
 
 
 
 
 
Notitie uitvoering woonwensenonderzoek/ uitwerking structuurvisie. 
 
 
Inleiding 
 
Bij de vaststelling van de begroting 2009 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van 
in totaal € 110.000 voor het houden van een woonwensenonderzoek. In het proces naar de 
totstandkoming van de structuurvisie is The SmartAgent Company in opdracht van BVR een nader 
onderzoek uitgevoerd en een analyse gemaakt van de woonwensen, gebaseerd op het regionaal 
gehouden onderzoek in 2008, de grote woontest. 
Aan deze enquête hebben zo’n 287 ridderkerkse huishoudens meegedaan. Ook tijdens de 
raadsbehandeling van de structuurvisie is nog eens extra aangedrongen op een nader onderzoek 
mede tegen de achtergrond van de grote transformatieopgave die in de structuurvisie is geschetst. In 
de commissie Samen Wonen van mei 2009 is de richting van het onderzoek nog uitgebreid  
besproken. 
 
Uit het gehouden onderzoek is gebleken dat in Ridderkerk sprake van een aanzienlijke mismatch 
tussen de gewenste woonvoorkeur en het type woning waarin men woont. Het houden van een breder 
woonwensenonderzoek  levert weliswaar een resultaat op maar geeft geen operationele handvatten 
om dit onderdeel van de Structuurvisie verder uit te werken. Uit een oogpunt van doeltreffendheid en 
doelmatigheid is het gewenst deze slag in 1 keer te maken. Dan is namelijk ook een zeer belangrijk 
deel uit de structuurvisie uitgewerkt en kan als basis dienen voor de afspraken met de stadsregio over 
de nieuwe verstedelijkingsafspraken. 
 
Aanpak 
 
The SmartAgent Company gaat het al door hen verrichte onderzoek verder uitbreiden en verdiepen. 
Door de vraagontwikkeling op de woningmarkt in kaart te brengen, kan tevens een bouwprogramma 
per wijk worden opgesteld. Deze gegevens kunnen worden benut om voor de wijken een 
uitwerkingsstrategie op te stellen. 
De bouwopgave die voorkomt uit het onderzoek van Smartagent moet worden uitgewerkt tot 
strategische programma’s voor de wijken. De in de Structuurvisie opgenomen wijkpaspoorten worden 
uitgewerkt in wijkprofielen. Daarmee krijgt de gemeente de beschikking over strategische handvatten 
om te kunnen sturen op gewenste ontwikkelrichtingen. Op basis van deze ontwikkelrichtingen worden 
tevens te transformeren locaties of complexen aangegeven om een aantal ontwikkelingen in beweging 
te krijgen en waar mogelijk aan te sluiten op het te actualiseren strategisch voorraadbeheer van 
Woonvisie. 
Op deze wijze wordt met als “voertuig”het door de raad gewenste woonwensenonderzoek in een keer 
de verdiepingsslag gemaakt voor de uitwerking van de structuurvisie. 
 
Het ligt voor de hand deze verdere operationalisering van de structuurvisie en het woonwensen 
onderzoek op te dragen aan dezelfde bureaus die de structuurvisie mede hebben opgesteld te weten 
BVR en The Smartagent Company. Immers, zij hebben al heel veel onderzoek in Ridderkerk gedaan 
en de nieuwe opdracht ligt in het verlengde van de eerdere opdracht.   
Voor wat betreft de planning kan worden opgemerkt dat de doorlooptijd van het totale project op 
verzoek van Woonvisie wat is verlengd. Dit houdt verband met het feit, dat Woonvisie eerst eind 2009 
een eerste beeld heeft van een onderzoek naar de technische staat en levensverwachting van hun 
woningvoorraad. Deze gegevens zijn van cruciaal belang in het project. 
 
 
 
 
 
  
 



De totale externe kosten bedragen op basis van de offerte € 126.000.excl.btw 
In de begroting 2009 is voor het te houden woonwensenonderzoek een totaal budget geraamd van  
€ 110.000. Woonvisie is bereid aan het project een bedrag bij te dragen van € 40.000 excl.btw. 
Voor de uitvoering van het project is daarom maximaal beschikbaar € 150.000.=. Voorgesteld wordt 
de resterende € 24.000 als onvoorzien beschikbaar te houden, dit gezien de ervaringen met het 
opstellen van de structuurvisie. Extra wensen vanuit bijv. uw college en/of raadscommissie kunnen 
daarvan ten laste worden gebracht.Binnen de afd.SO kunnen uren worden gereserveerd om in het 
project te participeren.Dit geldt ook voor Woonvisie. Voor wat betreft de communicatie zal 
voornamelijk gebruik worden gemaakt van de speciaal voor de structuurvisie gebouwde website 
www.toekomstridderkerk.nl .  
 
Plan van Aanpak( dit is een uittreksel uit het door BVR opgestelde Plan van Aanpak) 
 
Uit de structuurvisie blijkt dat de gemeente Ridderkerk te maken heeft met een beperkte kwantitatieve, 
maar forse kwalitatieve ontwikkelopgave. Doordat de gemeente Ridderkerk weinig fysieke ruimte heeft 
voor uitbreiding, wordt vooral de woningbouwopgave de komende jaren gezocht in herstructurering 
van bestaande gebieden en complexen. Uit het leefstijlenonderzoek dat The SmartAgent Company 
heeft verricht, blijkt dat de wijken binnen de gemeente Ridderkerk nogal van elkaar verschillen. 
Het is dan ook zaak om voor de afzonderlijke wijken ontwikkelprogramma’s op te stellen. 
 
Gebaseerd op de wijkidentiteit is in de structuurvisie voor elke wijk een wijkpaspoort vervaardigd. 
Deze paspoorten vormen de kaders voor ontwikkelingen en ontwikkelrichtingen. De gemeente kan 
deze paspoorten benutten om te sturen op gewenste of noodzakelijke ontwikkelingen, maar heeft 
hiermee nog geen uitvoeringsprogramma in handen. 
The SmartAgent Company is gevraagd om een uitbreiding en verdieping van het door hen verrichte 
onderzoek.(Ruim 7500 adressen wordt gevraagd mee te werken aan het onderzoek) Door de 
vraagontwikkeling op de woningmarkt in kaart te brengen, kan tevens een indicatief bouwprogramma 
per wijk worden opgesteld. Deze gegevens kunnen worden benut om voor de wijken een 
uitwerkingsstrategie op te stellen. 
BVR is gevraagd de structuurvisie operationeel te maken en daarbij in te zoomen op wijkniveau. De 
bouwopgave die voortkomt uit het onderzoek van The SmartAgent Company, moet worden uitgewerkt 
tot strategische ontwikkelingsprogramma’s voor de wijken. De wijkpaspoorten worden uitgewerkt in 
wijkprofielen. Daarmee beschikt de gemeente over strategische handvatten om te kunnen sturen op 
gewenste ontwikkelrichtingen. Aan de hand van deze ontwikkelstrategieën, wordt  tevens geadviseerd 
over te transformeren locaties of complexen om een aantal ontwikkelingen in beweging te krijgen. 
 
Organisatie 
 
Dit project is een gezamenlijk project van de gemeente Ridderkerk en Woonvisie. De  projectregie ligt 
bij BVR samen met Woonvisie en de gemeente.  
BVR werkt gedurende het project samen met The SmartAgent Company. Hun onderzoeksresultaten 
worden gebruikt voor de vertaling van de woonwensen naar een kwalitatieve opgave per wijk. BVR 
laat zich bij de interpretatie van de onderzoeksgegevens adviseren door The SmartAgent Company. 
De kwantitatieve opgave wordt extern getoetst door een marktexpert. In samenwerking met The 
SmartAgent Company, vertaalt BVR de demografische ontwikkelingen naar prognoses voor de 
woningbouwopgave. 
De resultaten van het werk van The SmartAgent Company en de markexpert(s) maken deel uit van de 
werkzaamheden. Daarmee zorgt BVR voor een integraal advies. 
Voor aanvang van het traject wordt een projectgroep en een stuurgroep in het leven geroepen. 
De projectgroep is een slagvaardige werkgroep bestaande uit de projectleiders van de 
deelonderzoeken. BVR voert de regie over de door de externe partijen te verrichten werkzaamheden. 
De projectgroep kan op agendabasis worden uitgebreid met (beleids)adviseurs. 
De stuurgroep bestaat uit de supervisor van BVR, de portefeuillehouder(s) en projectleider van de 
gemeente Ridderkerk, de directeur en de projectleider van Woonvisie. Zowel het college van 
burgemeester en wethouders, als de raadscommissie worden gedurende het proces regelmatig 
geïnformeerd en geraadpleegd. De projectleider van de gemeente houdt het dagelijks bestuur op de 
hoogte en de portefeuillehouder neemt deel aan de stuurgroep. Daarnaast wordt het college van 
burgemeester en wethouders op een aantal momenten een tussenresultaat ter besluitvorming 
aangeboden. De gemeenteraad stelt het eindproduct vast. 
Daarnaast worden gedurende het proces een aantal expertmeetings gehouden. 



De samenstelling van de expertgroepen varieert gedurende het proces en geschiedt in overleg met 
de opdrachtgevers. De expertmeetings zijn bedoeld om zo veel mogelijk kennis uit de samenleving te 
halen, om optimaal in te kunnen spelen op wat speelt en leeft in de Ridderkerk en de afzonderlijke 
wijken.  
 
STAP 1. INVENTARISATIE EN ANALYSE 
The SmartAgent Company verricht aanvullend onderzoek naar de woonwensen van de huidige 
bevolking van Ridderkerk en geeft daarnaast een prognose van de ontwikkeling van die woonwensen 
in het komende decennium met een doorkijk naar 2030. 
In samenwerking met The SmartAgent Company, ijken wij het onderzoeksresultaat vanuit een 
professionele blik. BVR beoordeelt de onderzoeksresultaten van The SmartAgent Company en vult 
deze eventueel aan met relevante onderwerpen. We geven aan wat de voorspelde ontwikkelingen 
betekenen voor de ontwikkelingsopgaven, zoals woonmilieus en woningdifferentiatie. Daarmee 
brengen we de kwalitatieve vraagontwikkeling in kaart. 
Parallel aan de uitbreiding van het woonwensenonderzoek onder de Ridderkerkse bevolking, brengt 
The SmartAgent Company de demografische ontwikkelingen in kaart, op basis waarvan zij uitspraken 
kunnen doen over type en omvang van nieuwe doelgroepen en wanneer deze zich zullen aandienen. 
Deze gegevens vertalen zij naar een prognose van de ontwikkeling van de woningvraag, 
onderverdeeld naar aantallen woningen en woningtypen voor de hele gemeente. De resultaten 
hiervan laten we toetsen door een vastgoedexpert. The SmartAgent Company vertaalt de toekomstige 
woningvraag naar bijpassende woonmilieus, zodat we een indicatie krijgen van de woningvraag-
ontwikkeling per wijk. Afgezet tegen de bestaande voorraden in de wijken, kan een indicatief 
woningbouwprogramma worden opgesteld, waarin we aangeven welke woningtypes op welk moment 
vervangen of gebouwd moeten worden.  
The SmartAgent Company benoemt ook eventuele nichemarkten, om daarmee de mogelijkheden in 
kaart te brengen nieuwe doelgroepen aan te trekken. 
De vastgoedexpert vragen we de haalbaarheid daarvan te beoordelen, daarbij wordt de 
woningbouwontwikkeling zowel in lokale, als regionale context geplaatst. 
The SmartAgent Company organiseert een expertmeeting waarin een verdiepingsslag wordt gemaakt 
op thema’s. 
Planning en Proces stap 1 
September 2009 Startbijeenkomst projectgroep 
September – oktober Onderzoeken The SmartAgent Company 
September - oktober Vertaling naar ontwikkeling vastgoedvraag en markttoets 
Oktober - november BVR-analyse onderzoeksresultaten 
November Expertmeeting verdieping op thema’s (The Smart Agent 
Company). 
Resultaat / product: De onderzoeksresultaten en analyse ervan, leiden tot inzicht in de omvang van de 
bouwopgave. Het indicatieve bouwprogramma stelt ons in staat een ontwikkelingsstrategie op te 
stellen die dient als regiemiddel om de gewenste ontwikkelingen in de wijken te realiseren. 
 
STAP 2. TOETS OP STRUCTUURVISIE / WIJKPASPOORTEN 
Op basis van het advies op de ontwikkelingsprogramma’s voor de wijken, worden de wijkpaspoorten 
uit de structuurvisie tegen het licht gehouden. We zullen de paspoorten waar nodig ijken en verder 
verdiepen. De bevindingen van de toets op de structuurvisie en de aanbevelingen voor realisatie, 
bespreken we in de projectgroep, gevolgd door de stuurgroep. Daarna lichten we de bevindingen toe 
aan de raadscommissie. 
Planning en Proces stap 2 
November - december Toets BVR op structuurvisie en ijken wijkpaspoorten 
December 2009 Terugkoppeling en bespreking in projectgroep 
December 2009 Bespreking bevindingen stappen 1 en 2 in stuurgroep 
December 2009 Informeren raadscommissie. 
Resultaat / product: De wijkpaspoorten controleren wij op relevantie en haalbaarheid aan de hand van 
de onderzoeksresultaten uit stap 1. Eventuele aanscherping of herijking. 
Externe communicatie en participatie 
De geactualiseerde en aangevulde onderzoeksgegevens presenteren we na het informeren van de 
raadscommissie aan de bevolking via de website (www.toekomstridderkerk.nl). In deze fase wordt een 
digitale ideeënbus geopend, om optimaal gebruik te maken van de kennis van de wijkbewoners. We 
laten de bewoners duidelijk weten dat hun suggesties enkel als inspiratiebron dienen voor de 



uitwerkingsvoorstellen. De vorm van de ideeënbus is nog niet bepaald. Het is mogelijk bewoners in 
woord en schrift te laten reageren of wellicht op kaartbeelden, waarbij zij via iconen gewenste 
ontwikkelingen aangeven. De site kan ook worden gebruikt voor nieuwsflitsen, stelling van de week, 
etc. 
 
STAP 3. KWALITATIEVE UITWERKING 
We stellen voor deze fase, in overleg met u, expertgroepen per wijk samen. Per wijk 
benutten we samen met deze professionals een hele dag om de definitie van de 
kwalitatieve opgave te formuleren. Aan de hand daarvan stellen wij een 
ontwikkelstrategie op. De wijkpaspoorten worden daartoe vertaald naar wijkprofielen. 
Deze vormen de kaders waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn. Deze kaders zorgen er 
voor dat de wijkidentiteit en bijbehorende leefmilieus worden gewaarborgd. Voor de 
herstructureringsopgaven in de wijken en dorpen, stellen we een ontwikkelrichting voor 
op basis waarvan de gemeente integraal kan sturen. Daarnaast leveren wij advies op de 
te transformeren locaties en complexen. 
Planning (indicatief) en Proces stap 3 
De planning van stappen 3 en 4 is indicatief. De definitieve planning stellen we  vast bij aanvang van 
stap 3. 
April 2010 Expertmeetings op wijkniveau 
April – mei Uitwerking BVR naar wijkprofielen 
April – mei Uitwerking BVR naar ontwikkelstrategie 
Mei 2010 Terugkoppeling en bespreking in projectgroep 
Mei 2010 Bespreking in stuurgroep. 
Resultaat / product: De wijkprofielen vormen de strategische leidraad voor de 
kwalitatieve ontwikkeling van de wijken. Daarnaast adviseren we door 
transformatielocaties te benoemen over uitvoeringsmogelijkheden om de strategischedoelen te 
kunnen bewerkstelligen. 
 
STAP 4. KWANTITATIEVE UITWERKING 
Het is zaak om de uitwerkingsstrategie vervolgens verder uit te werken tot een uitvoeringsprogramma. 
De vergelijking van de ontwikkeling van de vraagzijde van de woningmarkt, met de woningvoorraad 
per wijk, levert een indicatief bouwprogramma per wijk op. Een deel van de bouwopgave geven we 
een plek door transformatielocaties te benoemen. Daarmee stellen we een strategisch 
ontwikkelprogramma op dat recht doet aan zowel de stedenbouwkundige kaders uit de wijkprofielen, 
als de programmatische opgave. Voor Woonvisie levert het uitvoeringsprogramma inzicht in de 
productieopgave en de bestaande voorraad op wijk niveau. De kwantitatieve woningbouwopgave op 
wijkniveau laten we toetsen door de vastgoedexpert. 
Planning (indicatief) en Proces stap 4 
Juni – juli 2010 Bepalen programmatische invulling per wijk 
Juli 2010 Bespreking in projectgroep 
Juli 2010 Bespreking in stuurgroep 
Juli 2010 Toelichting kwalitatieve en kwantitatieve opgaven in raadscommissie. Aansluitend 
Besluitvorming B&W en raad 
 
Resultaat / product: Met de invulling van de woningbouwopgave per wijk, beschikt de gemeente over 
een strategisch woningbouwprogramma. De wijkprofielen waarborgen de wijkidentiteit en zorgen er 
daarmee voor dat alle woningbouwprojecten bijdrage leveren aan de gewenste ontwikkelrichting 
binnen de wijken. 
 
Ridderkerk 21 augustus 2009. 
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling. 
 


