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Gemeente
Albrsndsuudard

Regionaal Samenwerkingsverband Regio Rotterdam 
t a v. de heer J.W. Mijnans, voorzitter 
Postbus 25 
3200 AA Spijkenisse

Uw brief van: 16 juli 2018 Ons kenmerk: 1351105

Uw kenmerk: Contact: Jeannette Wijnmalen

Bijlage(n): Doorkiesnummer: 010-506 1158

E-mailadres: .j.wijnmalen@bar-organisatie.nl

Datum: 4 september 2018

Betreft: bod gemeente Albrandswaard voor regionale woningmarktafspraken VERZONOtN SEP 2010

Geachte heer Mijnans,

Inleiding
Met uw brief van 16 juli 2018 heeft u de gemeente Albrandswaard verzocht uiterlijk 24 september 
2018 een formeel bestuurlijk bod uit te brengen op de regionale doelstellingen voor nieuwe 
woningmarktafspraken. Dit bod is de eerste stap in het proces om eind november 2018 tot de 
ondertekening van nieuwe woningmarktafspraken te kunnen komen.

In de afgelopen tijd is uit onderzoek van ABF gebleken dat de gewenste uitbreiding van de regionale 
woningvoorraad tot 2030 in totaal bijna 54.000 woningen bedraagt. Daarnaast is het streven de 
sociale woningvoorraad meer evenwichtig te verspreiden over de regio. Volgens het ABF onderzoek is 
in Albrandswaard in het zogenaamde referentiescenario (autonome behoefte van gemeente zelf) tot 
2030 per saldo geen sprake van een tekort in de sociale woningvoorraad. Dit komt vooral doordat het 
aantal particuliere huurwoningen in de sociale sector voor een positief beeld zorgt. In het zogenaamde 
meer evenwicht scenario zou Albrandswaard echter tot 2030 860 sociale huurwoningen en 150 
sociale koopwoningen moeten toevoegen. Onder aan de streep is ook in dit scenario het beeld iets 
positiever in verband de verwachte 80 particuliere huurwoningen in de sociale sector.

Hieronder geven wij u een eerste inzicht in de realistische mogelijkheden die Albrandswaard de regio 
kan bieden.

Bod

Hofboek 5-3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon -T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl
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Voorop staat dat Albrandswaard het streven van de regio naar een evenwichtigere spreiding van de 
sociale woningvoorraad in principe kan onderschrijven. Wij zijn ons daarbij terdege bewust van de 
complexiteit van deze opgave, mede in relatie tot andere belangrijke waarden in onze gemeente en in 
de regio, zoals natuur en recreatie. Ten aanzien van deze waarden brengen wij bijvoorbeeld de 
planologische kernbeslissing met betrekking tot het Buijtenland van Rhoon onder uw aandacht. Dit 
gebied vervult een regionale functie ten aanzien van natuur en recreatie, hetgeen uiteraard grote 
gevolgen heeft voor onze ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw.

Dit neemt niet weg dat wij de urgentie van de woningbouwopgave begrijpen. In de afgelopen jaren 
hebben wij enerzijds met de in Albrandswaard werkzame woningcorporaties afgesproken dat de 
sociale huurwoningvoorraad in absoluut aantal op peil blijft. Anderzijds hebben wij verkend welke 
locaties binnen onze gemeente voor woningbouw geschikt zijn en welk draagvlak onder onze 
inwoners daarvoor bestaat. Daarbij geldt als uitdrukkelijk uitgangspunt dat de leefbaarheid in de 
woonmilieus van Albrandswaard behouden blijft. De uitkomsten van deze verkenning en de besluiten 
die de gemeenteraad op grond daarvan heeft genomen leiden tot de conclusie dat Albrandswaard 
conform het referentiescenario de komende jaren in de autonome behoefte aan sociale huurwoningen 
kan voorzien. De gemeenteraad heeft op 20 november 2017 locatie de Omloop in Rhoon aangewezen 
als woningbouwlocatie.

De inspanning die u van Albrandswaard verwacht in het meer evenwichtscenario vergt wat ons 
betreft verder onderzoek in nauwe samenwerking met onze partners in de regio en met de provincie 
Zuid-Holland. Wij begrijpen de noodzaak en willen in de komende gespreksronde de 
(on)mogelijkheden bespreken. De noodzaak van meer onderzoek betekent dus voor ons dat het op dit 
moment te vroeg is om inhoudelijk in te gaan op de handelingsperspectieven van het RIGO. 
Duidelijkheid over onze inzet in het meer evenwichtscenario vergt namelijk niet alleen meer 
onderzoek, maar ook besluitvorming door de gemeenteraad.

Vervolg
Wij zien de komende gespreksronde met vertrouwen tegemoet en hopen u met deze brief inzicht te 
hebben geboden in onze inzet voor het vervolgproces. Wij stellen de raad met een 
raadsinformatiebrief van dit bod op de hoogte.
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Gemeente
Albrsndsuuaard

Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met Jeannette Wijnmalen. Haar 
contactgegevens staan bovenaan deze brief vermeld.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,

drs. Hans-Christoph Wagner

de burgemeester,

i
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Algemeen	uitgangspunt	

Het	sociale	segment	is	–	in	tegenstelling	tot	de	RIGO-rapportage	in	het	voorjaar	van	2018	–	door	de	
projectgroep	(van	gemeenten	en	corporaties)	gedefinieerd	als	de	DAEB	voorraad	(<711;	gegevens	
ABF)	plus	DAEB	>	711	(gegevens	dPi)	plus	de	NDAEB-voorraad	<711	(gegevens	ABF),	de	particuliere	
huurvoorraad	<	711	(ABF)	en	de	koopvoorraad	<	140.000	(ABF).	
Dit	leidt	tot	opgaven	ten	aanzien	van	de	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	die	hier	en	daar	
afwijken	van	de	aanvankelijk	geformuleerde	opgaven.	

Huidige	voorraad	

De	Maaskoepel	corporaties	die	bezit	hebben	in	de	gemeente	Albrandswaard	zijn:	
Woningbouwvereniging	Poortugaal,	Woonvisie,	Havensteder	en	Woonzorg	Nederland.			

Volgens	cijfers	van	ABF	(februari	2018),	aangevuld	met	dPi	2018	cijfers	(begrotingscijfers	corporaties)	
omvat	de	sociale	voorraad	in	Albrandswaard	de	volgende	aantallen	woningen:	

	 Voorraadgegevens	20171	 Albrandswaard	
	 A:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	projectgroep	 2960	

	 B:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	ABF	 2870	

	 Totale	voorraad	2017	 10300	
	 %	A	van	totale	voorraad	2017		 29%	

ABF-cijfers	 corporatie	voorraad	<710	 2470	
	 particuliere	huur	<	710	 200	

	 koop	<	140k	 200	

RIGO-cijfers	 DAEB	>710	 90	

De	gewenste	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	

gewenste	ontwikkeling	2018-2030	 Albrandswaard	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	referentiescenario	 -70	

particuliere	huur	<	711	in	referentiescenario	 -80	

koop	<	140k	in	referentiescenario	 50	

sociale	voorraad	totaal	in	referentiescenario	 -100	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 770	

particuliere	huur	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 -80	

koop	<	140k	in	meer	evenwicht	scenario	 150	

sociale	voorraad	totaal	in	meer	evenwicht	scenario	 840	

																																																								

1		 Er	zit	verschil	tussen	de	cijfers	van	ABF	en	de	dPi	cijfers.	De	dPi	cijfers	geven	71	sociale	woningen	meer	aan	dan	

ABF.	Deze	zijn	niet	meegerekend	in	de	voorraadgegevens.	
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Verwachte	ontwikkeling	op	basis	van	de	bieding	

Totale	voorraad	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 Albrandswaard	

Totale	voorraad	2017	 10300	
totale	voorraad	2030	 114772	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 1177	

Sociale	voorraad	

Feitelijke	ontwikkeling	 Waarschijnlijk	 Onzeker	 Totaal	

Corporatie-huur	DAEB	<710		 0	 210	 210	
DAEB	>710		 0	 0	 0	

N-DAEB	<	710		 0	 0	 0	

Particuliere	huur	<710		 0	 0	 0	
Sociale	koop	<140k		 0	 0	 0	

Sociaal	onbekend	 0	 0	 0	
Totaal	 0	 210	 210	

Risico-segmenten	in	de	sociale	voorraad	

Risicosegmenten	 Albrandswaard	
particuliere	voorraad	<	711	2017	(ABF)	 200	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 -80	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	
Verschil	 80	
goedkope	koop	<	140.000	2017	(ABF)	 200	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 150	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	
Verschil	 -150	
NDAEB	<	711	2017	(dPi)	 20	
ontwikkeling	NDAEB	<	711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	

Toelichting	(aangescherpte)	bieding	gemeente	

• Albrandswaard	onderschrijft	het	streven	van	de	regio	naar	een	evenwichtigere	spreiding	van	de	
sociale	woningvoorraad.		

• Deze	opgave	is	complex	in	relatie	tot	andere	belangrijke	waarden	in	onze	gemeente	en	in	de	regio,	
zoals	natuur	en	recreatie.	Ten	aanzien	van	deze	waarden	wijst	de	gemeente	op	de	planologische	
kernbeslissing	met	betrekking	tot	het	Buijtenland	van	Rhoon.	Dit	gebied	vervult	een	regionale	
functie	ten	aanzien	van	natuur	en	recreatie,	hetgeen	de	ruimte	voor	woningbouw	van	de	gemeente	
beperkt.	

																																																								
2		 De	gemeenteraad	heeft	goedkeuring	verleend	aan	een	nieuwbouwprogramma	van	553	woningen	(vanaf	2017).	

Hiertoe	behoren	geen	sociale	woningen.	In	zachte	plannen,	nog	niet	door	de	raad	goedgekeurde	plannen,	zijn	

nog	624	woningen	voorzien,	waaronder	ca.	200	woningen	in	het	sociale	segment.	
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• Met	de	woningcorporaties	is	afgesproken	dat	de	sociale	huurwoningvoorraad	in	absoluut	aantal	op	
peil	blijft.	Ook	is	verkend	welke	locaties	binnen	onze	gemeente	voor	woningbouw	geschikt	zijn	en	
welk	draagvlak	onder	onze	inwoners	daarvoor	bestaat.	Daarbij	geldt	als	uitgangspunt	dat	de	
leefbaarheid	in	de	woonmilieus	van	Albrandswaard	behouden	blijft.	Dit	en	de	besluiten	die	de	
gemeenteraad	op	grond	daarvan	heeft	genomen	leiden	tot	de	conclusie	dat	Albrandswaard	
conform	het	referentiescenario	de	komende	jaren	in	de	autonome	behoefte	aan	sociale	
huurwoningen	kan	voorzien.	De	gemeenteraad	heeft	locatie	de	Omloop	in	Rhoon	aangewezen	als	
woningbouwlocatie.	

• In	de	tweede	bieding	is	het	verder	uitgewerkt	welke	locaties	geschikt	kunnen	zijn	voor	
woningbouw.	Binnen	twee	herstructureringsprojecten	van	woningcorporaties	in	de	Vogelbuurt	in	
Rhoon	en	de	Schutskooiwijk	in	Poortugaal	kunnen	hooguit	een	tiental	sociale	woningen	
gerealiseerd	worden.	Op	de	eerder	genoemde	locatie	de	Omloop	in	Rhoon	kunnen	naar	
verwachting	ongeveer	225	woningen	gerealiseerd	worden,	waarvan	75	sociale	huurwoningen.	
Daarnaast	verwacht	de	gemeente	op	(kleinschalige)	locaties	ongeveer	407	woningen	te	realiseren	
waarvan	125	sociale	huurwoningen.		

• Albrandswaard	zet	niet	in	het	bijzonder	in	op	het	realiseren	van	goedkope	koopwoningen	tot	een	
bedrag	van	€140.000/	De	reden	hiervoor	is	dat	deze	woningen	in	de	huidige	woningmarkt	
nauwelijks	goedkoop	te	houden	zijn.	Ook	is	het	lastig	om	met	woningbouwcorporaties	hier	
concrete	afspraken	over	te	maken.	Wel	kent	Albrandswaar	een	starterslening.		

• De	inspanning	die	wordt	verwacht	in	het	meer	evenwicht	scenario	vergt	verder	onderzoek	in	
nauwe	samenwerking	met	de	partners	in	de	regio	en	met	de	provincie	Zuid-Holland	en	uiteindelijk	
besluitvorming	in	de	gemeenteraad.		

• De	noodzaak	van	meer	onderzoek	betekent	dat	het	op	dit	moment	te	vroeg	is	om	inhoudelijk	in	te	
gaan	op	de	geschetste	handelingsperspectieven.	

Projectoverzicht	

Onderstaand	een	overzicht	van	de	geplande	nieuwbouwprojecten	waarbinnen	sociale	
woningen	zijn	gepland.	Projecten	met	indicatie	van	het	aantal	te	realiseren	sociale	woningen	
zijn	alleen	opgenomen	als	hierover	een	raadsbesluit	is	genomen.	 
	
Naam	project	 Aantallen		
Vogelbuurt	/	Schutskooiwijk		 10	
Omloop	Rhoon	 75	
Kleinschalige	locaties	 125	
Totaal	 210	

	

	

	

Opgave	versus	bod	

Als	het	bod	van	de	gemeente	wordt	afgezet	tegen	de	geschetste	scenario’s	uit	de	ABF-
rapportage,	dan	ontstaat	het	volgende	beeld:		 	
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• Met	de	woningcorporaties	is	afgesproken	dat	de	sociale	huurwoningvoorraad	in	absoluut	aantal	op	
peil	blijft.	Ook	is	verkend	welke	locaties	binnen	onze	gemeente	voor	woningbouw	geschikt	zijn	en	
welk	draagvlak	onder	onze	inwoners	daarvoor	bestaat.	Daarbij	geldt	als	uitgangspunt	dat	de	
leefbaarheid	in	de	woonmilieus	van	Albrandswaard	behouden	blijft.	Dit	en	de	besluiten	die	de	
gemeenteraad	op	grond	daarvan	heeft	genomen	leiden	tot	de	conclusie	dat	Albrandswaard	
conform	het	referentiescenario	de	komende	jaren	in	de	autonome	behoefte	aan	sociale	
huurwoningen	kan	voorzien.	De	gemeenteraad	heeft	locatie	de	Omloop	in	Rhoon	aangewezen	als	
woningbouwlocatie.	

• In	de	tweede	bieding	is	het	verder	uitgewerkt	welke	locaties	geschikt	kunnen	zijn	voor	
woningbouw.	Binnen	twee	herstructureringsprojecten	van	woningcorporaties	in	de	Vogelbuurt	in	
Rhoon	en	de	Schutskooiwijk	in	Poortugaal	kunnen	hooguit	een	tiental	sociale	woningen	
gerealiseerd	worden.	Op	de	eerder	genoemde	locatie	de	Omloop	in	Rhoon	kunnen	naar	
verwachting	ongeveer	225	woningen	gerealiseerd	worden,	waarvan	75	sociale	huurwoningen.	
Daarnaast	verwacht	de	gemeente	op	(kleinschalige)	locaties	ongeveer	407	woningen	te	realiseren	
waarvan	125	sociale	huurwoningen.		

• Albrandswaard	zet	niet	in	het	bijzonder	in	op	het	realiseren	van	goedkope	koopwoningen	tot	een	
bedrag	van	€140.000/	De	reden	hiervoor	is	dat	deze	woningen	in	de	huidige	woningmarkt	
nauwelijks	goedkoop	te	houden	zijn.	Ook	is	het	lastig	om	met	woningbouwcorporaties	hier	
concrete	afspraken	over	te	maken.	Wel	kent	Albrandswaar	een	starterslening.		

• De	inspanning	die	wordt	verwacht	in	het	meer	evenwicht	scenario	vergt	verder	onderzoek	in	
nauwe	samenwerking	met	de	partners	in	de	regio	en	met	de	provincie	Zuid-Holland	en	uiteindelijk	
besluitvorming	in	de	gemeenteraad.		

• De	noodzaak	van	meer	onderzoek	betekent	dat	het	op	dit	moment	te	vroeg	is	om	inhoudelijk	in	te	
gaan	op	de	geschetste	handelingsperspectieven.	

Projectoverzicht	

Onderstaand	een	overzicht	van	de	geplande	nieuwbouwprojecten	waarbinnen	sociale	
woningen	zijn	gepland.	Projecten	met	indicatie	van	het	aantal	te	realiseren	sociale	woningen	
zijn	alleen	opgenomen	als	hierover	een	raadsbesluit	is	genomen.	 
	
Naam	project	 Aantallen		
Vogelbuurt	/	Schutskooiwijk		 10	
Omloop	Rhoon	 75	
Kleinschalige	locaties	 125	
Totaal	 210	

	

	

	

Opgave	versus	bod	

Als	het	bod	van	de	gemeente	wordt	afgezet	tegen	de	geschetste	scenario’s	uit	de	ABF-
rapportage,	dan	ontstaat	het	volgende	beeld:		 		

	
Opgaven	vs.	Scenario's		 	
	 Huidig	 gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

referentie	

scenario	

gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

feitelijke	

ontwikkeli

ng	

resterende	

opgave	bij	

referentie	

scenario	

resterende	

opgave	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

corporatiebezit	DAEB	<711	 2450	
-70	 770	

210	
-280	 560	corporatiebezit	DAEB	>711	 90	 0	

corporatiebezit	NDAEB	<711	 20	 0	
particulier	bezit	<711	 200	 -80	 -80	 0	 -80	 -80	
goedkope	koop	<	140k	 200	 50	 150	 0	 50	 150	
sociaal	onbekend	 	 	 	 0	 0	 0	
Totaal	 2960	 -100	 840	 210	 -310	 630	

	

Oordeel	bod	en	argumentatie	bij	handelingsperspectieven	

! Hoewel	de	gemeente	Albrandswaard	stappen	zet	om	het	meer	evenwicht	scenario	te	realiseren	
blijft	het	bod	van	de	gemeente	nog	ver	verwijderd	van	de	opgave	zoals	geformuleerd	in	dat	
scenario.	De	resterende	opgave	bij	dit	scenario	omvat	630	woningen.		

! Indien	bij	een	uitbreiding	van	de	voorraad	een	percentage	‘sociaal’	van	30%	wordt	toegepast,	
vereist	deze	resterende	opgave	een	uitbreiding	van	ruim	2.000	woningen.		

! Om	de	resterende	opgave	te	kunnen	realiseren	is	naar	het	oordeel	van	de	gemeente	nader	
onderzoek	nodig	en	zijn	afspraken	tussen	de	gemeente,	regio	en	de	provincie	van	belang.	
Behalve	de	noodzaak	tot	uitbreiding	van	het	sociale	segment	betreft	dit	overleg	de	gewenste	
leefmilieus	in	de	gemeente	en	de	bestemming	van	eventuele	uitleglocaties	voor	natuur	en	
recreatie.	
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Algemeen	uitgangspunt	

Het	sociale	segment	is	–	in	tegenstelling	tot	de	RIGO-rapportage	in	het	voorjaar	van	2018	–	door	de	
projectgroep	(van	gemeenten	en	corporaties)	gedefinieerd	als	de	DAEB	voorraad	(<711;	gegevens	
ABF)	plus	DAEB	>	711	(gegevens	dPi)	plus	de	NDAEB-voorraad	<711	(gegevens	ABF),	de	particuliere	
huurvoorraad	<	711	(ABF)	en	de	koopvoorraad	<	140.000	(ABF).	
Dit	leidt	tot	opgaven	ten	aanzien	van	de	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	die	hier	en	daar	
afwijken	van	de	aanvankelijk	geformuleerde	opgaven.	

Huidige	voorraad	

De	Maaskoepel	corporaties	die	bezit	hebben	in	de	gemeente	Barendrecht	zijn:	Patrimonium,	Vestia,	
Havensteder,	Mooiland,	Woonzorg,	Laurens	en	(binnenkort)	Woonvisie.	Patrimonium	neemt	het	
grootste	deel	voor	haar	rekening:	ruim	60%.	Vestia	bezit	ruim	20%	en	Havensteder	12%	van	de	
corporatievoorraad.	Vestia	heeft	het	beleid	om	zich	op	lange	termijn	uit	Barendrecht	terug	te	trekken	
en	heeft	het	grootste	deel	van	haar	woningvoorraad	in	het	niet-DAEB-segment	opgenomen.			

Volgens	cijfers	van	ABF	(februari	2018),	aangevuld	met	dPi	2018	cijfers	(begrotingscijfers	corporaties)	
omvat	de	sociale	voorraad	in	Barendrecht	de	volgende	aantallen	woningen:	

	 Voorraadgegevens	2017	 Barendrecht	
	 A:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	projectgroep	 4576	

	 Totale	voorraad	2017	 19130	

	 %	A	van	totale	voorraad	2017		 24%	
ABF-cijfers	 corporatie	voorraad	<710	 3810	

	 particuliere	huur	<	710	 520	
	 koop	<	140k	 150	

RIGO-cijfers	 DAEB	>710	 96	

De	gewenste	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	

gewenste	ontwikkeling	2018-2030	 Barendrecht	
corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	referentiescenario	 -106	

particuliere	huur	<	711	in	referentiescenario	 -170	

koop	<	140k	in	referentiescenario	 110	

sociale	voorraad	totaal	in	referentiescenario	 -166	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 1524	

particuliere	huur	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 -70	

koop	<	140k	in	meer	evenwicht	scenario	 300	

sociale	voorraad	totaal	in	meer	evenwicht	scenario	 17541	

																																																								
1		 Hetgeen	nodig	is	om	het	gewenste	percentage	‘sociaal’	van	31%	in	de	totale	voorraad	te	bereiken.	
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Verwachte	ontwikkeling	op	basis	van	de	bieding	

Totale	voorraad	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 Barendrecht	

Totale	voorraad	2017	 19130	
totale	voorraad	2030	 20220	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 1090	

Sociale	voorraad	

Feitelijke	ontwikkeling	 Waarschijnlijk	 Onzeker	 Totaal	

Corporatie-huur	DAEB	<710		 0	 0	 0	

DAEB	>710		 0	 0	 0	

N-DAEB	<	710		 0	 -6262	 -626	

Particuliere	huur	<710		 57	 0	 57	

Sociale	koop	<140k		 0	 0	 0	

Sociaal	onbekend	 58	 160	 218	

Totaal	 115	 -466	 -351	

Risico-segmenten	in	de	sociale	voorraad	

Risicosegmenten	 Barendrecht	
particuliere	voorraad	<	711	2017	(ABF)	 520	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 -70	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 57	
Verschil	 127	
goedkope	koop	<	140.000	2017	(ABF)	 150	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 300	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	
Verschil	 -300	
NDAEB	<	711	2017	(dPi)	 626	
ontwikkeling	NDAEB	<	711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 -626	

Toelichting	(aangescherpte)	bieding	gemeente	

• De	bieding	is	onder	voorbehoud	van	goedkeuring	van	de	gemeenteraad.	
• De	voorraadontwikkeling	is	totaal:	+	800	2017	t/m	2024	en	+	290	2025	t/m	2029.	De	plancapaciteit	is	

hiervoor	beschikbaar	zowel	op	uitleg-	als	op	binnenstedelijke	locaties.	
• Bij	nieuwbouw	gaat	de	gemeente	uit	van	25%	sociaal	en	biedt	aan	per	project	te	bezien	of	dit	

percentage	kan	worden	verhoogd.	Extra	financiële	middelen	kunnen	hierbij	helpen.		
• Uitgaande	van	25	procent	van	de	toevoeging	van	1.090	woningen	kan	de	sociale	voorraad	groeien	

met	ca.	275	woningen.		

																																																								
2		 Dit	betreft	de	NDAEB-woningen	van	Vestia	waarvan	momenteel	nog	uit	wordt	gegaan	dat	ze	verloren	raken	

voor	de	sociale	voorraad.	
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• Deels	wordt	ruimte	gevonden	voor	toevoeging	van	300	woningen	verspreid	over	ca.	30	
binnenstedelijke	locaties.	Omdat	de	locaties	overwegend	geschikt	zijn	voor	toevoeging	van	10	
woningen	en	grotendeels	in	bezit	zijn	van	particulieren	is	sociale	toevoeging	lastig.	Mogelijk	kan	de	
haalbaarheid	worden	vergroot	door	financiële	middelen	beschikbaar	te	stellen.3		

• Wanneer	gezocht	wordt	naar	grotere	locaties	biedt	het	gebied	rond	het	station	wellicht	
mogelijkheden.	De	planvorming	is	hier	in	een	zeer	pril	stadium	en	kan	aansluiten	op	het	Stedenbaan-
programma.	

• Wat	betreft	de	overname	van	Vestia-bezit	is	de	gemeente	een	procedure	gestart	om	onttrekking	van	
een	groot	deel	van	de	woningvoorraad	te	voorkomen.	Een	overname	wordt	mogelijk	wanneer	
hiervoor	financiële	middelen	beschikbaar	komen.							

• Na	de	bouw	van	Carnisselande	wil	de	gemeente	de	resterende	groengebieden,	groen	houden.	
Mogelijk	zou	er	in	het	Zuidelijk	Randpark	enige	ontwikkeling	mogelijk	zijn.	Zij	het	dat	dit	vooral	een	
functie	heeft	voor	Rotterdam-Zuid.	Barendrecht	neemt	ter	afstemming	contact	op	met	Rotterdam.			

• Aanvullend	zou	kunnen	worden	ingezet	op	het	verhogen	van	de	bouwhoogte,	verdichting	bij	
herontwikkeling,	transformatie,	en	het	beperken	van	verkoop	en	liberalisatie	van	corporaties.		

• De	overkapping	van	de	A29	kan	veel	bouwmogelijkheden	bieden.	Dit	vraagt	dan	grote	investeringen	
van	meerdere	partijen,	maar	daarmee	bereik	je	meerdere	doelen.		

• Landelijk	zou	de	corporaties	meer	investeringsruimte	geboden	kunnen	worden.	De	parameters	
werken	te	beklemmend	en	zouden	op	een	verantwoorde	wijze	verruimd	kunnen	worden	

• De	gemeente	doet	een	oproep	om	ook	naar	een	mogelijke	bijdrage	van	de	Hoeksche	Waard	te	kijken	
en	naar	de	spreiding	van	de	opgave	over	de	verschillende	Rotterdamse	deelgemeenten.			

• Op	het	vlak	van	beschikbaarheid	en	betaalbaarheid	conformeert	de	gemeente	zich	aan	de	regionale	
uitgangspunten	en	geeft	hier	invulling	aan	in	haar	prestatieafspraken	met	de	woningcorporaties.	Ook	
zet	de	gemeente	in	op	het	bestrijden	van	scheefwonen	en	het	behouden	van	het	Vestia	bezit.		

Projectoverzicht	

• Onderstaand	een	overzicht	van	de	geplande	nieuwbouwprojecten	waarbinnen	sociale	woningen	
zijn	gepland.	Projecten	zijn	alleen	opgenomen	als	de	locatie	en	(een	indicatie	van)	het	aantal	te	
realiseren	sociale	woningen	reeds	bekend	is.		

	
Naam	project	 Aantallen		
Stationstuin	 23	
Spring	 57	
Botter	 35	
Nog	niet	ingerekende	of	vastgestelde	locaties	
(o.a.	Vrouwenpolder,	Borgstede,	verdichting	
bij	herstructurering)	

1604	

Totaal		 275	

Opgave	versus	bod	

Als	het	bod	van	de	gemeente	wordt	afgezet	tegen	de	geschetste	scenario’s	uit	de	ABF-
rapportage,	dan	ontstaat	het	volgende	beeld:		
	

																																																								
3		 In	de	rekensom	gaan	we	uit	van	25%	sociaal,	dus	75	woningen.	
4		 Inclusief	de	75	woningen	genoemd	in	noot	2.	



185

Opgaven	vs.	Scenario's		 Barendrecht	
	 huidig	 gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

referentie	

scenario	

gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

feitelijke	

ontwikkeli

ng	

resterende	

opgave	bij	

referentie	

scenario	

resterende	

opgave	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

corporatiebezit	DAEB	<711	 3184	

-106	 1524	

0	

520	 2150	corporatiebezit	DAEB	>711	 96	 0	

corporatiebezit	NDAEB	<711	 626	 -626	

particulier	bezit	<711	 520	 -170	 -70	 57	 -227	 -127	

goedkope	koop	<	140k	 150	 110	 300	 0	 110	 300	

sociaal	onbekend	 	 	 	 218	 -218	 -218	

Totaal	 4576	 -166	 1754	 -351	 185	 2105	

	

Oordeel	bod	en	argumentatie	bij	handelingsperspectieven	

! Barendrecht	zet	stappen	om	de	sociale	voorraad	uit	te	breiden,	maar	met	het	bod	van	de	
gemeente	Barendrecht	wordt	het	Meer	Evenwicht	scenario	nog	zeker	niet	gerealiseerd.	De	
NDAEB-portefeuille	van	Vestia	is	hiervoor	in	belangrijke	mate	bepalend,	maar	het	is	niet	de	
enige	factor;	indien	de	NDAEB-portefeuille	van	Vestia	structureel	behouden	blijft	in	het	sociale	
segment	resteert	nog	een	opgave	t.o.v.	het	meer	evenwicht	scenario	van	ruim	1.470	woningen.	
Dit	vergt	aanvullende	nieuwbouw	(bij	een	aandeel	sociaal	van	30%	vraagt	dit	een	extra	
plancapaciteit	van	ca.	4.900	woningen).	

! Het	gebied	rondom	het	station	kan	mogelijkheden	bieden	voor	het	realiseren	van	extra	
(sociale)	woningen.	Of	deze	locatie	daadwerkelijk	bebouwd	kan	gaan	worden	is	sterk	
afhankelijk	van	de	mogelijkheid	tot	herbestemming,	ontsluiting	en	de	goedkeuring	van	de	
gemeenteraad.	

! De	overkapping	van	de	A29	en/of	de	bebouwing	van	de	locatie	Zuidelijk	Randpark	kunnen	op	
langere	termijn	eventueel	tot	uitbreiding	van	het	sociale	segment	leiden,	maar	dat	is	nog	zeer	
onzeker.	De	gemeente	gaat	met	de	gemeente	Rotterdam	in	gesprek	over	de	mogelijkheden	in	
het	Zuidelijk	Randpark.	

! Met	Patrimomium	en	Havensteder	is	in	de	prestatieafspraken	afgesproken	dat	zij	geen	
woningen	meer	verkopen	of	liberaliseren.	Ook	zal	Patrimonium	DAEB-woningen	met	een	vrije	
sector	huur	in	DAEB	terugbrengen	naar	sociale	huur.	Havensteder	heeft	aangegeven	dit	t.a.v.	
de	beschikbaarheid	opnieuw	te	blijven	bekijken.	Het	is	nog	onduidelijk	of,	dan	wel	in	welke	
mate	dit	een	rol	in	bovenstaande	cijfers	kan	spelen.	

! De	gemeente	acht	het	toevoegen	van	goedkope	koop	niet	realistisch	en	niet	
toekomstbestendig.	Gevolg	is	dat	de	prognose	van	ABF	(toevoeging	van	300	goedkope	koop	<	
140.000	bij	Meer	Evenwicht)	niet	wordt	overgenomen.	Deze	300	blijft	dus	onderdeel	van	de	
(resterende)	opgave.	Aan	de	particuliere	huur	<	711	worden	57	woningen	toegevoegd,	terwijl	
de	prognose	van	ABF	(bij	Meer	Evenwicht)	-70	is.	Het	verschil	–	127	woningen	–	wordt	aan	de	
opgave	toegevoegd.	

! Als	belangrijke	belemmering	wordt	gewezen	op	de	afwezigheid	van	financiële	middelen,	de	
omvang	van	het	financiële	tekort	is	onbekend.	Het	gebrek	aan	geschikte	locaties	is	de	
belangrijkste	belemmering.		
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RIDDERKERK

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 
T.a.v. de heer J.W. Mijnans, voorzitter 
Postbus 25 
3200 AA Spijkenisse

Uw brief van: 16 juli 2018 Ons kenmerk: 1351119
Uw kenmerk: Contact: Mw. A. Blankendaal
Bijlage n): Doorkiesnummer: +31180451623

E-mailadres: a.blankendaal@bar-organisatie.nl
Datum: VERZONDEN ?1 SEP

Betreft: Woningbod gemeente Ridderkerk

Geachte heer Mijnans,

Met uw brief van 16 juli 2018 heeft u ons geïnformeerd over het vervolg van het traject om tot nieuwe 
woningmarktafspraken in de regio Rotterdam te komen. U heeft ons uitgenodigd om een formeel bod uit 
te brengen op de regionale doelstellingen en roept ons op om allemaal ons steentje bij te dragen om te 
zorgen dat er de komende jaren in de regio voldoende woningen zijn in alle prijssegmenten.

Voordat we op het bod van de gemeente Ridderkerk ingaan, willen we aandacht vragen voor de context 
van de regio en die van Ridderkerk. Daarna volgt conform de gemaakte afspraken het bod van de 
gemeente Ridderkerk. Ons bod hebben wij besproken met woningcorporatie Woonvisie.

1  Context
De gemeente Ridderkerk draagt al decennialang bij aan de vraag naar sociale woningen in de regio.
Eind 2017 was het percentage sociale woningen ongeveer 47% van de totale woningvoorraad en jaarlijks 
wordt zo’n 48% van de sociale woningen toegewezen aan personen van buiten Ridderkerk.
Wij delen met u de zorg voor voldoende woningen  in alle prijssegmenten) en over een betere spreiding 
van de sociale voorraad. Tegelijk is dat echter slechts één aspect van integraal omgevingsbeleid. Om ook 
andere aspecten, die wat ons betreft van minstens even grote waarde zijn te blijven onderkennen, 
hebben wij hieronder een aantal inhoudelijke kanttekeningen geplaatst bij het traject richting nieuwe 
woningmarktafspraken.

1.1 Context Regio
Wij blijven de context van de regio als geheel en de bijdrage van iedere individuele gemeente daaraan 
missen. Het is naar ons idee een gemiste kans, dat in opmaat naar nieuwe woningmarktafspraken in het 
Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam  SvWrR) vooral over aantallen sociale voorraad wordt 
gesproken, waarbij een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad uitgangspunt is.

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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Dit zonder te bezien wat dit doet met de aantrekkelijkheid van de regio Rotterdam in z’n geheel en met de 
eigenheid, aantrekkelijkheid en draagkracht van afzonderlijke gemeenten. Bij andere bestuurlijke tafels in 
de regio wordt juist over de samenhang tussen beleidsterreinen gesproken. Zo wordt ook over 
voorwaarden gesproken, waaronder bepaalde ontwikkelingen wel of niet kunnen plaatsvinden. Dit om te 
voorkomen dat de ene ontwikkeling andere  gezamenlijk gestelde) doelen in gevaar brengt. We hebben 
het dan bijvoorbeeld over de regionale ambities op het gebied van duurzaamheid, groen en recreatie, en 
vestigingsklimaat voor bedrijven, een onderwerp dat regelmatig op de agenda van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag  MRDH) staat.

Het gaat ook over leefbaarheid voor alle inwoners van de regio. De onderwerpen verstedelijking, 
mobiliteit en duurzaamheid worden tot op heden niet integraal betrokken bij de nieuw te maken 
woningmarktafspraken. Ook de vraag naar uitbreiding van de voorraad met niet-sociale woningen in 
koop- en huursector, die vele malen groter is dan die in de sociale sector was tot voor kort niet of 
nauwelijks geagendeerd. De kwaliteit waaraan nieuwe sociale huurwoningen moeten voldoen, in relatie 
tot betaalbaarheid, is tot op heden niet in beeld gebracht.

Wij kunnen ons overigens voorstellen, dat de provincie wellicht bereid is met ons over de regiogrenzen 
heen te kijken voor het toevoegen van woningen in alle prijssegmenten in een naburige regio. Dit voor het 
geval we moeten constateren dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de Regio Rotterdam te zeer 
onder druk komt te staan door voortgaande verstedelijking.

1.2 Context Ridderkerk
De gemeente Ridderkerk zet in op het herstructureren van de bestaande woningvoorraad en het 
transformeren van  geïsoleerd liggende) kleinere bedrijfslocaties/bedrijven naar wonen, waarbij wordt 
verdicht binnen het bestaand stedelijk gebied. De druk op de omliggende groene gebieden is groot. Deze 
zijn echter essentieel om een aantrekkelijk woonmilieu te bieden voor de inwoners van de regio en 
Ridderkerk. De groengebieden hebben een grote recreatieve waarde en dragen in positieve zin bij aan 
het vestigingsklimaat in de regio. Bovendien spelen deze gebieden een belangrijke rol in de 
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ontwikkellocaties buiten het 
bestaand stedelijk gebied zijn daarom voor ons geen realistisch handelingsperspectief.

Hieronder worden de belangrijkste beleidsdocumenten kort toegelicht die de context van Ridderkerk 
verder beschrijven.

Omgevingsvisie Ridderkerk 2035
In 2017 is de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 vastgesteld. De omgevingsvisie geeft richting aan 
ontwikkelingen in Ridderkerk voor de langere termijn. De kernwaarden en identiteit van Ridderkerk 
dienen behouden te worden en versterkt waar mogelijk. De inzet van de gemeente Ridderkerk is kort 
samengevat: behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Prestatieafspraken Woon visie
Met Woonvisie zijn prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2016 tot 2020. Deze afspraken zijn 
gemaakt vanuit een gezamenlijk belang bij een gezonde en evenwichtige woningmarkt in Ridderkerk. Er 
is bewust gekozen om afspraken voor meerdere jaren te maken, waarbij de afspraken jaarlijks worden 
geëvalueerd en gemonitord.
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Visie Ruimte en Mobiliteit
De Provincie Zuid-Holland heeft inmiddels al weer jaren geleden in de Visie Ruimte en Mobiliteit een 
ruimtelijke claim gelegd voor een tramtracé door de gemeente Ridderkerk. De ruimtelijke claim staat 
ontwikkeling van woningbouw op verschillende locaties echter wel in de weg. Waaronder een reeds 
aanbesteed project met 119 gasloze woningen. Het opheffen van de ruimtelijke claim is dan ook nodig 
voor het realiseren van onze ambities en een deel van het navolgende bod.

Interbestuurlijk Programma (IBP)
Overheden hebben in het hoofdstuk ‘Toekomstbestendig Wonen’ uit het IBP een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid geformuleerd: er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, op de juiste locatie 
en passend bij de financiële mogelijkheden en wensen van bewoners, waarbij er aandacht is voor 
betaalbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Daarbij zou meer nadruk gelegd moeten worden op 
binnenstedelijke herstructurering.

De opgaven op de woningmarkt hangen bovendien samen met de keuzes met betrekking tot het 
mobiliteitssysteem. In het IBP wordt dit uitgangspunt vastgelegd. Er worden afspraken gemaakt over hoe 
de op te lossen woningbehoefte en de toekomstige mobiliteitsvraag in samenhang kunnen worden 
opgelost. De koppeling tussen mobiliteit en woningbouw is een belangrijk onderwerp in de Nationale 
Omgevingsvisie  NOVI). In het SvWrR is mobiliteit echter geen onderwerp van gesprek en wordt tot op 
heden vooral gesproken over aantallen sociale woningen die gerealiseerd moeten worden, waarbij een 
meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad uitgangspunt is. Onze ambities met betrekking tot 
binnenstedelijke herstructurering en woningbouw enerzijds en hoogwaardig openbaar busvervoer 
anderzijds, zijn twee belangrijke samenhangende pijlers uit onze Omgevingsvisie om de kwaliteit en de 
leefbaarheid in Ridderkerk te bevorderen.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de cijfers van de woningvoorraad van Ridderkerk in 2017 en de 
woningbouwopgave volgens het Referentiescenario en het Meer Evenwichtscenario. In hoofdstuk 3 wordt 
ingegaan op de handelingsperspectieven uit het onderzoeksrapport van RIGO en nieuwe 
handelingsperspectieven. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoeveel woningen totaal en sociaal de 
gemeente Ridderkerk in de toekomst kan ontwikkelen. Vervolgens wordt geconcludeerd welke bijdrage 
de gemeente Ridderkerk kan leveren aan het realiseren van meer evenwicht in de sociale voorraad in de 
regio. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 en 6 toegelicht op welke wijze de gemeente Ridderkerk uitvoering 
geeft aan de richtinggevende uitspraken van de Regiotafel over betaalbaarheid en beschikbaarheid.

2  Woningbouwopgave Ridderkerk
Uit het onderzoeksrapport van ABF blijkt dat de gemeente Ridderkerk in 2030 in het Meer 
Evenwichtscenario  zie tabel 1):

• Voldoende sociale voorraad heeft  20).
• Een tekort heeft aan particuliere huurwoningen > € 710,68 en koopwoningen > € 140.000,- van in 

totaal 1170 woningen.

Koningsplein 1 
Postbus 271
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Tabel 1: Woningvoorraad gemeente Ridderkerk

2017
Referentie
scenario 2030

Tekort/
overschot

Meer Evenwicht
scenario 2030

Tekort/
overschot

Sociale voorraad 10280 9860 420 10260 20
Nietsociale voorraad 10510 12080 -1570 11680 -1170
Totaal 20790 21940 -1150 21940 -1150
Bron: ABF Research, Naar een meer evenwichtige regio Rotterdam, 18 mei 2018, p.66-68

ABF heeft geen onderscheid gemaakt tussen DAEB en niet-DAEB voorraad. DAEB-voorraad > € 710,68 
behoort tot de sociale voorraad, maar is door ABF niet apart inzichtelijk gemaakt. Volgens RIGO zijn dit 
450 woningen in 2017  RIGO-rapport, p. 65, tabel 4-46). In werkelijkheid is de sociale voorraad dus groter 
en de niet-sociale voorraad kleiner dan in dit overzicht.

In de prestatieafspraken 2016-2020 is met Woonvisie afgesproken dat zij hun sociale voorraad 
verminderen. Volgens de Prognose-informatie  dPi) voor 2022 neemt de sociale voorraad van Woonvisie 
 DAEB < € 710,68, DAEB > € 710,68 en niet-DAEB < € 710,68) met ongeveer 600 woningen af.
Met de sociale voorraad van niet-Maaskoepel corporaties erbij opgeteld en aftrek van onzelfstandige 
woningen is het tekort aan sociale voorraad een kleine 450 woningen in 2022  RIGO-rapport, p. 65-66, 
tabel 4-46/4-48). Echter, heeft ABF de DAEB-voorraad > € 710,68 van 450 woningen niet apart 
inzichtelijk gemaakt als sociale voorraad.

Enerzijds mogen we dus 450 DAEB-woningen > € 710,68 bij de sociale voorraad optellen, anderzijds 
moeten we daar 450 corporatiewoningen vanaf trekken, waardoor er per saldo een klein overschot aan 
sociale woningen blijft. De gemeente Ridderkerk voldoet hiermee aan het Meer Evenwichtscenario.

3  Handelingsperspectieven
RIGO heeft in haar rapport verschillende handelingsperspectieven genoemd die gericht zijn op het 
vergroten van de sociale corporatievoorraad. Hieronder geven wij aan welke handelingsperspectieven wij 
wel en niet inzetten. Daarnaast zijn er ook nieuwe handelingsperspectieven genoemd. Beiden in relatie 
met het kleine overschot aan sociale voorraad.

3.1 Handelingsperspectieven RIGO
1. Omzetten van sloop naar renovatie: wel inzetten

• Voorafgaand aan een sloopbesluit wordt al afgewogen of renovatie  bedrijfsmatig) mogelijk is.
We gaan hier uitdrukkelijker met Woonvisie naar kijken.

2. Meer sociale huur bij herstructurering: niet inzetten
• Met dit handelingsperspectief is weinig winst te behalen. Het grootste deel bij herstructurering is 

al sociale huur. Om een kwaliteitsslag te maken in de wijken alsmede een bijdrage te leveren aan 
de behoefte aan kwalitatief goede woningen in het middensegment is het van belang ook een 
klein deel van de woningen in de niet-DAEB voorraad te realiseren.

3. Sociale huur binnenstedelijke locatie (Het Zand): niet inzetten
• Het Zand biedt geen ruimte meer. Gelet op de totale verhoudingen in de woningvoorraad en de 

woningvraag is deze laatste ruimte op gemeentegrond gebruikt voor het bouwen van niet-sociale 
woningen in verschillende prijssegmenten. Hier is volgens ABF ook behoefte aan. Bovendien is 
de planvorming, grondexploitatie en het bouwrijp maken afgerond.
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4. Omzetten van niet-DAEB in DAEB: niet inzetten
• Woonvisie heeft aangegeven dat hun huidige scheidingsvoorstel voor de DAEB en niet-DAEB 

voorraad een intensief en langdurig proces was, waarbij verschillende zaken goed zijn 
afgewogen.

5. Niet DAEB betaalbaar houden: wel inzetten
• Met Woonvisie blijven wij de betaalbaarheid goed monitoren. Woonvisie heeft aangegeven dat 

hier lastig op te sturen is, omdat de huurprijs van een huurwoning pas aangepast kan worden als 
deze vrijkomt. Voor verdere toelichting, zie hoofdstuk 5.

6. Nieuwe uitleg
• Polders genoemd in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Ridderkerk’ bij Bolnes: niet inzetten

Gaat ten koste van de leefbaarheid in Ridderkerk.
Overlast van geluid en fijnstof van de aangrenzende rijkswegen
Geïsoleerde ligging.

• De Oude Molen: niet inzetten
Gaat ten koste van de leefbaarheid in Ridderkerk.
Overlast van geluid en fijnstof van de aangrenzende rijkswegen.
Geïsoleerde ligging.
Doet afbreuk aan ontwikkeling van de Hollandse Baan als aantrekkelijke fietsroute.
Doet afbreuk aan ingezette natuurontwikkeling Crezéepolder.
Doet verder afbreuk aan cultuurhistorie van Ridderkerk.

• Heroverweging bestemming bedrijvenlocatie Nieuw Reijerwaard: niet inzetten
Het betreft de uitvoering van een onherroepelijk inpassingsplan van de provincie.
De uitvoering is in volle gang.

7. Locaties langs het water: wel inzetten
• Dit zijn financieel lastige locaties omdat de grond door zware industrie vervuild is. Daardoor zijn 

deze locaties niet geschikt voor sociale woningbouw, tenzij er veel geld bij wordt gelegd. De 
verkeersontsluiting en externe veiligheid van de rivier zijn belangrijke aandachtspunten. Verder 
heeft de Provincie Zuid-Holland aangegeven dat in dit gebied ook watergebonden bedrijvigheid 
gewenst is. Eventuele ontwikkeling is waarschijnlijk pas mogelijk na 2030. Daarbij is de 
gemeente Ridderkerk afhankelijk van grondeigenaren en initiatieven van marktpartijen.

3.2 Nieuwe handelinqsperspectieven
8. Temporiseren afname sociale voorraad

In de prestatieafspraken 2016-2020 is met Woonvisie afgesproken dat zij hun sociale voorraad 
verminderen. Volgens de dPi prognose voor 2022 neemt de sociale corporatievoorraad  DAEB < € 
710,68, DAEB > € 710,68 en niet-DAEB < € 710,68) met een kleine 450 woningen af, waardoor een 
tekort aan sociale voorraad dreigt te ontstaan. Echter heeft ABF de DAEB-voorraad > € 710,68 van 
450 woningen niet apart inzichtelijk gemaakt als sociale voorraad. Per saldo blijft er een klein 
overschot aan sociale woningen. Vooralsnog worden de huidige prestatieafspraken met Woonvisie 
voortgezet. Samen met Woonvisie blijven we de sociale voorraad jaarlijks goed monitoren.

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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9. Nieuwe prestatieafspraken Woonvisie
In 2020 worden met Woonvisie nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om in 
goed overleg desgewenst de kaders bij te stellen. Dit gaat bijvoorbeeld over verkopen, liberaliseren, 
behouden en toevoegen van sociale voorraad. Ook kan dan als onderdeel van toevoegen besproken 
worden of op enkele binnenstedelijke herontwikkelingslocaties van derden voor een deel sociale 
huurwoningen te realiseren zijn  bijvoorbeeld herontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en 
 detailhandels-)bedrijven).

4. Niet-sociale en sociale voorraad tot 2030

4.1 Niet-sociale voorraad
De gemeente Ridderkerk heeft volgens het onderzoeksrapport van ABF in het Meer Evenwichtscenario 
tot 2030 een tekort aan niet-sociale voorraad  particuliere huurwoningen > € 710,68 en koopwoningen > € 
140.000,-) van in totaal 1170 woningen. Bij dit tekort moeten nog 340 woningen uit de DAEB-voorraad > 
710,68  prognose voor 2022) opgeteld worden, omdat deze woningen tot de sociale voorraad behoren. 
Het tekort is dan in totaal 1510 vrije sector woningen.

In de planmonitor  bijgewerkt tot 1 april 2018) zijn 770 nieuwe vrije sector woningen opgenomen. Voor 
ongeveer de helft van het toekomstige tekort aan vrije sector woningen zijn dus al plannen in 
ontwikkeling.

Naast de ontwikkellocaties uit de planmonitor heeft de gemeente Ridderkerk onderzoek gedaan naar 
nieuwe potentiële ontwikkellocaties voor vrije sector woningen. Op verschillende kleine locaties kunnen 
ongeveer 100 woningen gerealiseerd worden. Op een paar grote locaties kunnen wellicht nog ongeveer 
500 a 700 woningen gerealiseerd worden. Deze potentiële ontwikkellocaties zijn echter niet in eigendom 
van de gemeente Ridderkerk. Mogelijke ontwikkeling hangt dus mede af van wat grondeigenaren en 
marktpartijen doen.

4.2 Sociale voorraad en Meer Evenwicht
De gemeente Ridderkerk heeft volgens het onderzoeksrapport van ABF in het Meer Evenwichtscenario 
tot 2030 voldoende sociale voorraad. De afname van de sociale corporatievoorraad wordt opgeheven 
door de niet meegerekende DAEB-voorraad > € 710,68. Per saldo blijft er een klein overschot aan 
sociale voorraad. Daarmee voldoet de gemeente Ridderkerk aan het Meer Evenwichtscenario en blijft 
hier ook aan voldoen.

5  Betaalbaarheid
De Regiotafel heeft de richtinggevende uitspraak gedaan dat het SvWrR gemeentelijk een sociale 
huurvoorraad nastreeft die voor ten minste 70% bestaat uit woningen met een huurprijs tot de bovenste 
aftoppingsgrens  < € 635,-).

Strikt genomen moet dit zijn de sociale corporatievoorraad in plaats van de  totale) sociale huurvoorraad. 
Alleen met de corporaties kunnen gemeenten hier afspraken over maken. Wij zijn uitgegaan van de 
corporatievoorraad.
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Volgens de monitor 2017 van Woonvisie bedraagt het percentage betaalbare woningen 72%  per 31 
december 2017). Daarbij komen nog ruim 300 betaalbare woningen van de kleine corporaties  niet 
aangesloten bij Maaskoepel) en Vestia, waardoor dit percentage stijgt naar 73%. De gemeente 
Ridderkerk voldoet dus aan de richtinggevende uitspraak van de Regiotafel.

In de prestatieafspraken met Woonvisie voor 2016-2020 is afgesproken dat minimaal 50% van het 
woningbezit een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen houdt. Wij hebben met het oog op nieuw te maken 
regionale woningmarktafspraken met Woonvisie afgesproken dat percentage te verhogen.

6  Beschikbaarheid
De Regiotafel heeft de richtinggevende uitspraak gedaan dat het SvWrR gemeentelijk 75% van de 
vrijgekomen woningen toewijst aan de primaire doelgroep.

Strikt genomen moet dit zijn vrijgekomen huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. 
Omdat de definitie niet helder genoeg is veroorzaakt dit verwarring met de percentages.

Uit het jaarverslag en rapportage woonruimtebemiddeling van Woonvisie blijkt dat zij 99% van de 
woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen hebben toegewezen aan huishoudens uit de 
primaire doelgroep. In de Woningwet 2015 is dit percentage vastgesteld op 95%. Woonvisie voldoet dus 
aan deze wettelijke eis en de richtinggevende uitspraak van de Regiotafel.

7. Tot slot
De tabellen uit het format voor het bod vullen wij nog in en zenden wij u na.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend bod te hebben gedaan.

Hoogachtend,

Koningsplein 1
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
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Algemeen	uitgangspunt	

Het	sociale	segment	is	–	in	tegenstelling	tot	de	RIGO-rapportage	in	het	voorjaar	van	2018	–	door	de	
projectgroep	(van	gemeenten	en	corporaties)	gedefinieerd	als	de	DAEB	voorraad	(<711;	gegevens	
ABF)	plus	DAEB	>	711	(gegevens	dPi)	plus	de	NDAEB-voorraad	<711	(gegevens	ABF),	de	particuliere	
huurvoorraad	<	711	(ABF)	en	de	koopvoorraad	<	140.000	(ABF).	
Dit	leidt	tot	opgaven	ten	aanzien	van	de	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	die	hier	en	daar	
afwijken	van	de	aanvankelijk	geformuleerde	opgaven.	

Huidige	voorraad	

De	Maaskoepel	corporaties	die	bezit	hebben	in	de	gemeente	Ridderkerk	zijn:	Vestia	en	Woonvisie.	De	
niet-Maaskoepel	corporaties	die	actief	zijn	in	Ridderkerk	zijn:	Vereniging	tot	Verbetering	der	
Volkshuisvesting	Rijsoord,	Vereniging	tot	Verbetering	der	Volkshuisvesting	Vooruitgang,	
Woningbouwvereniging	Bolnes	en	Woningbouwvereniging	Samenwerking	Slikkerveer.	Woonvisie	heeft	
veruit	het	meeste	bezit	heeft	in	Ridderkerk.		

Volgens	cijfers	van	ABF	(februari	2018),	aangevuld	met	dPi	2018	cijfers	(begrotingscijfers	corporaties)	
omvat	de	sociale	voorraad	in	Ridderkerk	de	volgende	aantallen	woningen:	

	 Voorraadgegevens	20171	 Ridderkerk	
	 A:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	projectgroep	 10728	

	 B:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	ABF	 10280	

	 Totale	voorraad	2017	 20790	
	 %	A	van	totale	voorraad	2017		 52%	

ABF-cijfers	 corporatie	voorraad	<710	 7130	
	 particuliere	huur	<	710	 1330	

	 koop	<	140k	 1820	

RIGO-cijfers	 DAEB	>710	 448	

De	gewenste	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	

gewenste	ontwikkeling	2018-2030	 Ridderkerk	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	referentiescenario	 -238	

particuliere	huur	<	711	in	referentiescenario	 -440	

koop	<	140k	in	referentiescenario	 -190	

sociale	voorraad	totaal	in	referentiescenario	 -868	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 92	

particuliere	huur	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 -420	

koop	<	140k	in	meer	evenwicht	scenario	 -140	

sociale	voorraad	totaal	in	meer	evenwicht	scenario	 -468	

																																																								
1		 Er	zit	verschil	tussen	de	cijfers	van	ABF	en	de	dPi	cijfers.	De	dPi	cijfers	geven	78	sociale	woningen	meer	aan	dan	

ABF.	Deze	zijn	niet	meegerekend	in	de	voorraadgegevens.	
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Verwachte	ontwikkeling	op	basis	van	de	bieding	

Totale	voorraad	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 Ridderkerk	

Totale	voorraad	2017	 20790	
totale	voorraad	2030	 21620	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 830	

Sociale	voorraad	

Feitelijke	ontwikkeling2	 Waarschijnlijk	 Onzeker	 Totaal	

Corporatie-huur	DAEB	<710		 -191	 0	 -191	
DAEB	>710		 -111	 0	 -111	

N-DAEB	<	710		 -297	 0	 -297	

Particuliere	huur	<710		 0	 0	 0	
Sociale	koop	<140k		 0	 0	 0	

Sociaal	onbekend	 0	 0	 0	
Totaal	 -599	 0	 -599	

Risico-segmenten	in	de	sociale	voorraad	

Risicosegmenten3	 Ridderkerk	
particuliere	voorraad	<	711	2017	(ABF)	 1330	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 -420	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	
Verschil	 420	
goedkope	koop	<	140.000	2017	(ABF)	 1820	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 -140	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	
Verschil	 140	
NDAEB	<	711	2017	(dPi)	 576	
ontwikkeling	NDAEB	<	711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	

																																																								
2		 In	de	tabel	over	de	ontwikkeling	van	de	sociale	voorraad	in	Ridderkerk	is	de	afname	gebaseerd	op	dPi	cijfers	

van	corporaties	en	niet	op	de	eigen	handelingsperspectieven	van	de	gemeente.	Deze	dPi	cijfers	voorspellen	een	

afname	van	de	corporatievoorraad	met	302	woningen	en	de	niet-DAEB-voorraad	met	297	woningen.		
3		 De	gemeente	gaat	er	vanuit	dat	de	aantallen	woningen	binnen	het	particuliere	huursegment	en	het	goedkope	

koopsegment	gelijk	zullen	blijven.	De	gemeente	benoemt	geen	handelingsperspectieven	voor	deze	segmenten.			
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Toelichting	(aangescherpte)	bieding	gemeente	

• De	gemeente	vindt	het	een	gemiste	kans	dat	vooral	over	de	omvang	van	de	sociale	voorraad	wordt	
gesproken,	waarbij	een	meer	evenwichtige	spreiding	van	de	sociale	voorraad	het	uitgangspunt	is.	
Dit	zonder	te	bezien	wat	dit	doet	met	de	aantrekkelijkheid	van	de	regio	Rotterdam	in	z’n	geheel	en	
met	de	eigenheid,	aantrekkelijkheid	en	draagkracht	van	afzonderlijke	gemeenten.	Bij	andere	
bestuurlijke	tafels	in	de	regio	wordt	juist	over	de	samenhang	tussen	beleidsterreinen	gesproken.	Zo	
wordt	ook	over	voorwaarden	waaronder	bepaalde	ontwikkelingen	wel	of	niet	kunnen	plaatsvinden.	
Dit	om	te	voorkomen	dat	de	ene	ontwikkeling	andere	(gezamenlijk	gestelde)	doelen	in	gevaar	
brengt.	Het	gaat	dan	bijvoorbeeld	over	de	regionale	ambities	op	het	gebied	van	duurzaamheid,	
leefbaarheid,	groen	en	recreatie,	en	vestigingsklimaat	voor	bedrijven.	De	onderwerpen	
verstedelijking,	mobiliteit	en	duurzaamheid	worden	tot	op	heden	niet	integraal	betrokken	bij	de	
nieuw	te	maken	woningmarktafspraken.	

• Wellicht	is	de	provincie	bereid	met	de	gemeenten	bereid	om	over	de	regiogrenzen	heen	te	kijken	
voor	het	toevoegen	van	woningen	in	alle	prijssegmenten	in	een	naburige	regio.	

• Netto	voorraadontwikkeling	op	basis	van	het	aantal	woningen:	+	650	t/m	2024	/	+	830	t/m	2029.		
• Potentiële	grote	en	kleine	ontwikkellocaties	kunnen	nog	leiden	tot	een	uitbreiding	van	de	totale	

woningvoorraad	van	600-800	woningen	(indicatief).	Deze	potentiele	ontwikkellocaties	zijn	echter	
niet	in	eigendom	van	de	gemeente	Ridderkerk.	Mogelijke	ontwikkeling	hangt	dus	mede	af	van	wat	
grondeigenaren	en	marktpartijen	doen	en	is	waarschijnlijk	pas	mogelijk	na	2030.	Locaties	langs	het	
water	zijn	financieel	lastig,	omdat	de	grond	door	zware	industrie	vervuild	is.	Daardoor	zijn	deze	
locaties	niet	geschikt	voor	sociale	woningbouw,	tenzij	er	veel	geld	bij	wordt	gelegd.	De	
verkeersontsluiting	en	externe	veiligheid	van	de	rivier	zijn	belangrijke	aandachtspunten.	Verder	
heeft	de	provincie	Zuid-Holland	aangegeven	dat	in	dit	gebied	ook	watergebonden	bedrijvigheid	
gewenst	is.	

• Voor	het	uitbreiden	van	de	sociale	voorraad	zet	de	gemeente	in	op	het	omzetten	van	sloop	naar	
renovatie:	voorafgaand	aan	een	sloopbesluit	wordt	al	afgewogen	of	renovatie	(bedrijfsmatig)	
mogelijk	is.	De	gemeente	gaat	hier	uitdrukkelijker	met	Woonvisie	naar	kijken.		

• Extra	sociale	voorraad	creëren	is	denkbaar	wanneer	de	in	de	Prestatieafspraken	overeengekomen	
afname	van	de	sociale	voorraad	wordt	getemporiseerd.	Vooralsnog	worden	de	huidige	
prestatieafspraken	met	Woonvisie	voortgezet.	Nieuwe	prestatieafspraken	worden	in	2020	gemaakt.	

	
De	volgende	handelingsperspectieven	zet	de	gemeente	niet	in:	

• Meer	sociale	huur	bij	herstructurering:	met	dit	handelingsperspectief	is	weinig	winst	te	behalen.	
Het	grootste	deel	bij	herstructurering	is	al	sociale	huur.	Om	een	kwaliteitsslag	te	maken	in	de	
wijken	alsmede	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	behoefte	aan	kwalitatief	goede	woningen	in	het	
middensegment	is	het	van	belang	ook	een	klein	deel	van	de	woningen	in	de	niet-DAEB	voorraad	te	
realiseren.	

• Sociale	huur	binnenstedelijke	locatie	Het	Zand:	Het	Zand	biedt	geen	ruimte	meer.	Gelet	op	de	
totale	verhoudingen	in	de	woningvoorraad	en	de	woningvraag	is	deze	laatste	ruimte	op	
gemeentegrond	gebruikt	voor	het	bouwen	van	niet-sociale	woningen	in	verschillende	
prijssegmenten.	Bovendien	is	de	planvorming,	grondexploitatie	en	het	bouwrijp	maken	afgerond.	

• Omzetten	van	niet-DAEB	in	DAEB:	Woonvisie	heeft	aangegeven	dat	hun	huidige	scheidingsvoorstel	
voor	de	DAEB	en	niet-DAEB	voorraad	een	intensief	en	langdurig	proces	was,	waarbij	verschillende	
zaken	goed	zijn	afgewogen.		

• Nieuwe	uitleg:	Ontwikkellocaties	bebouwen	buiten	het	bestaand	stedelijk	gebied	zijn	voor	de	
gemeente	geen	realistisch	handelingsperspectief.	De	groengebieden	hebben	een	grote	recreatieve	
waarde	en	dragen	in	positieve	zin	bij	aan	het	vestigingsklimaat	in	de	regio.	Bovendien	spelen	deze	
gebieden	een	belangrijke	rol	in	de	doelstellingen	op	het	gebied	van	duurzaamheid	en	
klimaatadaptatie.	
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o Polders	genoemd	in	het	bestemmingsplan	‘Buitengebied	Ridderkerk’	bij	Bolnes	zou	ten	koste	
gaan	van	de	leefbaarheid	in	Ridderkerk,	de	locatie	heeft	een	geïsoleerde	ligging	en	bewoners	
zouden	overlast	gaan	ondervinden	van	geluid	en	fijnstof	van	de	aangrenzende	rijkswegen.	

o De	Oude	Molen	bebouwen	zou	ten	koste	gaan	van	de	leefbaarheid	in	Ridderkerk,	doet	afbreuk	
aan	ontwikkeling	van	de	Hollandse	Baan	als	aantrekkelijke	fietsroute,	de	ingezette	
natuurontwikkeling	Crezéepolder	en	cultuurhistorie	van	Ridderkerk.	Ook	deze	locatie	heeft	
een	geïsoleerde	ligging	en	bewoners	zouden	overlast	gaan	ondervinden	van	geluid	en	fijnstof	
van	de	aangrenzende	rijkswegen.	

o Heroverweging	bestemming	bedrijvenlocatie	Nieuw	Reijerwaard:	niet	in	te	zetten	voor	
woningbouw.	Het	betreft	de	uitvoering	van	een	onherroepelijk	inpassingsplan	van	de	
provincie	en	de	uitvoering	is	in	volle	gang.	

	
• Op	het	vlak	van	betaalbaarheid	is	in	de	prestatieafspraken	met	Woonvisie	voor	2016-2020	is	

afgesproken	dat	minimaal	50%	van	het	woningbezit	een	huurprijs	onder	de	aftoppingsgrenzen	
houdt.	De	gemeente	heeft	met	het	oog	op	nieuw	te	maken	regionale	woningmarktafspraken	met	
Woonvisie	afgesproken	dat	percentage	te	verhogen.	De	gemeente	Ridderkerk	voldeed	met	een	
percentage	betaalbare	woningen	van	73%	in	2017	aan	de	regionale	doelstelling	van	70%.	

• Met	een	percentage	beschikbare	woningen	van	ruim	71%	in	de	eerste	helft	van	2018	is	de	
gemeente	Ridderkerk	dichtbij	de	regionale	doelstelling	van	75%.	Het	streven	van	de	gemeente	
Ridderkerk	is	om	met	Woonvisie	de	regionale	doelstellingen	voor	beschikbaarheid	te	bereiken	en	
daarover	zo	nodig	nieuwe	afspraken	vast	te	leggen	in	nieuwe	prestatieafspraken	vanaf	2020.		

	

Projectoverzicht	

• De	gemeente	Ridderkerk	heeft	in	de	bieding	geen	projecten	genoemd	waarmee	de	sociale	voorraad	
vergroot	of	verkleind	wordt.			

	

Opgave	versus	bod	

Als	het	bod	van	de	gemeente	wordt	afgezet	tegen	de	geschetste	scenario’s	uit	de	ABF-
rapportage,	dan	ontstaat	het	volgende	beeld:		
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Opgaven	vs.	Scenario's		 	
	 huidig	 gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

referentie	

scenario	

gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

feitelijke	

ontwikkeli

ng	

resterende	

opgave	bij	

referentie	

scenario	

resterende	

opgave	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

corporatiebezit	DAEB	<711	 6554	
-238	 92	

-191	
361	 691	corporatiebezit	DAEB	>711	 448	 -111	

corporatiebezit	NDAEB	<711	 576	 -297	
particulier	bezit	<711	 1330	 -440	 -420	 0	 -440	 -420	
goedkope	koop	<	140k	 1820	 -190	 -140	 0	 -190	 -140	
sociaal	onbekend	 	 	 	 0	 0	 0	
Totaal	 10728	 -868	 -468	 -599	 -269	 131	

	

Oordeel	bod	en	argumentatie	bij	handelingsperspectieven	

! Volgens	de	dPi	cijfers	zou	de	corporatievoorraad	tot	2029	afnemen	met	bijna	600	woningen.	De	
gewenste	ontwikkeling	van	de	corporatievoorraad	bij	het	Meer	Evenwicht	scenario	is	een	
toename	van	92	woningen.		

! Binnen	het	Meer	Evenwicht	scenario	zou	de	particuliere	huur	en	goedkope	koop	volgens	de	
prognose	van	ABF	wel	afnemen.	De	gemeente	verwacht	dat	het	aantal	woningen	binnen	deze	
segmenten	onveranderd	blijft.	Daarmee	wordt	de	afname	van	de	corporatiehuur	in	belangrijke	
mate	in	rekensom	gecompenseerd	en	het	resterende	tekort	in	het	sociale	segment	bij	het	Meer	
Evenwicht	scenario	beperkt	tot	ca.	130	woningen.	De	gemeente	formuleert	echter	geen	
concrete	handelingsperspectieven	die	de	afname	van	de	goedkope	particuliere	huur	en	de	
goedkope	koop	doen	voorkomen,	waardoor	het	risico	bestaat	dat	de	tekorten	in	het	sociale	
segment	oplopen.	
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BIJLAGE 13: GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221

	

Algemeen	uitgangspunt	

Het	sociale	segment	is	–	in	tegenstelling	tot	de	RIGO-rapportage	in	het	voorjaar	van	2018	–	door	de	
projectgroep	(van	gemeenten	en	corporaties)	gedefinieerd	als	de	DAEB	voorraad	<711	(gegevens	ABF)	
plus	DAEB	>	711	(gegevens	dPi)	plus	de	NDAEB-voorraad	<711	(gegevens	ABF),	de	particuliere	
huurvoorraad	<	711	(ABF)	en	de	koopvoorraad	<	140.000	(ABF).	
Dit	leidt	tot	opgaven	ten	aanzien	van	de	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	die	hier	en	daar	
afwijken	van	de	aanvankelijk	geformuleerde	opgaven.	

Huidige	voorraad	

De	Maaskoepel	corporaties	die	bezit	hebben	in	de	gemeente	Krimpen	aan	den	IJssel	zijn:	QuaWonen,	
SOR,	Mooiland	en	Havensteder.	Het	overgrote	deel	van	de	corporatiewoningen	in	deze	gemeente	is	in	
bezit	van	QuaWonen	(94%).		

Volgens	cijfers	van	ABF	(februari	2018),	aangevuld	met	dPi	2018	cijfers	(begrotingscijfers	corporaties)	
omvat	de	sociale	voorraad	in	Krimpen	aan	den	IJssel	de	volgende	aantallen	woningen:	

	 Voorraadgegevens	per	1-1-2017	 Krimpen	ad	
IJssel	

	 A:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	projectgroep	 4774	

	 B:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	ABF	 4770	

	 Totale	voorraad	2017	 12350	

	 %	A	van	totale	voorraad	2017		 39%	

ABF-cijfers	 corporatie	voorraad	<711	 4180	

	 particuliere	huur	<	711	 280	

	 koop	<	140k	 310	

RIGO-cijfers	 DAEB	>711	 4	

De	gewenste	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	t.o.v.	1-1-20171	

gewenste	ontwikkeling	2017-2030	 Krimpen	ad	
IJssel	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	referentiescenario	 -194	

particuliere	huur	<	711	in	referentiescenario	 -70	

koop	<	140k	in	referentiescenario	 30	

sociale	voorraad	totaal	in	referentiescenario	 -234	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 306	

particuliere	huur	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 -40	

koop	<	140k	in	meer	evenwicht	scenario	 130	

sociale	voorraad	totaal	in	meer	evenwicht	scenario	 396	

																																																								
1		 Volgens	de	corporaties	valt	de	prognose	van	de	sociale	voorraad	positief	uit	waardoor	er	een	plus	van	110	

opgeteld	zou	mogen	worden	bij	de	sociale	voorraad.	Deze	110	woningen	zijn	in	de	tabel	niet	meegenomen.	
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Verwachte	ontwikkeling	op	basis	van	de	bieding	

Totale	voorraad	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 Krimpen	ad	
IJssel	

Totale	voorraad	2017	 12350	

totale	voorraad	2030	 12912	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 562	

Sociale	voorraad	

Feitelijke	ontwikkeling	 Waarschijnlijk	 Onzeker	 Totaal	

Corporatie-huur	DAEB	<710		 265	 40	 305	

DAEB	>710		 0	 0	 0	

N-DAEB	<	710		 0	 0	 0	

Particuliere	huur	<710		 0	 0	 0	

Sociale	koop	<140k		 0	 0	 0	

Sociaal	onbekend	 0	 0	 0	

Totaal	 265	 40	 305	

Risico-segmenten	in	de	sociale	voorraad	

Risicosegmenten	 Krimpen	ad	
IJssel	

particuliere	voorraad	<	711	2017	(ABF)	 280	

ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 -40	

ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	

Verschil	 40	

goedkope	koop	<	140.000	2017	(ABF)	 310	

ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 130	

ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	

Verschil	 -130	

NDAEB	<	711	2017	(dPi)	 9	

ontwikkeling	NDAEB	<	711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	

Toelichting	(aangescherpte)	bieding	gemeente	

• Netto	voorraadontwikkeling	totaal:	+	466	t/m	2024	/	+	562	t/m	2029.	Dit	is	meer	dan	het	ABF-
referentiescenario	dat	uitgaat	van	+400	t/m	2029.	

• In	het	reguliere	nieuwbouw-	en	sloopprogramma	van	de	gemeente	is	voorzien	in	een	netto	
toename	van	de	sociale	voorraad	van	189	woningen.	

• Waar	het	de	sociale	huurvoorraad	betreft	wordt	d.m.v.	het	(aangescherpte)	bod	nog	een	extra	
groei	voorzien	van	+116	t/m	2029	in	de	sociale	huursector.		

• 10	handelingsperspectieven	zijn	verkend	om	dichter	in	de	buurt	te	komen	van	de	opgave	in	het	
Scenario	Meer	Evenwicht	2025.		

• 1.	De	locatie	‘centrum-Zuid’	100%	sociaal	bebouwen	zou	40	woningen	opleveren,	met	het	oog	op	
de	leefbaarheid	en	de	opbouw	van	de	buurt	is	besloten	het	geldende	differentiatiebeleid	te	
handhaven.		
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• 2.	Op	de	locatie	‘centrum-zuid’	een	extra	bouwlaag	en	daarmee	16	extra	sociale	
huurappartementen	programmeren,	wordt	onderzocht	in	verdere	planvorming.		

• 3.	Een	aangrenzende	locatie	naast	‘centrum-zuid’	komt	wellicht	beschikbaar	en	is	sociaal	te	
bebouwen,	de	termijn	waarop	en	aantallen	woningen	zijn	nog	onbekend.		

• 4.	Mogelijke	ontwikkeling	locatie	‘huidig	evenemententerrein’;	staat	in	de	boeken	als	
verdienlocatie:	herprogrammering	een	mogelijkheid,	maar	locatie	vraagt	om	een	alternatieve	
locatie	voor	evenementen,	een	parkeeroplossing	en	financiering	voor	de	onrendabele	top.	Een	
financiële	bijdrage	van	provincie	of	rijk	is	dan	zeer	gewenst.			

• 5.	Programma	op	‘KOAG-locatie’	15	van	de	in	totaal	28	koopwoningen	omzetten	naar	sociale	
huurwoningen.	Mogelijkheden	worden	bezien.		

• 6.	Programma	op	‘Admiraal	de	Ruyterschool-locatie’	uitbreiden	met	sociale	huurwoningen	is	
onmogelijk.	Nu	reeds	verliesgevend	en	er	geldt	een	milieuhinder-contour.		

• 7.	Aftoppen	van	de	prijs	van	33	markthuurwoningen;	gezien	het	type	bezit	is	dit	niet	reëel.	De	
kosten	zijn	te	hoog	en	de	prijs-kwaliteit	verhouding	zoek.		

• 8.	Verkoopvijver	van	Qua	Wonen	(174	sociale	huurwoningen	en	70	markthuurwoningen)	behouden	
voor	de	sociale	sector.	86	zijn	gelegen	in	een	kwetsbare	buurt,	verkoop	is	wenselijk	voor	meer	
differentiatie.	De	overige	woningen	vormen	sterk	versnipperd	bezit.	De	70	geliberaliseerde	
huurwoningen	hebben	een	zodanig	hoge	kwaliteit	dat	ze	niet	als	(sociale)	huurwoning	behouden	
kunnen	worden.			

• 9.	De	aftrek	onzelfstandige	woningen	van	45	is	onterecht	doorgevoerd,	daar	de	voorraad	behouden	
blijft,	hiermee	neemt	de	opgave	met	45	af.		

• 10.	97	duurdere	huurwoningen	van	SOR	sociaal	maken.	Gegeven	het	verscherpt	toezicht	op	SOR	tot	
in	ieder	geval	2022	en	het	geldende	herstelplan	is	deze	mogelijkheid	er	niet.			

• In	de	tweede	bieding	is	handelingsperspectief	4	geconcretiseerd.	Door	de	gemeente	is	benoemd	
dat	(maximaal)	40	sociale	huurwoningen	haalbaar	moet	zijn	op	deze	locatie.	Een	overleg	met	
woningcorporatie	QuaWonen,	op	zowel	ambtelijk	als	bestuurlijk	niveau,	heeft	hetzelfde	beeld	
opgeleverd.	

• In	de	bieding	zijn	handelingsperspectieven	opgenomen	waar	vooralsnog	niet	op	ingezet	wordt	door	
de	gemeente:	Evenemententerrein,	de	Ruyterschool,	sportlocatie,	omzetting	NDAEB	QuaWonen	>	€	
711,	afname	verkoopvijver	QuaWonen.	De	voornaamste	redenen	om	niet	op	deze	perspectieven	in	
te	zetten	zijn	financiële	en	beleidsmatige	overwegingen.		

• Op	het	vlak	van	de	betaalbaarheid	is	doel	een	sociale	huurvoorraad	na	te	streven	die	voor	
tenminste	70%	bestaat	uit	woningen	met	een	huurprijs	tot	de	tweede	aftoppingsgrens.	Wat	betreft	
de	streefhuren	ligt	dit	percentage	in	de	huidige	prestatieafspraken	met	QuaWonen	op	67%.	Het	
voornemen	is	deze	prestatieafspraak	op	te	hogen	naar	minimaal	70%.	80,3%	van	de	bestaande	
voorraad	heeft	-	volgens	de	prognose-informatie	van	de	corporaties	–	anno	2022	een	prijs	lager	
dan	de	tweede	aftoppingsgrens.	Ook	bij	nieuwbouw	maakt	de	gemeente	met	de	corporaties	
afspraken	over	het	aandeel	woningen	in	het	project	onder	de	tweede	aftoppingsgrens.		

• Waar	het	de	beschikbaarheid	betreft	volgt	de	gemeente	de	richtinggevende	uitspraak	van	de	
regietafel	wonen,	die	stelt	dat	minimaal	75%	van	de	vrijgekomen	sociale	huurwoningen	wordt	
toegewezen	aan	de	primaire	doelgroep.	De	gemeente	en	corporaties	zouden	hier	echter	willen	
kiezen	voor	een	definitie	gebaseerd	op	het	percentage	van	de	in	een	jaar	vrijgekomen	woningen	
dat	is	aangeboden	met	een	huurprijs	onder	de	tweede	aftoppingsgrens.	De	financiële	
consequenties	voor	de	corporaties	hiervan	en	daarmee	het	effect	op	de	investeringscapaciteit	is	
nog	onbekend.	Dit	punt	wordt	nader	besproken	bij	het	overleg	over	de	prestatieafspraken.	
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Projectoverzicht	

Onderstaand	een	overzicht	van	de	geplande	nieuwbouwprojecten	waarbinnen	sociale	woningen	zijn	
gepland.	Projecten	zijn	alleen	opgenomen	als	de	locatie	en	(een	indicatie	van)	het	aantal	te	realiseren	
sociale	woningen	(de	netto	toevoeging)	reeds	bekend	is.2		
	
Naam	project	 Aantallen	

netto	
toevoeging		

Reguliere	bouwprogramma	 189	
Extra	Nieuwbouw	in	Centrum	Zuid	 16	
Extra	door	omzetten	
woningbouwprogrammering	KOAG-locatie	

15	

Extra	nieuwbouw	grenzend	aan	Centrum	
Zuid	

40	

Totaal	 260	
	
Naast	deze	projecten	blijven	er	45	woningen	extra	voor	de	sociale	voorraad	behouden,	omdat	eerder	
onterecht	een	aftrek	van	45	onzelfstandige	woningen	is	doorgevoerd.	Hiermee	neemt	de	opgave	met	
45	woningen	af.	Die	45	woningen	zijn	in	onderstaand	overzicht	opgenomen	in	de	feitelijke	
ontwikkeling	(dus	116	i.p.v.	71).3	

	

	

	

Opgave	versus	bod	

Als	de	bieding	van	de	gemeente	wordt	afgezet	tegen	de	geschetste	scenario’s	uit	de	ABF-
rapportage,	dan	ontstaat	het	volgende	beeld:		
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
2		 Bij	het	aantal	extra	te	realiseren	woningen	zijn	maximale	aantallen	aangegeven,	met	deze	maximalen	is	ook	

gerekend.	
3		 Door	ABF	is	berekend	dat	in	2030	in	de	regio	ca.	40%	van	de	huishoudens	die	nu	in	de	onzelfstandige	voorraad	

woont	dan	in	een	zelfstandige	woning	zal	wonen.	Daarom	is	in	Krimpen	ad	IJssel	een	aantal	van	45	woningen	

als	'aftrek	onzelfstandig'	in	mindering	gebracht	op	de	geprognosticeerde	voorraad	sociale	huurwoningen	in	

2030.	De	gemeente	heeft	overleg	gehad	met	corporaties	met	onzelfstandige	woningen	in	het	bezit	en	die	

hebben	aangegeven	dat	er	richting	2030	niets	veranderd	in	de	voorraad	onzelfstandige	woonruimten.	Daarom	

heeft	de	gemeente	de	aftrek	van	45	woningen	laten	vervallen	en	neemt	de	opgave	met	45	woningen	af.	
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Opgaven	vs.	Scenario's		 	
	 per	1-1-

2017	

gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

referentie	

scenario	

gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

feitelijke	

ontwikkeli

ng	

resterende	

opgave	bij	

referentie	

scenario	

resterende	

opgave	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

corporatiebezit	DAEB	<711	 4171	

-194	 306	

305	

-499	 1	corporatiebezit	DAEB	>711	 4	 0	

corporatiebezit	NDAEB	<711	 9	 0	

particulier	bezit	<711	 280	 -70	 -40	 0	 -70	 -40	

goedkope	koop	<	140k	 310	 30	 130	 0	 30	 130	

sociaal	onbekend	 	 	 	 0	 0	 0	

Totaal	 4774	 -234	 396	 305	 -539	 91	

	

Oordeel	bod	en	argumentatie	bij	handelingsperspectieven	

! De	gemeente	heeft	geen	handelingsperspectieven	beschikbaar	om	de	ontwikkelingen	van	de	
goedkope	particuliere	huur	en	de	goedkope	koop	te	beïnvloeden.	Daarom	is	van		beide	
woningmarktsegmenten	de	‘feitelijke’	ontwikkeling	op	0	gezet.	

! Conclusie:	Krimpen	aan	den	IJssel	behaalt	met	haar	bieding	het	grootste	deel	(77%)	van	de	
opgave	van	het	meer	evenwicht	scenario.		
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BIJLAGE 14: GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL
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In de plaats van onderstaande tabel op pagina 4 
Sociale voorraad 31-12-2016 31-12-

2024 
31-12-
2029 

Verschil 31-12-2024 
en 31-12-2016 

Verschil 31-12-2029 
en 31-12-2024 

Corporatie tot € 711 10.290 10.010 10.030 -280 +20 
Prognose corporaties DAEB tot € 711   9.420 9.060 -420 -360 
Prognose corporaties DAEB boven € 711   420 400 -30 -20 

particuliere	huur	<	711	euro	(ABF) 2.470 2.310 2.090 -160 -220 

particuliere	koop	<	140.000	euro	(ABF) 2.670 2.790 2.860 120 70 
Verschil tot meer evenwicht scenario DAEB   -170 -570     

  
Geeft de volgende tabel een beter inzicht in de voorgestelde ontwikkeling van de sociale voorraad tot 
2030 

Ontwikkeling	sociale	voorraad	Capelle	aan	den	IJssel	conform	ABF	prognose	en	
toegevoegde	handelingsperspectieven	(aanvulling	tabel	op	pagina	4	van	het	bod) 

 

 

Sociale	voorraad 31-12-
2016 

31-12-
2024 

31-12-
2029 

Verschil	31-12-
2024	en	31-12-
2016 

Verschil	31-12-
2029	en	31-12-
2024  

Meer	evenwichtsscenario	ABF	
Corporatie	tot	€	711 10.290 10.010 10.030 -280 20  
Prognose	corporaties	DAEB	tot	
€	711 

  
9.420 9.060 -420 -360  

Prognose	corporaties	DAEB	
boven	€	711 	 420 400 -30 -20  
Totaal	DAEB 10.290 9.840 9.460 -450 -380  
verschil	tov	meer	
evenwichtsscenario 	 -170 -570 	 	  

handelingsperspectief	
corporaties	(cumulatief 	 	 	 	 	  

minder	verkoop   50 100 	 	  
minder	liberalisatie   50 100 	 	  
extra	nieuwbouw   	 100 	 	  

Totaal	DAEB 10.290 9.940 9.760 -350 -180  
verschil	DAEB	tov	

wensvoorraad 	 -70 -270 	 	  

particuliere	huur	<	€	711	(ABF	
prog+	productie	tot	2024) 2.490 2.640 2.420 150 -220  

particuliere	koop	<	€	140.000	
(ABF	prog) 2.670 2.790 2.860 120 70  
Totaal	sociale	voorraad 15.450 15.370 15.040 -80 -330  
Totaal	gewenst	volgens	ABF	
rapport,	pagina	35 15.450 15.110 14.980 -340 -130  
+/-	tov	meer	evenwicht 0 260 60 	 	  

Overzicht	handelingsperspectieven	verwerkt	in	bovenstaande	cijfers.  
minder	verkoop	DAEB   50 50 	 	  
minder	liberalisatie	DAEB   50 50 	 	  
extra	nieuwbouw	DAEB   	 100 	 	  
productie	particuliere	huur 	 330 pm 	 	  
productie	particuliere	koop 	 0 0 	 	  
Totaal 	 430 200 
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Algemeen	uitgangspunt	

Het	sociale	segment	is	–	in	tegenstelling	tot	de	RIGO-rapportage	in	het	voorjaar	van	2018	–	door	de	projectgroep	
(van	gemeenten	en	corporaties)	gedefinieerd	als	de	DAEB	voorraad	(<711;	gegevens	ABF)	plus	DAEB	>	711	(gegevens	
dPi)	plus	de	NDAEB-voorraad	<711	(gegevens	ABF),	de	particuliere	huurvoorraad	<	711	(ABF)	en	de	koopvoorraad	<	
140.000	(ABF).	
Dit	leidt	tot	opgaven	ten	aanzien	van	de	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	die	hier	en	daar	afwijken	van	de	
aanvankelijk	geformuleerde	opgaven.	

Huidige	voorraad	

De	Maaskoepel	corporaties	die	bezit	hebben	in	de	gemeente	Capelle	aan	den	IJssel	zijn:	Havensteder	en	
Vestia.	Ook	Woonzorg	Nederland	heeft	corporatiewoningen	in	bezit	in	deze	gemeente.	Het	overgrote	
deel	van	het	corporatiebezit	in	Capelle	aan	den	IJssel	is	in	bezit	van	Havenste	
der.		

Volgens	cijfers	van	ABF	(februari	2018),	aangevuld	met	dPi	2018	cijfers	(begrotingscijfers	corporaties)	omvat	de	
sociale	voorraad	in	Capelle	aan	den	IJssel	de	volgende	aantallen	woningen:	

	 Voorraadgegevens	2017	 Capelle	ad	IJssel	

	 A:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	projectgroep	 15901	

	 B:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	ABF	 15450	
	 Totale	voorraad	2017	 30750	

	 %	A	van	totale	voorraad	2017		 52%	
ABF-cijfers	 corporatie	voorraad	<710	 10290	

	 particuliere	huur	<	710	 2490	
	 koop	<	140k	 2670	

RIGO-cijfers	 DAEB	>710	 451	

De	gewenste	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	

gewenste	ontwikkeling	2018-2030	 Capelle	ad	IJssel	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	referentiescenario	 -1011	

particuliere	huur	<	711	in	referentiescenario	 -440	

koop	<	140k	in	referentiescenario	 150	

sociale	voorraad	totaal	in	referentiescenario	 -1301	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 -711	

particuliere	huur	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 -400	

koop	<	140k	in	meer	evenwicht	scenario	 190	

sociale	voorraad	totaal	in	meer	evenwicht	scenario	 -921	
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Verwachte	ontwikkeling	op	basis	van	de	bieding	

Totale	voorraad	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 Capelle	ad	IJssel	
Totale	voorraad	2017	 30750	

totale	voorraad	2030	 32100	
Ontwikkeling	totale	voorraad	 13501	

Sociale	voorraad	

Feitelijke	ontwikkeling	 Waarschijnlijk	 Onzeker	 Totaal2	

Corporatie-huur	DAEB	<710		 -730	 0	 -730	

DAEB	>710		 0	 0	 0	

N-DAEB	<	710		 0	 0	 0	
Particuliere	huur	<710		 -70	 0	 -70	

Sociale	koop	<140k		 0	 0	 0	
Sociaal	onbekend	 0	 0	 0	

Totaal	 -800	 0	 -800	

Risico-segmenten	in	de	sociale	voorraad	

Risicosegmenten	 Capelle	ad	IJssel	
particuliere	voorraad	<	711	2017	(ABF)	 2490	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 -400	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 330	
Verschil	 730	
goedkope	koop	<	140.000	2017	(ABF)	 2670	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 190	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	
Verschil	 -190	
NDAEB	<	711	2017	(dPi)	 36	
ontwikkeling	NDAEB	<	711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 0	

Toelichting	(aangescherpte)	bieding	gemeente	

• Netto	voorraadontwikkeling	totaal:	+	1.350	t/m	2024.	Daarmee	zijn	de	grenzen	voor	nieuwbouw	bereikt	daar	de	
gemeente	in	feite	is	volgebouwd.	Een	doelstelling	van	de	gemeente	is	om	het	waterrijke	karakter	van	Capelle	te	
behouden.			

																																																								
1		 De	ontwikkeling	van	de	woningvoorraad	na	2024	is	nog	niet	bekend.			
2		 Gemeente	meldt	in	de	bieding	dat	de	prognose	van	de	corporaties	lager	uitvalt	dan	het	Meer	Evenwicht	scenario	van	ABF.	De	

corporaties	verwachten	een	afname	van	het	aantal	DAEB	woningen	met	een	huur	tot	€711	van	780.	Van	het	aantal	DAEB	woningen	

met	een	huur	boven	€711	wordt	een	afname	van	50	verwacht.	Daarnaast	ziet	Havensteder	ruimte	voor	100	nieuwbouw	DAEB.	Deze	

aannamen	worden	door	de	gemeente	overgenomen	en	zijn	daarom	meegenomen	in	deze	tabel.		
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• Vanwege	de	concentraties	en	verdeling	over	de	gemeente	van	de	huidige	sociale	corporatievoorraad	acht	de	gemeente	
nieuwbouw	van	sociale	corporatiehuur	op	een	aantal	potentiele	nieuwbouwlocaties	minder	gewenst.	Het	is	daarom	niet	
mogelijk	om	aan	te	bieden	dat	de	sociale	voorraad	substantieel	kan	groeien.		

• Daarnaast	is	de	investeringsruimte	van	Havensteder	te	beperkt	om	hierin	een	rol	te	spelen.	Ter	verbetering	van	de	
financiële	positie	moet	het	verkoopprogramma,	zij	het	met	enige	vermindering,	voortgezet	worden.	Daarnaast	beperkt	
zij	haar	liberalisatie.	Beide	met	10	woningen	per	jaar.	In	totaal	levert	dit	ca.	200	woningen	op.	Deze	vermindering	wordt	
gecompenseerd	door	meer	verkoop	en	liberalisatie	in	het	Rotterdamse	bezit	van	Havensteder.	Regionaal	heeft	dit	dus	
geen	effect.		

• Havensteder	ziet	mogelijkheden	om	na	2025,	100	woningen	toe	te	voegen	aan	de	sociale	voorraad.	Hier	moeten	dan	
wel	locaties	voor	gevonden	worden.	Per	saldo	zullen	door	Havensteder	730	woningen	aan	het	sociale	segment	worden	
onttrokken	(zie	voetnoot	2).		

• Er	zijn	bij	de	gemeente	een	groot	aantal	initiatieven	voor	transformatie	van	kantoren	ontvangen	die	uiteindelijk	nog	
kunnen	leiden	tot	een	toevoeging	van	ca.	330	particuliere	huurwoningen	<€711	t/m	2024.	3	

• Indien	de	financiële	positie	van	Havensteder	meer	ruimte	zou	bieden	voor	investeringen	in	nieuwbouw	en	er	geschikte	
bouwlocaties	zouden	zijn,	zou	er	wellicht	nog	een	groter	toevoeging	van	sociale	corporatiehuur	mogelijk	zijn.	

• Op	het	vlak	van	betaalbaarheid	en	beschikbaarheid	conformeert	de	gemeente	zich	aan	de	regionaal	gestelde	normen	en	
maakt	hierover	afspraken	met	de	woningcorporaties.		

	

Projectoverzicht	

Onderstaand	een	overzicht	van	de	geplande	activiteiten	waarbinnen	sociale	woningen	zijn	gepland.	Projecten	/	activiteiten	
zijn	alleen	opgenomen	als	(een	indicatie	van)	de	toe-	of	afname	van	het	aantal	sociale	woningen	reeds	bekend	is.			
	
Naam	project	 Aantallen		
Extra	nieuwbouw	DAEB	 100	
Afname	corporatie	voorraad	door	verkoop	en	
liberalisatie	

-830	

Transformatie	t.b.v.	particuliere	huur	 3304	
Totaal			 430	

Opgave	versus	bod	

Als	het	bod	van	de	gemeente	wordt	afgezet	tegen	de	geschetste	scenario’s	uit	de	ABF-rapportage,	dan	ontstaat	
het	volgende	beeld:		
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
3		 De	gemeente	geeft	geen	handelingsperspectief	aan	waarmee	de	(autonome)	krimp	van	dit	segment	in	de	bestaande	voorraad	(ABF:	-

400	woningen)	voorkomen	kan	worden.	Per	saldo	betekent	dit	een	afname	van	70	woningen.	Ook	voor	de	door	ABF	verwachte	groei	in	

de	goedkope	koop	(+190)	geeft	de	gemeente	geen	handelingsperspectief	en	wordt	in	de	berekening	daarom	op	0	gesteld.	
4		 Exclusief	de	door	ABF	berekende	daling	van	de	aantallen	in	dit	segment.	
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Opgaven	vs.	Scenario's		 	
	 huidig	 gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

referentie	

scenario	

gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

feitelijke	

ontwikkeli

ng	

resterende	

opgave	bij	

referentie	

scenario	

resterende	

opgave	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

corporatiebezit	DAEB	<711	 10254	
-1011	 -711	

-730	
-281	 19	corporatiebezit	DAEB	>711	 451	 0	

corporatiebezit	NDAEB	<711	 36	 0	
particulier	bezit	<711	 2490	 -440	 -400	 -70	 -370	 -330	
goedkope	koop	<	140k	 2670	 150	 190	 0	 150	 190	
sociaal	onbekend	 	 	 	 0	 0	 0	
Totaal	 15901	 -1301	 -921	 -800	 -501	 -121	
	

Oordeel	bod	en	argumentatie	bij	handelingsperspectieven	

! In	de	gemeente	Capelle	aan	den	IJssel	kan	de	sociale	voorraad	volgens	het	Meer	Evenwicht	scenario	tot	2030	
afnemen	met	921	woningen.	In	de	bieding	heeft	de	gemeente	aangegeven	dat	de	sociale	voorraad	de	komende	
jaren	afneemt	met	800	woningen.		

! ABF	prognosticeert	een	afname	van	de	goedkope	particuliere	huur	van	400	woningen;	die	nemen	we	over	in	de	
rekensom.	Wel	ziet	de	gemeente	de	mogelijkheid	om	330	woningen	in	dit	segment	toe	te	(laten)	voegen.	

! Voor	de	door	ABF	verwacht	groei	van	de	goedkope	koop	reikt	de	gemeente	geen	handelingsperspectief	aan.	In	de	
berekening	stellen	we	de	feitelijke	groei	daarom	op	0.	

! Omdat	de	geprognotiseerde	afname	volgens	de	corporaties	wordt	meegenomen	in	de	feitelijke	ontwikkeling	van	de	
sociale	voorraad,	dan	neemt	de	sociale	voorraad	iets	minder	af	(met	121	woningen)	dan	volgens	het	Meer	
Evenwicht	scenario	zou	kunnen.		
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Uw brief van 16 juli 2018  

Onderwerp: Bod gemeente Lansingerland  
 
 
Geachte voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR),  
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In uw brief d.d. 16 juli 2018 heeft u aan de 14 gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio 
Rotterdam gevraagd een formeel bod te doen in het kader van de nieuwe woningmarktafspraken. Met 
deze brief lichten wij ons bod toe. 
 
Lansingerland groeit in een passend tempo naar een omvang van 75.000 inwoners. Gelegen in het hart 
van de Metropoolregio tussen Rotterdam en Den Haag biedt Lansingerland volop kansen om te wonen, te 
werken en te recreëren. Met een gedifferentieerd woningaanbod in een rustig, aantrekkelijk woonmilieu 
met veel voorzieningen bieden wij kansen aan een brede doelgroep uit de hele regio. Lansingerland 
heeft een uniek glastuinbouwgebied, met een hoog innovatief karakter, uitstekende logistieke dienst-
verlening en biedt daarmee veel werkgelegenheid, niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor 
de regio. We hebben daarnaast ruimte voor alle soorten bedrijvigheid waardoor Lansingerland een 
unieke propositie heeft. Ook hebben we een bloeiende lokale economie met veel Midden- en 
Kleinbedrijven en de wens om levendige dorpskernen te behouden. Er zijn volop recreatiemogelijkheden 
met het Rottemerengebied, de Groenzoom, de Vlinderstrik en het intensief gebruikte Annie M.G. 
Schmidtpark.  
 
Onze gemeente heeft een unieke ligging in het stedelijk gebied: Op korte afstand van de grote steden 
met meer dan 300.000 te bereiken banen met het OV binnen 45 minuten. De groei van de gemeente en 
de dynamische regionale ontwikkelingen in de Metropoolregio vragen wel grote aandacht om 
Lansingerland ook bereikbaar te houden in de toekomst. Daarom onderzoeken wij samen met onze 
partners uit het Middengebied de mogelijkheden voor een verbeterde OV-verbinding tussen Zoetermeer, 
Delft en Rotterdam.  
 
Lansingerland heeft ook een aantal uitdagingen als het gaat om het aantrekkelijk houden van onze 
woonomgeving. Vliegtuigen, HSL en de toekomstige verlengde A16 zijn onderwerpen waarmee wij in 
onze planontwikkeling rekening moeten houden.  
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De economische crisis heeft diepe impact gehad op Lansingerland. Tot en met 2015 stond onze 
gemeente onder preventief toezicht van de provincie. De haalbaarheid van vele woningbouwprojecten 
stond onder druk en corporaties hadden nauwelijks mogelijkheden om te investeren. In de afgelopen 
jaren is er hard gewerkt om de financiën weer op orde te brengen en de projecten weer op gang te 
krijgen. Lansingerland wil toekomstgericht ontwikkelen, waarbij we vraagstukken over bijvoorbeeld 
duurzaam en levensloopbestendig bouwen en het behouden van groen in relatie tot klimaatadaptatie 
meenemen. Op dit moment is de gemeentelijke exploitatie structureel in evenwicht, maar een flink 
aantal grondexploitaties van grote omvang zorgt ervoor dat dit evenwicht kwetsbaar is.  
 
Kortom Lansingerland biedt volop kansen voor de toekomst, maar kent ook haar uitdagingen.  
 
Vanuit deze context hebben wij onze ambities voor de toekomstige groei van onze gemeente 
geformuleerd. We willen de inwoners aansprekende, uitnodigende en bereikbare woningen aanbieden in 
een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met een grote variëteit in type en prijsklassen, zowel koop 
als huur. De woningen zijn zowel voor starters als voor hen die willen doorstromen naar een woning, die 
past bij de volgende fase van het leven. Daarbij willen we het aantal woningen voor lagere en midden 
inkomens vergroten en doorstroming bevorderen door woningen te realiseren in alle prijssegmenten. Dit 
geldt ook bij renovatie en herbestemming. Uiteraard nemen we hierbij onze verantwoordelijkheid als 
het gaat om het huisvesten van de sociale doelgroep, niet alleen voor onze eigen behoefte, maar ook die 
van de regio. Wij sturen niet alleen op toevoeging van sociale woningbouw, maar ook op het behoud en 
optimaal benutten van de huidige voorraad. Daarbij is iedereen van harte welkom om hier te komen 
wonen, maar wij zijn er ook van overtuigd dat iedereen de beste kansen krijgt in een goede 
gedifferentieerde kwalitatief hoogwaardige woonwijk.  
 
De afgelopen 2 jaar hebben wij samen met de regio Rotterdam (SvWrR) intensief gesproken over de 
actualisatie van de woningmarktafspraken en heeft SvWrR geconcludeerd dat er nieuwe concrete 
woningmarktafspraken nodig zijn. Daarbij zijn de regionale kernwaarden en doelen bestuurlijk benoemd 
en vanuit dat perspectief is ons gevraagd een bod te doen, dat is afgestemd met de eigen corporaties. 
Deze kernwaarden en doelen zijn:  
 
De regionale kernwaarden 
 We acteren op basis van onze verantwoordelijkheid voor de doelgroep. 
 De definitie van sociale voorraad is gebaseerd op de daadwerkelijke bewoning van de sociale 

voorraad door de EU-doelgroep. 
 Iedere gemeente heeft haar eigen woon-dynamiek, karakter en historie. 

 
De regionale doelen 
 Voldoende woningen van de totale voorraad realiseren (53.700 tot 2030). 
 Voldoende sociale woningen realiseren.  
 De regio gaat voor een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad. 
 Betaalbaarheid: Een evenwichtigere spreiding van het percentage sociale huurwoningen onder de 

€ 640,- p/m. 
 Beschikbaarheid: Een evenwichtigere spreiding van instroom van huurtoeslaggerechtigden.  
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In bijgaande bijlage treft u ons bod aan. Dit bod lichten wij nog toe aan onze Raad tijdens een 
beeldvormende avond. Ons bod is input voor het driehoeksgesprek dat wethouder Kathy Arends voert 
met u en een collega-wethouder Wonen uit de regio. Dit bod gebruiken wij als input voor de nieuwe 
regionale woningmarktafspraken en in de lokale woonvisie bij de volgende actualisatie in 2020. Ook 
maakt het deel uit van de te actualiseren prestatieafspraken met de corporaties en de huurders-
vereniging in 2019.  
 
Met dit bod nemen wij onze verantwoordelijkheid in de regio om bij te dragen aan het voldoende, 
evenwichtig en passend kunnen huisvesten van woningzoekenden. Wij kijken uit naar een constructief 
gesprek op 12 oktober a.s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Lansingerland 

 
 
 

 
Lucas Vokurka 
Secretaris 

drs. Pieter van de Stadt 
Burgemeester 
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Bijlage: Bod gemeente Lansingerland  
 
 
De gemeentelijke doelen 
De gemeente Lansingerland heeft onderstaande strategische doelen op het gebied van Wonen en 
volkshuisvesting: 
 
 We willen als gemeente in een passend tempo groeien naar een omvang van 75.000 inwoners in 

2030. Dit doen we toekomstbestendig, financieel verantwoord en vanuit een breed volkshuis-
vestelijk perspectief. 

 We willen de inwoners aansprekende, uitnodigende en bereikbare woningen aanbieden in een 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving met een grote variëteit in type en prijsklassen, zowel koop 
als huur. De woningen zijn zowel voor starters als voor hen die willen doorstromen naar een 
woning, die past bij de volgende fase van het leven. 

 Wij zijn en blijven een gemeente waar je midden in de Randstad in een dorpse landelijke omgeving 
prettig kunt wonen en goede voorzieningen hebt op het gebied van winkels, scholen, openbaar 
vervoer, sport en recreatie.  

 We zetten in op het verder uitbreiden van de woningvoorraad in Lansingerland met 4.000 tot 7.000 
aansprekende, gevarieerde en bereikbare nieuwe woningen tot 2030. Daarbij willen we het aantal 
woningen voor lagere en midden inkomens vergroten en doorstroming bevorderen door woningen te 
realiseren in alle prijssegmenten. Dit geldt ook bij renovatie en herbestemming. 

 We zetten in op het op tempo houden van lopende en nieuwe woningbouwontwikkelingen. We 
streven naar een gemiddelde woningproductie van 400-500 woningen per jaar. We maken goede 
afspraken met ontwikkelaars en/of corporaties om de beoogde getallen en de gewenste kwaliteit 
voor de diverse doelgroepen te borgen.  

 We blijven inzetten op voldoende aanbod van starterswoningen en jongerenhuisvesting. We houden 
in principe vast aan een percentage van 20% sociale woningbouw over de gehele gemeente, ook in 
nieuw te ontwikkelen wijken. Hierbij wegen we bij inbreidingslocaties en herontwikkelingen het 
(sociale) programma af rekening houdend met identiteit, differentiatie, leefbaarheids- en 
duurzaamheidsdoelstellingen en financiële haalbaarheid.  

 We zetten onze ‘brede aanpak sociaal’ voort. Dit betekent niet alleen het toevoegen van nieuwe 
sociale woningen, maar ook grote aandacht voor het behoud van de sociale voorraad in 
Lansingerland nu en in de toekomst. In de prestatieafspraken sturen we op zo min mogelijk 
onttrekkingen door sloop, verkoop en liberalisatie. We kiezen voor betere benutting van de huidige 
voorraad door opties om gerichte doorstroming te stimuleren en het aantal goedkope scheefwoners 
te verlagen zoals nieuwbouw voor de lage middeninkomens (starters) met voorrang voor mensen die 
een sociale huurwoning in Lansingerland achterlaten en het stimuleren van emptynesters/ouderen 
in sociale eengezinswoningen om te verhuizen naar gelijkvloerse c.q. kleinere woningen. Daarnaast 
blijven we actief zoeken naar alternatieve tijdelijke huisvesting door transformatie van om de druk 
door urgenten op de (sociale) woningmarkt te verlichten.  

 
Middels dit bod laat de gemeente Lansingerland zien wat de bijdrage aan de regionale doelstellingen is.  
Hieronder treft u onze cijfermatige bijdrage met toelichting aan. Het bod is gericht op de volgende 
onderwerpen: 

I. Totale voorraad (voldoende woningen voor alle woningzoekenden) 
II. Sociale voorraad (voldoende en voldoende gespreid) 
III. Betaalbaarheid en beschikbaarheid (sociale voorraad) 
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I. Totale voorraad  
 
“Leg uit en laat zien welke bijdrage uw gemeente kan leveren aan de totale bouwproductie die in 
de regio benodigd is” 
 
Bod Lansingerland totale voorraad: 
 
Totale voorraad 31-12-2016 

(ABF-rapport) 
31-12-2024 31-12-2029 

Aantallen woningen  23.255 BAG 27.255  Ca 30.000 
 
Totale voorraad 31-12-2016 t/m  

31-12-2024 
31-12-2024 t/m 
31-12-2029 

Nieuwbouw 4.100 1.750 - 3.000 
Onttrekking 100 PM (niet grootschalig) 
Netto 
voorraadontwikkeling 

4.000 1.750 – 3.000 

 
 
Meer woningen voor de totale voorraad te realiseren indien: 
 
 Aantal woningen dat meer te realiseren is indien aan 

voorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij aan 
voorwaarden op het gebied van bv financiën, wet en 
regelgeving of ruimtelijke aspecten. Graag aangeven 
of dit aantal indicatief of absoluut is. 
 

Inbreiding kernen, 
verdichten  

Lagere parkeernorm bij OV-locaties, financiële steun 
voor toevoegen van sociale- en starterssegment, 
meer mogelijkheden voor corporaties om ook te 
kunnen investeren in huisvesting voor lage 
middeninkomens. 
 

Extra bouwen buiten BSD in 
nabijheid van (H)OV 

Een groot deel van de gemeente bestaat uit 
natuurgebied (polder Oude Leede, Groenzoom, 
Rottemerengebied enz.) en kassen waarbij 
functieverandering niet mogelijk of zeer complex is. 
 

totaal PM (zie bandbreedte) 
 
Toelichting: 
• Wij begrijpen de regionale en provinciale ambities en uitdagingen als het gaat om de verstedelijkings-
opgave (met focus op sterke woonmilieus en het huisvesten van met name 1- en 2-persoonshuishoudens) 
en de regionale opgave (met name huisvesten van de sociale doelgroep).  
 Lansingerland draagt haar steentje bij door het toevoegen van nieuwbouw in een kwalitatieve, gewilde 
woonomgeving midden in de Randstad en dichtbij voorzieningen en (H)OV. Dit doen we toekomst-
bestendig, financieel verantwoord en vanuit een breed volkshuisvestelijk perspectief. Wij vragen de 
Provincie haar steun (procedureel, financieel) en begrip hiervoor en werken graag samen om onze 
plannen op een goede en snelle manier te realiseren. 
 Om 75.000 inwoners goed te kunnen huisvesten is het voor werkgelegenheid, onderwijs en 
voorzieningen van belang dat de gemeente goed is ontsloten. Behalve de goede OV-verbinding tussen 
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Rotterdam en Den Haag (E-lijn) is het ook nodig dat er een verbeterde verbinding tussen Zoetermeer en 
Rotterdam via station Rodenrijs komt. Dit kan door het opwaarderen van de ZoRo-buslijn door 
bijvoorbeeld de aanleg van lightrail. Ook een goede OV-verbinding tussen Rotterdam (Alexandrium) en 
Delft via Lansingerland is van belang. 
 De huidige woningbouwplanning staat onder druk. Dit betekent niet dat ontwikkelaars in totaal minder 
woningen gaan bouwen. Alleen het tempo ligt lager dan verwacht. Gezien de ontwikkelingen in de markt 
(tekort aan materiaal en menskracht, gasloos bouwen), is het de vraag of deze daling in 2018 ten 
opzichte van de eerdere prognose (volledig) wordt gecompenseerd in 2019 t/m 2021. Dit is een risico en 
geldt voor zowel de gemeentelijke grondexploitaties als de particuliere ontwikkelingen. Voor de 
komende 5 jaar gaan we op dit moment nog steeds uit van een gemiddelde planning van 400-500 
woningen per jaar. 
 

II. Sociale voorraad  
a) Corporatiewoningen: 

o corporatiewoningen DAEB 
o corporatie niet-DAEB < 711 

b) particuliere huur < 711 euro 
c) particuliere koop < 140.000 euro  

 

 
“Leg uit en laat zien welke bijdrage uw gemeente kan leveren aan het realiseren van voldoende 
sociale voorraad in de regio. Dit gaat bijvoorbeeld over het slopen, verkopen, liberaliseren, 
behouden en toevoegen van sociale voorraad.”  
+  
“Leg uit en laat zien welke bijdrage uw gemeente kan leveren aan het realiseren van meer 
evenwicht van de sociale voorraad in de regio. Dit gaat bijvoorbeeld over het slopen, verkopen, 
liberaliseren, behouden en toevoegen van sociale voorraad.” 
 
Brede aanpak sociaal  
Al jaren zijn we als gemeente samen met de corporaties op zoek naar mogelijkheden voor het geheel of 
gedeeltelijk toevoegen van sociaal of starterssegment in een woningbouwproject (met voorrang sociale 
huurders voor doorstroming/aanpak scheefwonen) en waar mogelijk worden deze ook uitgevoerd. Dit 
geldt ook voor de toekomst. Zoals bij onze strategische doelen aangegeven zetten we in op een ‘brede 
aanpak sociaal’. Dit betekent niet alleen het toevoegen van nieuwe sociale woningen, maar ook grote 
aandacht voor het behoud, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de sociale voorraad in 
Lansingerland nu en in de toekomst. Dit blijkt ook uit de positieve resultaten die we hiermee in de regio 
hebben behaald. In de prestatieafspraken sturen we op zo min mogelijk onttrekkingen door sloop, 
verkoop en liberalisatie. We kiezen voor betere benutting van de huidige voorraad door opties om 
gerichte doorstroming te stimuleren en het aantal goedkope scheefwoners te verlagen zoals nieuwbouw 
voor de lage middeninkomens (starters) met voorrang voor mensen die een sociale huurwoning in 
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Lansingerland achterlaten en het stimuleren van emptynesters/ouderen in sociale eengezinswoningen 
om te verhuizen naar gelijkvloerse c.q. kleinere woningen. Daarnaast blijven we actief zoeken naar 
alternatieve tijdelijke huisvesting door transformatie van bestaand vastgoed om de druk door urgenten 
op de (sociale) woningmarkt te verlichten.  
 
Op weg naar meer evenwicht 
Als het gaat om voldoende sociale woningen ook in 2025 en in 2030 voldoen we ruim met onze plannen 
op basis van het door ABF aangegeven referentiescenario. Wij onderschrijven het belang van een vitale 
regio met een sociale voorraad die zo evenwichtig als mogelijk is gespreid. Met behoud van onze 
identiteit en ons aantrekkelijke woonmilieu en met als basis het minimaal kunnen huisvesten van de 
eigen doelgroep werken wij ook mee aan deze regionale opgave. Hier zit echter wel een grens aan. Met 
een huidige corporatievoorraad van ruim 4.000 sociale huurwoningen is het voor ons niet haalbaar om 
hieraan circa 2.800 sociale woningen op basis van het maximale meer evenwicht scenario toe te voegen 
tot 2030. Belangrijke aandachtspunten zijn: Financiële haalbaarheid, bouwclaims, de fase van het 
contract (er zijn al veel afspraken op basis van de Vinex-norm 20% en soms lager door de gevolgen van 
de crisis en de moeilijke financiële positie van corporaties en de gemeente), grootte van het plan (veel 
kleine particuliere plannen), parkeren, streven van goede mix voor leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, 
nabijheid voorzieningen, infrastructuur, monumentstatus, groen, eisen duurzaamheid (gasloos, nul op de 
meter, co2 neutraal), enz. 
 
Onderstaande handelingsperspectieven zijn gebaseerd op de sessies met subregio Noord, de prestatie-
afspraken en de suggesties van Rigo. Dit sluit aan op de brede aanpak die sinds de vorige woningmarkt-
afspraken in 2014 stevig is ingezet om te zorgen dat we ook in de toekomst onze nieuwe en bestaande 
sociale voorraad niet ‘via de achterdeur’ kwijtraken.  
De kaart met ontwikkellocaties in Lansingerland is met de subregio Noord tijdens de sessie over 
handelingsperspectieven doorgenomen. De komende 10 jaar liggen er nog concrete plannen voor circa 
5.000 woningen. Dit zijn naast Vinex-locaties/eigen grond exploitaties zoals Westpolder/Bolwerk, 
Wilderszijde, Meerpolder, Parkzoom en Rodenrijse Zoom enz. ook 
inbreidings/transformatielocaties/particuliere initiatieven zoals ASB-locatie (kantoor), Hordijk 
(palletfabriek), Hergerborch (verzorgingstehuis), Notaris Kruytstraat (bibliotheek Bergschenhoek) enz. 
 
Zoals ook in de prestatieafspraken is overeengekomen sturen we op behoud en waar mogelijk toevoeging 
van de sociale voorraad in Lansingerland. 3B Wonen heeft als corporatie met het meeste bezit en beheer 
in Lansingerland haar beleid hier volledig op ingezet. Dit verwachten wij ook van corporaties die zowel 
in Rotterdam (of een andere gemeente) als in Lansingerland actief zijn. Positief is om te zien dat we 
hier de afgelopen jaren steeds meer eenduidigheid in hebben.  
 
Een paar specifieke (recente) projecten eruit gelicht:  
 Met Havensteder is in de prestatieafspraken overeengekomen dat zij alsnog gaan starten met de 

bouw van 37 sociale huurappartementen in Berkel en Rodenrijs. Daarnaast heeft Havensteder recent 
aangegeven het naastgelegen te bouwen complex met 31 vrije sector huurappartementen om te 
willen zetten naar sociale huur.  

 
 We streven als experiment met 3B Wonen naar een markttoets voor een nieuwbouw complex in 

Lansingerland met als inzet 50% sociale huurwoningen en 50% huurwoningen tot €750,- per maand en 
deze voor een lange periode te behouden. 
 

 Aan bureau Stec hebben wij gevraagd input te leveren voor het op korte termijn actualiseren van ons 
grond(prijs)beleid met zowel aandacht voor de sociale huur- en koopwoningen als die in het 
starterssegment (lage midden inkomens). 
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Handelingsperspectieven die gemeente Lansingerland gaat inzetten op de sociale voorraad: 
 
Handelingsperspectief 
(RIGO rapport, eigen subregionale 
brainstorm + eerdere afspraken) 

Toename/Afname 
woningen in periode 
van 31-12-2016 tot 
31-12-2024 

Toename/Afname 
woningen in periode 
van 31-12-2024 tot 31-
12-2029 

Totale toename/ 
afname in periode 
van 31-12-2016 tot 
31-12-2029 

Handelingsperspectieven 
corporatievoorraad 

   

Meer sociaal en/of verdichting in 
plannen c.q. extra locaties 

Extra: 200 Extra: 350-600 Extra: 550-800 

Bevorderen doorstroming (d.m.v. 
maatregelen als voorrang sociale 
huurder bij nieuwbouw 
starterskoop of –huur + 
doorstroommakelaar) 

ca 190 extra 
vrijkomende sociale 
huurwoningen (=1% 
extra mutaties per 
jaar > ca 24 woningen 
p/j) 

ca 120 extra 
vrijkomende sociale 
huurwoningen  

Ca 310 extra 
vrijkomende sociale 
huurwoningen  
 
 
 
 
 

Handelingsperspectieven 
particuliere huur <711 

   

We streven om met particuliere 
ontwikkelaars/beleggers bij 
nieuwbouw duidelijke afspraken 
te maken over met name de 
periode van ‘beklemming’. 
Particulier sociale huurwoningen 
die geliberaliseerd c.q. verkocht 
kunnen worden na een bepaalde 
periode proberen we (indien 
haalbaar) over te laten nemen 
door corporaties. 

(Max. afname van 100 
zoals door ABF 
aangegeven.) 

(Max. afname van 80) (Max. afname van 
180) 

Focus ligt op het zoveel mogelijk 
realiseren van sociale 
huurwoningen door corporaties 
i.p.v. particuliere ontwikkelaars 
met winstoogmerk. 

   

    
Handelingsperspectieven 
particuliere koop <140k 

   

Nieuw gebouwde sociale 
koopwoningen zo lang mogelijk 
beschikbaar houden voor de 
doelgroep met een laag inkomen: 
Vereiste van een constructie als 
mge of koopgarant. Hanteren van 
een sociale grondprijs. 

(140 zoals door ABF 
aangegeven) 

(50 ABF) (190 ABF ) 

    
Netto totaal extra: 200 350-600 550-800 
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+ ca 190 extra 
vrijkomende sociale 
huurwoningen 

+ ca 120 extra 
vrijkomende sociale 
huurwoningen 

+ ca 310 extra 
vrijkomende sociale 
huurwoningen 

 
 
Bod Lansingerland sociale voorraad 
De gemeente Lansingerland ziet haar bijdrage aan voldoende sociale woningen + meer evenwicht in de 
regio als volgt:  
 
 

 
Meer woningen voor de sociale voorraad te realiseren indien: 
 Aantal sociale woningen dat meer te realiseren is indien aan 

voorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij aan voorwaarden op het 
gebied van bv financiën, wet en regelgeving of ruimtelijke 
aspecten. Graag aangeven of dit aantal indicatief of absoluut is. 
 

Extra locaties > 
inbreiding/herstructurering 

Financiële middelen helpen met name bij de (particuliere) 
inbreidingslocaties. Waar mogelijk sturen we op sociaal dan wel 
het starterssegment. Door hoge kosten van parkeren, 
monumentale status, vervuilde grond, impact omwonenden, 
duurzaamheid e.d. maakt een dergelijk programma een 
ontwikkeling vaak moeilijk haalbaar. Een financiële 

Sociale voorraad 31-12-2016 31-12-2024 31-12-2029 Verschil  
31-12-2024 en 
31-12-2016 

Verschil  
31-12-2029 en 
31-12-2024 

Corporatie DAEB 
 

Dpi: 4.228 Doel: 4.628 
 

Doel: 4.978-
5.228 

400  
 
+ ca 190 extra 
vrijkomende 
sociale 
huurwoningen 
(=1% extra 
mutaties per 
jaar > ca 24 
woningen p/j) 

Ca 350-600 
 
ca 120 extra 
vrijkomende 
sociale 
huurwoningen 

Corporatie niet-
DAEB < 711 

0 Doel: 10 Doel: 10 10 0 

particuliere huur 
< 711 euro 
 

ABF: 630 ABF: 530 ABF: 450 - 100 - 80 

particuliere koop 
< 140.000 euro 
 

ABF: 430 ABF: 570 ABF: 620 140 50 

Totaal van sociale 
voorraad 

5.288 5.738 6.058-6.308 450  
+ ca 190 extra 
vrijkomende 
soc. 
huurwoningen in 
de bestaande 
voorraad 

320-570 
+ ca 120 extra 
vrijkomende 
soc. 
huurwoningen in 
de bestaande 
voorraad 
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tegemoetkoming per gerealiseerde woning (huur of koop) zou er 
voor kunnen zorgen dat dergelijke plannen wel c.q. sneller 
worden gerealiseerd. 

Sociale huur en startershuur langer 
beschikbaar voor de doelgroep. 

Door wijziging van regelgeving van het Rijk zou meer voorkomen 
moeten worden dat passende woningen voor de sociale doelgroep 
en de doelgroep met een laag midden inkomen al op korte 
termijn door liberalisatie of verkoop verdwijnen uit de voorraad. 

Meer sociaal en of verdichting in 
uitleggebied / extra locaties > nabij 
H(OV) 

Kansen benutten waar mogelijk, zoals al gedaan bij 
Westpolder/Bolwerk bij station E-lijn. 

totaal PM  
 
Handelingsperspectieven die in het RIGO advies staan die gemeente Lansingerland niet of deels gaat 
inzetten: 
 
Handelingsperspectief die niet worden 
ingezet 

Motivatie om handelingsperspectief niet in te zetten.  

Meer sociaal en/of verdichting in uitleggebied Lansingerland is actief bezig om kansen te pakken waar 
een toevoeging van sociaal mogelijk is.  
20% in Wilderszijde is ruim boven de door ABF 
aangegeven consumentenbehoefte en om ook de door 
ABF voor Lansingerland enorme huidige en toekomstige 
behoefte van betaalbare huisvesting voor lage midden 
inkomens te kunnen voldoen verhogen wij het 
percentage van 20% niet, maar streven wij wel naar 30-
40% in het goedkope segment (20% sociaal + 10-20% lage 
middeninkomens). Dit doen wij dus vanuit een breed 
volkshuisvestelijk perspectief dat past bij onze brede 
aanpak sociaal en onze strategie en doelen als 
gemeente. 

Extra locaties met sociaal  We hebben als bouwende gemeente veel ontwikkel-
locaties die wij eerst willen afronden. De wijken in 
Berkel & Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk moeten 
af. Extra locaties zoeken wij in eerste instantie binnen 
de kernen (binnen BSD) en/of bij (H)OV. 
Functieverandering van natuurgebied en kassen liggen 
inderdaad zoals Rigo aangeeft niet in de rede. In geval 
van kwalitatieve ruimtelijke meerwaarde en een 
aanvullend woningbouwprogramma voegen wij waar 
mogelijk woningen toe.  
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III. Betaalbaarheid en Beschikbaarheid 
 

 “Leg uit en laat zien op welke wijze uw gemeente uitvoering geeft aan de richtinggevende 
uitspraken ten aanzien van betaalbaarheid en beschikbaarheid.” 

 
Richtinggevende uitspraken van de Regiotafel Wonen van SvWrR ten aanzien van betaalbaarheid en 
beschikbaarheid zijn: 
 
Betaalbaarheid 
Gemeenten streven een sociale huurvoorraad na die voor minstens 70% bestaat uit woningen met een 
huurprijs tot de bovenste aftoppingsgrens (2018: € 640).  
 
Beschikbaarheid 
Elke gemeente wijst minimaal 75% van de vrijgekomen woningen toe aan de primaire doelgroep 
(= huurtoeslaggerechtigde doelgroep).  
 
Handelingsperspectieven betaalbaarheid die gemeente Lansingerland gaat inzetten/inzet: 
 

Handelingsperspectief Huidige % betaalbaarheid te realiseren 
indien  
 

Toelichting 

Passende woningen met een 
passende prijs 

Partijen blijven bij de nieuwbouw van 
sociale woningen streven naar met 
name kleine en betaalbare woningen, 
met specifieke aandacht voor de 
doelgroepen starters en ouderen/ 
emptynesters. 
 
De hogere inkomens krijgen een 
inkomensafhankelijke huurverhoging 
waarbij de huur boven de liberalisatie-
grens mag uitkomen. Daarmee wordt 
gestimuleerd dat scheefwoners (op 
termijn) uit een sociale huurwoning 
doorstromen naar een bij hun inkomen 
passende woning. Opbrengsten uit de 
inkomensafhankelijke huurverhoging 
worden ingezet voor investerings-
projecten sociale woningbouw in 
Lansingerland. 
 

 

Lagere energielasten 
zonder hogere huur: lagere 
woonlasten voor doelgroep 

Kosten voor het aanbrengen van 
energetische voorzieningen binnen het 
bezit van 3B Wonen komen vanaf 2016 
volledig ten laste van 3B Wonen (dus: 
geen huurverhoging en wel lagere 
woonlasten). 
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Bod Lansingerland Betaalbaarheid:  
 
 31-12-2016 31-12-2019 31-12-2024 31-12-2029 

% Betaalbaarheid 
 

71% Minimaal 70% Minimaal 70% Minimaal 70% 

Toelichting ontwikkeling:  
Lansingerland blijft zich samen met de corporaties en de huurdersvereniging inzetten voor betaalbare 
huurwoningen. Het percentage van minimaal 70% wordt waarschijnlijk hoger omdat 80% van in ieder 
geval de woningen van 3B Wonen is gelabeld tot de aftoppingsgrens (streefhuur). Dit wordt 
(nadrukkelijker) opgenomen in de prestatieafspraken. Verder zijn hierover al uitgebreide prestatie-
afspraken om de betaalbaarheid te waarborgen en doorstroming te bevorderen.  
 
 
 
Handelingsperspectieven beschikbaarheid die gemeente Lansingerland gaat inzetten/inzet: 
 
Handelingsperspectief Huidige % beschikbaarheid te realiseren 

indien  
 

Toelichting 

Terugdringen van 
scheefwonen in de sociale 
huurvoorraad. 

Aanpak van scheefwonen en bevorderen 
doorstroming binnen of vanuit de 
bestaande woningvoorraad. In te zetten 
instrumenten zijn: 

 Toestaan van 2x scheefwonen 
naar 1 x scheefwonen (oudere 
met hoger inkomen in sociale 
eengezinshuurwoning naar 
sociale kleinere (gelijkvloerse) 
woning. 

 bouwen van huur- en 
koopwoningen in het 
starterssegment tot €180.000 en 
middeldure huur 710-850 euro 
met daarbij voorrang voor 
inwoners uit Lansingerland die 
een sociale huurwoning 
achterlaten. 

 inzetten van een 
doorstroommakelaar door 3B 
Wonen 

 te formuleren gemeentelijk 
beleid over nadere voorwaarden 
nieuwbouw startershuursegment 

 

Ca 20% woont (goedkoop) 
scheef in de sociale huur-
woningen in Lansingerland. 
De mutatiegraad is laag. Door 
het beter benutten van deze 
woningen dmv het 
bevorderen van doorstroming 
is er veel winst te behalen. 
De effecten zijn al zichtbaar 
door de huidige maatregelen 
als voorrang bij nieuwbouw 
starterssegment en voorrang 
bij nieuwbouw sociaal 
gelijkvloerse woning. 

Huurprijsbeleid in 
prestatieafspraken 

Met de woningcorporatie wordt jaarlijks 
betaalbaarheidsbeleid en huurprijsbeleid 
overeengekomen als invloedsfactor op de 
sociale woningvoorraad. 
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Met de woningcorporatie 
wordt jaarlijks 
overeengekomen hoeveel 
sociale huurwoningen 
verkocht mogen worden, 
kijkend naar de mate 
waarin de sociale 
woningvoorraad en de 
behoefte in evenwicht zijn. 
Streven is naar zo min 
mogelijk verkoop. 
 

Zo min mogelijk c.q. geen 
corporatiewoningen verkopen.  

Nu al zijn er slechts 5 
woningverkopen gemiddeld 
per jaar. In theorie zouden 
we voor nul verkopen per 
jaar kunnen gaan, maar om 
zittende huurders ook een 
kans te geven om hun woning 
te kunnen kopen is dit geen 
optie. Daarnaast heeft het 
uiteraard ook financiële 
consequenties voor de 
corporatie. 

Zo min mogelijk 
onttrekkingen aan de 
sociale corporatievoorraad  
 

Zeer beperkte verkoop  
(max. gemiddeld 5 per jaar) 
In geval van (noodzakelijke) 
sloop/herstructurering minimaal 
hetzelfde aantal woningen terug bouwen 
en liever nog meer sociaal toevoegen. 
Geen liberalisatie en waar toch door oude 
contracten mogelijk in prestatieafspraken 
stevige afspraken tbv vrije sector 
startershuur voor doorstroming. 
Waar mogelijk overhevelen van daeb naar 
niet daeb-segment. 

Al jaren hebben we zeer 
strakke prestatieafspraken 
met de in Lansingerland 
actieve woningbouw-
corporaties om de huidige 
sociale woningvoorraad te 
bestendigen.  
3B Wonen heeft een fors deel 
van haar portefeuille van 
niet-daeb naar daeb 
overgeheveld. 

Alternatieve (tijdelijke) 
huisvesting voor urgenten 
om druk op woningmarkt te 
verlichten bijv. 
 

Asielgerechtigden in afwachting van 
gezinshereniging of alleenstaand tijdelijk 
bijv. in voormalig een verzorgingstehuis. 
Parentshome als tijdelijke oplossing voor 
gescheiden ouders. 
 

 

Monitoren 
huurprijzenbeleid 
vrijkomende sociale 
huurwoningen. 

Met elkaar strak sturen en monitoren op 
huurprijzenbeleid in prestatieafspraken. 

 

 
 
Bod Lansingerland Beschikbaarheid: 
 
 2016 2019 2024 

% Beschikbaarheid 
 

79% (2017) 
 

Tenminste 75 % instroom 
van huurtoeslag-
gerechtigden.  

Tenminste 75 % instroom 
van huurtoeslag-
gerechtigden.  

Toelichting ontwikkeling:  Lansingerland blijft zich samen met de corporaties en de huurders-
vereniging inzetten voor voldoende beschikbare huurwoningen voor 
de EU-doelgroep en met bijzondere aandacht voor de primaire 
doelgroep (groep van huishoudens met een belastbaar inkomen tot 
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de grens waarop men in aanmerking kan komen voor huurtoeslag). 
Partijen monitoren jaarlijks de slaagkans van de primaire doelgroep 
in Lansingerland.  
 
Maximaal 5% wijzen we aan de niet EU-doelgroep toe. De andere 
helft (5%) van de vrije ruimte waarin de wet- en regelgeving 
voorziet, zullen wij alleen benutten om op die manier van dubbel 
scheefwonen naar enkel scheefwonen te kunnen gaan c.q. een ander 
volkshuisvestelijk doel te bereiken. Ook dit monitoren en 
verantwoorden wij jaarlijks. 
 

 
Verwachtingen en voorwaarden 
Om ons bod goed uit te kunnen voeren zullen wij – waar nodig – onze prestatieafspraken aanpassen en 
verwerken in onze in 2019 te actualiseren Woonvisie 2020-2025. Het toevoegen van extra sociaal in nog 
niet vastgestelde plannen heeft gevolgen voor onze gemeentelijke financiën en zullen dus altijd per 
project door de raad goedgekeurd moeten worden. Veel projecten zijn langlopend. Hoewel we nog veel 
gaan bouwen, hebben we niet onbeperkte mogelijkheden. Veel projecten liggen al vast en waar nog wel 
een programma uitgewerkt moet worden, hebben wij als gemeente vaak nog maar beperkte juridische 
en financiële mogelijkheden. Daarnaast hebben wij – net als de provincie – niet alleen ambities op het 
gebied van voldoende woningen voor de diverse inkomens en huishouden, maar hebben wij ook ambities 
op het gebied van duurzaamheid, levensloopbestendigheid, infrastructuur en kwaliteit van de 
woonomgeving die geld en inspanning vragen. Gelukkig hebben we een lokale corporatie die vergeleken 
met veel andere corporaties nog kan investeren in duurzaamheid, betaalbaarheid, herstructurering én 
nieuwbouw, maar ook hier zitten grenzen aan.  
Naast een goede monitoring van de nieuwe woningmarktafspraken moet er ook voldoende ruimte zijn 
voor flexibiliteit om in te kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden en nieuwe (bijzondere) 
doelgroepen. Zo vinden wij het van groot belang dat er niet alleen focus is op de sociale doelgroep, 
maar zeker ook op de groep met een inkomen er net boven die tussen wal en schip dreigt te komen.  
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Algemeen	uitgangspunt	

Het	sociale	segment	is	–	in	tegenstelling	tot	de	RIGO-rapportage	in	het	voorjaar	van	2018	–	door	de	
regio	gedefinieerd	als	de	DAEB	voorraad	(<711;	gegevens	ABF)	plus	DAEB	>	711	(gegevens	dPi)	plus	de	
NDAEB-voorraad	<711	(gegevens	ABF),	de	particuliere	huurvoorraad	<	711	(ABF)	en	de	koopvoorraad	
<	140.000	(ABF).	
Dit	leidt	tot	opgaven	ten	aanzien	van	de	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	die	hier	en	daar	
afwijken	van	de	aanvankelijk	geformuleerde	opgaven.	

Huidige	voorraad	

De	Maaskoepel	corporaties	die	bezit	hebben	in	de	gemeente	Lansingerland	zijn:	3B	Wonen,	
Havensteder	en	Woon	Compas.	Ook	de	corporaties	Wooninvest	en	Woonzorg	Nederland	hebben	bezit	
in	Lansingerland,	maar	vallen	niet	onder	Maaskoepel.	De	corporatie	3B	woningen	heeft	het	overgrote	
deel	van	de	corporatiewoningen	in	deze	gemeente	in	bezit.		

Volgens	cijfers	van	ABF	(februari	2018),	aangevuld	met	dPi	2018	cijfers	(begrotingscijfers	corporaties)	
omvat	de	sociale	voorraad	in	Lansingerland	de	volgende	aantallen	woningen:	

	 Voorraadgegevens	2017	 Lansingerland	
	 A:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	projectgroep	 5358	

	 B:	Voorraad	sociaal	2017	volgens	definitie	ABF	 5220	

	 Totale	voorraad	2017	 23255	
	 %	A	van	totale	voorraad	2017		 23%	

ABF-cijfers	 corporatie	voorraad	<710	 4160	
	 particuliere	huur	<	710	 630	

	 koop	<	140k	 430	

RIGO-cijfers	 DAEB	>710	 138	

De	gewenste	/	verwachte	ontwikkeling	van	het	sociale	segment	

gewenste	ontwikkeling	2018-2030	 Lansingerland	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	referentiescenario	 272	

particuliere	huur	<	711	in	referentiescenario	 -180	

koop	<	140k	in	referentiescenario	 190	

sociale	voorraad	totaal	in	referentiescenario	 282	

corporatiebezit	DAEB	+	niet-DAEB	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 2922	

particuliere	huur	<	711	in	meer	evenwicht	scenario	 -140	

koop	<	140k	in	meer	evenwicht	scenario	 480	

sociale	voorraad	totaal	in	meer	evenwicht	scenario	 3262	
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Verwachte	ontwikkeling	op	basis	van	de	bieding	

Totale	voorraad	

Ontwikkeling	totale	voorraad	 Lansingerland	
Totale	voorraad	2017	 23270	

totale	voorraad	2030	 Ca	30000	
Ontwikkeling	totale	voorraad	 6760	

Sociale	voorraad	

Feitelijke	ontwikkeling	 Waarschijnlijk	 Onzeker	 Totaal1	

Corporatie-huur	DAEB	<710		 750	 250	 1000	

DAEB	>710		 0	 0	 0	

N-DAEB	<	710		 0	 10	 10	
Particuliere	huur	<710		 0	 -180	 -180	

Sociale	koop	<140k		 0	 190	 190	
Sociaal	onbekend	 0	 0	 0	

Totaal	 750	 270	 1020	

Risico-segmenten	in	de	sociale	voorraad	

Risicosegmenten2	 Lansingerland	
particuliere	voorraad	<	711	2017	(ABF)	 630	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 -140	
ontwikkeling	particuliere	huur	<711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 -180	
Verschil	 -40	
goedkope	koop	<	140.000	2017	(ABF)	 430	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	ABF	bij	ME	scenario	 480	
ontwikkeling	goedkope	koop	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 190	
Verschil	 -290	
NDAEB	<	711	2017	(dPi)	 0	
ontwikkeling	NDAEB	<	711	volgens	bieding	bij	ME	scenario	 10	

																																																								
1		 In	een	mailwisseling	heeft	de	gemeente	Lansingerland	aangegeven	dat	750	woningen	deel	uit	maken	van	harde	

(realistische)	plannen	en	250	woningen	deel	uit	maken	van	zachte	plannen.	Wij	hebben	daarom	niet	gerekend	

met	een	bandbreedte	voor	de	toevoeging	corporatie	DAEB	2024-2029,	zoals	aangegeven	in	de	overzichtstabel	

in	de	bieding,	maar	met	een	toevoeging	van	400	woningen	tussen	2016	en	2024	en	een	toevoeging	van	600	

woningen	in	2024	tot	2029.	
2		 In	de	bieding	is	gemeld	dat	voor	particuliere	huur	tot	€711	en	particuliere	koop	tot	€140.000	ABF	wordt	

gevolgd.	De	gemeente	gaat	hierbij	uit	van	het	referentiescenario!	De	gemeente	benoemd	wel	

handelingsperspectieven	voor	beide	segmenten.		
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Toelichting	(aangescherpte)	bieding	gemeente	

• Netto	voorraadontwikkeling	totaal:	+	4.000	t/m	2024	/	+	67453	t/m	2029.	
• Inbreiding	kernen,	verdichten	kan	extra	mogelijkheden	opleveren.	Dan	is	wel	een	lagere	

parkeernorm	bij	OV-locaties,	financiële	steun	voor	toevoegen	van	sociale-	en	starterssegment	en	
meer	mogelijkheden	voor	corporaties	om	ook	te	kunnen	investeren	in	huisvesting	voor	lage	
middeninkomens.	

• Extra	bouwen	buiten	BSD	in	nabijheid	van	(H)OV	kan	extra	mogelijkheden	opleveren.	Hierbij	
aangetekend	dat	een	groot	deel	van	de	gemeente	bestaat	uit	natuurgebied	(polder	Oude	Leede,	
Groenzoom,	Rottemerengebied	enz.)	en	kassen	waarbij	functieverandering	niet	mogelijk	of	zeer	
complex	is.	

• Behalve	de	goede	OV-verbinding	tussen	Rotterdam	en	Den	Haag	(E-lijn)	is	het	ook	nodig	dat	er	een	
verbeterde	verbinding	tussen	Zoetermeer	en	Rotterdam	via	station	Rodenrijs	komt.	

• De	huidige	woningbouwplanning	staat	onder	druk;	het	tempo	ligt	lager	dan	verwacht	gezien	de	
ontwikkelingen	in	de	markt	(tekort	aan	materiaal	en	menskracht,	gasloos	bouwen).	Voor	de	
komende	5	jaar	gaat	de	gemeente	echter	nog	steeds	uit	van	een	gemiddelde	planning	van	400-500	
woningen	per	jaar.	

• De	gemeente	gaat	voor	behoud	van	eigen	identiteit	en	het	aantrekkelijke	woonmilieu	en	met	als	
basis	het	minimaal	kunnen	huisvesten	van	de	eigen	doelgroep	werkt	de	gemeente	mee	aan	de	
regionale	opgave.	Hier	zit	echter	wel	een	grens	aan.	Met	een	huidige	corporatievoorraad	van	ruim	
4.000	sociale	huurwoningen	is	het	voor	de	gemeente	niet	haalbaar	om	het	maximale	meer	
evenwicht	scenario	te	realiseren.	Belangrijke	redenen	hiervoor	zijn:	de	financiële	haalbaarheid,	
bouwclaims,	de	fase	van	het	contract	(er	zijn	al	veel	afspraken	op	basis	van	de	Vinex-norm	20%	en	
soms	lager	door	de	gevolgen	van	de	crisis	en	de	moeilijke	financiële	positie	van	corporaties	en	de	
gemeente),	grootte	van	het	plan	(veel	kleine	particuliere	plannen),	parkeren,	streven	van	goede	
mix	voor	leefbaarheid,	ruimtelijke	kwaliteit,	nabijheid	voorzieningen,	infrastructuur,	
monumentstatus,	groen,	eisen	duurzaamheid	(gasloos,	nul	op	de	meter,	CO2-neutraal),	enz.	

• Zoals	ook	in	de	prestatieafspraken	is	overeengekomen	stuurt	de	gemeente	op	behoud	en	waar	
mogelijk	toevoeging	van	de	sociale	voorraad	in	Lansingerland.	3B	Wonen	zet	hier	volledig	op	in.	Dit	
verwacht	de	gemeente	ook	van	de	andere	corporaties	die	zowel	in	Rotterdam	(of	een	andere	
gemeente)	als	in	Lansingerland	actief	zijn.	Hier	wordt	reeds	gevolg	aan	gegeven.	

• De	sociale	voorraad	zal	t/m	2024	met	ca.	450	woningen	groeien.	Door	de	inzet	op	doorstroming	en	
afname	van	de	scheefheid	komen	waarschijnlijk	in	deze	periode	ca.	190	extra	soc.	huurwoningen	in	
de	bestaande	voorraad	vrij	(d.m.v.	maatregelen	als	voorrang	sociale	huurder	bij	nieuwbouw,	
starterskoop	of	–huur	+	doorstroommakelaar).	In	de	periode	2025	t/m	2029	worden	nog	eens	570	
woningen	in	de	sociale	voorraad	toegevoegd	en	is	de	verwachting	dat	er	ca.	120	extra	soc.	
huurwoningen	in	de	bestaande	voorraad	vrijkomen.	Totaal	neemt	de	sociale	voorraad	toe	met	
1.020	woningen,	exclusief	310	vrijkomende	woningen	in	de	bestaande	voorraad;	deze	laatste	tellen	
niet	mee	in	de	berekeningen.		

• De	gemeente	maakt	afspraken	met	particuliere	ontwikkelaars/beleggers	bij	nieuwbouw	over	de	
periode	van	‘beklemming’.	Particulier	sociale	huurwoningen	die	geliberaliseerd	c.q.	verkocht	
kunnen	worden	na	een	bepaalde	periode	probeert	de	gemeente	(indien	haalbaar)	over	te	laten	
nemen	door	corporaties,	tot	zo’n	180	stuks.		

• De	gemeente	maakt	afspraken	zodat	nieuw	gebouwde	sociale	koopwoningen	zo	lang	mogelijk	
beschikbaar	blijven	voor	de	doelgroep	met	een	laag	inkomen:	dat	vreist	een	constructie	als	MGE	of	
koopgarant,	met	een	sociale	grondprijs.		

• Deze	aantallen	zijn	mogelijk	nog	te	verhogen	door	in	te	zetten	op:	

																																																								
3		 In	de	bieding	gaat	de	gemeente	uit	van	een	toename	van	5750	tot	7000	in	2030.	RIGO	heeft	gekozen	voor	het	

midden	van	de	bandbreedte.	
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o Extra	locaties	worden	gevonden	of	meer	ingezet	wordt	op	inbreiding/herstructurering.	Waar	
mogelijk	stuurt	de	gemeente	hier	op	sociale	voorraad	dan	wel	het	starterssegment.	Door	
hoge	kosten	van	parkeren,	monumentale	status,	vervuilde	grond,	impact	omwonenden,	
duurzaamheid	e.d.	maakt	een	dergelijk	programma	een	ontwikkeling	vaak	moeilijk	haalbaar.	
Een	financiële	tegemoetkoming	per	gerealiseerde	woning	(huur	of	koop)	zou	er	voor	kunnen	
zorgen	dat	dergelijke	plannen	wel	c.q.	sneller	worden	gerealiseerd.	

o Extra	locaties	met	sociaal.	De	focus	gaat	eerst	op	het	afronden	van	de	bestaande	projecten.	
Extra	locaties	zoekt	de	gemeente	in	eerste	instantie	binnen	de	kernen	(binnen	BSD)	en/of	bij	
(H)OV.	Functieverandering	van	natuurgebied	en	kassen	ligt	niet	in	de	rede.	In	geval	van	
kwalitatieve	ruimtelijke	meerwaarde	en	een	aanvullend	woningbouwprogramma	voegt	de	
gemeente	waar	mogelijk	woningen	toe.	

• In	voorwaardelijke	zin	is	het	zaak	dat:	

o Steeds	de	financiële	(on)mogelijkheden	worden	bezien.	Het	toevoegen	van	extra	sociaal	in	
nog	niet	vastgestelde	plannen	heeft	gevolgen	voor	de	gemeentelijke	financiën	en	zullen	dus	
altijd	per	project	door	de	raad	goedgekeurd	moeten	worden.		 	

o Geld	en	inspanning	ook	dient	uit	te	gaan	naar	ambities	op	het	gebied	van	duurzaamheid,	
levensloopbestendigheid,	infrastructuur	en	kwaliteit	van	de	woonomgeving.		

o Er	naast	een	goede	monitoring	van	de	nieuwe	woningmarktafspraken	ook	voldoende	ruimte	
moet	zijn	voor	flexibiliteit	om	in	te	kunnen	spelen	op	gewijzigde	omstandigheden	en	nieuwe	
(bijzondere)	doelgroepen.	

• Op	het	gebied	van	betaalbaarheid	en	beschikbaarheid	conformeert	de	gemeente	zich	aan	de	
regionale	afspraken.	

Projectoverzicht	

• Onderstaand	een	overzicht	van	de	geplande	projecten	/	maatregelen	waarbinnen	sociale	woningen	
zijn	gepland.	Concrete	projecten	zijn	bij	RIGO	niet	met	naam	en	toenaam	bekend.	

	
Naam	project	 Aantallen		
Toevoeging	corporatie	DAEB	 1000	
Toevoeging	corporatie	Niet-DAEB	<	€711	 10	
Afname	particuliere	huur	<	€711	 -180	
Toevoeging	particuliere	koop	<	€140.000	 190	
Totaal			 1020	

Opgave	versus	bod	

Als	het	bod	van	de	gemeente	wordt	afgezet	tegen	de	geschetste	scenario’s	uit	de	ABF-
rapportage,	dan	ontstaat	het	volgende	beeld:		
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Opgaven	vs.	Scenario's		 	
	 huidig	 gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

referentie	

scenario	

gewenste	

ontwikkeli

ng	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

feitelijke	

ontwikkeli

ng	

resterende	

opgave	bij	

referentie	

scenario	

resterende	

opgave	bij	

meer	

evenwicht	

scenario	

corporatiebezit	DAEB	<711	 4160	
272	 2922	

1000	
-738	 1912	corporatiebezit	DAEB	>711	 138	 0	

corporatiebezit	NDAEB	<711	 0	 10	
particulier	bezit	<711	 630	 -180	 -140	 -180	 0	 40	
goedkope	koop	<	140k	 430	 190	 480	 190	 0	 290	
sociaal	onbekend	 	 	 	 0	 0	 0	
Totaal	 5358	 282	 3262	 1020	 -738	 2242	

	

Oordeel	bod	en	argumentatie	bij	handelingsperspectieven	

! De	gemeenten	behaalt	ruimschoots	de	opgave	in	referentiescenario.		

! Hoewel	de	gemeente	Lansingerland	stappen	zet	om	het	Meer	Evenwicht	scenario	te	realiseren,	
is	het	Meer	Evenwicht	scenario	nog	niet	in	beeld.	De	resterende	opgave	bij	dit	scenario	omvat	
2242	woningen.		

! De	gemeente	benoemt	dat	mogelijk	extra	woningen	gerealiseerd	kunnen	worden	door	
herstructurering	of	verdichting	of	door	op	zoek	te	gaan	naar	meer	bouwlocaties	en	ook	door	
het	aandeel	sociale	woningen	op	deze	locaties	te	vergroten.	Of	er	extra	woningen	gerealiseerd	
kunnen	worden	is	afhankelijk	van	onder	andere	voldoende	financiële	middelen,	maar	ook	van	
de	andere	ambities	waar	de	gemeente	op	inzet,	zoals	duurzaamheid	en	de	kwaliteit	van	de	
leefomgeving.		

! In	de	bieding	heeft	de	gemeente	aangegeven	dat	het	niet	haalbaar	is	om	het	Meer	Evenwicht	
scenario	volledig	te	realiseren,	vanwege	onder	andere	de	financiële	haalbaarheid,	bouwclaims,	
de	fase	van	het	contract	(er	zijn	al	veel	afspraken	op	basis	van	de	Vinex-norm	20%	en	soms	
lager	door	de	gevolgen	van	de	crisis	en	de	moeilijke	financiële	positie	van	corporaties	en	de	
gemeente),	grootte	van	het	plan	(veel	kleine	particuliere	plannen),	parkeren,	streven	van	
goede	mix	voor	leefbaarheid,	ruimtelijke	kwaliteit,	nabijheid	voorzieningen,	infrastructuur,	
monumentstatus,	groen,	eisen	duurzaamheid	(gasloos,	nul	op	de	meter,	CO2-neutraal).		
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COLOFON

De totstandkoming van het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030 
heeft plaatsgevonden onder aansturing en ondersteuning van de projectgroep, bestaande uit: 
Esther van der Velden (externe projectleider), Bas van Rosmalen (Waterweg Wonen),  
Stella van Veen (Maaskoepel), Jeffrey van den Hazel, Amke Zevenbergen, Eric de Bruijn 
(gemeentelijke ambtenaren) en Peter Groeneweg (secretaris). 

Er zijn bijdragen, cijfers en inzichten geleverd door de gemeentelijke beleidsadviseurs Wonen.  
Aan allen is dank verschuldigd.

Tot slot willen we onze dank uitspraken voor de provinciale ambtenaren die in het proces  
hebben meegedacht en ondersteund en actief deel hebben uitgemaakt van de projectgroep.  
Dit zijn Klaas Spannenburg en Jurjen de Klerk.

Zonder de bezielende aansturing van Jan Willem Mijnans, voorzitter van het SvWrR zou dit 
Regioakkoord niet op tijd tot stand zijn gekomen. 

Tekstuele bijdragen:
- De gemeenten (via biedingen en correctie-/aanvulrondes)
- De projectgroep
- RIGO (Analyses)
- Maaskoepel
- De corporaties

Vaststelling op 23 januari 2019, tijdens de Regiotafel Wonen, onder voorzitterschap van Jan Willem Mijnans, 
voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam en wethouder Wonen van de gemeente 
Nissewaard. Ondertekening op 30 januari 2019 door de wethouders Wonen, de corporatie directeur/
bestuurders en de gedeputeerde.
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MAASKOEPEL  |  PROVINCIE ZUID-HOLLAND | SVWRR

ALBRANDSWAARD, BARENDRECHT, BRIELLE, CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 

HELLEVOETSLUIS, KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, LANSINGERLAND, MAASSLUIS, 

NISSEWAARD, RIDDERKERK, ROTTERDAM, SCHIEDAM, VLAARDINGEN EN WESTVOORNE

3B WONEN, BVOW, DE LEEUW VAN PUTTEN, HAVENSTEDER, HUMANITAS 

HUISVESTING, LAURENS WONEN, MAASDELTA GROEP, PATRIMONIUM BARENDRECHT, 

QUAWONEN, RESSORT WONEN, RONDOM WONEN, SOR, VESTIA, WATERWEG WONEN, 

WONINGSTICHTING EENDRACHT, WONINGSTICHTING SAMENWERKING VLAARDINGEN, 

WONINGBOUWVERENIGING HOEK VAN HOLLAND, WONINGBOUWVERENIGING 

POORTUGAAL, WOONBRON, WOONCOMPAS, WOONSTAD ROTTERDAM, WOONSTICHTING 

DE ZES KERNEN, WOONVISIE, WOONPLUS SCHIEDAM, WOONZORG NEDERLAND EN  

GEMEENTELIJK WOONBEDRIJF WESTVOORNE

REGIOAKKOORD 

Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam


	31-150
	151-262



