
 

 

 
 

 

Voldoet de huidige woningvoorraad van de Hoeksche Waard aan de huidige 

woonwensen? Is deze geschikt voor de toenemende groep senioren? Wat zijn 

kansen en bedreigingen. Welke delen van de voorraad zijn kwetsbaar en 

kunnen met leegstand of relatief grote waardedaling te maken krijgen? Welke 

delen vergen beleidsaandacht (investeringen)? Welke nieuwbouw en welke 

locaties hebben positieve kansen? Het OCD zette op verzoek van het 

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard actuele cijfers en veranderingen in 

behoefte op een rij. Deze factsheet geeft hiervan een samenvatting. 

 

De Regionale Woonvisie “Samen voor kwaliteit” uit 2010 biedt een regionaal kader 

waarmee de samenwerkende gemeenten op strategisch niveau sturen op de kwaliteit 

van wonen. Bouwen voor de eigen behoefte blijft het uitgangspunt, maar de focus is 

niet alleen gericht op nieuwbouw en aantal woningen. Aangezien jaarlijks maar 

ongeveer 1% van de woningvoorraad als nieuwbouw wordt opgeleverd, biedt de 

bestaande voorraad veel meer mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit en 

passendheid bij de behoefte van doelgroepen, zoals starters/jongeren en ouderen en 

mensen met een beperking. Informatie over de kwaliteit van de bestaande 

woningvoorraad, de omvang van doelgroepen en de match tussen voorraad en 

doelgroepen in de toekomst is daarom gewenst.  

 

De volgende onderzoeksvragen staan hierbij centraal: 

 

1. Hoe ziet de kwaliteit van de woningvoorraad in gemeenten en hun kernen in de 

Hoeksche Waard er uit? 

2. Wat is de omvang van verschillende doelgroepen nu en in de toekomst? 

3. Hoe matcht de huidige woningvoorraad en geplande nieuwbouw op de verwachte, 

toekomstige woningvraag? 

 

  

1 Conclusies 
 

Bevolking daalt licht 

De bevolking van de Hoeksche Waard is de afgelopen jaren licht gedaald met ruim 100 

per jaar. Dat komt doordat er iets meer inwoners vertrekken dan er zich vestigen.1 De 

natuurlijke ontwikkeling is positief. Het aantal geboortes is de afgelopen jaren nog 

steeds hoger dan het aantal mensen dat overleden is.  

 

Bevolking vergrijst 

Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder is in de Hoeksche Waard toegenomen: de 

bevolking vergrijst (zoals in heel Nederland). Bovendien telt de Hoeksche Waard in 

vergelijking met Nederland al relatief veel ouderen. In Nederland is ongeveer 24% een 

huishouden van een oudere van 65 jaar en ouder; in de Hoeksche Waard is dit ruim 

31%. Naar de toekomst toe wordt een toename verwacht van het aantal ouderen. Er 

wordt een toename verwacht van (vrijwel uitsluitend) huishoudens van 70 jaar en 

ouder. In totaal stijgt tot 2030 het aantal oudere huishoudens met 5.350. Het gaat 

vooral om eenpersoonshuishoudens (+3.272) en tweepersoonshuishoudens (+1.866).  

Daartegenover staat een daling van het aantal huishoudens van 30-54 jaar (-4.057).  

 

Kwaliteit woningvoorraad goed 

De toename van het aantal ouderen heeft een effect op de woningvraag én de vraag 

naar voorzieningen. De woningvoorraad in de Hoeksche Waard is –volgens de 

Leefbaarometer- bovengemiddeld van kwaliteit. In Korendijk is de score voor de 

woningvoorraad het hoogst, in Oud Beijerland ligt deze wat lager, maar wel op het 

Nederlandse  gemiddelde. Qua voorzieningen: deze zijn in de Hoeksche Waard 

beneden het Nederlands gemiddelde. In Strijen is de score voor voorzieningen het 

laagst, in Oud-Beijerland ligt deze wel boven het Nederlands gemiddelde.   

 

Woonwensen van ouderen 

De huidige woonwensen van ouderen wijken af van het gemiddelde huishouden in de 

Hoeksche Waard. Uitgaande van de huidige opbouw van huishoudengroepen over 

woningtypen betekent dit dat de woningopgave vooral in de categorie 

                                                
1  In 2013 vertrokken 302 asielzoekers ivm sluiting van het AZC. Deze zijn niet in dit cijfer 

meegenomen.  
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gelijkvloerse woningen2 zal liggen, aldus de Studie Inventarisatie Woningopgave 

Hoeksche Waard, gebaseerd op hoe ouderen nu in de Hoeksche waard wonen. De vijf 

gemeenten vertonen daarbij grotendeels een zelfde beeld.  

 

Veel ouderen zullen hun woning aanpassen om zo lang mogelijk in de eigen woning te 

kunnen blijven wonen (PBL)3. Senioren zijn immers –in vergelijking met andere 

leeftijdsgroepen- honkvast. Gezien de toename van de doelgroep biedt -ondanks  hun 

beperkte verhuisgeneigdheid- nieuwbouwaanbod van projecten voor ouderen die qua 

aantal en qua differentiatie afgestemd zijn op de behoefte, goede afzetmogelijkheden. 

De woningmarkt in de Hoeksche Waard is gebaat bij een regelmatig tempo in 

opleveringen nieuwbouw om overaanbod in de bestaande voorraad te voorkomen.  

 

De woonwensen van ouderen (65-plussers) blijven vooral gericht op de huursector. Er 

is bij senioren duidelijk behoefte aan nultredewoningen. Dat kan zijn een appartement 

met lift, maar ook een grondgebonden woning. Ouderen die in een huurwoning wonen, 

zullen –als ze willen verhuizen- de voorkeur geven aan een huurwoning geschikt voor 

ouderen. En ook onder ouderen die in een koopwoning wonen, zal een belangrijk deel 

willen verhuizen naar een huurwoning. Daarnaast is er een licht toenemende vraag 

naar koopappartementen met lift. De meerderheid van de ouderen wenst echter een 

huurwoning. Vooral in de sociale en in mindere mate de particuliere huursector is meer 

nieuwbouw nodig. 

 

Vraaguitval door afname gezinnen 

Gezien de demografische ontwikkeling neemt het aantal gezinnen met kinderen af met 

2.500 tussen 2012 en 2030. Dit leidt tot vraaguitval aan eengezinswoningen van 10%. 

Hierdoor treden risico’s op voor eenzijdige delen van de voorraad, met name 

eengezinswoningen uit 1960-1969, 1970-1979 en 1980-1989, met een inhoud van 

300-349 m3 of 350 m3 en meer. Deze voorraad biedt daardoor meer kansen voor 

vestigers van buiten de Hoeksche Waard. 

 

Nieuwbouwprogramma 

 Het huidige woningbouwprogramma is flexibel ingericht. In de Regionale Woonvisie 

wordt de meergezins huur- en koopwoningen als groeimarkt gezien, terwijl eengezins 

koopwoningen in het algemeen geen groeimarkt zijn (dit verschilt per type 

eengezinswoningen).4 Deze conclusie wordt bevestigd door de huishoudenprognose. 

Omdat naar verwachting het aantal huishoudens tussen 2015 en 2030 in de leeftijd 

30-54 jaar behoorlijk afneemt zal er ongeveer 10% vraaguitval in de koopsector zijn. 

Een overproductie van nieuwe koopwoningen moet daarom voorkomen worden. Dat 

kan namelijk leiden tot prijsdaling of leegstand5, tenzij de nieuwbouw van 

grondgebonden koopwoningen zorgt voor minder vertrek of meer vestiging door 

huishoudens van buiten de regio.  

 

 De opgave voor de periode 2015-2030 ligt voornamelijk in het anticiperen op de 

toename van het aantal ouderen en zorgen voor geschikte woningen en bijpassende 

zorg en voorzieningen (verzorgd wonen). Dit betekent vooral veel voor instellingen 

zoals Zorgwaard en de corporatie HW Wonen: hun woningen worden steeds meer 

bewoond door alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en ouderen. Ook krijgt de 

corporatie daardoor te maken met meer en andersoortige vragen zoals aanpassing 

woning en (onderlinge) zorg. Gezien de toename van het aantal huishoudens van 

senioren is de programmering van 900 woningen voor senioren gewenst. Verdeeld over 

200 verzorgd wonen en 700 overig geschikt wonen voor ouderen. Waarvan ongeveer 

tweederde huur en een derde in de koopsector. Het gaat om kleinschalige projecten 

(25-40 woningen), appartementen en indien mogelijk ook grondgebonden woningen. 

Tegelijkertijd zal (door ouderen zelf) geïnvesteerd moeten worden in de bestaande 

voorraad om langer zelfstandig blijven wonen mogelijk te maken.  

 

                                                
2  Met gelijkvloerse woningen bedoelen we in deze factsheet alle appartementen, seniorenwoningen 
en grondgebonden nultredewoningen waar woonkamer en tenminste één slaapkamer gelijkvloers 
zijn en waarbij de woning zonder traplopen toegankelijk is.  

3  PBL, vergrijzing en woningmarkt, 2013: De vergrijzing leidt vooral na 2020 tot uitstroom van 
ouderen, in het bijzonder uit de koopsector. 

4 Samen voor kwaliteit, Regionale Woonvisie, p 33. 
5 In 2012 stonden ruim 1200 woningen administratief (tijdelijk) leeg (3,4% van de voorraad). Dit 

hangt ook samen met verbouwing, voorgenomen aanpak en onttrekkingen van woningen. 
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3

Vier opgaven voor het beleid 

Samenvattend zien we vier opgaven voor het regionaal beleid: 

• zorgen voor geschikt nieuwbouw voor groeiende groep ouderen 

• stimuleren van aanpassing voorraad door/voor ouderen 

• beperking risico grote voorraad eengezinswoningen en  

• het op peil houden van voorzieningen voor de toekomstige bevolking gezien de 

toename van ouderen. 

 

In de tabel zijn accenten van de opgave per gemeente aangeduid.  
 

 

Tabel 1  Vier opgaven t.o.v. Hoeksche Waard in totaal  
gemeente/ 

opgave 

nieuwbouw voor 

senioren 

aanpassing 

voor senioren 

beperking risico 

eengezinswoningen voorzieningen 

Binnenmaas 

 

groot, al wel veel 

in Puttershoek  

groot groot gemiddeld 

Cromstrijen 

 

gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld 

Korendijk 

 

klein klein gemiddeld gemiddeld, 

sport en 

medisch 

Oud-

Beijerland 

 

groot groot klein: 

centrumfunctie 

relatief aantrekkelijk 

voor vestigers  

gemiddeld 

Strijen gemiddeld gemiddeld gemiddeld groot 

 

 

2 Bevolking 
 

Tussen 1-1-2009 en 1-1-2014 is de bevolking van de Hoeksche Waard afgenomen met 

772 inwoners tot 84.546 inwoners, een afname van gemiddeld 154 inwoners per jaar.  

 

De bevolking neemt af doordat er meer mensen vertrekken dan zich in de gemeenten 

van de Hoeksche Waard vestigen. Het relatief groot aantal nieuwbouwwoningen in 

2013 zal waarschijnlijk een positief effect hebben op het migratiesaldo van 2014. 

 

 

Figuur 1 Migratie Hoeksche Waard 2009-2013 
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Bron: CBS 

 

Gemiddeld een derde van de migranten blijft overigens in de Hoeksche Waard. Zij 

verhuizen van de ene gemeente van de Hoeksche Waard naar een andere. De 

natuurlijke ontwikkeling is positief. Het aantal geboortes is de afgelopen jaren nog 

steeds hoger dan het aantal mensen dat overleden is. 
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Figuur 2 Natuurlijke ontwikkeling Hoeksche Waard 2009-2013 
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Bron: CBS 

 

 

Per saldo was er een afname van kinderen (0-19 jaar) en volwassenen in de 

leeftijdsgroep 30-49-jarigen. Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder is toegenomen: 

de bevolking vergrijst (zoals in heel Nederland). 

 

 

3 Woningvoorraad 
 

Het aantal woningen in de Hoeksche Waard is tussen 1-1-2009 en 1-1-2014 met 916  

toegenomen tot 35.912 woningen6 7, een toename van gemiddeld 183 woningen per 

jaar. De voorraad bestaat voor bijna tweederde uit koopwoningen en voor eenderde uit 

huurwoningen. Bijna driekwart van de huurwoningen is in bezit van de honderdjarige 

corporatie HW Wonen (zie figuur 3). Vrijwel alle woningen van HW Wonen (95%) 

behoren tot de sociale huur (kernvoorraad), dat wil zeggen heeft huurprijs tot afgerond 

€ 700 per maand (komt ongeveer overeen met een WOZ waarde tot € 200.000).  

 

 

Figuur 3 Woningvoorraad naar eigendom 
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In vergelijking met Nederland is de woningvoorraad in de Hoeksche Waard wat jonger. 

In Nederland is 30% een woning van voor 1959, in de Hoeksche Waard is dat 21%. 

Het aandeel woningen van na 2000 is in Nederland 10%, in de Hoeksche Waard 13%. 

 

 

                                                
6  Dit cijfer van het CBS is 166 hoger dan het totaalcijfer via de WOZ-administratie. Het CBS telt 
namelijk alle combinaties bedrijf met woning als woning mee, terwijl voor de WOZ alleen een 
bedrijf met woning als woning meetelt als de woning meer dan de helft van de totale waarde 
vertegenwoordigt.    

7  De nieuwbouw van 175 woningen van project Rembrandt in Oud-Beijerland is vertraagd en 
daarom niet in de cijfers opgenomen in afwijking van de voorlopige cijfers van het CBS. 
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Figuur 4 Woningvoorraad naar bouwjaar 
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Verder telt de woningvoorraad veel eengezinswoningen in een rij. Het gaat om 54% 

van de voorraad, zowel in de koopsector als bij de corporatie HW Wonen (zie figuur 5). 

 

 
Figuur 5 Woningvoorraad naar type  
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Tabel 2 Totaaloverzicht Woningvoorraad naar prijs en type 1-1-2014 

 

vrijstaande 

woning 

geschakelde 

en 2^1 

kapwoning 

rij- en 

hoek-

woning 

gelijk-

vloers* overig totaal 

tot € 180.000 240 462 10.106 3.703 95 14.606 

180.000-

219.000 445 647 6.535 623 128 8.378 

220.000-

299.000 1.481 1.754 2.235 507 144 6.121 

300.000 en meer 4.246 1.741 400 298 130 6.815 

       

totaal 6.413 4.604 19.276 5.131 497 35.921 

* appartementen, benedenwoningen en seniorenwoningen (bevat ook klein aantal bovenwoningen) 

N.b. 1 onbekend 

 

 

4 Bewoning 
 

De gemiddelde woningbezetting in de gemeenten van de Hoeksche Waard is 2,34, ten 

opzichte van 2,30 gemiddeld in Nederland. In de Hoeksche Waard wonen per 1-1-2014 

35.527 huishoudens. Er wonen in vergelijking met het Nederlands gemiddelde meer   

tweepersoonshuishoudens (35% t.o.v. 29% gemiddeld) en tweeoudergezinnen (31% 

t.o.v. 27% gemiddeld). Het aandeel alleenstaanden is lager dan gemiddeld (28% t.o.v. 

37% gemiddeld).  
 

Qua leeftijd valt daarnaast op dat er in de Hoeksche Waard minder jong-volwassenen 

en meer ouderen wonen dan gemiddeld in Nederland (zie figuur 6).  
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Figuur 6 Leeftijd van huishoudens 1-1-2014   
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Bron: CBS 

 

 
Tabel 3 Huishoudens per 1-1-2012 

 

tot 29 

jaar 

30-54 

jaar 

55-69 

jaar 

70-79 

jaar 80-plus totaal 

eenpersoons 1.011 2.879 2.225 1.576 1.646 9.337 

tweepersoons 731 2.645 5.747 2.351 742 12.216 

eenouder 80 1.437 328 86 101 2.032 

tweeouder  362 9.026 1.934 139 36 11.497 

overig      115 

       

totaal 2.215 16.013 10.262 4.170 2.537 35.197 

Bron: Object Vision BV, Studie Inventarisatie Woningopgave Hoeksche Waard 

 

 

In tabel 4 en figuur 7 is de combinatie gemaakt van hoe huishoudens wonen. Het 

betreft zeven combinaties van leeftijd en huishoudengrootte. De meeste huishoudens 

in de Hoeksche Waard wonen in een rij/hoekwoning (56%), vrijstaande, 2^1 kap of 

geschakelde woning (29%) of een gelijkvloerse woning (13%). De gelijkvloerse 

woningen (met name appartementen) worden relatief gezien vooral bewoond door 

jong-volwassenen, ouderen van 70-79 jaar en ouderen van 80 jaar en ouder. Gezinnen 

met kinderen wonen voornamelijk in een rij/hoekwoning of vrijstaand/2^1 kap en 

geschakelde woning. Dat geldt feitelijk ook voor de 1 en 2 persoonshuishoudens, 

waarvan slechts een klein deel, namelijk 10-15% in een gelijkvloerse woning woont.   

 

 

Tabel 4 Bewoning huishoudens per 1-1-2012 

 

rij- en 

hoek-

woning 

vrijstaand,  

2^1 kap/ 

geschakeld 

gelijk-

vloers* 

 overig totaal 

0-29 jaar 1.396 186 613 20 2.215 

1+2 p 30-54 jaar  3.143 1.437 846 98 5.524 

gezin 30-54 6.906 3.218 127 213 10.464 

1+2 55-69 jaar   4.202 2.759  815 196 7.972 

gezin 55-69 jaar 1.230 860 60 111 2.261 

70-79 1.900 1.135 955 77 4.067 

80+ 819 486 1.091 28 2.424 

      

totaal 19.596 10.081 4.507 743 34.927 

* appartementen, benedenwoningen en seniorenwoningen (bevat ook klein aantal bovenwoningen) 

Bron: Object Vision BV, Studie Inventarisatie Woningopgave Hoeksche Waard 
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Figuur 7. Bewoning per huishoudentype 
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Bron: Object Vision BV, Studie Inventarisatie Woningopgave Hoeksche Waard 

 

 

Vooral de leeftijd en huishoudensituatie zijn bepalend voor de keuzes in de 

woonsituatie. Daarnaast spelen ook inkomen en leefstijl een rol als het gaat om de 

vraag naar een huur- of een koopwoning. In dat licht is het relevant om te weten dat 

het gemiddeld inkomen van huishoudens in de Hoeksche Waard ongeveer 12% hoger 

ligt dan gemiddeld in Nederland. Dit hangt samen met het relatief groot aandeel twee- 

of meerpersoonshuishoudens ten opzichte van het aandeel alleenstaanden en het 

aandeel woningen in de koopsector. Voor de sociale huursector is de primaire 

doelgroep met een inkomen tot 34.085 euro (2012) van belang. Het gaat om 9.000-

9.500 huishoudens. Ongeveer tweederde daarvan woont in een huurwoning van HW 

Wonen (6.000-6.200 huishoudens). 

 

 

5 Beoordeling kwaliteit 
 

Algemeen 

Via de landelijke Leefbaarometer wordt de leefbaarheid per gemeente8 berekend voor 

zes dimensies: bevolking, sociale samenhang, publieke ruimte, veiligheid, 

voorzieningen en woningvoorraad.9 De scores worden vergeleken met het Nederlandse 

gemiddelde dat op nul is gesteld. Voor bijna alle gemeenten in de Hoeksche Waard 

geldt dat de scores voor de meeste dimensies hoger liggen dan het Nederlands 

gemiddelde. Wel is de aanwezigheid van enkele voorzieningen ruim onder het 

Nederlands gemiddelde. Alleen Oud-Beijerland heeft een bovengemiddelde score.   De 

woningvoorraad in Korendijk scoort binnen de Hoeksche Waard het hoogst en in Oud-

Beijerland het laagst (maar nog wel op het Nederlands gemiddelde).10  
 

 

Tabel 5 Score per gemeente op dimensies Leefbaarometer 2012 

gemeente 

samen-

stelling 

bevolking 

sociale 

samenhang 

publieke 

ruimte 

veilig-

heid 

voor-

zieningen 

woning-

voorraad 

Binnenmaas 25 6 33 28 -23 10 

Cromstrijen  28 7 15 32 -23 10 

Korendijk  24 7 24 39 -23 17 

Oud-Beijerland 30 -1 35 12 21 0 

Strijen  23 7 15 25 -37 9 

Bron: Leefbaarometer, 2013 

 

 

                                                
8  Op de website www.leefbaarometer.nl zijn ook cijfers per kern te vinden   
9  Zie voor de toelichting van de indicatoren per dimensie, de factsheet Leefbaarometer. En voor de 

achtergrond van de keuze van de indicatoren: Leidelmeijer, K. G. Marlet e.a. (2008), De 

Leefbaarometer: leefbaarheid in Nederlandse wijken en buurten gemeten en vergeleken - 

rapportage instrumentontwikkeling, RIGO en Atlas voor gemeenten i.o.v. VROM/WWI, 

Amsterdam 
10  De hoge of lage score voor de woningvoorraad hangt samen met vier indicatoren:  

1. Dominantie type woningen (vrijstaande woningen, tweekappers, flats met meer dan 4 

verdiepingen, etagewoningen, boerderijen en tuinderijen of suburbane statuswoningen) 

2. Dichtheid  

3. Percentage sociale huurwoningen 

4. Dominantie bouwjaar (vooroorlogs, vroeg na-oorlogs, 1970-1979) 

 



 

 
8

Woningvoorraad 

Ook uit het WoOnderzoek blijkt dat er in landelijke gemeenten zoals in de Hoeksche 

Waard weinig ontevredenheid is over de huidige woningen: gemiddeld is slechts 3% 

van de huidige huishoudens ontevreden over de huidige woning. Bewoners van 

eengezinskoop-woningen zijn niet/nauwelijks ontevreden. 5% van de huurders van 

eengezinswoning en 4% van de bewoners van een huur- of koopappartement is 

ontevreden.  

 

Voorzieningen 

In de Leefbaarometer gaat het om algemene voorzieningen zoals supermarkt en 

winkels. Als we meer inzoomen op sportvoorzieningen en medische voorzieningen dan 

zijn deze in Korendijk gering (geen sporthal, zwembad of apotheek). In Binnenmaas en 

Oud-Beijerland zijn deze binnen de Hoeksche Waard gezien, relatief het meest 

aanwezig (zie tabel 6).   
 

 

Tabel 6 Aantal voorzieningen per gemeente  

gemeente 

fte 

huis-

artsen 

fte 

apotheek sporthal zwembad 

biblio-

theek 

aantal 

haltes 

OV positie* 

Binnenmaas 12 2 4 2 4 77 47 

Cromstrijen  4 3 1 2 2 33 52 

Korendijk  4 0 0 0 4 41 65 

Oud-

Beijerland 

9 4 2 1 1 82 44 

Strijen  3 1 1 1 1 32 49 

Bron: Tympaan, Sociale barometer, peildata 2013/2014  

*Positie binnen 65 gemeenten in Zuid-Holland, waarbij 1=beste 

 

 

De beleving van inwoners wijkt soms af van de objectieve aantallen. In woning-

behoeftenonderzoek van eind 201011 is gevraagd naar de beleving van huishoudens 

van elke gemeente in hoeverre men de afstand naar een voorziening als (te) ver 

beleeft. In Cromstrijen beleeft 17% de recreatiemogelijkheden/groen als te ver, 

tegenover 10% gemiddeld. In Korendijk vinden relatief veel inwoners de geldautomaat 

(22%) en openbaar vervoer (30%) te ver. In Oud-Beijerland vinden relatief veel 

inwoners de huisarts/apotheek en de geldautomaat  te ver weg (27%, respectievelijk 

24%). 
 

 

6 Woonwensen 
 

In het najaar 2010 is in de Hoeksche Waard een woningbehoeftenonderzoek 

gehouden.12 We vatten enkele conclusies hieruit samen.  

• Gemiddeld zou ongeveer 7% van de huishoudens per jaar willen verhuizen, het 

liefst binnen de eigen gemeente of tenminste binnen de Hoeksche Waard (waarbij 

dan Oud-Beijerland favoriet is). De verhuisgeneigdheid is het hoogst onder 

jongeren (jonger dan 35 jaar), dit is echter absoluut gezien de kleinste groep 

waardoor de absolute verhuisgeneigdheid onder de overige groepen aanzienlijk 

groter is.  

• Vier op de tien huishoudens is afkomstig van buiten de Hoeksche Waard, met als 

voornaamste vestigingsreden de aantrekkelijke woonomgeving. 

• Er is iets meer belangstelling voor koopwoningen (54%). De belangstelling voor 

huurwoningen is vooral afkomstig van senioren van 55 jaar en ouder. 

• Bij doorstroming willen kopers vooral weer kopen (dat geldt voor 60%) en 

huurders willen blijven huren (dat geldt voor 58%). Veel senioren willen een 

woning verkopen om te gaan huren. Het gaat om senioren die als laatste stap van 

hun wooncarrière hun woning willen verzilveren. De groep verhuisgeneigde 

woningbezitters is groter dan de groep verhuisgeneigde huurders. Per saldo is er 

een tekort aan huurwoningen (met name voor senioren).  

• Er is binnen het huursegment vraag naar senioren appartementen, 

appartementen  en grondgebonden seniorenwoningen. Binnen het koopsegment 

is er vooral vraag naar vrijstaande en semi-vrijstaande woningen én  

koopappartementen. Er is relatief weinig vraag naar rij/hoekwoningen. Uit 

vergelijking van vraag en aanbod komt dat er een groot overschot aan 

rij/hoekwoningen zal ontstaan en een tekort aan gelijkvloerse woningen. Om 

                                                
11  USP, Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard, tbv samenwerkingsorgaan De Hoeksche 
Waard, november 2010 

12  USP, Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard, tbv samenwerkingsorgaan De Hoeksche 
Waard, november 2010 
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leegstand bij rij/hoekwoningen te voorkomen en de doorstroming te bespoedigen 

is het noodzakelijk dat het voor vestigers gemakkelijker wordt om zich binnen de 

gemeente te vestigen.   

 

We hebben de verhuisgeneigdheid en woonwensen van huishoudens in de Hoeksche 

Waard vergeleken met het landelijk Woononderzoek en daaruit het gemiddelde van 

kleine gemeenten in Nederland. Het is een bruikbare benadering voor de 

verhuisgeneigdheid en kwalitatieve woningvraag van huishoudens van de Hoeksche 

Waard. 13 

 

Minder verhuisd 

Het landelijke woononderzoek laat zien dat er vanaf 2009 ruim 10% minder verhuisd is 

dan in de decennia daarvoor. Opvallend is dat het aantal starters tussen 2009 en 2012 

niet afnam. Vooral was er een afname onder doorstromers. Vooral gezinnen met 

kinderen en tweepersoonshuishoudens ouder dan 45 jaar verhuisden minder dan 

voorheen. Er wordt niet doorgestroomd omdat men eerst het huis wil verkopen voordat 

men een andere woning koopt. Vooral de doorstroming binnen de koopsector is 

gedaald. Zo is er ruim een derde minder verhuisd naar een eengezinskoopwoning en 

een kwart minder naar een meergezinskoopwoning. Het aantal verhuizingen naar 

huurwoningen daalde met 7%. “De klad zit vooral in verhuizingen vanuit 

koopwoningen naar koopwoningen”.14 

 

Maar –juist daardoor- is de verhuisgeneigdheid wel toegenomen 

De verhuisgeneigdheid -over kleine gemeenten van geheel Nederland gezien- is het 

hoogst onder starters en jongvolwassenen van 25-44 jaar (met name paren zonder 

kinderen). De verhuisgeneigdheid is relatief gezien het laagst onder tweepersoons-

huishoudens van 45-64 jaar en ouderen van 65-jaar en ouder. Gemiddeld komt de 

verhuisgeneigdheid van huishoudens uit op ongeveer 8% van de huishoudens per jaar. 

In 2030 is dat gedaald omdat er minder huishoudens zijn in de leeftijd 30-54 jaar en 

meer huishoudens van ouderen die weinig verhuisgeneigd zijn (zie tabel 7). 

 

 
Tabel 7 Verhuisgeneigdheid van huishoudens per jaar (toegepast op Hoekse Waard)  

 2012 aantal 2015 aantal 2030 

<25 jaar 77% 557 521 

alleen 25-44 jaar 10% 202 173 

alleen 45-64 jaar 6% 173 177 

gezin 25-44 jaar 9% 471 448 

gezin 45-64 jaar 7% 468 370 

paar 25-44 jaar 22% 413 303 

paar 45-64 jaar 5% 237 196 

65-74 jaar 4% 288 313 

75 jaar e.o. 2% 79 142 

totaal huishoudens 8% 2.888 2.643 

Bron: WoOn 2012, gebaseerd op verhuiswens per jaar van starters en doorstromers uit kleine gemeenten 
tot 20.000 inwoners 
 
 
Woonwens verschilt per leeftijd en huishoudencategorie 

De woonwensen verschillen per leeftijds- en huishoudencategorie. Gemiddeld wenst 

58% een koopwoning en 42% een huurwoning. En 69% een eengezins- en 31% een 

meergezinswoning. Starters bepalen voor een kwart de woonwensen. Starters wensen  

vooral een huurwoning15 (meestal een appartement om mee te starten en ook gezien 

de mogelijkheden). Doorstromers bepalen driekwart van de woonwensen. De wensen 

zijn afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en de leeftijd. Van de 

gezinnen met kinderen wenst 96% een eengezinswoning (waarvan driekwart/viervijfde 

een koopwoning). Terwijl ouderen relatief vaak een huurappartement wensen (zie 

figuur 8 en tabel 8).  

                                                
13  Het aantal respondenten uit alleen de Hoeksche Waard is te klein om statistisch verantwoord een 

uitsplitsing in diverse categorieën te maken. 
14  zie Wonen in ongewone tijden, de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2012, p 49. 
15  zie Wonen in ongewone tijden, de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2012, figuur 
5.10, p 55. 
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Figuur 8 Woonwensen per groep (Nederland) 
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Bron: WoOn 2012 Woonwensen van verhuisgeneigde huishoudens kleine gemeenten tot 20.000 inwoners 

 

 

Tabel 8 Woonwensen van verhuisgeneigde huishoudens (totaal alle kleine gemeenten met 

maximaal 20.000 inwoners)  

 totaal eengezins eengezins meergezins meergezins 

2012  koop huur koop huur 

starters . 18 16 8 59 

<25 jaar 557 26 20 9 45 

alleen 25-44 jaar 202 54 16 8 22 

alleen 45-64 jaar 173 33 32 9 26 

gezin 25-44 jaar 471 74 22 4 0 

gezin 45-64 jaar 468 79 17 1 3 

paar 25-44 jaar 413 54 20 9 17 

paar 45-64 jaar 237 46 16 11 27 

65-74 jaar 288 24 15 15 46 

75 jaar e.o. 79 7 2 17 74 

totaal 

huishoudens 

2.888 

100% 

1.436 

50% 

548 

19% 

225 

8% 

679 

23% 

Bron: WoOn 2012. 
.= aantal niet bekend 

Toelichting: Het gaat om de woonwensen van doorstromers, urgent en niet-urgent woningzoekenden bij 

elkaar. 

 

 

Wanneer een huishouden verhuist, komt de woning vrij voor een ander huishouden. 

Deze woning kan bewoond worden door een andere woningzoekende. Tussen 2009 en 

2012 heeft een verschuiving plaatsgevonden. Er worden nu meer huurwoningen 

gevraagd, terwijl het doorstroomaanbod van huurwoningen maar beperkt stijgt. In de 

koopsector zien we het omgekeerde beeld: het doorstroomaanbod van koopwoningen 

nam toe, terwijl de vraag naar koopwoningen maar beperkt groeide. De invloed van de 

crisis en demografische ontwikkeling is hier zichtbaar. De terugval in inkomens en de 

minder gunstige vooruitzichten op de koopmarkt (hypotheekvoorwaarden) doen 

huishoudens uitwijken naar de huursector.16 

 

Het tekort op de woningmarkt is tussen 2009 en 2012 daarom geheel omgedraaid. In 

2009 was dit het grootst in de koopsector (70%) en veel kleiner in de huursector 

(30%). Volgens het WoOn is landelijk het tekort nu het grootst in de huursector (58%) 

en is het tekort in de koopsector geringer (42%).17 Een deel van de behoefte aan 

koopwoningen kan voldaan worden binnen de bestaande woningvoorraad. Daarentegen 

is de voorraad gelijkvloerse woningen zoals appartementen voor ouderen gering en is 

uitbreiding nodig.  

 

                                                
16  Sinds begin 2014 zijn de vooruitzichten voor de koopwoningmarkt positiever geworden, o.a. door 
de historisch lage rente, belastingvrij schenken van families, stijgend consumentenvertrouwen, 
een forse toename van woningverkopen en een weer lichte verkoopprijsstijging. De invloed van 
mondiale ontwikkelingen na 1 juli is nu nog onduidelijk  

17  zie Wonen in ongewone tijden, de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2012, tabel 5.1, 
p 61.  
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7 Lange termijn woningbehoefte 
 
Tussen 2015 en 2030 neemt het aantal inwoners in de Hoeksche Waard volgens 

prognose af met 2.085 inwoners (-2,5%). Het aantal huishoudens neemt naar 

verwachting toe met 1.119 (+3%).  

Er wordt tussen 2015 en 2020 een afname voorzien van jongeren (0-19 jaar) en 30-49 

jarigen. Tussen 2020 en 2030 gaat die afname nog verder. In die periode daalt ook het 

aantal 50-64 jarigen. Het aantal 65-79 jarigen en 80-plussers neemt toe (zie figuur 9 

en tabel 9).    

 

 
Figuur 9  Ontwikkeling bevolking Hoeksche Waard 
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Bron: Bevolkingsprognose (WBR2013) provincie Zuid-Holland 
 

 

Tabel 9 Bevolkingsprognose naar leeftijd per 1.1.2012, 2020 en 2025 

leeftijd 2012 2020 2030 

 aantal % aantal % aantal % 

0-19 19854 23,4 17874 21,3 15916 19,2 

20-29 8268  9,7 8225 9,8 7993 9,7 

30-49 23096 27,2 19312 23,0 17988 21,7 

50-64 18818 22,2 19050 22,7 17016 20,6 

65-79 11416 13,5 15176 18,1 16201 19,6 

80 e.o. 3354 4,0 4389  5,2 7607 9,2 

totaal 84806 100 84026 100 82721 100 

Bron: Bevolkingsprognose (WBR2013) provincie Zuid-Holland 

 

 

Er is een forse toename van het aantal huishouden van 70-79 jaar én van huishoudens 

van 80 jaar en ouder. In totaal stijgt het aantal oudere huishoudens met (+5.350). Het 

gaat vooral om eenpersoonshuishoudens van ouderen (+3.272) en tweepersoons-

huishoudens van ouderen (+1.866).  

 

 
Figuur 10 Ontwikkeling huishoudens Hoeksche Waard 
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Bron: Primos 2013 
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Tabel 10 Ontwikkeling huishoudens tussen 2012 en 2030 

 

tot 29 

jaar 

30-54 

jaar 

55-69 

jaar 

70-79 

jaar 80-plus totaal 

eenpersoons -213 -584 708 1.118 2.154 3.183 

tweepersoons -218 -704 -938 1.102 764 6 

eenoudergezin 5 -321 366 62 -52 60 

tweeoudergezin  299 -2.448 309 186 16 -1.638 

       

totaal -127 -4.057 445 2.468 2.882 1.611 

Bron: Object Vision BV, Studie Inventarisatie Woningopgave Hoeksche Waard 

 

 

In totaal neemt alleen het aantal eenpersoonshuishoudens toe en het aantal gezinnen 

met kinderen neemt af. Als we de bewoning per huishoudentype constant 

veronderstellen qua verdeling over de woningtypes dan zou er in 2030 een tekort zijn 

aan 1.767 appartementen/seniorenwoningen, terwijl er voldoende voorraad is aan 

andere woningtypes.  

 

De toename van het aantal eenpersoonshuishoudens van 65-74 jaar en 75 jaar en 

ouder vraagt om meer gelijkvloerse, goed toegankelijke woningen (appartementen en 

seniorenwoningen). Deze woningen moeten in grote lijnen voldoen aan de eisen die 

gesteld worden voor mensen met beperkingen en welke zonder grote ingrepen aan te 

passen zijn aan beperkingen die zich voor kunnen gaan doen bij het ouder worden.  

 
Naar de toekomst toe zal het aandeel ouderen dat in een koop- of 

huureengezinswoning blijft wonen waarschijnlijk tenminste gelijk blijven, dan wel 

toenemen, omdat het nieuwe cohort ouderen gezonder en welvarender is dan vorige 

cohorten. In het algemeen wordt gestimuleerd dat mensen zo lang mogelijk 

verantwoord in hun woning blijven wonen, zo nodig met aanpassingen aan de woning. 

Een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving18 laat ook zien dat veel ouderen 

in hun bestaande woning zullen blijven wonen. Ouderen moeten (en kunnen) zelf 

investeren in hun woning wanneer bij afnemende gezondheid kleine of grote 

aanpassingen aan de woning nodig zijn. Op langere termijn wordt een toename 

verwacht in het aanbod van bestaande koopwoningen die door senioren worden 

verlaten. Bij alle nieuwbouwprojecten wordt overigens aanbevolen rekening te houden 

met levensloopbestendigheid. 

 

De beleidsnotitie Zuid-Hollands Woningbehoefteraming 2013 geeft een kwantitatieve 

en kwalitatieve berekening van de woningbehoefte in de Hoeksche Waard in aantal en 

soort woningen. Tussen 2012 en 2030 is er behoefte aan uitbreiding met 1.900 

woningen. Ruim 500 in de huursector (560 eengezinshuurwoningen teveel; tekort aan 

1.080 huur meergezinswoningen) en 1.400 woningen in de koopsector. Daarnaast is in 

de huursector de verschuiving naar duurdere huursegmenten (nieuwbouw en met 

voorzieningen) opvallend. In de koopsector is dit niet het geval. Daar wordt in alle 

segmenten een lichte behoefte voorzien (zie figuur 11).   

 

 
Figuur 11 Ontwikkeling kwalitatieve woningbehoefte Hoeksche Waard 
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Bron: Bijlage ABF Research, bij Beleidsnotitie Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2013  

 

                                                
18 PBL, vergrijzing en woningmarkt, 2013: De vergrijzing leidt vooral na 2020 tot uitstroom van 
ouderen, in het bijzonder uit de koopsector. 
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8 De regionale opgave  

 
Op basis van de toekomstige huishoudenontwikkeling (toename ouderen, afname 

gezinnen met kinderen) en gezien hoe deze huishoudens nu wonen, kunnen drie 

hoofdconclusies over de opgave worden geformuleerd:19 

• Er is een toenemende behoefte aan appartementen (voor senioren) en 

grondgebonden woningen voor senioren. 

• De behoefte van senioren zal voor een deel in de bestaande voorraad moeten 

worden gevonden. Dat vergt investeringen in de bestaande voorraad. 

• Er is een afnemende vraag naar rij/hoekwoningen. Wel is er een verschuiving in 

vraag naar meer kwaliteit (vrijstaande woningen), waardoor het risico toeneemt 

op leegstand of prijsdaling binnen de rij/hoekwoningen.  

 

Behoefte verzorgd en geschikt wonen voor ouderen 

Half 2014 heeft het Kabinet het plan Langer thuis wonen uitgebracht. Het Kabinet 

stimuleert daarmee regionale samenwerking om langer thuis te wonen (voor ouderen, 

en wonen en zorg voor jongeren die met een handicap worden geconfronteerd). Eén 

van de onderleggers hiervoor is de Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst 

(ABF Research). Deze Monitor geeft per Wmo-regio, de opgave geschikte huisvesting 

tussen 2013 en 2021.20  Deze opgave is voor de Hoeksche Waard 1.200 geschikte 

huisvesting, bestaande uit 400 verzorgd wonen21 en 800 overig geschikt wonen. Deze 

opgave komt voort uit de bevolkingsontwikkeling en extramuralisering (het 

verminderen van intramurale plaatsen).  

 

HW Wonen bezit per 1-1-2014 bijna 2.800 woningen, die geschikt zijn voor senioren 

en mensen met een beperking. Het gaat om ongeveer 1.750 appartementen met lift, 

ongeveer 250 appartementen zonder lift, die op de begane grond gelegen zijn en voor 

senioren gelabeld zijn en 800 grondgebonden nultredewoningen. Hiervan is ongeveer 

eenderde (935 woningen) zorgvastgoed, dat wil zeggen verhuurd aan zorgverleners 

zoals Zorgwaard, Stichting Cavent en anderen ten behoeve van wonen in een begeleid 

wonen project (10 locaties),  zorgcentrum (7 locaties) of verpleeghuisdependance (3 

locaties).  

 

HW Wonen schrijft in de eindrapportage Strategisch voorraadbeleid dat de sociale 

huurvoorraad in 2025 er anders uit zal moeten zien dan nu, gelet op de forse daling 

van het aantal huishoudens met 3 personen of meer (-12%) en de enorme groei van 

het aantal 1- en 2 persoonshuishoudens van 75 haar en ouder. In veel dorpen ziet HW 

Wonen voor de toekomst tekorten en overschotten ontstaan voor de verschillende 

typen woningen. Dat levert wel een transformatieopgave op en ingrepen in de 

samenstelling van de voorraad, maar heeft veelal geen consequenties voor het totale 

volume.22  
 

HW Wonen is voornemens de  voorraadportefeuille aan te passen op de groeiende 

groep senioren, door het creëren van mogelijkheden om waar nodig zorg te ontvangen 

in de woning. 23 In de afgelopen jaren zijn twee verzorgingshuizen gerealiseerd: Huys 

te Hoecke (Puttershoek) en Buitensluis (Numansdorp). HW Wonen is bezig met de 

realisatie van het zorgcomplex Rembrandt in Oud-Beijerland met 102 zorgplaatsen, de 

Open Waard, in Oud-Beijerland met 24 units voor zware zorg en 37 appartementen 

voor lichte zorg en 29 zorgappartementen in Puttershoek (Julianastraat). 

De aanpassingen aan het casco-gedeelte van gelijkvloerse appartementen zijn in het 

kader van het opplusprogramma door HW Wonen al uitgevoerd. Algemene toegangen 

(deuren, lift en galerijdeuren) zijn rollator toegankelijk gemaakt. Aanpassingen binnen 

de woning (zoals het aanpassen van de badkamer) is maatwerk.    

 

De opgave van 1.200 verzorgd of geschikt wonen voor ouderen is, afgezet tegen de 

huidige voorraad van 2.800, groot. Voor geheel Nederland ligt deze verhouding anders 

(voorraad 1.955.000, uitbreiding 372.900). Ook afgezet tegen de planvoorraad 

(inventarisatie begin 2014) van locaties voor 1.787 nieuwbouwwoningen, een 

voorgenomen sloop van 285 woningen en een saldo-uitbreiding met 1.502 woningen in 

                                                
19  Conclusies gebaseerd op Object Vision BV, Studie Inventarisatie Woningopgave Hoeksche Waard 
20 Het gaat om de uitbreidingsopgave. Bron: ABF Research, Herziening Monitor Investeren voor de 

Toekomst, 2014, p 12 en 13. Met inhalen van het huidig tekort (900 woningen is dan nog niet 

eens rekening gehouden)!  
21  Verzorgd wonen: zelfstandige woningen waarin van diensten en zorg vanuit een nabijgelegen 

steunpunt gebruik kan worden gemaakt. 
22  HW Wonen, Eindrapportage strategisch voorraadbeleid HW Wonen, deel 1, p 33 
23  Dit sluit aan bij de afspraken die zijn gemaakt in het Pact van mijn Hart: tussen 2009 en 2030 is 

er een regionale opgave van 2.200 wooneenheden/woningen voor senioren en mensen met een 
beperking door nieuwbouw of woningaanpassing, zie Eindrapportage strategisch voorraadbeleid 
HW Wonen, p14 
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de periode 2014 t/m 2019 zou de uitbreiding met 1.200 verzorgd of geschikt wonen 

een groot deel van de nieuwbouw innemen.  

 

Nieuwbouwopgave 

We adviseren daarom te beginnen met de programmering van 900 gelijkvloerse 

woningen, waarvan 200 verzorgd wonen (nabij voorzieningen) en 700 overig geschikt 

wonen voor ouderen. Waarvan 600 in de huursector. Dit in kleinschalige projecten (25-

40 woningen), appartementen en indien mogelijk ook grondgebonden woningen en 

300 als gelijkvloerse woning in de koopsector.  
 

De regionale opgave voor de periode 2014-2019 bestaat ten eerste uit het voorzien in 

de behoefte aan verzorgd en geschikt wonen voor ouderen, door kwaliteitsverbetering, 

door sloop en nieuwbouw in het algemeen. In de koopsector is de opgave verdeeld 

tussen vrijstaande woningen voor doorstroming, woningen voor starters en vestigers in 

de Hoeksche Waard en de eerdergenoemde gelijkvloerse woningen. Het tempo dient 

gefaseerd te zijn om leegstand of prijsdaling door vraaguitval te voorkomen, waarbij 

risico’s vooral liggen bij de eenzijdige voorraad  rij/hoekwoningen (koop en in mindere 

mate huur).24  

 

 
Tabel 11  Opgave Hoeksche Waard 2014-2019 

gemeente huur huur koop koop  koop 

nieuwbouw 

totaal 

 

 gelijk-

vloers 

 

sloop  starters 

en 

vestigers 

senioren 

gelijk-

vloers  

vrij-staand, 

2^1 kap,  

geschakeld   

Binnenmaas +150 -150  +50 +50 +250 

Cromstrijen +50 -50 +50 +50 +50 +200 

Korendijk 0 -50 +50 +50 +50 +150 

Oud-Beijerland +350 -300 +250 +50 +250 +900 

Strijen +50 -50 +50 +100 +50 +250 

Hoeksche Waard +600 -600 +400 +300 +450 +1.750 

Bron: Bewerking OCD: combinatie van lange termijn woningbehoefte, woonwensenonderzoek en bekend 

programma van HW Wonen. 

Toelichting: Bij de opgave aan koopwoningen is gerekend met een verkoop van 550 huurwoningen (met  

name in Binnenmaas, Oud-Beijerland en Strijen). Als dit verkoopprogramma lager uitvalt, dan kan het 

nieuwbouwprogramma in de koopsector groter uitvallen. 

 

 

Mogelijkheden binnen het voorgenomen programma 

Binnen de 35 locaties binnen de Hoeksche Waard van het woningbouwprogramma is er 

bij de onherroepelijke en vastgestelde locaties ruimte voor 646 huurwoningen en 470 

appartementen. Gezien het groot aantal “onbekend” met name bij Binnenmaas 

verwachten we hier ook tenminste een vierde aan appartementen. Als deze 

appartementen ook in de komende 5 jaar gerealiseerd worden, dan is daarmee 

voldaan aan de reële uitbreidingsbehoefte voor senioren. Het is wel gewenst om ook in 

de programmering van de woningen vanaf 2020 voldoende appartementen en 

gelijkvloerse woningen voor senioren op te nemen. 

 

 
Tabel 12  Nieuwbouwprogramma Hoeksche Waard vanaf 2014 tot 2025 

gemeente huur koop 

on-

bekend 

apparte-

ment eengezins 

on-

bekend 

Binnenmaas 0 117 853 10 107 853 

Cromstrijen 35 268 18 0 100 221 

Korendijk 105 254 -5 0 349 5 

Oud-Beijerland 438 407 99 422 423 99 

Strijen 68 86 157 38 283 -10 

Hoeksche Waard 646 1.132 1.122 470 1.262 1.168 

Bron: inventarisatie Hoeksche Waard 

Toelichting: Dit gaat uit van locaties voor 2.900 woningen, waarvan 1.689 onherroepelijk of vastgesteld 

zijn. Afhankelijk van type, grootte, dichtheid, uitwerking enzovoorts is een marge van 10% denkbaar. 

De nieuwbouw is deels ter vervanging van te slopen woningen. 

 

 

                                                
24  Daarnaast kunnen ook bedrijfspanden bij vraaguitval een risico vormen. Gezien hun geringere 

aantal en spreiding zien we het als minder zwaar volkshuisvestelijk probleem.  
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Tegelijkertijd zal (door ouderen zelf) geïnvesteerd moeten worden in de bestaande 

voorraad om langer zelfstandig blijven wonen mogelijk te maken. Niet alle ouderen 

zullen de financiële mogelijkheden hebben om te investeren. Hierbij spelen een aantal 

aspecten: 

• de komende generatie senioren heeft over het algemeen een hoger inkomen en 

meer ouderen dan nu wonen al in een koopwoning;   

• ouderen hebben vaak een groot deel van de hypotheek afgelost, zodat zij hun 

woning ook tegen een lagere waarde zouden kunnen verkopen, mocht dat nodig 

zijn; 

• er is sprake van een dubbele vergrijzing: er komen ook steeds meer ouderen van 

hogere leeftijd. Onder hen steeds meer alleenstaanden die dan ook een dubbele 

inkomensachteruitgang meemaken (eerst na pensionering, daarna na 

verweduwing) en ervaren dat de woning te groot is geworden en het onderhoud 

steeds zwaarder wordt; 

• het is te verwachten dat ouderen ook met lichte tot matige zorgvraag in 

toenemende mate zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Nabijheid tot 

zorgvoorzieningen en bijvoorbeeld dagbesteding zal van belang worden bij de 

keuze voor een andere woning. 

 

Vraaguitval risico voor eenzijdige woningvoorraad 

Gezien de demografische ontwikkeling neemt het aantal gezinnen met kinderen af met 

2.500 tussen 2012 en 2030. Dit leidt tot vraaguitval aan eengezinswoningen van 10% 

ten opzichte van de huidige vraag. Die vraaguitval betekent een risico voor eenzijdige 

delen van de voorraad, met name eengezinswoningen uit 1960-1969, 1970-1979 en 

1980-1989, met een inhoud van 300-349 m3 of 350 m3 en meer. De vraaguitval kan 

(tijdelijk) groter worden door diverse factoren: 

1. wanneer in enig jaar de nieuwbouwproductie een grote piek vertoont. Dat leidt 

namelijk tot bovengemiddelde doorstroming uit bestaande woningen; 

2. wanneer de nieuwbouwproductie teveel geconcentreerd wordt op grondgebonden 

woningen. Nieuwbouw wint het namelijk bijna altijd van bestaande woningen; 

3. wanneer de corporatie HW Wonen aanzienlijke aantallen eengezinswoningen in de 

verkoop plaatst; 

4. wanneer particuliere verhuurders eengezinswoningen in verkoop plaatsen 

(individueel of complexmatig); 

5. hoge energielasten omdat delen van deze voorraad niet aangepast zijn aan het 

huidig energiebesparingsniveau.    

 

We verwachten 10% vraaguitval, met name bij de grotere rij/hoekwoningen (immers 

het aantal twee-oudergezinnen met kinderen neemt af). Deze vraaguitval zal zowel in 

de koop- als huursector kunnen plaatsvinden bij woningen van bouwjaar 1960-1989, 

omdat dit veel dezelfde soort woningen betreft. In tabel 11 is de omvang van deze 

voorraad en de gemiddelde WOZ-waarde per woning opgenomen. Daaruit blijkt dat  

koopwoningen gemiddeld een WOZ-waarde hebben die 10% hoger is dan een 

vergelijkbare huurwoning. Hoe groter de koopwoning is, hoe hoger ook de WOZ-

waarde. Bij corporatiehuurwoningen is de WOZ-waarde van woningen van 300-350 m3 

haast gelijk aan die van grotere woningen. Gezien de te verwachten vraaguitval, 

verwachten we een negatieve ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde ten 

opzichte van het gemiddelde binnen alle 10.170 woningen van deze als eenzijdig te 

bestempelen voorraad.  
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Tabel 13 Gemiddelde WOZ-waarde risico-voorraad rij/hoek-eengezinswoningen  

 aantal gemiddelde WOZ-waarde t.o.v gemiddeld 

koopwoningen    

300-350 m3  1960-1969 678 172.240 93 

350 m3 e.m. 1960-1969 907 185.287 100 

300-350 m3  1970-1979 883 182.293 98 

350 m3 e.m. 1970-1979 3.023 195.243 105 

300-350 m3  1980-1989 1.328 185.868 100 

350 m3 e.m. 1980-1989 792 217.371 117 

    

corporatiehuurwoningen    

300-350 m3  1960-1969 500 166.602 90 

350 m3 e.m. 1960-1969 169 168.734 91 

300-350 m3  1970-1979 726 162.492 88 

350 m3 e.m. 1970-1979 548 171.016 92 

300-350 m3  1980-1989 510 170.157 92 

350 m3 e.m. 1980-1989 106 182.898 99 

totaal rij/hoekwoningen 19.276 185.245 100 

totaal aantal woningen 35.750 230.447 124 

Toelichting: de gemiddelde WOZ-waarde van alle eengezinswoningen is op 100 gesteld. De andere woning- 

typen hebben gemiddeld bijna een kwart (24%) hogere WOZ-waarde. Deze “eenzijdige” voorraad beslaat 

10.170 woningen, dat is 53% van de rij/hoekwoningen en 28% van de totale voorraad. 

 

drs. J.M.A. Schalk 

oktober 2014 

 

Postbus 619 

3300 AP Dordrecht 
 

(078) 770 39 05 
 
ocd@drechtsteden.nl 
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl 
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Bijlage 1 Kerncijfers 1-1-2014 
 

Tabel 14  Gemiddelde WOZ-waarde per gemeente  

 1.1.2013 in 2013 1.1.2014 

inwoners 84.723  84.556 

geboorte  745  

sterfte  -696  

vestiging   2.975  

vertrek*  -3.191  

    

huishoudens 35.382 145 35.527 

alleenstaanden   28% 

    

woningen 35.750  36.087 

nieuwbouw  294  

sloop  -132  

koopwoningen    23.064 

huurwoningen    12.857 

waarvan corporatiebezit   9.460 

waarvan overig   3.397 

    

eengezinswoningen    30.856 

meergezinswoningen    5.131 

leegstand twee jaar ervoor   1.205 

    

gemiddelde woningbezetting 2,37  2,34 

gemiddeld inkomen per huishouden € 

twee jaar ervoor 38.200   

* waarvan 302 asielzoekers i.v.m. sluiting AZC 
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Bijlage 2  WOZ-waardes van gemeenten en kernen 

 
Tabel 15 Gemiddelde WOZ-waarde per gemeente  

gemeente aantal woningen 

gemiddelde WOZ-

waarde t.o.v. gemiddeld 

Binnenmaas 12.476 230.890 100 

Cromstrijen 5.536 236.876 103 

Korendijk 4.351 235.664 102 

Oud-Beijerland 9.773 227.147 99 

Strijen 3.785 222.114 96 

Hoeksche Waard 35.921 230.447 100 

 

 
Tabel 16 Gemiddelde WOZ-waarde per kern  

gemeente aantal woningen 

gemiddelde WOZ-

waarde t.o.v. gemiddeld 

Heinenoord 1.495 223.597 97 

Maasdam 1.373 279.593 121 

Mijnsheerenland 1.813 292.553 127 

Puttershoek 3.018 206.529 90 

's-Gravendeel 3.857 205.885 89 

Westmaas 920 233.284 101 

Klaaswaal 1.728 236.983 103 

Numansdorp 3.808 236.827 103 

Goudswaard 794 234.290 102 

Nieuw-Beijerland 1.438 241.446 105 

Piershil 639 228.465 98 

Zuid-Beijerland 1.480 233.890 101 

Oud-Beijerland 9.773 227.147 99 

Mookhoek 219 205.283 89 

Strijen 3.345 223.624 97 

Strijensas 221 215.932 94 

Hoeksche Waard 35.921 230.447 100 
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Bijlage 3 WOZ-waarde en prijsontwikkeling  

 
Als gevolg van de crisis nam vanaf 2008 de vraag naar woningen af en het aanbod toe. Dat leidde, 

evenals in geheel Nederland, tot een daling van de gemiddelde WOZ-waarde vanaf 2010. De gemiddelde 

waarde in de Hoeksche Waard daalde conform het landelijk gemiddelde naar het niveau van 2007. 

 

 
Figuur 12 WOZ-waarde-ontwikkeling per gemeente i.v.m. Nederland 
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Door de daling van de gemiddelde WOZ-waarde én de huurprijsstijging in 2013 en 2014 (respectievelijk 

4,7% en 4,3%) is vanaf 2012 de huurprijsontwikkeling ongunstiger in vergelijking met de WOZ-waarde 

van koopwoningen. De concurrentiepositie van koopwoningen is ten opzichte van huurwoningen vanaf 

2012 verbeterd althans voor nieuwe kopers (starters).  

  

 
Figuur 13  Huur- en WOZ-waarde-ontwikkeling (2005=100) 
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