
 
 
 
Schriftelijke vragen ex. artikel 40 RvO 
 
Onderwerp: Zorgen over woningbouwambitie en effect op begroting 
Het coalitieakkoord bevat de opgave om te komen tot een snelle en gefocuste groei met 
4000 kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen nog te realiseren in de huidige 
collegeperiode. Daarnaast heeft uw college in het kader van de regionale groeiagenda de 
opgave om tot 2031, locaties te zoeken voor nog eens 10.000 extra woningen. Met de 
"Planmonitor Dordrecht 2018-2032" heeft uw college ons geïnformeerd over de niet 
toereikende de plancapaciteit. Nu het eerste jaar van het college achter de rug is, willen wij 
zicht krijgen op de voortgang en de realisatie tot nu toe. 
 
Plancapaciteit 

1. Bent u het met ons eens dat de huidige planmonitor uitwijst dat uw college 
onvoldoende plancapaciteit heeft gerealiseerd om de harde groeiambitie van 4000 
kwalitatief hoogwaardige/duurzame woningen uit het coalitieakkoord te realiseren?  

2. Wat belemmert u om de plancapaciteit verder op te voeren? En welke stappen 
onderneemt u om de plancapaciteit uit te breiden zodat u de opgave uit het 
coalitieakkoord kunt realiseren?  

3. In het kader van de regionale groeiambitie heeft u de opgave om tot 2031 locaties te 
zoeken voor nog eens 10.000 extra woningen. Hoe ver bent u met deze opgave?  

4. Hoe ziet u het proces om tot plancapaciteit voor deze woningen te komen? En op 
welke wijze bent u van plan de gemeenteraad en de stad hierbij te betrekken?  

5. In hoeverre verwacht u dat het realistisch is om de plancapaciteit dermate op te 
voeren dat uw college kan voldoen aan de opgaven uit het coalitieakkoord en de 
regionale groeiagenda?  

 
Initiatiefvoorstel ‘’Monumentenstatus voor het Dordtse poldergebied’’ 

6. U heeft ongetwijfeld kennis kunnen nemen van het initiatiefvoorstel 
‘’Monumentenstatus voor het Dordtse poldergebied’’ van de fractie Beter voor 
Dordt. Hoe kijkt uw college aan tegen dit initiatiefvoorstel? 

7. Ziet uw college daarbij strijdigheid met de opgaven die uw college uit het eigen 
coalitieakkoord (4000 woningen) en uit de regionale groeiagenda (10.000 woningen) 
heeft?  

8. Heeft het initiatiefvoorstel van Beter voor Dordt volgens uw college impact op de 
opgaven die u heeft rondom woningbouw?  

 
Realisatie tot nu toe 

9. Voor de bouw van hoeveel woningen (en in welke segmenten) heeft uw college tot 
op heden vergunning afgegeven?  



10. Voor de sloop van hoeveel woningen (en in welke segmenten) heeft uw college tot 
op heden een vergunning afgegeven?  

11. Wat is uw reflectie op die beiden gegevens. Ligt u naar uw eigen inzicht op koers om 
de opgaven uit het coalitieakkoord te realiseren?  

12. En zo nee, wat bent u van plan te doen om de koers te herpakken? Wat belemmert u 
bij de realisatie?  

13. Hoeveel woningen verwacht u in deze coalitieperiode daadwerkelijk (netto, met in 
achtneming van sloop) toe te kunnen voegen aan de woonvoorraad? 

 
Extra inkomsten als gevolg van de groeiagenda 
In de meerjarenbegroting heeft uw college vervolgens extra inkomsten opgenomen als 
gevolg van de groeiagenda. Het gaat om de volgende bedragen per jaarschijf: 

- € 374.000,- in 2019. 
- € 789.000,- in 2020. 
- € 1.324.000,- in 2021. 
- € 2.091.000,- in 2022.  

 
14. Hoeveel woningen (uitgaande van een WOZ-waarde van € 350.000) moeten 

bijgebouwd worden om de geprognosticeerde inkomsten te realiseren?  
15. Ligt u op koers om deze extra inkomsten per jaarschijf te realiseren?  
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