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Inhoud

▪Plaatjes

▪Programma

▪Problemen

▪Pecunia









Visual entreeplein 









Problemen - vraagstukken
▪ Nieuw voor iedereen (groeitijd nodig voor vertrouwen in deze woonvorm)

▪ Partijen (gemeente, 4 woningcorporaties, zorgpartij(en)

▪ Grondkostendekking (grond om niet)

▪ Exploitatieresultaat (exploitatieduur 15 jaar – 25 jaar )

▪ Een 2de exploitatieperiode (wie neemt welk risico)

▪ Bouwkundige kwaliteit (tijdelijk of permanent en kosten)

▪ Bouwkostenstijging 2022 (excessieve indexatie bouwprijzen)

▪ Bouwen stedelijke omgeving (bedrijven, geluid, verkeer, buurt)

▪ Capaciteit elektriciteitsnet (woningen zijn all-electric)

▪ Subsidievoorwaarden (comunity-building , vragers versus dragers)

▪ Goede start (zorg voor een goede buurt)

▪ Procedures (verklaring raad, Chw, projectbesluit)

▪ Omgevingsvergunning (een ontvankelijke aanvraag is best een kunst)



Bijdragen, regelingen en kennis

▪ Grond = 0 Gemeente Nijmegen Grond om niet 15-25 jaar

(verminderen exploitatietekort woningcorporaties)

▪ 2.500.000 BZK / VROM Snelle huisvesting kwetsbare doelgroepen
(deel dekking tekort grondexploitatie)

▪ 50.000 Provincie Gelderland  Programma Leefbaarheid 2022

(communitybuilding 1 jaar)

▪ 6.000.000 BZK / VROM Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen
(verminderen exploitatietekort woningcorporaties)

Provincie Gelderland Actieplan Wonen, procesondersteuning
Rijksvastgoedbedrijf Centrale inkoop flexibel plaatsbare eenheden
BZK Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwonen

Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting
Expertisecentrum Flexwonen



Procedure

▪ Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad 

▪ Project past niet in vigerend bestemmingsplan → project mogelijk maken met project-
afwijkingsbesluit ipv bestemmingsplan

▪ Bij project-afwijkingsbesluit verklaring van geen bedenkingen raad nodig → om versnelling aan 
te brengen voorstel om ’het besluit tot aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor bij 
afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen 
bedenkingen van de raad niet is vereist’ te verruimen

▪ Door toepassing Crisis- en Herstelwet:
- toepassen reguliere procedure ipv uitgebreide procedure → tijdswinst van circa 6 maanden
- termijn tijdelijkheid van 15 jaar uitbreiden naar 20 jaar



Tot slot

▪ Iedere flex-wonen situatie 

z’n eigen aanpak

en 

zijn eigen vraagstukken.

Ben flexibel !
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