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Geachte leden van de raad, 
 
Eind augustus 2009 is de (toenmalige) raad geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering zou 
worden gegeven aan de wens van de raad om een woonwensenonderzoek te houden en het 
vervolg daarop. Het betrof de samen met Woonvisie verleende opdracht aan BVR, adviseurs 
ruimtelijke ontwikkeling en de SmartAgent Company (SAC), gespecialiseerd in 
woonbelevingsonderzoek. Deze opdracht is inmiddels afgerond met een rapportage Woontest 
Ridderkerk en een door ons inmiddels vastgestelde Woningbouwstrategie. 
 
Omdat al langer aan de opdracht is gewerkt als uitwerking van de Structuurvisie, komt ook de tram 
voor in het rapport Woningbouwstrategie.  
Hoewel dat het geval is, doet dat niet af aan de strategie en de voorgestelde ontwikkelingen, zoals 
ook vermeld op bladzijde 11 van de Woningbouwstrategie.  
 
Woontest Ridderkerk 
Er zijn 7.457 huishoudens schriftelijk uitgenodigd aan het woononderzoek mee te doen. 
Via de website was er bovendien een mogelijkheid voor niet uitgenodigden om de vragenlijst in te 
vullen. In totaal hebben 1504 huishoudens meegedaan, 1362 op schriftelijke uitnodiging en 142 via 
de website. 
In januari 2010 is een tussenrapportage aan de raadscommissie Samen Wonen gepresenteerd 
van het in 2009 door SAC gehouden woononderzoek.  
Daarna zijn er als onderdeel van het kwalitatieve onderzoek groepsgewijs verdiepingsgesprekken 
gevoerd met jongeren en ouderen. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek zijn samen met het 
kwantitatieve onderzoek verwerkt in de eindrapportage Woontest Ridderkerk van april 2010.   
Een samenvatting van de Woontest Ridderkerk treft u als bijlage 1 aan met verwijzing naar de 
vindplaats in het volledige rapport. 
 
De rapportage is inmiddels gepubliceerd op de website van de gemeente Ridderkerk (Toekomst 
Ridderkerk). Hiermee is het woonwensenonderzoek afgerond. 
 
Woningbouwstrategie 
In onze vergadering van 1 juni 2010 hebben wij de Woningbouwstrategie vastgesteld. 
De bouwstenen voor de Woningbouwstrategie zijn de Structuurvisie (juni 2009), de Woontest 
Ridderkerk en een sociaal ruimtelijke analyse, uitmondend in wijkvisies. 
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Op basis van het onderzoek en de wijkvisies is een woningbouwstrategie geformuleerd, die het 
laatste hoofdstuk vormt van het rapport Woningbouwstrategie. 
Als bijlage 2 treft u de steekwoorden aan voor de Woningbouwstrategie. 
 
Op basis van de vastgestelde strategie gaan we samen met Woonvisie werken aan een 
woningbouwprogramma en -planning voor de langere termijn. Het gaat daarbij niet alleen om 
besluitvorming over nieuwbouw, maar ook over de ontwikkeling van de woningvoorraad in brede 
zin (renovatie, sloop, verkoop en nieuwbouw). Met Woonvisie zullen tevens concrete afspraken 
worden gemaakt. Ook de categorie middelduur en dure woningen zal aandacht krijgen. 
Er wordt naar gestreefd om een voorstel voor een woningvoorraadontwikkeling / 
nieuwbouwprogramma aan u voor te leggen in de maand november van dit jaar. Hierbij gaan wij 
ervan uit, dat Woonvisie zich eveneens aan deze in overleg tot stand gekomen voorbereidingstijd 
kan houden. 
 
Verdere besluitvorming over de wijkvisies vindt plaats bij het opstellen van 
Wijkontwikkelingsprogramma’s (WOP ’s). Het WOP Bolnes is het eerste, waarbij al kennis 
genomen kan worden van de wijkvisie, die is opgenomen in de Woningbouwstrategie. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over het kader 
van waaruit wij verder werken aan voorstellen aan uw raad.  
 
U wordt door de griffie geïnformeerd op welke wijze u digitaal kennis kunt nemen van de Woontest 
Ridderkerk en de Woningbouwstrategie. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 


