak dat ze er woningen voor in de plaats konden bouwen, een win win situatie. Maar deze 
moeten heel snel bouwen of de plannen inleveren. Is dit reëel? Het vermoeden is dat intrekking van 
de plannen door de gemeentes, de gemeentes veel geld gaat kosten, en jarenlange juridische strijd 
oplevert. Dit geld moet uiteindelijk door de inwoners in de vorm van belastinggeld opgebracht 
worden. 

In 2009 had de provincie Gelderland nog aanjaagteams die woningbouw moesten 
bevorderen, terwijl in sommige gebieden in de Achterhoek het besef al was doorgedrongen dat er 
voor leegstand gebouwd zou worden. 2015 is 6 jaar na 2009 (jaar van stimuleren), waarin het 
stoplichtmodel (beperken) grotendeels is ontwikkeld. Het stoplichtmodel voorziet tot 2025. Hoe ver 
kun je reëel vooruitplannen. Ik denk niet verder dan 3 jaar. In de praktijk blijkt vaak dat plannen niet 
echt uitkomen, vaak doordat de veranderde omstandigheden de plangedachte inhaalt.   

Als grote voorbeeld en grote mislukking zijn de plannen omtrent de Landbouw Ontwikkeling 
Gebieden (LOG) in Gelderland. De 1e plannen hiervoor dateren van eind jaren ’90 vorige eeuw, direct 
na de varkenspest en mond- en klauwzeer uitbraak. De bedoeling was dat de landbouwbedrijven zich 
in groepen bij elkaar zouden vestigen, om zones te creëren tegen ziektes, en dat bedrijven op 
locaties die veel overlast veroorzaakten, b.v. dicht bij een dorp hierheen verplaats zouden worden. In 
praktijk gebeurde dat niet, maar kwamen er plannen voor mammoetbedrijven, (b.v. 1200 koeien in 
Lintelo) die vervolgens weer niet gewenst waren. Na veel protesten en jaren vergaderen is onlangs 
de hele LOG-gedachte opgedoekt, omdat het niet werkt. Zo kun je nog veel ruimtelijke plannen 
gestimuleerd door overheden waar geen economisch draagvlak voor is noemen. (Tuinbouwgebied 
Drenthe, Bananen overslag Eemshaven e.d.)  



Uitdaging voor de komende jaren!! 

Citaat uit het woningplanning rapport: ”De uitdaging voor de komende jaren is de leegstand 
beperken en daarmee ook de leefbaarheid op peil te houden en de waardedaling van onroerend 
beperken door te voorkomen dat er een te groot woningaanbod komt”. (Pag. 5).   
 Op zich lijkt met bovenstaand niets mis mee. Leegstand voorkomen is op zich een goed 
middel tegen verpaupering. De woningwaarde kunstmatig op peil houden of liefst nog laten groeien 
is wel iets mis mee. Hiermee worden de woningen voor woningzoekenden dus duurder (of minder 
goedkoop) dan in een vrije woningmarkt, en daardoor minder aantrekkelijk. Uit woningmarktcijfers 
blijkt dat er de komende periode behoefte is aan goedkope grondgebonden woningen in zowel 
koop- als huursector (pag.6). Door de prijs kunstmatig op peil houden voorzie je dus niet in goedkope 
woningen, en jaag je dus een deel van potentiële woning gebruikers weg naar andere plekken.  
           Als je de 
woningprijs van vraag en aanbod laat afhangen dan zullen de prijzen mogelijk op de korte termijn 
wat dalen of minder stijgen dan landelijk gemiddelde, maar de woningen zullen uiteindelijk altijd 
verkocht of verhuurd worden. Goedkopere woningen zorgen ervoor dat er minder mensen 
wegtrekken, omdat het elders een stuk duurder is t.o.v. hier. Tevens zorgt dit ervoor dat het 
aantrekkelijk is voor een bepaald groep nieuwe mensen (denk aan gezinnen die een veiligere en een 
fijnere leefomgeving voor hun kinderen zoeken), die hier bijvoorbeeld voor de helft of minder van de 
prijs, dezelfde of zelfs meer woning kopen dan 75 of 100 km verder op. Waardoor het ongemak om 
verder van het werk af te wonen sneller wordt geaccepteerd, als het prijsverschil maar groot genoeg 
is. I.v.m. de toenemende mogelijkheden rondom thuiswerken hoor je steeds vaker dat het niet 
zoveel meer uit maakt waar iemand woont, en dat 1 of 2 keer per week verder reizen niet als 
probleem wordt ervaren, als er maar een goede internetverbinding is. Dus de woningprijs op peil 
houden zal de krimp alleen maar versnellen. Een tweede nadeel van quotering van woningen en 
daardoor het op pijl houden van de woningprijs (of minder daling) zorgt ervoor dat het aanbod 
groter wordt dan de vraag en daardoor een extra woning overschot. Moeten we over b.v. 10 jaar bij 
overschot, dan als gemeente woningen op gaan kopen om de prijs op pijl te houden? Zo kom je in 
een vicieuze cirkel terecht die dit alleen maar gaat versnellen? Willen we dit allemaal samen betalen? 
En als je deze vicieuze cirkel dan wilt doorbereken dan betekent dit een extra grote daling van de 
woningprijs. De prijs nu op peil willen houden is alleen maar uitstel van executie.  Als 
groot en voor velen een duidelijk voorbeeld van mislukte sturing door quotering is wel het 
melkquotum. De prijs van melk werd in de jaren ’60 en ‘70 gegarandeerd door de EEG. Het gevolg 
was dat er een boterberg en een melkplas ontstond. I.p.v. de melkmarkt vrij te geven is dit d.m.v. 
een quotum (in ’83) aan banden gelegd. Gevolgen voor starters en bedrijfsopvolgers was dat het 
alleen maar moelijker werd om een bedrijf over te nemen omdat de inmiddels nieuwe kostenpost 
voor aankoop en afschrijving van melkquotum steeds meer drukte op de winst. Alleen de 
bedrijfsbeëindiger werd er beter van door de verkoop van hun inmiddels waarde volle melkquotum. 
De uiteindelijk afschaffing van het quotum in 2015 heeft voor ontwrichting van de uitbereidingsdrang 
gezorgd met als gevolg een flinke daling van de melkprijs, waardoor nu heel veel boeren in de 
financiële problemen zitten. Willen we een soort gelijk verloop ook met de woningmarkt? 
 Volgens mij loop de overheid altijd achter de feiten aan. Tegen de tijd dat je de woningbouw 
ingeperkt hebt dan kan het maar zo zijn dat er juist te weinig woningen zijn, of nog veel te veel. De 
veranderingen gaan momenteel razendsnel. Laat de woningprijs aan de markt over.  



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

1: Goede woningen die aansluiten bij de wensen van de bewoners: 

Door woningverbetering of verduurzaming te stimuleren en het in stand houden van slechte- of 
afbraakwoningen ontmoedigen, kun je hierop een heel eind sturen en dat doel bereiken.         

2: Betaalbare woningen.        

Je krijgt alleen betaalbare woningen voor jongeren als je de prijs niet kunstmatig hooghoudt. Extra 
betaalbare woningen voor jongeren krijg je ook door bijvoorbeeld, de mogelijkheid van splitsing van 
grote woningen en boerderijen in 2 of meer woningen (ook op papier). Bijvoorbeeld een 
doorzonwoning opsplitsen in een onder- en bovenwoning. Waardoor de huurlasten bijna halveren. 
Dit houdt meer jongeren in de Achterhoek. Als je meer jongeren hier wilt houden, houd je voor de 
toekomst ook meer kinderen (jonge gezinnen) hier. Daling of geen stijging van de woninglasten zal 
ook andere mensen buiten de regio sneller doen besluiten in de Achterhoek te gaan wonen.     

3: Een fijne leefomgeving. 

 De Achterhoek is nu al een fijne omgeving om te wonen. De mensen zijn er gemiddeld vriendelijk en 
behulpzaam, zie alle burgerinitiatieven die de laatste jaren ontstaan.  Het landschap is wel één van 
de mooiste van Nederland. Hier ligt het dus niet aan. 

4: Als belangrijkste voor de toekomst, mensen die inkomen hebben en dit inkomen in de 
 Achterhoek uit kunnen geven. 

Mensen met inkomen is de belangrijkste pijler waarop een leefbaar gebied rust. Werkgelegenheid in 
de regio is een belangrijke bron van inkomen voor mensen. De Achterhoek heeft heel veel 
werkgelegenheidspotentie, is een van de meest innovatieve regio’s van Nederland, maar moet dit 
nog beter leren te verzilveren. De Achterhoek kunnen we ook niet vergelijken met andere 
krimpgebieden als Noordoost Groningen, Noord Oost Friesland en Zeeuws-Vlaanderen, waarbij hun 
economieën begrensd worden door (zee)wateren aan één zijde. De Achterhoek ligt maar op een 
afstand van 25/50 km van knooppunt Arnhem Nijmegen, 25/50 km van Regio Enschede en 50/75 km 
van een van de krachtigste industriegebieden van heel Europa, het Roergebied. Geografisch liggen 
we dus best gunstig, alleen de verbindingen zijn belabberd slecht. De verbinding met snel internet zal 
binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden. Maar een belangrijk streven voor de Achterhoek moet 
zijn de doortrekking van de A18 bij Varsseveld tot aan de nieuwe aan te leggen A18 bij Groenlo. Dit 
kan de Achterhoek een boost geven op werkgelegenheidsgebied.    
 Naast de werkgelegenheid bepalen punten 1(goede woningen) en 2 (betaalbare woningen) 
voor een belangrijk deel of mensen hier blijven wonen. Als ze hier blijven wonen wordt merendeel 
van hun inkomen ook hier uitgegeven. Als we daarnaast aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen buiten 
deze regio door punt 1 en 2 goed in orde te hebben, dan zorgt dit voor nog meer inkomens die hier 
besteed worden. Aantrekkelijk zijn voor pensionado’s zal niet voor meer kinderen zorgen maar wel 
voor meer besteedbaar inkomen. En dit lijdt weer tot werkgelegenheid.  Laat de makelaars uit deze 
regio in onderling overleg de woningen tegen vergoeding achter de ramen van collega makelaars in 
duurdere regio’s van het land promoten zodat het prijsverschil duidelijk zichtbaar wordt. Zorg dat je 
besteedbaar inkomen voor de toekomst in de regio houdt en krijgt.  



Wat is wel de oplossing tegen leegstand en verpaupering? 

 Het aan banden leggen van de woningbouwvoorraad lijkt me alles behalve de goede weg om 
hiermee de leegstand en verpaupering tegen te gaan.  

De Achterhoekse gemeenten hebben de handen in één geslagen om de Achterhoek 
duurzaam te verbouwen. Als je dit streven combineert om leegstand en verpaupering aan te pakken 
dan ga je pas flink stappen maken.         
  

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) en leegstand van woningen, vergelijkbaar als bij auto’s, dan heb je 2 vliegen in 1 
klap.  

 

 

 

 



Hoe zou dit “OZB-beleid” eruit kunnen zien? 

Zo is het OZB-beleid op dit moment. 

Op dit moment wordt de WOZ (=Waarde Onroerende Zaken) bepaald door taxateurs in opdracht van 
de gemeente. Vervolgens wordt er een belastingaanslag opgelegd, de OZB, dit is een vast percentage 
van de WOZ-waarde, namelijk 0,1327% voor 2016. Jaarlijks kan het OZB-percentage of de WOZ 
aangepast worden. Dus de WOZ in combinatie met het OZB-percentage bepaalt de hoogte van de 
aanslag. 

Voorbeeld:  In de kleine gemeente “Onlogisch” 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 woning is splinternieuw en 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. 

Dus de woning die aan alle gewenste eisen van de overheid voldoet moet 3x meer OZB betalen. Is dit 
een stimulans van uit de overheid om te vernieuwen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zo zou het OZB-beleid 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 het energielabel van de woning (Energielabel ligt voor elke 
woning vast). 

Stel een Basis OZB vast. (Afgekort BOZB) 

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.            
  Aantal jaren leeg Percentage verhoging t.o.v. BOZB   
   4   50 %      
   5   100%      
   6   250%      
   7   400%      
   8   600%      
   9   800%      
   10   1000%      
   11   enz. 

Na 10 jaar leegstand begint het al wel serieus geld te kosten 1000% extra OZB, 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 te voeren 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 Leegstands OZB worden opgezadeld. De 
huizenmarkt regel het dan vanzelf. 

Je zou de extra OZB-opbrengsten die leegstand eventueel oplevert, kunnen in zetten om de sloop 
van leegstaande slechte huizen voor een deel mee te stimuleren.  

Mocht de Leegstands OZB niet voldoende effect hebben op de leegstand, dan kun je eenvoudig 
d.m.v. het percentage te veranderen wel effect  krijgen. Dit kun je met regelmaat eenvoudig 
bijsturen. 

 



 

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 gemeente “Vooruitstrevend” ziet af van het “stoplichtmodel ”en heeft laten berekenen wat door 
het nieuwe OZB-stelsel veranderd in de OZB. 

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. 600% x € 265,40 =  € 1592.40  
 Totale OZB in dit geval      € 2056,85 

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  

Deze woning zal bij eventuele verkoop in de toekomst makkelijk van de hand gaan. 

Bij de gemeente “Vooruitstrevend” kan er in dit geval dus € 1592,40 in een sloopfonds voor 
woningen gestopt kunnen worden, zonder dat dit de gemeente maar iets kost. 

Opmerking: De Basis OZB zou altijd een gemiddelde van alle woningen moeten zijn zodat bij 
woningverbetering over de hele linie de totale OZB-opbrengst gehandhaafd kan blijven. Nu is 
bijvoorbeeld energielabel D het uitgangspunt voor de Basis OZB, over 10 jaar zou dit mogelijk C of B 
kunnen zijn. 

 

 

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.  



 

Samenvattend: 

1 Stop met het omarmen van de krimpgedachte. 

2 Stop het Stoplichtmodel. 

3 Laat de prijzen van de woningen over aan de vrije markt. Lagere prijzen bieden juist kansen 
 voor onze jongeren. 

4 Laat Achterhoekse makelaars in onderling overleg hun aanbod in duurdere regio’s zichtbaar 
 (achter ramen)  maken bij collega makelaars (tegen vergoeding). Zo dat het grote 
 prijsverschil duidelijk wordt voor kopers in dure regio’s. 

5 Zorg bij nieuw beleid dat je besteedbaar inkomen in de Achterhoek houdt en aantrekt. 

6 Stimuleer werkgelegenheid door industriegrond goedkoper te maken. . 

7 Dring aan in Den Haag, als gehele regio, op doortrekking van de A18 Varsseveld/Groenlo. 

8 Laat de bestemmingsplannen leidend zijn voor woningbouw en niet de woningbouw-
 quotering. 

9 Facilitair woningsplitsing en/of woningsamenvoeging, zodat woningaanbod eenvoudig met 
 de woningbehoefte mee kan groeien, zonder onnodige belemmeringen.  

10  Voer een OZB-beleid dat woningverbetering stimuleert en leegstand ontmoedigd. 

11 Gebruik Leegstands-OZB voor ondersteuning van sloop. 

12  Versterk de grensoverschrijdende samenwerking en promoot de zeer goede technische hbo-
 opleidingen in Bocholt. 
 
13 Zorg voor rechtstreekse busverbinding van Lichtenvoorde/Aalten/Bocholt de zogenaamde 
 Hamelandbus verbinding.  
 
14 Versterk het industrieterrein in Dinxperlo tot een regionaal industrieterrein. Dit ligt maar 
 6 km van de belangrijke snelweg A3 in Duitsland (=verlenging A12). 
. 

 

Slotwoord:  

Ik hoop dat ik door dit schrijven bij kan dragen aan een behoud van een leefbare Achterhoek. 

Voor reacties en of opmerkingen kun je mailen naar: andretebrake@planet .nl 

 

Auteur: André te Brake        Aalten  20-11-2016 


