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Onderwerp: Werkboek woningbouwstrategie 
 
1. Voorstel 
 
Wij stellen u voor: 

- in te zetten op de op bijlage 1 weergegeven woningvoorraadontwikkeling;  
- de projecten in het Werkboek woningbouwstrategie uit te (laten) werken met als 

uitgangspunt het per project gegeven programma en de bijbehorende planning; 
- via de monitor de wijzigingen in bestaande plannen te rapporteren; 
- grotere wijzigingen in de plannen dan wel nieuwe plannen ter instemming aan u voor te 

leggen;  
- in 2014 te evalueren. 

 
2. Aanleiding 
 
In januari 2011 hebt u de Woningbouwstrategie Ridderkerk vastgesteld. Gelijktijdig is een aantal 
moties en amendementen aangenomen. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de 
Woningbouwstrategie is tevens aangegeven, dat: 
- met de Woningbouwstrategie als kader verder gewerkt kan worden aan een programma en een 
planning voor de woningvoorraadontwikkeling; 
- met Woonvisie overleg wordt gepleegd om te komen tot concretisering van de gewenste 
ontwikkelingen binnen het bezit van Woonvisie; 
- voor overige ontwikkellocaties wordt geïnventariseerd, welke ontwikkelingen al in gang gezet zijn 
en welke er op termijn kunnen volgen; 
- wij daarmee verwachten u op termijn voor te kunnen leggen hoe de ontwikkeling van de 
woningvoorraad tot 2020 er uit kan komen te zien.  
Het Werkboek Woningbouwstrategie (hierna Werkboek) geeft een programma en een planning 
voor de woningvoorraadontwikkeling 2010 – 2020. Het geeft bovendien een opsomming van de 
projecten die in gang gezet zijn en op termijn in gang gezet zullen worden.  
In het Werkboek is ook aangegeven hoe we met de opgave uit de Woningbouwstrategie en de  
amendementen en moties zijn omgegaan of zullen omgaan. Dit geldt niet voor de volgende twee 
amendementen en één motie: 
a. woningbouw Donkersloot (2011-37): ons voorstel is om die mee te nemen bij de herziening van 
het betreffende bestemmingsplan; 
b. risicoscan in risicobuurten (2011-33): daar is op ingegaan in de u reeds toegezonden 
raadsinformatiebrief over de voortgang van het wijkontwikkelingsprogramma en het 
bestemmingsplan Bolnes;  
c. de motie, die vraagt om een onderzoek naar verbouw leegstaande kantoorpanden (2011-47).  
Wij hebben u inmiddels een brief gezonden over de afdoening van die motie. 
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3. Aspecten 
 
Periode 2010 – 2020  
Met de Stadsregio is besproken welke woningvoorraadontwikkeling we nastreven tussen 2010 – 
2020. Daarom is er voor gekozen om ook voor het Werkboek de periode 2010 - 2020 aan te 
houden. Dit brengt met zich mee, dat een deel van de projecten al (voor een deel) is gerealiseerd 
dan wel in aanbouw is. 
Woningbouwprojecten kennen bovendien een lange voorbereidingsperiode.  
We hebben als gemeente al geruime tijd geleden ingestemd met projecten, die in deze tijd wellicht 
anders gewogen zouden worden dan destijds is gebeurd. Dat betreft in ieder geval de plannen op 
de oeverlocaties in Bolnes en Slikkerveer. Voor de bijdrage aan de voorraadontwikkeling zijn we 
vooralsnog uitgegaan van het aantal en de types, waar we al eerder mee ingestemd hebben. Het is 
bekend, dat er teveel aanbod is van duurdere appartementen, ook op aantrekkelijke locaties. Dit 
betekent dat er wellicht nog andere keuzes kunnen worden gemaakt. 
 
Status van de projecten 
Voor alle projecten, die nog niet zijn vastgesteld, vergund en verkocht/uitgevoerd geldt in meer of 
mindere mate, dat de haalbaarheid nog niet vaststaat. Daarbij speelt vooral de financiële 
haalbaarheid een rol. Maar ook vraag en aanbod op een bepaald moment. De realisatie van de 
oeverprojecten volgens de aangenomen fasering is vooralsnog onzeker. Dit geldt op dit moment 
overigens in z’n algemeenheid voor woningbouwprojecten. Bijstelling van programma en planning 
kan daardoor nodig zijn. 
Per project is de stand van zaken van ongeveer augustus 2011 weergegeven. 
Plannen Woonvisie 
Woonvisie stelt in 2011 voor haar woningbezit een strategisch voorraadbeleid vast voor de periode 
tot 2020. De hierin geformuleerde opgaven volgen uit de Woningbouwstrategie, de gewenste 
ontwikkelingen in de woningvoorraad en de kwaliteit van het woningbezit. 
Dit voorgenomen voorraadbeleid binnen het bezit van Woonvisie is op één bladzijde per wijk 
samengevat. 
Voor de investering in de woningvoorraad draagt Woonvisie beleidsmatig en bedrijfsmatig de 
verantwoordelijkheid. Bij Woonvisie is de besluitvorming over het strategisch voorraadbeleid in 
augustus 2011 nog niet geheel afgerond. Bovendien zal eerst met de Bewonersraad worden 
gesproken over het beleid en de communicatie daarover. 
Met Woonvisie zal een Convenant worden gesloten. Het streven is u in december 2011 dan wel 
begin 2012 een voorstel voor te leggen over een te sluiten Convenant met Woonvisie. Daarin zal in 
ieder geval een nadere uitwerking worden gegeven van de nu op hoofdlijnen geschetste 
ontwikkelingen per wijk tot 2015. 
Ook zal in het Convenant worden opgenomen, dat gemeente en Woonvisie zich samen 
verantwoordelijk houden voor de met u gemaakte afspraken over de woningvoorraadontwikkeling, 
zoals deze nu voorliggen. 
 
Korte reactie op amendementen /moties (zie verder ook het Werkboek) 

- met dit Werkboek wordt de raad betrokken bij de ontwikkellocaties; 
- bij de ontwikkellocaties, die na de vaststelling van de Woningbouwstrategie worden 

uitgewerkt: 
*  wordt vooral ingezet op de bouw van eengezinswoningen (Het Zand); 
*  komen woningen beschikbaar voor starters en jonge gezinnen òfwel direct door de 
nieuwbouw van woningen òfwel indirect door de toewijzing via lokaal maatwerk van 
daardoor vrijkomende woningen. Het eerste wordt meegenomen in de onderhandelingen 
met ontwikkelaars; met Woonvisie worden hierover concretere afspraken gemaakt in het te 
sluiten Convenant. 

- is oog voor renovatie (zie bijlage 3 Werkboek); 
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- wordt het aanbod in de koopsector vergroot (zie bijlagen 2 en 3 Werkboek); 
- wordt optimaal gebruik gemaakt van lokaal maatwerk (door verkoopvoorwaarden en 

maatwerk bij verhuur van nieuwe huurwoningen); 
- wordt inzicht gegeven in plannen met het Certificaat Woonkeur  

(zie Slikkerveer, plannummer 2 Werkboek). 
 
Evaluatie 
In regioverband is al een evaluatie afgesproken in 2014. Daarbij kan worden aangesloten door in 
2014 te bezien in hoeverre de projecten in het werkboek gehaald c.q. haalbaar zijn. Met de verdere 
uitwerking van projecten wordt steeds duidelijker of ze haalbaar zijn of bijgesteld moeten worden. 
Onderdeel van de evaluatie kan het bijwerken van het werkboek zijn.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Nadat u hebt ingestemd met dit voorstel wordt gewerkt aan de realisatie van de projecten: 
- de lopende projecten worden verder afgerond / in procedure gebracht; 
- het nieuwe bestemmingsplan Het Zand wordt in procedure gebracht met de in het werkboek 
opgenomen stedenbouwkundige hoofdopzet als uitgangspunt; 
- vooruitlopend op de integrale herziening van bestemmingsplan Het Zand wordt eind dit jaar / 
begin volgend jaar een uitwerkingsplan op basis van het nog geldende bestemmingsplan Het Zand 
door ons in procedure gebracht; aansluitend kan de bouw van ongeveer 70 eengezinswoningen in 
Het Zand worden voorbereid;  
- wijzigingen in de plannen worden via de monitor gerapporteerd; 
- grotere wijzigingen in de plannen dan wel nieuwe plannen worden aan u ter instemming 
voorgelegd; 
- wij gaan met Woonvisie verder overleggen over de uitwerking van hun plannen en het sluiten van 
een Convenant, waarin we de te leveren prestaties vast leggen. 
 
Uw besluit wordt gecommuniceerd op de gemeentepagina in De Combinatie en op de website door 
plaatsing van het Werkboek op de website. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele         mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen wonen  
Behandeld in de raad d.d. 6 oktober 2011 
e.v.pagee@ridderkerk.nl / 217/JS
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BIJLAGE 1  
 
 
 
 
Woningvoorraadontwikkeling Ridderkerk (inzet) 
 
 
                                                         2010                  2015                          2020 
 

• Woningvoorraad                 20.255              21.095                       21.355 
• Voorraad sociaal                    41%                 38%                         34,5% 

 
 

 
Toevoeging (nieuwbouw) en onttrekking (sloop) 
 

• Suburbaan grondgebonden                       +  460  - 230          +  440  - 480  
• Suburbaan compact                                   + 280   
• Suburbaan exclusief                                   + 240                      +  300 
• Dorps                                                          +   90 

 


