
29-03-2013:  Bouwen op eigen grond? 

Bouwen op eigen grond. 

Op 5 februari jl. nam het college het besluit om geen medewerking meer te verlenen aan 
bouwplannen van particulieren die niet in de gemeentelijke woningplanning zijn opgenomen. Het 
gaat daarbij met name om particuliere bouwgronden of liever gezegd particuliere percelen die zo 
groot zijn dat er voldoende ruimte is om er nog een huis op te bouwen, vaak grond met 
tuinbestemming of agrarische bestemming. Om woningbouw op dergelijke percelen mogelijk te 
maken moet het bestemmingsplan meestal aangepast worden; het college heeft nu dus besloten om 
daar geen medewerking meer aan te verlenen. Een belangrijk argument van het college is dat de 
beschikbare bouwkavels (voornamelijk van de gemeente), gelet op de beschikbare 
woningcontingenten, meer dan voldoende ruimte bieden om woningen te bouwen. De provincie stelt 
beperkte woningcontingenten beschikbaar en de gemeente heeft meer dan voldoende bouwgrond 
beschikbaar. Elke woning die op particuliere percelen gebouwd wordt gaat ten koste van de 
exploitatie van die gemeentelijke gronden en dat is niet in het belang van de gemeenschap, aldus 
de redenering van het college. 

Vooral in de oude dorpslinten dragen de particuliere bouwplannen bij aan dorpsvernieuwing. Gaten 
in de bebouwing worden vaak op zeer verantwoorde wijze ingevuld zoals vorig jaar een nieuwe 
woning in de Eindstraat in Drunen. En zelfs vorige week nog nam het college zelf het besluit om 
mee te werken aan de sloop van een oude boerenwoning en de bouw van twee nieuwe woningen op 
die plaats (Bosscheweg 10 in Drunen). Dit plan kon met de nieuwe beleidsmaatregel nog wel 
gerealiseerd worden maar dat zou in de toekomst dus ook niet meer kunnen. Via dit soort 
particuliere plannen wordt een stukje verpaupering opgelost. Bouwplannen moeten naar onze 
mening getoetst worden op basis van ruimtelijke argumenten en niet op gemeentelijke financiële 
belangen. Als het gaat om bouwvergunningen, dan verkeert de gemeente in een soort 
monopoliepositie. Daar moet je als gemeentebestuur zeer zorgvuldig mee omgaan. 

Daarnaast zijn er nog andere overwegingen die naar mijn mening ook een rol mogen spelen. Er 
worden momenteel nauwelijks nog woningen gebouwd; de woningmarkt ligt op zijn gat. Een 
belangrijk probleem bij nieuwe bouwplannen is de financiering; banken geven niet zo makkelijk 
meer een hypotheek. Als iemand op eigen grond kan bouwen, dan scheelt dat al aanzienlijk in de 
kosten van de woning en zal de bank eerder geld willen uitlenen. Op die manier kan de particuliere 
bouw een bijdrage leveren aan herstel van de huizenmarkt, weliswaar een kleine bijdrage, maar 
toch. Daarnaast geldt toch ook een sociaal motief. Je hebt een stuk grond naast je huis liggen en je 
hebt al jarenlang het plan om daar te gaan bouwen om van een rustig pensioen te gaan genieten. En 
die mogelijkheid wordt je nu plotseling ontnomen. 

Zowel Gemeentebelangen als het CDA hadden al eerder schriftelijke vragen over deze kwestie 
gesteld en die brieven stonden met de beantwoording daarvan door het college op de agenda van de 
raad van afgelopen dinsdag. Wij hebben, samen met het CDA, dan ook een motie ingediend om de 
beleidsmaatregel van het college terug te draaien. Naar onze mening moet de beoordeling van 
particuliere bouwplannen plaats vinden op basis van ruimtelijke argumenten en als er ruimtelijk 
gezien geen bezwaren zijn, dan zou het college moeten meewerken aan de realisatie van zo’n plan, 
ook al is dat plan niet opgenomen in de gemeentelijke woningbouwplanning. De motie (voor de 
inhoud daarvan zie elders op onze site) werd door een overgrote meerderheid in de raad 
aangenomen; alleen de PvdA stemde tegen de motie. Wij gaan ervan uit dat het college de motie 
loyaal zal uitvoeren en dus de gewraakte beleidsregel weer zal intrekken. 

Tijd voor het Paasreces, volgende week geen column:  fijne feestdagen 

Drunen, vrijdag 29 maart  2013 



Kees Musters 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters 


