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Voorstel
1.
In te stemmen met de aanpak en invulling De Vughtse Regeling, waaronder de Vughtse
Aankoopregeling.
2.
Het college van B&W opdracht geven zieh in te spannen de financiéle middelen te vergaren.

Eerdere besluitvorming
•
20 april 2015
•
2 december 2015
•
25 januari 2016

•
14 juni 2016
•
27 september 2016
Regeling

RIB PHS MMS (verkenning Ontwikkelmaatschappij)
Motie (M6), waarin urgentie van MMS benadrukt wordt (+ N6S)
RIB plan van aanpak MMS (inventarisatie issues en peiling
belangstelling MMS in de vorm van digitale enquête en individuele en straatpilots)
RIB stand van zaken MMS (resultaten inventarisatie)
RIB de Vughste Aankoopregeling als onderdeel van De Vughtse
(voorheen MMS)

Inleiding
In september infonneerden wij u over de aankoopregeling als onderdeel van De Vughtse Regeling
(voorheen Maatschappelijk Makelen en Schakelen/MMS). Uit de inventarisatie (le helft 2016) is
gebleken dat onder de inwoners in de spoor- en wegzone behoefte is aan oplossingen, waaronder
een aankoopregeling. Rode draad is de zorg van deze mensen mim lO jaar 'gevangen' te zitten in
hun woning, omdat door de plannen aan spoor en weg hun woning mogelijk onverkoopbaar is. In
samenwerking met de Brink Groep zijn de mogelijkheden onderzocht voor een 'Vughtse
Aankoopregeling' als onderdeel van De Vughtse Regeling. In de RIB van 27 september 2016 bent u
geïnformeerd over de inhoud van deze Aankoopregeling. Op de raadsinformatiebijeenkomst
van 24
november wordt u verder over de Aankoopregeling geïnformeerd en worden de financiéle scenario's
toegelicht. De Aankoopregeling is een onderdeel van De Vughtse Regeling (voorheen
Maatschappelijk Makelen en Schakelen). In dit raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de invulling
van De Vughtse Regeling (DVR).
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Beoogd effect
Met De Vughtse Regeling willen we vo or alle doelgroepen onder de inwoners van Vught, die zieh
door de plannen aan spoor en weg gedupeerd voelen, een aantal oplossingen aan bieden, waaronder
een Aankoopregeling.

Regelingen
Om de problemen waar mensen in de spoor- en wegzone mee geconfronteerd worden op te kunnen
vangen is een aantal wettelijke - en niet wettelijke mogelijkheden/ oplossingen in beeld.
Wettelijke regelingen
1.
Woningen die door de plannen gesloopt moeten worden of onbereikbaar worden gedurende
de bouwperiode, worden op basis van de onteigeningswet aangekocht door respectievelijk
ProRail (PHS) of RWS (N6S).
2.
In uitzonderlijke situaties (alleen als het nadeel echt uitzonderlijk groat is), hebben mensen
mogelijk recht op een speciale vergoeding van de Nederlandse overheid: de 'Beleidsregel
nadeelcompensatie infrastructuur en milieu'.
3.
Bewoners van woningen die niet in particulier eigendom zijn, maar in bezit van een
verhuurder/woningcorporatie,
kunnen zieh wenden tot hun verhuurder.
NB. Woonwijze heeft haar huurders (aan het spoor) geïnformeerd over de plannen en
mogelijke gevolgen. Bewoners van een huurwoning van Woonwijze, krijgen een aanbod voor
een andere huurwoning wanneer daaraan behoefte is. Oak hebben bewoners die een waning
hebben gekocht met "Kopen naar Wens", het aanbod gekregen am deze waning terug te
kopen.
De Vughtse Regeling:
Particulière eigenaar-bewoners van woningen die gedurende de bouwperiode niet geraakt worden en
bereikbaar blijven, maar wel een deel van hun perceel moe ten afstaan, ontvangen van respectievelijk
ProRail (PHS) of RWS (N 65) een financiële vergoeding . Daarnaast zijn er particulière eigenaarbewoners in de spoor- en/ of wegzone, die niet geraakt worden, 'gewoon' bereikbaar blijven en waal'
oak geen deel van de grond nodig is, maar wel door de plannen 5 jaar lang aan een bouwput komen
te wonen.
We onderscheiden vier doelgroepen:
1. Vaal' eigenaar-bewoners die de zorg 10 jaar lang 'gevangen' te zitten in een onverkoopbare
waning. Wanneer sprake is van financiéle problemen, gezondheidsproblemen
of
veranderende gezins- en persoonlijke omstandigheden, ontstaat een noodzaak tot verhuizen.
De Vughtse aankoopregeling biedt uitkomst, nuts er een duidelijke relatie ligt met de
plannen aan spoor en/ of weg en mits voldaan wordt aan de entreevoorwaarden en
beoordelingskaders) van de Aankoopregeling.
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Inwoners in het toepassingsgebied die in hun woning willen blijven wonen, maar wel een
hulpvraag hebben, kunnen zich melden bij de gemeente. De gemeente heeft binnen haar
bestaande dienstverlening (Wegwijs+) verschillende mogelijkheden mensen behulpzaam te
zijn.

3.

4.

Ondernemers (MKB/kleine ondernemers) in het toepassingsgebied kunnen zieh melden bij
de gemeente. De gemeente gaat met hen in gesprek om samen met hen op zoek te gaan naar
een tijdelijke maatwerkoplossing.
Beleggers, projectontwikkelaars, eigenaren van diverse woningen die bedoeld zijn voor de
verhuur, kunnen geen beroep doen op De Vughtse Regeling.

De Aankoopregeling
Doel van de regeling is een vangnet te bieden voor particuliere eigenaar-bewoners die vanwege de
plannen aan spoor en weg 'vastzitten' in hun woning. Op basis van ervaringen uit Moerdijk is de
verwachting dat de regeling ontzorgt (er is een uitweg) en rust brengt onder de inwoners in de
spoor- en wegzone.
Uitgangspunten:
De Regeling is er op gericht om mensen die vastzitten in hun woning te helpen. Het biedt
een vangnet voor particuliere eigenaar-bewoners met een persoonlijke noodzaak tot
verhuizen binnen afzienbare tijd en waar sprake is van een onverkoopbare woning.
De regeling leidt niet tot een verstoring van de woningmarkt.
De regeling drukt op de woning en niet op de persoon (eigenaar-bewoner).
Het toepassingsgebied is 1 e en 2e lijns bebouwing. Dit komt neer op ruim 1100 woningen.
De brede toegankelijkheid aan de voorkant filtert zich uit bij aanmelden en toewijzing
(onafhankelijke commissie) in de vorm van vast te stellen entreevoorwaarden. Bijvoorbeeld:
de woning moet minimaal12 maanden te koop staan.

Beslispunten
Deze uitgangspunten vertalen zieh in de volgende uit:werking van de Vughtse aankoopregeling
• Het Toepassingsgebied bestaat uit de le en 2e lijns bebouwing
De pilot is in eerste instantie gericht op de kern van het gebied waar de werkzaamheden aan het
spoor en de N65 plaatsvinden. Het toepassingsgebied heeft daarmee een directe relatie met de
\verkzaamheden.
• De Regeling heef een looptijd tot 2024
De Aankoopregeling is bedoeld om rust te brengen in het Toepassingsgebied voor de periode
waarin de werkzaamheden aan het spoor en N65 plaatsvinden. De werkzaamheden zijn naar
verwachting in 2025/2026 gereed. In 2024 is het einde van de werkzaamheden in zieht en is de
situatie op de woningmarkt naar verwachting hersteld.
• Een minimale verkoopperiode van 12 maanden
De Aankoopregeling is bedoeld als vangnet voor mensen die 'vastzitten' in hun woning. Om de
woningmarkt niet te verstoren wordt als entreevoorwaarde gesteId dat de eigenaar-bewoner eerst
zelf een reële verkoopinspanning heeft ge1everd om de woning openbaar te verkopen tegen
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marktconforme voorwaarden. Daarbij wordt aangesloten op de gemiddelde verkoopduur van een
woning in Vught. Deze verkoopduur is bij benadering 12 maanden.
• 95% van de getaxeerde marktwaarde
De Aankoopregeling garandeert 95% van de getaxeerde marktwaarde van de woning en biedt
zekerheid over de verkoopmogelijkheid van de woning tegen deze waarde. De Aankoopregeling is
bedoeld als vangnet voor mensen die 'vastzitten' in hun woning. Daarbij is het belangrijk om de
woningmarkt niet te verstoren. Om die reden wordt niet de volledige markt:waarde vergoed en blijft
het voor bewoners aantrekkelijk om inspanningen te blijven verrichten om de woning particulier
(tegen een hogere prijs) te verkopen.
Aanvul1ende dienstverlening
Hiervoor onderscheiden we twee mogelijkheden:
•

Bewoners die blijven met aan maatschappelijke hulpvraag, kunnen zieh wenden tot de
reguliere dienstverlening van de gemeente, aangevuld met maatwerkoplossingen daar waar
noodzakelijk zoals:
hulp bieden bij tijdelijke huisvesting
inzetten van maatschappelijke ondersteuning en expertise
jobcoach
budgetcoach
schuldhulpverlening
maatschappelijk werk

•

Bewoners elo projectontwikkelaars met ideeën over het herontwikkelen van locaties in de
spoor/wegzone kunnen terecht bij de gemeente. Mogelijkheden en onmogelijkheden
worden onderzocht en getoetst aan gemeentelijk beleid.

Financiën
Voor de Aankoopregeling is het nodig de financiéle rniddelen bij elkaar te vergaren, zodat er een
fonds ontstaat waar de aankoop van woningen uit gefmancierd kan worden. In het voorjaar van
2017 wordt de raad geïnformeerd over de financiéle invulling van de Aankoopregeling en zal de raad
gevraagd worden ook als gemeente financieel bij te dragen aan het fonds.
Daarnaast moet budget worden ingezet voor de organisatie en uitvoering van de Vughtse Regeling
en de aankoopregeling. Hiervoor zijn op dit moment voldoende rniddelen beschikbaar binnen de
budgetten van Rijksinfra.

Communicatie
Naast de inzet van de 'standaard' communicatierniddelen, zoals het Platform www.rijksinfravught.nl,
de nieuwsupdates, het maandelijks spreekuur Rijksinfra Vught, de maandelijkse pagina Plannen aan
spoor en weg in Het Klaverblad, Facebook en Twitter, willen we informatiebijeenkomsten
organiseren voor de inwoners in het toepassingsgebied en voor makelaars.
Vervolg
Het streven is het digitale loket medio 2017 te openen. De onafhankelijke commissie die de
aanvragen voor de Aankoopregeling in behandeling gaat nemen kan in het najaar van 2017 voor het
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eerst bij elkaar komen, waarmee de pilot Aankoopregeling dan is gestart. In de RIB is aangekondigd
dat u een rol krijgt in de benoeming van deze commissie.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,
de burgemeester,

~
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drs. H.C. de Visch Eybergen

R.J. van de Mortel

Bijlage:
1. Concept Aankoopregeling
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