
Artikel 41 vragen over Actualisatie Regioakkoord Wonen 2022 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum:  
3 maart 2023 

Onderwerp:  
Actualisatie Regioakkoord Wonen 2022 

Vragensteller:  
Victor Mijnders, CDA (i.s.m. Wulfert Bontenbal, burgerlid CDA) 

Inleiding: 
Tijdens de commissievergadering van 12 januari 2023 hebben we als CDA Ridderkerk 

aangegeven de raadsinformatiebrieven over de actualisatie van het regioakkoord 2022 te 

agenderen voor een latere commissievergadering. Vanwege het aantal vragen en de breedte 

hiervan, hebben we besloten hierover eerst artikel 41 vragen te stellen, voordat we als CDA 

Ridderkerk hierover een gespreksnotitie willen indienen. 

Het college heeft voor de actualisatie regioakkoord 2022 namens Ridderkerk een bod gedaan van 

hoeveel en welke type woningen we in Ridderkerk t/m 2030 denken te slopen, te renoveren en/of 

te bouwen. Als CDA Ridderkerk zijn we benieuwd hoe dit bod tot stand is gekomen en daarom 

hebben we de volgende vragen.  

Vragen: 
1. Kan het college een nadere onderbouwing geven van de cijfers welke in het regioakkoord en

de raadsinformatiebrief van 9 december 2022 zijn benoemd (zie tabel hieronder):

Aantal woningen 
Nieuwbouw Sociaal: corporatie 1.050 

Sociaal: particuliere huur en 
koop 

164 

Middeldure huur en koop 858 
Dure huur en koop 638 

TOTAAL Nieuwbouw 2.710 

Sloop Sociaal: corporatie 800 
Sociaal: particuliere huur en 
koop 

PM 

Middeldure huur en koop PM 
Dure huur en koop PM 

TOTAAL Sloop 800 
NETTO Uitbreiding woningvoorraad 1.910 

Een uitgeschreven versie van bovenstaande tabel ‘uitbreiding woningvoorraad voorzien in 
jaren 2021 t/m 2030’ vindt u aan het eind van dit document.  

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Raadsinformatiebrief-RIB/2022-12-09-RIB-Nieuwe-woningmarktafspraken-regio-Rotterdam.pdf


a. Hoe zijn deze cijfers (aantal woningen) tot stand gekomen?

b. Graag ontvangen wij een overzicht (in kaartvorm) van de geplande bouw- en slooplocaties,

inclusief aantallen woningen verdeeld in de categorieën zoals benoemd in de tweede kolom

van de bijgevoegde tabel.

2. Hoe hard zijn de bouwplannen waar de cijfers op gebaseerd zijn en is in de aantallen rekening

gehouden met planuitval?

a. zo ja, met welke aantallen?

3. Is er in de afspraken rekening gehouden met bepaalde typen woningen, zoals starters- en

senioren woningen?

4. Zijn er nadere afspraken gemaakt over tijdelijke woningen of andere innovatieve woonvormen?

5. Bij gronden in bezit van marktpartijen wordt instrumentarium gemist om de gewenste

woningdifferentiatie tegen aanvaardbare kosten te (doen) realiseren (citaat uit het

geactualiseerd Regioakkoord 2022, pag. 10, 3e bullit). Voorziet het college problemen bij het

realiseren van de opgegeven aantallen in Ridderkerk als gevolg van dit missende

instrumentarium?

6. Het blijft belangrijk dat gemeenten de investeringsopgave faciliteren met nieuwbouwlocaties

tegen sociale grondprijzen en gunstige voorwaarden (citaat uit het geactualiseerd

Regioakkoord 2022, pag. 10, 2e bullit). Gaat de gemeente hier actief grondbeleid op voeren?

Of is er in Ridderkerk voldoende grond in eigendom van de corporaties?

7. De gemeenteraad van Barendrecht heeft het eindrapport analyse gemeentelijke biedingen

2022 ontvangen (als bijlage toegevoegd):

a. Klopt het dat de Ridderkerkse gemeenteraad dit document niet heeft ontvangen?

b. Wat is de reactie van het college op deze analyse en deelt het college deze analyse ook

(betreft gedeelte over Ridderkerk);

c. Uit de analyse blijkt dat we als Ridderkerk nog een opgave hebben van 130 woningen in de

categorie sociale coöperatie huurvoorraad. Welke mogelijkheden ziet u als college om

deze opgave van 130 woning te realiseren?

d. Wat betreft de sociale voorraad koop, daalt dit aantal woningen hard in Ridderkerk. Een

reden hiervan is de 'verdamping' van deze voorraad, vanwege de hogere woningprijzen. De

middeldure en dure categorieën nemen juist toe vanwege de verdamping. Is het inzichtelijk

welke impact (aantallen) de verdamping heeft op de sociale, midden en hoge

koopvoorraad?

8. De bouw van woningen heeft ook een impact op de leefbaarheid, voorzieningen en

verkeersintensiteit in de omgeving. Voor o.a. Bolnes wordt onderzocht welke impact

woningbouw heeft op de wijk Bolnes.

a. Is er in beeld gebracht welke impact dit bod heeft op de verkeersintensiteit op de diverse

wegen in Ridderkerk?

https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/12382199/1/665617+Bijlage+3+Analyse+gemeentelijke+biedingen+Regioakkoord+2022
https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/12382199/1/665617+Bijlage+3+Analyse+gemeentelijke+biedingen+Regioakkoord+2022


b. Wat is leidend: worden de woningaantallen berekend op het draagvlak van de huidige

infrastructuur, voorzieningen en leefbaarheid of worden er eerst woningaantallen genoemd

en daarna in kaart gebracht welke impact dit heeft op de infrastructuur, voorzieningen en

leefbaarheid?

9. Vanuit de Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 is een Uitvoeringsprogramma 2021-2023

opgesteld, waarbij verschillende acties volgens de planning zouden zijn uitgevoerd. Wanneer

kunnen we hiervan een update verwachten?

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen.  

Tabel uitbreiding woningvoorraad voorzien in jaren 2021 t/m 2030 (uitgeschreven) 

Nieuwbouw 

Sociaal: corporatie  1.050 woningen 

Sociaal: particuliere huur en koop  164 woningen 

Middeldure huur en koop  858 woningen 

Dure huur en koop 638 woningen 

TOTAAL Nieuwbouw:  2.710 woningen 

Sloop 

Sociaal: corporatie  800 woningen 

Sociaal: particuliere huur en koop  PM 

Middeldure huur en koop  PM 

Dure huur en koop  PM 

TOTAAL Sloop  800 woningen 

NETTO Uitbreiding woningvoorraad 

1.910 woningen 
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