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“Samen bouwen
aan de toekomst”
Lokale Woonvisie 2019-2025
Gemeente Eijsden-Margraten

NB Deze brochure is een samenvatting van de Lokale Woonvisie 2019-2025.
U kunt de uitgebreide versie lezen op onze website:www.eijsden-margraten.nl/beleidsnotities.
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Voorwoord
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De woningmarkt is sterk in beweging. Dat komt onder andere door demografische,
economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Maar ook gewijzigd beleid als
gevolg van de nieuwe Omgevingswet speelt een rol. Het is belangrijk om tijdig mee
te bewegen en vraag en aanbod op de lokale woningmarkt continu op elkaar af te
stemmen. Dit doen we op basis van een actuele Woonvisie die de komende jaren
richting geeft aan ons woonbeleid.
Kernpunten Woonvisie
We streven in Eijsden-Margraten naar een duurzame woningvoorraad met passende
woningen voor starters en senioren. Hierdoor willen we de doorstroming
bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waar duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn.
Hier heeft de herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande)
gebouwen onze bijzondere aandacht.
We doen het samen
De woonbehoefte van onze inwoners staat centraal in deze Woonvisie. Daarom hebben we onze inwoners betrokken bij het opstellen hiervan. We hebben onder andere
woonbehoefte-onderzoeken uitgevoerd en ateliersessies georganiseerd. De uitvoering van de visie vraagt om flexibiliteit en creativiteit in denken en doen, binnen de
geldende wet- en regelgeving. Dit ook volgens de principes van de uitnodigingsplanologie, waarbij de gemeente kaders op hoofdlijnen schept en anderen uitnodigt
om daaraan invulling te geven. Zo willen we ervoor zorgen dat het voor jong en oud
goed wonen is in alle kernen van Eijsden-Margraten.

Wiel Dreessen
Wethouder Duurzaam Bouwen, Wonen en Leefomgeving
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Inleiding
hoofdstuk 1

De Lokale Woonvisie “Samen bouwen aan de toekomst” is het resultaat van een uitgebreid proces dat is doorlopen met betrokkenheid van de inwoners, stakeholders,
experts, commissie- en raadsleden.
De Lokale Woonvisie heeft vier functies:
•
•
•

•

Het bieden van ondersteuning en sturing bij de samenwerking tussen alle betrokken partijen omdat het een gezamenlijk gedragen referentiekader betreft;
Het inzichtelijk maken van de woonambities van de gemeente in de vorm van
de formulering van speerpunten met betrekking tot relevante doelgroepen;
Het leggen van de nodige relaties met de relevante beleidsterreinen, zowel
fysiek (bijvoorbeeld duurzaamheid) als sociaal (bijvoorbeeld maatschappelijke
ondersteuning);
Het bieden van een gedragen basis voor de beleidsuitvoering en programmering.

Deze Lokale Woonvisie willen wij als gemeente SAMEN oppakken met burgers,
stakeholders, ontwikkelaars, hypotheekverstrekkers, zorgaanbieders en alle andere
betrokkenen. Wij zorgen SAMEN, overeenkomstig de uitgangspunten van onze
cittaslow-filosofie*, voor de nodige woonkwaliteit in de toekomst.
BOUWEN aan de toekomst zal vooral vorm krijgen volgens het co-creatief model van
de uitnodigingsplanologie. Dit betekent dat de gemeente op hoofdlijnen kaders schept.
Anderen worden uitgenodigd om daaraan invulling te geven waarbij de gemeente zich
faciliterend opstelt.
De gemeente zoekt ook de samenwerking over de grenzen heen. Vraagstukken,
knelpunten en oplossingen met betrekking tot de woningmarkt, worden dan ook
vanuit de (sub)regionale context en afspraken benaderd.

* Sinds 2016 heeft de gemeente Eijsden-Margraten het internationaal erkende keurmerk
cittaslow. Gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten,
gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren,
kunnen dit keurmerk aanvragen. Het gaat hierbij om gemeenten met minder dan 50.000
inwoners.
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De kwantitatieve
woningbouwopgave
voor de periode 2019-2025
hoofdstuk 2

Voor het berekenen van de kwantitatieve woningbouwopgave voor de periode 20192025, is gebruik gemaakt van de berekeningsmethodiek van de Structuurvisie Wonen
Zuid-Limburg en de Provinciale Woonmonitor.
Aan de hand van de berekeningsmethodiek van de Zuid-Limburgse transformatiebepaling ontstaat de onderstaande opgavebepaling voor Eijsden-Margraten.

(1) Woningvoorraad 01-01-2019
		 -/(2) Frictieleegstand (2%)
		 +/+
(3) Werkelijke leegstand

10.818

(4) Woningvoorraad transformatieopgave
		 Verschil
(5) Prognose huishoudens 2025

10.820

		

216
214

11.555

Resultaat

(6) Transformatie-/bouwopgave
(7) De aanwezige plancapaciteit
		 -/(8) In uitvoering zijnde woningbouw

735
386
103

Resultaat

Saldo transformatie-/bouwopgave

246

Bronnen:
(1) opgave gemeente peildatum 01-01-2019
(3) opgave gemeente peildatum 01-01-2019
(5) Middeling Prognose Etil Progneff september 2017 en prognose CBS 2018
(7) opgave gemeente peildatum 01-01-2019
(8) opgave gemeente peildatum 01-01-2019
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Op basis van de berekeningsmethodiek, die op Zuid-Limburgse schaal voor het woonbeleid wordt toegepast, resteert voor Eijsden-Margraten nog een woningbouwopgave
bovenop de bestaande voorraad.
De bouwopgave in Eijsden-Margraten wordt bepaald door de actuele woningvoorraad
en plancapaciteit af te zetten tegen de (geprognotiseerde) woonbehoefte op basis van
de actuele bevolkingsontwikkelingen. Er dient immers gebouwd te worden voor de
daadwerkelijke behoefte, waarbij kwaliteit en duurzaamheid uitgangspunten zijn en de
focus leggen op het realiseren van huisvesting voor de juiste doelgroepen.

Op welke doelgroepen
ligt onze focus?
hoofdstuk 3

Onze woonambities, zoals ook vertaald is in het vastgestelde gemeentelijke bestuursakkoord “Anders durven doen 2018-2022”, zijn geformuleerd in speerpunten van
beleid. Het beleid beschrijft relevante doelgroepen en thema’s.

Starters
De doelgroep starters waarvoor de gemeente meer toegang wil creëren binnen de
bestaande woning- en/of planvoorraad, met als doel dat het aantal koopwoningen
voor starters te verhogen. Indien dit (financieel) onmogelijk is, worden deze woningen
gerealiseerd via nieuwe capaciteit waarvoor gecompenseerd wordt om een bijdrage te
kunnen leveren aan het transformeren van de woning- en/of planvoorraad.

Oudere doorstromers
De doelgroep oudere doorstromers waarvoor woningen worden gerealiseerd. Deze
woningen liggen binnen de kernen en binnen het bestaand vastgoed, of op locaties
waar een dergelijke herbestemming ruimtelijk en volkshuisvestelijk verantwoord is.

Langer thuiswoners
De doelgroep langer thuiswoners goede faciliterende mogelijkheden bieden om de
woningen voor deze doelgroep levensloopbestendig te maken. Voor deze doelgroep,
die niet meer langer kan thuis wonen, geclusterde woonzorgvormen creëren binnen
het bestaand vastgoed, passend binnen het gemeentelijke woonzorgbeleid.

Bijzondere doelgroepen
Het realiseren van voldoende kwalitatief aanbod van betaalbare huurwoningen voor
de bijzondere doelgroepen (waaronder statushouders, woonurgenten, gehandicapten
en ggz-patiënten). Bij voorkeur binnen het bestaande vastgoed, binnen de kernen en
waar nodig en mogelijk deze realiseren via bijzondere (tijdelijke) huisvesting.

Verduurzaming
Invulling geven aan de stimulerende, faciliterende en waar mogelijk sturende rol met
betrekking tot verduurzaming van de woningvoorraad .

Leefbare kernen
Instandhouding van leefbare kernen waarbij de gemeente goede wooninitiatieven zo
veel mogelijk faciliteert.
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Hoe gaan we dat doen?
hoofdstuk 4

De gemeente schakelt over van een ‘bouwvisie’ naar een ‘transformatievisie’.
De vraag naar woningen is de komende jaren weliswaar groeiende maar de
woonbehoefte wijzigt. (o.a. meer 1-2 persoonshuishoudens). Inbreiding gaat voor
uitbreiding en vraaggericht gaat voor op aanbodgericht. Met uitzondering van de
bestaande plancapaciteit, heeft het aanpassen van bestaande woningen voorrang op
bijkomende nieuwbouw.
Waar mogelijk worden bestaande woningen vervangen en nieuwe woningen worden
gerealiseerd in bestaand vastgoed. Het faciliteren in het verduurzamen van bestaande
woningen is een van onze uitgangspunten. De herbestemming van cultureel of beeldbepalend vastgoed dat leegkomt of al leeg staat, krijgt hierbij prioriteit. Hiermee willen
we toekomstige leegstand boven de frictienorm (2%) zoveel mogelijk voorkomen.
Nieuwe woningbouwinitiatieven ontwikkelen op onbebouwde percelen is pas een
alternatief als binnen de bestaande woningvoorraad of ander leegstaand vastgoed niet
kan worden voldaan aan de haalbaarheid van de gewenste woonkwaliteiten.
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Welke afspraken maken we ?
hoofdstuk 4

Doelgroep starters
•

•

•

•

•
•
•

Voor het realiseren van voldoende aanbod voor deze doelgroep wordt de focus
met name gelegd naar de bestaande woningvoorraad om toekomstig overschot
te voorkomen. Het creëren van doorstroming binnen de huidige betaalbare
(sociale) voorraad is noodzakelijk om zonder nieuwbouw ook voldoende betaalbaar aanbod binnen de bestaande voorraad te krijgen.
Indien betaalbare woningen voor deze doelgroep niet of onvoldoende gerealiseerd kunnen worden in de bestaande voorraad, dan is nieuwbouw, met name
in de koopsector, de optie om tegemoet te komen aan de woonbehoefte van
de starters. Dit zal zich vertalen in de nader uit te werken regionale woningbouwprogrammering.
Om de bereikbaarheid van woningen voor deze doelgroep zo optimaal mogelijk
te houden, blijft de gemeente de Regeling op de Starterslening toepassen en
waar (wettelijk) mogelijk optimaliseren.
Voor nieuwe woningbouwinitiatieven binnen de kernen waarvoor een
planologisch besluit is vereist, wordt aangestuurd op het (deels) realiseren van
betaalbare (koop)woningen voor starters.
Duurzaamheidsregelingen en –gelden alsmede mogelijke transformatiegelden,
worden ingezet voor de realisatie van starterswoningen.
Waar mogelijk faciliteert de gemeente via haar grondbeleid en bij vergunningverlening om woningbouw voor deze doelgroep mogelijk te maken.
Tijdelijke en flexibele woningbouw wordt ingezet om tegemoet te komen aan
de acute woonbehoefte van deze doelgroep.
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Doelgroep oudere doorstromers
•

•

•
•

Woningbouw voor deze doelgroep wordt gerealiseerd binnen de kernen en
binnen het bestaand vastgoed of op locatie waar een dergelijke herbestemming
ruimtelijke en volkshuisvestelijk verantwoord is.
Bij nieuwe woningbouwinitiatieven binnen de kernen, al dan niet binnen het
bestaand vastgoed gelegen, waarvoor een planologisch besluit is vereist, wordt
aangestuurd op het (deels) realiseren van woningen voor deze doelgroep.
Duurzaamheidsregelingen en - gelden alsmede mogelijke transformatiegelden
worden ingezet voor de realisatie van woningen voor oudere doorstromers.
Gelet op de (financiële) mogelijkheden van oudere doorstromers, zijn energieneutraal en aardgasvrij bouwen uitgangspunten bij nieuwbouwinitiatieven
waarop gestuurd wordt.
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Doelgroep langer thuiswoners
•

•

•

De gemeente faciliteert door middel van mogelijke duurzaamheidsregelingen
en informatieverstrekking om het langer thuis wonen mogelijk te maken en te
bevorderen.
Mits ruimtelijk verantwoord, gaat de gemeente via bestemmingsplannen, hiermee vergelijkbare besluiten en vergunningen faciliteren om langer thuis wonen
mogelijk te maken.
Afstemming vindt plaats met Sociaal Domein en Welzijn ten aanzien van de
realisatie van de benodigde sociale infrastructuur voor de langer thuiswoners.

Bijzondere doelgroepen
•

•

•

•
•

•

Woningbouw voor deze doelgroep wordt gerealiseerd binnen de kernen en bij
voorkeur binnen het bestaand vastgoed, dan wel op een locatie waar een dergelijke herbestemming ruimtelijk en volkshuisvestelijk verantwoord is.
Zo lang de druk op de woningmarkt groot is, zal (tijdelijke) alternatieve huisvesting noodzakelijk zijn om de woonbehoefte van deze doelgroep te voorzien.
Corporaties en gemeenten bekijken gezamenlijk de oprichting en het beheer
hiervan.
Indien een ruimtelijke procedure vereist is om woningbouw voor deze doelgroepen mogelijk te maken, dan moet ook de hieraan gerelateerde zorgbegeleiding als toetsingskader dienen.
Tijdelijke en flexibele woningbouw wordt ingezet om tegemoet te komen aan
acute woonbehoefte van deze doelgroep.
In het kader van de ‘Lijn-50 samenwerking’* wordt regionale samenwerking
voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen nader onderzocht. Hierbij
worden de woningcorporaties betrokken. Over de resultaten van dit onderzoek
wordt tijdens de eerste monitoring van deze afspraken gerapporteerd
(zie monitoring pagina 22).
De gemeente staat open voor bovenlokale zorg en huisvesting van specialistische zorgvoorzieningen voor bijvoorbeeld mensen met een beperking of
psychiatrische aandoening en wil op dat vlak haar verantwoordelijkheid nemen
in Zuid-Limburg.
*Lijn-50 samenwerking is vernoemd naar de buslijn die de heuvellandgemeenten
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals verbindt.
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Duurzaamheid
•

•

•

Ten aanzien van de (bestaande) woningen kan de gemeente momenteel niet
meer dan faciliterend handelen via stimuleringsmaatregelingen vanuit
duurzaamheidsprojecten, zoals het Zorgeloos Zonnepanelenproject en project
Dubbel Duurzaam. Op dat vlak is de unanieme goedkeuring door de Raad van
de motie “verbreden zonnepanelenproject” en het amendement “verbreden
doelgroep gebruikers duurzaamheidslening” d.d. 19 februari 2019 een belangrijke stap.
Bij de implementatie van de maatregelen, voortkomend uit het Klimaatakkoord,
gaat de gemeente haar rol invullen bij de realisatie van lokale en regionale actieplannen.
Corporaties treffen bij projectmatig onderhoud energetische maatregelen om
de CO2 –uitstoot te verminderen. Waar technisch mogelijk worden levensloopbestendige voorzieningen in de bestaande voorraad zo veel mogelijk aangebracht en wordt gezamenlijk een aanpak voor gedragsverandering bij de woonconsumenten ingezet.

Leefbare kernen
•

•

Als gemeente met een cittaslow-keurmerk wordt gestreefd naar een horizontale samenwerking met burgers en het maatschappelijk middenveld, om de
leefbaarheid binnen onze kernen optimaal te maken en houden. Wonen en
zorg, veiligheid, duurzaamheid en een kwantitatief en kwalitatief woningaanbod
afgestemd op de aanwijsbare behoefte blijven de speerpunten.
Actieplannen ten aanzien van deze onderdelen worden gemaakt en/of verbeterd om de leefbaarheid te bevorderen. Hierbij gaan we uit van de kracht van
onze samenleving.
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Transformatie van de woning- en planvoorraad
•

•
•
•
•

•

•

Deze woonvisie wordt gebruikt als kwantitatieve en kwalitatieve input en toetsingskader voor het maken van het woningbouwprogramma voor EijsdenMargraten.
De actuele transformatieopgave is hierbij het kwantitatieve richtcijfer.
Nieuwe woningbouwinitiatieven moeten voldoen aan de uitgangspunten van
deze woonvisie.
Waar mogelijk is deze woonvisie het sturingskader voor de nog uit te voeren
harde woningbouwtitels (plancapaciteit).
Harde plancapaciteit die gemeentelijk eigendom is en waaraan (deels) geen
uitvoering wordt gegeven, zal waar nodig als compensatiemiddel ingezet worden om kwalitatief goede woningen voor de voornoemde doelgroepen mogelijk
te maken.
Inkomsten, voortvloeiend uit de compensatie-inzet van plancapaciteit die
gemeentelijke eigendom is, worden ingezet om woningbouw voor deze doelgroepen mogelijk te maken.
Mits ruimtelijk verantwoord, faciliteert de gemeente door middel van vergunningen/planologische besluiten, inzet van compensatiemogelijkheden en/of
eventuele financiële bijdrage op grond van duurzaamheidsregelingen, bij het
transformeren van bestaande woningen en vastgoed binnen de kernen naar
huisvesting voor de voornoemde doelgroepen.

Monitoring
•
•
•

•

Burgemeester en wethouders zien er op toe dat de woonvisie wordt geïmplementeerd binnen de gemeentelijke organisatie.
De bovenstaande afspraken worden tweejaarlijks gemonitord en gerapporteerd
aan de gemeenteraad. De eerste keer staat gepland voor de 2e helft van 2021.
Om de naleving van de afspraken zo goed mogelijk na te streven worden de
stuur- en projectgroep, die de samenstelling van deze woonvisie mogelijk
hebben gemaakt, in stand gehouden.
Tussen de woningcorporaties en gemeente worden jaarlijks afspraken gemaakt
over voornoemde kerntaken (speerpunten van beleid) te bespreken. Specifiek
worden prestatieafspraken gemaakt betreffende de onderscheiden doelgroepen
starters, (oudere) doorstromers, de langer thuiswoners en de bijzondere doelgroepen, voor zover het de inkomensdoelgroepen van beleid van de corporaties
betreft. De afspraken hebben betrekking op het aanbod en de betaalbaarheid.

pagina 23

Bijzondere woningen
In de voorbije eeuwen werd de onderaardse (mergel)groeve soms als permanente
woonruimte ingericht. Voor onze hedendaagse begrippen met comfort en
woongenot is het moeilijk voor te stellen hoe deze groevebewoners hebben
kunnen leven in zo’n kille en vochtige ruimte met haar schamele meubilering.
Maar toch... enkelen kozen bewust voor zo’n onderaardse woonruimte. Zo hebben
verschillende kluizenaars in de 18e eeuw vrijwillig gekozen voor een verblijf in de
groeves terwijl soms ook uit noodzaak en armoede een groeve als woonruimte
werd ingericht.
In de Cluysberg, een mergelgroeve gelegen ten noordoosten van Bemelen, zijn nog
overblijfselen van een kluizenarij. Van de voormalige kluis zijn restanten in mergel
bewaard gebleven, waaronder een terras, een venster en een deuropening. Deze kluis
is als Rijksmonument beschermd.
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