
Paragraaf 2.19 Realiseren sociale huurwoningen 

Artikel 2.19.1 Begripsomschrijvingen 

In deze paragraaf wordt verstaan onder: 

a. Actieplan Wonen: beleidsplan Actieplan Wonen, zoals door Provinciale Staten vastgesteld op 27 mei 2020 (PS 

2020-195); 

b. Besluit Woningbouwimpuls 2020: besluit van onze minister van 11 mei 2020, houdende regels met betrekking 

tot verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van het versnellen van de bouw van 

betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving;  

c. publiek financieel tekort: financieel tekort op het totaal van kosten en opbrengsten van een project dat ontstaat 

door publieke maatregelen en verminderde opbrengsten vanwege de realisatie van sociale huurwoningen; 

d. publieke maatregelen: maatregelen die bijdragen aan en noodzakelijk zijn voor het realiseren van het 

woningbouwproject en bestaan uit het uitvoeren van werken, werkzaamheden en maatregelen die op grond van 

de Wet ruimtelijke ordening verband houden met de kosten van de grondexploitatie;  

e. sociale huurwoning: huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, 

onder a, van de Wet op de huurtoeslag; 

f. stedelijk groen: bosplantsoen met inheemse bomen en struiken of na inrichting ecologisch te beheren grasland 

met inheems bloemenmengsel dat bestaat uit grassen met éénjarige kruidachtige soorten en overblijvende 

bloeiende vegetatie; 

g. wooncoöperatie: wooncoöperatie als bedoeld in artikel 18a van de Woningwet; 

h. woning: woning als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder k, van de Wet op de huurtoeslag; 

i. woningcorporatie: toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet. 

Artikel 2.19.2 Subsidiabele activiteiten 

1.  Subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de AsG kan worden verstrekt voor het uitvoeren van publieke 

maatregelen bij projecten die gericht zijn op de realisatie van de bouw van sociale huurwoningen.  

2.  Aanvullend op het eerste lid kan subsidie worden verstrekt als de publieke maatregelen ook gericht zijn op 

klimaatadaptie en biodiversiteit.  

Artikel 2.19.3 Criteria 

1. Subsidie als bedoeld in artikel 2.19.2, eerste lid wordt alleen verstrekt als: 

a.  het project voorziet in de bouw van woningen waarvan minimaal een derde sociale huurwoning is;  

b. het project voorziet in de netto-toevoeging van minimaal 10 sociale huurwoningen in het 

projectgebied; 

c. de sociale huurwoningen worden gerealiseerd ten behoeve van exploitatie en instandhouding door 

woningcorporaties of wooncoöperaties, mits de wooncoöperaties  

i. een rechtspersoon zonder winstoogmerk is; en 

ii. zich richt op verhuur en het toewijzen van sociale huurwoningen aan huurders die in 

aanmerking komen voor een sociale huurwoning; 

d. het project wordt gerealiseerd in een gebied dat zich kenmerkt door ten minste twee van de 

volgende onderdelen: 

i. financiële samenhang; 

ii. geografische samenhang;  

iii. organisatorische samenhang; 

e. de publieke maatregelen gericht zijn op:  



i. de infrastructurele ontsluiting; 

ii. verlaging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden; 

iii. bodemsanering in het projectgebied; 

iv. uitplaatsing van activiteiten die hinder veroorzaken voor de woningbouw; 

v. de inrichting van de openbare ruimte in het projectgebied; 

f. het project voldoet aan tenminste een van de volgende criteria voor klimaatadaptatie: 

i. in het plangebied treedt geen schade op aan bebouwing en voorzieningen bij extreem hevige 

neerslag; 

ii. in het plangebied wordt 50% van de jaarlijkse neerslag geïnfiltreerd;  

iii. in het plangebied is sprake van tenminste 50% schaduw op de hoogste zonnestand voor 

verblijfsplekken en gebieden waar langzaam verkeer zich verplaatst; 

iv. voor overstromingen met een waterdiepte tot 20 cm treedt geen schade aan gebouwen op 

en blijven hoofdwegen begaanbaar; 

g. het project voldoet aan het criterium van biodiversiteit dat tenminste 30 % van het onbebouwde 

grondoppervlak in de openbare ruimte wordt beplant met stedelijk groen;  

h. de realisatie van het   project haalbaar is; 

i. het project nog niet in de realisatiefase is; 

j. het project past binnen de regionale woonagenda’s;  

k. er sprake is van een publiek financieel tekort, en 

l. de aanvrager minimaal 50 % van het publiek financieel tekort van het project financiert. 

2. Over de criteria, bedoeld in het eerste lid, onder h en k, wordt voorafgaand aan een beslissing op een 

aanvraag advies gevraagd aan een externe ter zake deskundige. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van: 

a. het aandeel sociale huurwoningen, bedoeld in het eerste lid, onder a; 

b. het opgenomen percentage stedelijk groen, bedoeld in het eerste lid, onder g.  

4. De aanvullende subsidie, bedoeld in artikel 2.19.2, tweede lid, wordt alleen verstrekt als de publieke 

maatregelen voldoen aan twee van de volgende criteria voor klimaatadaptatie en biodiversiteit: 

a. de inrichting van het plangebied is afgestemd op de verwachte grondwaterstanden en de 

zoetwaterbeschikbaarheid tijdens droogte;  

b. voor overstromingen met een waterdiepte tot 50 cm worden maatregelen in de openbare ruimte 

getroffen om schade aan gebouwen te beperken;  

c. realisatie of aanwezigheid van een poel of vijver met minimaal een meter waterdiepte, drie meter 

diameter en flauw talud en beplant met inheemse oeverplanten en inheemse waterplanten;  

d. tenminste 50 % van het onbebouwde grondoppervlak in de openbare ruimte wordt beplant met 

stedelijk groen.  

5. Onverminderd het vierde lid, wordt de opslag op de subsidie als bedoeld in artikel 2.19.2, tweede lid, alleen 

verstrekt in combinatie met de subsidie, bedoeld in artikel 2.19.2, eerste lid. 

 



Artikel 2.19.4 Aanvrager 

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten. 

Artikel 2.19.5 Vooroverleg  

1. Voordat een aanvraag wordt ingediend, vindt vooroverleg plaats aan de hand van het door de provincie 

beschikbaar gestelde vooroverlegformulier.  

2. Het vooroverleg vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van het ingevulde vooroverlegformulier en 

onderliggende stukken.  

3. Tijdens het vooroverleg worden in ieder geval de onderwerpen van het vooroverlegformulier aan de orde 

gesteld.  

Artikel 2.19.6 Aanvraag 

Onverminderd artikel 1.2.3 bevat de aanvraag om subsidie: 

a. Een overzicht van publieke kosten en opbrengsten waarmee het financiële tekort wordt onderbouwd; 

b. een toelichting op de noodzaak, toerekenbaarheid en proportionaliteit van de activiteiten ten behoeve van de te 

realiseren woningen; 

c. kaarten van het project en beeldmateriaal, bouwtekeningen of situatieschetsen van het project; 

d. actuele taxatierapporten of waardebepaling ter onderbouwing van inbreng- of verwervingswaarde van gronden; 

e. bewijs dat aan de instandhoudingsverplichting als bedoeld in artikel 2.19.9 wordt voldaan; 

f. een ingevuld vooroverlegformulier als bedoeld in artikel 2.19.5;  

g. een verslag van het vooroverleg;  

h. de informatie die bij het vooroverleg is verzocht. 

Artikel 2.19.7 Hoogte van de subsidie 

1. De subsidie, bedoeld in artikel 2.19.1, eerste lid, bedraagt maximaal € 12.500 per sociale huurwoning binnen 

het project tot ten hoogste 50% van het publiek financieel tekort met een totaal maximum van € 500.000 per 

project. 

2. Onverminderd het eerste lid, bedraagt de opslag op de subsidie, bedoeld in artikel 2.19.2, tweede lid, 8% van 

de subsidie op grond van het eerste lid, tot een maximum van € 1.000 per sociale huurwoning. 

Artikel 2.19.8 Niet-subsidiabele kosten 

Onverminderd artikel 1.3.5 wordt geen subsidie verstrekt voor: 

a. waardedaling van gronden of opstallen;  

b. kosten van planschade. 

Artikel 2.19.9 Verplichtingen 

1. De bouw van de woningen start uiterlijk drie jaar na de datum van de verleningsbeschikking. 

2. De bouw van de woningen wordt in een aangesloten bouwstroom gerealiseerd en uiterlijk binnen 10 jaar na de 

start van de bouw opgeleverd. 

3. De subsidieontvanger neemt maatregelen om te zorgen dat de exploiterende wooncoöperatie of 

woningcorporatie, bedoeld in artikel 2.19.3, eerste lid, onder c, gedurende ten minste 20 jaren na de start van 

de bouw van het project, het netto aantal door middel van deze subsidie gerealiseerde sociale huurwoningen in 

stand houden. 

Artikel 2.19.10 Weigeringsgronden 

Subsidie wordt geweigerd als: 

a. voor de subsidiabele activiteit een aanvraag is ingediend of subsidie is verstrekt op grond van paragraaf 2.22 of 

het Besluit Woningbouwimpuls 2020; 

b. voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze paragraaf. 



 

Toelichting - De toelichting op paragraaf 2.19 komt te luiden: 

Algemeen 

Actie 8 uit het Actieplan Wonen is uitgewerkt in deze subsidieregeling Realiseren sociale huur. Deze regeling geeft 

een impuls aan de Gelderse woningbouw en heeft tot doel het realiseren van sociale huurwoningen. Onderdeel van 

de regeling is dat er in de woningbouwprojecten aandacht is voor biodiversiteit en klimaatadaptatie in de openbare 

ruimte.  

Gelderse gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor woningbouwprojecten met een publiek financieel tekort. 

Via de regeling Realiseren sociale huurwoningen zorgt de provinciale bijdrage aan dit tekort voor versnelde realisatie 

van sociale huurwoningen.  

 

De gemeenten handelen hierbij vanuit hun overheidstaak met betrekking tot woningbouw. Gemeenten houden 

daarbij uiteraard rekening met geldende aanbestedings- en staatssteunregelgeving. Mocht de gemeente daarnaast 

handelen vanuit een private rolopvatting, dan houdt zij rekening met de vereisten omtrent marktconformiteit. 

Artikelsgewijs 

Artikel 2.19.2 

De bijdrage aan het publiek financieel tekort kan worden ingezet om tekorten te dekken op de verschillende 

publieke maatregelen noodzakelijk voor de bouw van sociale huurwoningen of als dekking dienen voor het vergroten 

van het aandeel sociale huurwoningen. Welke publieke maatregelen dit zijn hangt af van de specifieke locatie van 

het project of van de gemeentelijke voorwaarden die worden gesteld op het gebied van bouwen. Bijvoorbeeld de 

samenstelling en de kwaliteit van het programma, de in te richten openbare ruimte, de noodzakelijke 

infrastructurele ontsluiting van het gebied, of kosten die gepaard gaan met de bouw van sociale huurwoningen waar 

ondanks de toepassing van het maximale kostenverhaal of de opbrengst uit grondverkoop een publiek tekort blijft 

voor de gemeente. De kosten noodzakelijk voor de bouw van sociale huurwoningen zijn bijvoorbeeld gericht op de 

verwerving/inbrengwaarde, sanering en bodemverbetering, sloop, bouw- en woonrijp maken, plankosten en VTU 

(Voorbereiding, Toezicht op Uitvoering) ten behoeve van het project. 

Artikel 2.19.3 eerste lid, 

Onderdeel j 

Regionale woonagenda’s of woonprogrammering is een bekend begrip voor gemeenten en bevat regionale 

afspraken tussen gemeenten en provincie over de aantallen en soorten woningen die er in de komende jaren 

gebouwd gaan worden.  

Vierde lid, 

Onderdeel a 

Dit is een vrij open vereiste waarbij aangetoond moet worden dat in het ontwerp rekening gehouden wordt met 

mogelijke droogte en dat schade voorkomen wordt. Voor het grondwater wordt rekening gehouden met de 

gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en de verwachting van de grondwaterstand in extreme jaren. Dit betekent 

dat het uitzakken van het grondwaterpeil niet leidt tot extra bodemdaling, sterfte van (openbare) 

groenvoorzieningen en bomen. Noodmaatregelen als het bewateren met schaars drink- of oppervlaktewater zijn 

ongewenst. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met beperkte beschikbaarheid van het 

oppervlaktewater tijdens droogte. Maatregelen als gestuurde drainage hebben niet de voorkeur omdat hierbij de 

zoetwatervraag in droge periode toeneemt. 

Onderdeel b 

Bij een grotere waterdiepte tot 50 cm worden maatregelen genomen om schade aan het gebouw te voorkomen of 

wordt er aangetoond dat voorkomen van schade doelmatig is. 


