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Doel 
Ter informatie ontvangt u deze brief over diverse onderwerpen die in 2022 op het gebied van 
wonen hebben gespeeld: 
 Woningbouw en plannen 
 Voortgang acties Woonvisie Hof van Twente 
 Samenwerking corporaties 
 Nationale en regionale ontwikkelingen 
 
Aanleiding 
Eind 2021 heeft u de Woonvisie gemeente Hof van Twente 2021-2025 vastgesteld. Daarbij 
is toegezegd u jaarlijks met een raadsbrief te informeren over de voortgang van de uitvoering 
van het beleid. Binnenkort zijn de bijeenkomsten voor de themanotities van het college. Deze 
brief geeft de stand van zaken weer en biedt daarmee een basis om het gesprek te voeren. 
 
Inhoudelijke boodschap 
 
Woningbouw en plannen 
Voordat een nieuwe bewoner de sleutel ontvangt zijn er heel wat fasen te doorlopen. Het 
begint met het maken van een plan voor een bepaald gebied, de stedenbouwkundige 
inpassing, milieuonderzoeken en de vertaling in een bestemmingsplan. In de fasen van 
kansrijk project tot de bestemmingsplanprocedure rekenen we het aantal toe te voegen 
woningen als zachte plancapaciteit. Wanneer een bestemmingsplan is vastgesteld gaat het 
om harde plancapaciteit het en volgt de uitvoering: het bouwrijp maken, de vergunningsfase 
en bouwfase.  
 
We willen u inzicht geven in het aantal woningen dat in 2022 is gerealiseerd, concreet in de 
pijplijn zit en harde plancapaciteit die we in 2023 verwachten. Op het moment van schrijven 
zijn nog niet alle gegevens bekend. Daarom krijgt u een inschatting o.a. op basis van 
resultaten uit het verleden. Dit geeft voldoende inzicht om een goed beeld te kunnen vormen. 
Verder is gekozen om de data op te splitsen in kernen en buitengebied.  
 
Woningen kunnen worden toegevoegd door nieuwe bestemmingsplannen en vergunningen 
voor het omzetten van bestaande gebouwen naar woningen. Op deze manier is in 2022 
capaciteit gecreëerd voor het toevoegen van circa 100 woningen, waarvan 30% in het 
buitengebied.   
 
De inschatting is dat ongeveer eenzelfde aantal woningen is gerealiseerd; 105 woningen 
waarvan 2/3 in de kernen en 1/3 in het buitengebied. 
 
 
 
 
 
 



 

De harde plancapaciteit bedraagt begin 2023 330 woningen, ook weer 2/3 in de kernen en 
1/3 in het buitengebied. De locaties in de kernen zijn vooral: 
 ’t Gijmink, realistisch ca 65 woningen 
 Locaties De Beaufortplein, 30 woningen 
 Hemmelweg, 12 woningen 
 Locaties centrum Goor, ca 35 woningen 
 Spoorpark, 23 woningen 
 De Marke III, 35 woningen 
 Molenstraat Delden, 8 woningen 
 Bentelo Buiten, 12 woningen 
 
Verder lopen er nog procedures voor het toevoegen van circa 110 woningen: 
 Schoollocaties Delden, 74 woningen 
 Kerkegaarden Diepenheim, 7 woningen 
 Voormalig postkantoor Goor, 22 woningen 
 Enkele woningen in het buitengebied.  
 
In tabel 1 is geprobeerd dit overzichtelijk weer te geven.  
 
Tabel 1, indicatie van de aantallen nieuw te bouwen woningen in verschillende fasen  
 kernen buitengebied totaal 
Vastgestelde bestemmingsplannen en 
verleende kruimelvergunningen (omzetten 
naar woning) 

70 30 100 

Gerealiseerde woningen in 2022 70 35 105 
Gecorrigeerde harde plancapaciteit begin 2023 220 110 330 
Bestemmingsplannen in procedure 105 5 110 

 
Vooruitblik 2023 
Momenteel zijn meerdere bestemmingsplannen in ontwikkeling. In 2023 verwachten we in 
ieder geval procedures te doorlopen voor de volgende plannen: 

 Markelo Noord, ca. 105 woningen 
 Goor Op Stoom, ca. 100 woningen 
 Delden, Noordwal, 15 woningen 
 Buitengebied, veegplan 2023, ca. 25 woningen 

 
Verder gaat de gemeente starten met nieuwe eigen plannen als Diepenheim Boinksweide en 
volgende fasen van Op Stoom, zoals de woonwagenlocatie. Daarnaast spelen nog diverse 
particuliere ontwikkelingen. Doordat we als gemeente het proces voorafgaand aan de 
bestemmingsplanprocedure bij particuliere initiatieven niet in de hand hebben, is het lastig 
aan te geven hoeveel woningen hiermee kunnen worden toegevoegd. Het gaat om meerdere 
tientallen woningen in 2023. 
 
Voortgang Woonvisie gemeente Hof van Twente 2021-2025 
In de woonvisie zijn de volgende zes ambities vastgesteld: 
1. Versnellen woningbouwproductie  
2. Meer betaalbare woningen realiseren  
3. Passende huisvesting voor jongeren en ouderen, meer doorstroming  
4. Energieneutraal in 2035, bestaande voorraad verduurzamen  
5. Leefbaarheid en vitaliteit waarborgen  
6. Bouwen aan een inclusieve samenleving, evenwichtige spreiding van huishoudens  
 
Om daar invulling aan te geven zijn in de woonvisie acties geformuleerd. In tabel 2 staan de 
acties benoemd met de vaak meerdere ambities waar ze op aanhaken en de voortgang in 
2022.  
 
 



 

Tabel 2 Overzicht acties uit de woonvisie en uitvoering in 2022 

Actie Ambitie  Uitvoering in 2022 

Versnellen van de woningbouw 

3.1. Sneller 
woningen 
bouwen  

1, 2, 3, 5 

Op basis van het woningmarktonderzoek heeft het college in 
januari het kwalitatief woningbouwprogramma vastgesteld. 
Daarin is 130% van de geprognosticeerde behoefte 
geprogrammeerd. Het programma is de basis voor nieuwe 
plannen door de gemeente en voor het gesprek over nieuwe 
particuliere initiatieven. 
Op 21 december 2022 zijn de Regionale Woondeals getekend. 
Er zijn een aantal nieuwe sleutelprojecten aangewezen. Dit 
biedt de mogelijkheid voor subsidie om de realisatie van 
plannen te versnellen 

3.2 Woonmilieu 
passend bij 
locatie 

3, 5, 6 

Nieuwe initiatieven voor woningbouw krijgen vorm door te 
toetsen aan het kwalitatief woningbouwprogramma, overige 
plannen in ontwikkeling, de fysieke leefomgeving en in 
afstemming met het sociaal domein.  

3.3 Transfor-
meren van 
leegstand 
vastgoed 

1, 2, 3, 5 

Er is een eerste scan uitgevoerd door het Kadaster. Ook zijn 
vanuit de gemeente leegstaande gebouwen in beeld gebracht 
en getoetst op inzetbaarheid voor woningen.  Deze zijn al voor 
een deel ingezet voor de opvang van asielzoekers en 
Oekraïners. 

3.4 Flexibel 
wonen 

1,2,3 

Flexwonen en/of flexwoningen? We zijn gestart met 
visievormen in samenwerking met de corporaties. 
Ook zijn er verkennende gesprekken geweest met 
commerciële partijen over mogelijkheden. 

3.5 Duurzaam en 
circulaire bouw 

4 

De provincie start in 2023 met het actieplan circulair bouwen. 
Dat is een actie vanuit de regionale woondeal.  
Corporaties maken voor nieuwbouw al voor een groot deel 
gebruik van circulaire materialen.  
Verder heeft de energiecrisis en grondstoffenschaarste een 
positieve uitwerking in de ontwikkelingen te werken met 
alternatieve grondstoffen en/of hergebruik. 

3.6 Ruimte voor 
nieuwe woon-
vormen 

2, 3, 6 

Grondhouding voor medewerking is aanwezig. CPO passen 
we toe. 
Incidenteel vinden gesprekken plaats met particulieren die 
initiatieven willen ontwikkelen. 

3.7 Verkenning 
van een bouw-
coalitie 

1, 2, 3, 5, 
6 

We overwegen aan te haken bij de uitnodiging van de 
provincie voor de Brede Bouwcoalitie, die voortvloeit uit de 
Regionale Woondeal Twente 

 
Uitvoering geven aan samenwerking met marktpartijen, zoals 
bij Op Stoom en Markelo-noord 

3.8 Monitoring 3, 4, 5, 6 
Een provinciaal/landelijk monitoringsysteem is in ontwikkeling 
om de voortgang van de woondeals te volgen.  
Lokaal houden we data bij in excel-bestand 

De juiste woning op de juiste plek 

4.1 Juiste woning 
op juiste plek, 
sociale huur 

3, 5, 6 

Corporaties ontwikkelen nieuwe plannen, passend in de 
omgeving.  
Concreet zijn een aantal plannen in ontwikkeling of uitvoering: 
Reigerstraat en Noordwal in Delden 
De Beaufortplein in Markelo 
Op Stoom en Hengevelderstraat in Goor 

4.2 Meer betaal-
bare woningen 

2, 3, 5, 6 
Doelgroepenverordening in voorbereiding in samenwerking 
met een aantal buurgemeenten.  



 

Plannen worden afgestemd op het kwalitatief 
woningbouwprogramma 
Koepelorganisaties hebben de Nationale Prestatieafspraken 
gesloten in juni 2022 met daarin afspraken voor 250.000 
sociale huurwoningen landelijk. In de Regionale Woondeal  is 
voor Twente de doelstelling vastgesteld voor het toevoegen 
van ruim 6000 sociale huurwoningen voor heel Twente. 
Op basis van de woondeal gaan we bij nieuwbouwplannen uit 
van 30-40-30 als richtlijn; 30% sociale huur, 40% middenhuur 
of betaalbare koop, 30% mag duurder. 

4.3 Tijdelijke huis-
vesting voor 
spoedzoekers en 
arbeidsmigranten 

2, 5, 6 
Nog niet voor spoedzoekers. Aandacht ging afgelopen jaar uit 
naar opvang asielzoekers en Oekraïners 

4.4 Ondersteunen 
uitstroom maat-
schappelijke 
opvang 

2, 6 

In Hof van Twente zijn we gestart met de woonzorgvisie 
We participeren in de Regionale Woonzorgvisie vanuit het 
rijksprogramma Een thuis voor iedereen. Dit wordt getrokken 
door de centrumgemeente Enschede. 
In prestatie 

4.5 Uitvoeren 
woonwagenbeleid 

6 

Het ontwikkelen van een woonwagenlocatie binnen Op Stoom 
maakt onderdeel uit van het coalitieakkoord. Het college heeft 
de opdracht gegeven aan het project een locatie uit te werken. 
Hieraan wordt gewerkt. Gesprekken met belangstellenden zijn 
en worden gevoerd.  

4.6 Levensloop-
bestendig 
bouwen 

2, 3, 6 
Uitgangspunt bij elk plan is 25% levensloopbestendig. 
Het rijksprogramma Wonen voor ouderen moet nog verwerkt in 
beleid. 

4.7 Intramurale 
woningen op 
basis van 
zorgvraag 

3, 5, 6 

In Diepenheim is nog een kans om een verpleeghuis te 
realiseren. Een verpleeghuis in Goor mag nog uitbreiden met 
een aantal bedden. Wel ontwikkelen van geclusterde 
woonvormen. 

Bestaande woningvoorraad toekomstbestendig maken 

5.1 Meer door-
stroming op gang 
brengen 

1, 2, 3, 5, 
6 

We hebben een pilot met Viverion om ouderen, samen met 
hun buren, te verleiden te verhuizen naar een beter passende 
nul-treden woning.  

5.2 Transformatie 2, 3 
Toepassen binnen Op Stoom, verder spelen een aantal 
particuliere initiatieven bijvoorbeeld omzetten detailhandel naar 
woningen.  

5.3 Onder-
steuning langer 
zelfstandig wonen 

3, 6 
Aanpassingen in woningen. 
Uitvoering vindt ook plaats vanuit de Gezonde Verbinding 

5.4 Aanpassen 
sociale huur-
voorraad 

2, 3, 5, 6 
Toevoegen woningen voor 1-2 persoons huishoudens gericht 
op de verouderende doelgroep.  

5.5 Verduur-
zaming 

4 
Gebeurt vanuit het beleidsveld Duurzaamheid. Met name 
corporaties 

Waarborgen van vitaliteit en leefbaarheid in kernen en buitengebied 

6.1 Evenwichtige 
verdeling nieuw-
bouw 

2, 3, 5, 6 
Via het kwalitatief woningbouwprogramma vindt een verdeling 
plaats van typen woningen, passend bij de woonomgeving. 

6.2 Toekomst-
bestendige 
kernen en buurt-
schappen 

2, 3, 5, 6 

Werken we aan. Via het kwalitatief woningbouwprogramma 
werken we aan de juiste plannen per kern en buurtschap. 
Nieuwe projecten worden integraal beoordeeld binnen de 
gemeente. Daarbij is ook aandacht vanuit het sociaal domein.   



 

6.3 Stedelijke 
vernieuwing 

1, 2, 3, 5 

Plannen worden integraal voorgelegd aan diverse disciplines. 
Inbreng onder meer vanuit openbare ruimte met oog voor 
groen en water. Ook deelname vanuit sociaal domein om 
vanuit de Gezonde Verbinding inbreng te leveren. 

6.4 Versterken 
lokale netwerken 

5, 6 
Nog op te pakken. Dat kan ook zijn het in kaart brengen van 
bestaande constructies en initiatieven. 

6.5 Zelfstandig 
wonen in de wijk 

5, 6 
Aandacht voor in woonzorgvisie en vanuit de gezonde 
verbinding. Integrale afstemming voor nieuwe plannen. 

 
 
Samenwerking corporaties 
In de brief van 13 december 2022 hebben we u geïnformeerd over het tekenen van de 
prestatieafspraken voor 2023. De prestatieafspraken voor 2022 moeten nog worden 
geëvalueerd. Het afgelopen jaar is ingezet op:  
 Zorgen voor betaalbaarheid en beschikbaarheid 
 Realiseren van wonen met zorg 
 Huisvesten van bijzondere doelgroepen 
 Investeren in een duurzame sociale woningvoorraad 
 Bijdrage aan de bouwopgave 
 Investeren in leefbaarheid 
 
Veel prestatieafspraken hebben betrekking op de gebruikelijke werkwijzen binnen de 
corporaties en de gemeente. Op dat gebied hebben zich geen opvallende zaken 
voorgedaan.  
Wel bijzonder was de wijze waarop corporaties met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne 
direct de helpende hand hebben geboden in het realiseren van opvang voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Ook hebben zij grote inzet getoond in het huisvesten van statushouders. De 
achterstanden zijn ingehaald en met het oog op de verwachtte taakstelling in 2023 is ingezet 
op een voorsprong. 
Naast deze extra drukte vroegen ook de Nationale Prestatie-Afspraken aandacht. Afspraken 
over het verduurzamen van bestaande woningen, toevoegen van nieuwe woningen en de 
betaalbaarheid van de woningen. Wonen Delden werkte al concreet aan het toevoegen van 
een krappe sociale huurwoningen.  
Viverion heeft de ambitie om te participeren in Op Stoom zowel verdubbeld als naar voren in 
de tijd gehaald.  
 
Nationale en regionale ontwikkelingen 
In maart 2022 heeft het ministerie van BZK de Nationale Woon- en Bouwagenda 
gepresenteerd. Een plan om oplossingen te bieden voor de wooncrisis en te zorgen voor 
goede volkshuisvesting.  
 
Nederland heeft grote behoefte aan een toegankelijke, betaalbare woningen van goede 
kwaliteit. De verschillende overheden, woningcorporaties, marktpartijen en andere partners 
gaan samen aan de slag om de geconstateerde problemen en oorzaken aan te pakken.  
De agenda kent drie kerndoelen: 
1. Beschikbaarheid: voldoende woningen voor iedereen. De bouw van 900.000 woningen 

tot en met 2030, met als streven twee derde betaalbaar. 
2. Betaalbaarheid: woonlasten sluiten beter aan bij het inkomen. Het aantal huishoudens 

dat te hoge woonlasten draagt ten opzichte van het inkomen neemt af. 
3. Kwaliteit: voldoende woningen voor aandachtsgroepen en ouderen, perspectief voor 

kwetsbare wijken en duurzame huisvesting bereikbaar voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Om aan deze doelen invulling te geven, zijn en worden zes afzonderlijke programma’s 
ontwikkeld die in de loop van 2022 zijn gepresenteerd: 
1. Betaalbaar wonen  
2. Een thuis voor iedereen 
3. Leefbaarheid en Veiligheid 
4. Verduurzaming gebouwde omgeving 
5. Wonen en zorg voor ouderen 
6. Woningbouw 
 
In de brief van 22 december 2022 hebben we uw raad geïnformeerd over de Regionale 
Woondeal Twente. De woondeal volgt uit het programma Woningbouw en geeft voor een 
deel invulling aan de doelstellingen uit andere programma’s als Betaalbaar wonen. 
Gezamenlijk hebben de Twentse gemeenten en provincie Overijssel afgesproken te werken 
aan het toevoegen van ten minste 14.100 woningen tot en met 2030. Om dit doel te behalen 
zijn sleutelprojecten aangewezen, waarop de versnelling van de woningbouwopgave 
mogelijk is. Binnen Hof van Twente zijn de schoollocaties Delden, Markelo Noord, Op Stoom 
en Diepenheim Boinksweide aangewezen als sleutelprojecten.  
 
Het programma Een thuis voor iedereen gaat over het huisvesten van aandachtsgroepen. 
Daarbij gaat het om mensen die op de woningmarkt niet eenvoudig en niet altijd zonder hulp 
aan een woning kunnen komen. Ook hiervoor wordt binnen de regio samengewerkt. Samen 
met de gemeenten die horen bij de centrumgemeente Enschede vormen we een 
koploperregio en werken we aan een regionale woonzorgvisie. Deze woonzorgvisie gaat 
onder andere de behoefte aan woningen voor aandachtsgroepen. In het najaar is het proces 
voor de regionale woonzorgvisie gestart.  
Daarnaast landen doelen uit de programma’s Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg 
voor ouderen in onze eigen woonzorgvisie, waarvoor het proces is gestart.  
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 


