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Woonnotitie Hoeksche Waard 2014 
 

In deze notitie beschrijven wij op welke wijze in de verschillende regionaal vastgestelde documenten aan de 

vier basis vereisten in de provinciale woonvisie is voldaan: 

1 een realistisch kwantitatief en kwalitatief woningbouwprogramma  

2 een regionale woonmilieutaal tbv onderlinge afstemming van plannen 

3 voldoende sociale voorraad tbv de doelgroep en bepaling van eventuele schaarste. 

4 toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking op regionaal niveau 

De afgestemde regionale verantwoording van de basisvereisten en de onderlinge afstemming van plannen 

daarop zijn verwerkt in de bijgevoegde woningbouwprogramma 2014-2019 met doorkijk na 2019.  

 

1 een realistisch kwantitatief en kwalitatief woningbouwprogramma 2014-2019 

 

Kwaliteit boven kwantiteit 

Gemeenten richten hun woningbouwprogramma’s in eerste instantie op het bedienen van de lokale vraag. 

Het vasthouden van de eigen vraag en inwoners is belangrijk voor de vitaliteit van de kernen. Inzetten op 

de lokale vraag betekent automatisch inzetten op kwaliteit. Goede woningen die qua locaties, woningtypen 

en prijsklassen aansluiten op de behoefte. De lokale vraag bedienen betekent  dat de woningbouwplannen 

ook kwantitatief op de lokale vraag aansluiten. Gemeenten realiseren zich dat een deel van de woningvraag 

regionaal is. Uitgangspunt is dat partijen bij nieuwbouw uitgaan van eigen kwaliteit. Het bedienen van 

bovenregionale vraag gebeurt  vanuit een kwalitatieve benadering met oog voor de kwantitatieve omvang 

van deze groep. Uitgangspunt blijft migratiesaldo nul. Gemeenten sturen bij door in hun planning uit te gaan 

van reële opleverdata van woningen, in plaats van theoretische planningen. Dit leidt tot een realistische 

woningbouwplanning, waardoor beter gestuurd kan worden.  

 

Woningbouwprogramma 

Het  woningbouwprogramma 2014-2019 geeft de woningbouwplannen van de gemeenten in de Hoeksche 

Waard weer. Deze lijst  onderscheidt drie verschillende categorieën. Categorie 1 bevat de plannen of fases 

van plannen die naar verwachting voor 2020 worden gerealiseerd. Deze categorie voldoet aan WBR2010. 

Categorie 2 zijn plannen die worden aangesproken als daar marktruimte voor is of het zijn plannen of fases 

van plannen die uit categorie 1 zijn uitgefaseerd voor realisatie na 2019. Categorie 3 zijn plannen waarvoor 

geen planning bestaat. Het woningbouwprogramma is een dynamische lijst die jaarlijks meerdere keren 

wordt herijkt en in overeenstemming gebracht met de actuele ontwikkelingen op de markt. Verschuivingen 

tussen categorieën en fasering van plannen zijn hierdoor waarschijnlijk. De Hoeksche Waard speelt met 

deze flexibele houding in op de onzekere ontwikkeling van de woningmarkt. Doordat de cijfers van 

WBR2010 en WBR2013 voor de Hoeksche Waard op regionaal niveau weinig van elkaar verschillen zijn wij 

met de jaarlijkse aanpassingen instaat om het woningbouwprogramma tijdig aan de provinciale Visie 

Ruimte en Mobiliteit te laten voldoen. 

 

Monitor 

Door middel van een jaarlijkse monitor van de woningmarkt waarin de bestaande voorraad, 

nieuwbouwplanning en bevolkingsontwikkeling wordt meegenomen wordt zorggedragen voor actuele 

informatie. Hierdoor zijn gemeenten in staat tijdig in te spelen op veranderende behoefte in kwalitatieve en 

kwantitatieve zin. Gemeenten realiseren zich dat zij niet alleen moeten kijken naar de eerst komende jaren, 

maar ook de jaren daarop volgend. Bij de kwalitatieve sturing op de woningmarkt dient te worden 

geanticipeerd op demografische trends zoals  vergrijzing, huishoudenverdunning en migratie. 
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Marktberaad 

De gemeenten gaan marktpartijen in de Hoeksche Waard nauw betrekken bij de vormgeving en monitoren 

van de kwalitatieve vraag, woningbehoefte en de woningbouwplannen. Marktontwikkelingen, kansen en 

risico’s worden hierdoor inzichtelijk. Intentie is om te komen tot een gezamenlijk convenant met partners op 

de woningmarkt in het verlengde van de afspraken tussen gemeenten. Dit jaar wordt de invulling van dit 

zogenoemde ‘marktberaad’ vormgegeven. De heer Pluimer, directeur van woningcorporatie HW Wonen, 

gaat het marktberaad voorzitten. Hiermee onderschrijven de gemeenten het belang van de betrokkenheid  

van marktpartijen bij regionale afstemming. 

 

Anticipeerprogramma 

De afgelopen jaren heeft de Hoeksche Waard onder andere met behulp van dialoogtafels het 

bewustwordingsproces van de demografische ontwikkelingen vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in meer 

inzicht en bewustzijn van de aanstaande veranderingen. Ook de diversiteit aan werkvelden die met de 

bevolkingsontwikkeling te maken krijgen is  hierdoor helder geworden. In 2014 verwachten wij een 

zogenaamd coalitie akkoord te sluiten tussen gemeenten en maatschappelijke partners op tal van 

onderwerpen die met de demografische ontwikkelingen in de Hoeksche Waard te maken hebben. Aandacht 

voor de veranderende woningbehoefte in relatie tot de bestaande woningvoorraad en de 

nieuwbouwplanning is een van de benoemde opgaven.  

 

2 een regionale woonmilieutaal tbv onderlinge afstemming van plannen  

 

Woonmilieus 

De kernen in de Hoeksche Waard zijn allemaal verschillend. In het kader van de Woonvisie is het met name 

belangrijk om het type schaalniveau te kiezen wat ook relevant is in het kader van de opgaven. Daarom 

spreken wij in de Hoeksche Waard op laag schaalniveau over verschillende gebiedstypen. Dit is een 

afgeleide van de door het ABF ontwikkelde onderscheid in woonmilieus. Door het hanteren van 

gebiedstypen en het benoemen van kern specifieke kwaliteiten kan concurrentie tussen kernen worden 

voorkomen en kan regionaal worden ingespeeld op mogelijk lokaal wegblijvend woningaanbod. In de 

Hoeksche Waard zijn vier verschillende typen bewoonde gebieden, variërend van centrum dorps tot 

landelijk wonen: 

 centrum dorps 

 dorps woonwijk 

 groen dorps 

 landelijk wonen 

 

Centrum dorps 

Het centrumdorpse gebiedstype lijkt op het stedelijke gebiedstype maar heeft lagere bouwdichtheden en 

minder gestapelde bouw. De bebouwing is doorgaans vooroorlogs en biedt in de hoofdstraten huisvesting 

aan winkels en bedrijven. Er is sprake van sterke functiemenging, vooral voorzieningen gericht op de lokale 

bevolking zoals winkels en uitgaansgelegenheden. 

Deze locatie is daarom ook geliefd onder jongeren. Ook kan het centrum fungeren als trekpleister voor 

toeristen. In het vervullen van de centrumfunctie is het achterland erg belangrijk: centrumdorpse 

gebiedstypen worden daarom ook vaak omringd door woonwijken of groendorpse gebiedstypen. 

Zorgvoorzieningen worden zelden aangetroffen in het centrumdorpse gebiedstype, de meest geschikte 

locaties zijn doorgaans echter niet ver weg. In de Hoeksche Waard komt dit gebiedstype regelmatig voor, 

vooral in de centra van de kernen met meer dan zo'n 2.500 inwoners. 
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Dorps woonwijk 

In de dorpse woonwijken staan doorgaans naoorlogse eengezinswoningen in een ruime kindvriendelijke 

omgeving. De woonwijken bevinden zich meestal aan de randen van de kernen groter dan 2.500 inwoners 

en de wijken van Oud-Beijerland. In een aantal van deze gebieden is sprake van een 

herstructureringsopgave; met name in de woonwijken die zijn gebouwd tussen 1945 en 1970. In 

woonwijken zijn weinig commerciële voorzieningen, maar wel scholen en sportgelegenheden. In de 

Hoeksche Waard woont het merendeel van de bevolking in een woonwijk. Ook grenzen de meeste 

inbreidings- en uitbreidingsgebieden (binnen de contouren) aan de reeds bestaande woonwijken. 

 

Groen dorps 

Het groendorpse gebiedstype onderscheidt zich van de woonwijken door de aanwezigheid van een groene 

omgeving. In de Hoeksche Waard zijn dit vooral de kleine kernen (kleiner dan 2.500 inwoners), lintdorpen 

langs de dijken en buurtschappen van een aantal woningen. In tegenstelling tot de woonwijken is van een 

geplande opzet geen sprake en zijn de woningen doorgaans vooroorlogs. Veel woningen zijn boerderijen of 

eengezinswoningen met grote buitenruimte. Er zijn wel voorzieningen aanwezig, maar deze zijn 

kleinschalig, slechts gericht op de bewoners in de directe omgeving. De dichtheid van de bebouwing is 

laag. In dit gebiedstype is weinig ruimte voor zowel inbreiding als uitbreiding. Het groendorpse gebied van 

de Hoeksche Waard heeft een grote landschappelijke waarde. 

 

Landelijk wonen 

In de Hoeksche Waard komt het gebiedstype landelijk wonen voor in het landelijk gebied van het Nationaal 

Landschap. Dit zijn vooral verspreide boerderijen en woningen, niet zelden langs een dijk en de kleinste 

buurtschappen. Er zijn geen voorzieningen aanwezig, in dit gebied is in principe geen mogelijkheid voor 

inbreiding of uitbreiding. Het landschappelijk element is van zeer grote waarde.  

 

Dichtheden 

Dichtheden verschillen per type locatie. Uitgangspunt is 25 woningen per hectare voor inbreidingslocaties 

en 15 woningen per hectare voor uitbreidingslocaties. Op deze uitgangspunten zijn variaties mogelijk om 

zodoende zorg dragen voor een goede stedenbouwkundige inpassen van de plannen.  

 

3 voldoende sociale voorraad tbv de doelgroep en bepaling van eventuele schaarste. 

 

Sociale woningbouw 

Om  de gewenste verandering van de woningvoorraad op de langere termijn niet uit het oog te verliezen, is 

het wenselijk om een richting uit te zetten voor de kwalitatieve verdeling. Daarom gaan we in de woonvisie 

uit van een woningbouwprogramma dat is opgesteld met marges en minder gedetailleerd is. De kwalitatieve 

verdeling van het woningbouwprogramma is daarmee geen blauwdruk meer. Per woningbouwprojecten 

wordt gekeken naar de behoefte en kan de kwalitatieve verdeling variëren. De kwalitatieve verdeling is:  

 

 Goedkoop en 

bereikbaar 

Middelduur Duur 

 

Marge 20-30% 35-45% 30-40% 

 Huur Koop Huur Koop Huur Koop 

Indicatie verdeling huur/ koop 15% 10% 15- 20% 15-20% 5% 30-35% 
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Vestigingsbeperkingen 

Wij verwachten in de Hoeksche Waard beperkte schaarste aan sociale huurwoningen. Dit is gebaseerd op 

gegevens van woningcorporatie HW Wonen met betrekking tot het aantal woningzoekenden in de 

Hoeksche Waard. Met woningcorporatie HW Wonen zijn de gemeenten continu in overleg over de 

ontwikkelingen op de woningmarkt en de sociale woningvoorraad in het bijzonder. In deze overleggen wordt 

ook gesproken over het aanpassen van de huisvestingsverordeningen van de gemeenten. Op dit moment 

stellen gemeenten in de sociale huursector vestigingsbeperkingen voor mensen van buiten de Hoeksche 

Waard. Nog dit jaar worden huisvestingsverordeningen geactualiseerd. Hierbij heroverwegen wij de 

vestigingsbeperkingen.  

 

4 toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking op regionaal niveau 

 

Balans tussen inbreiding en uitbreiding 

De Hoeksche Waard maakt onderscheid tussen inbreiding en uitbreiding. Volgens de definitie inbreiding is 

woningbouw binnen de bestaande bebouwde kom, uitbreiding is woningbouw buiten de bestaande 

bebouwde kom. Daarom wordt een verhouding van 50%-50% realistisch geacht. Uitgangspunt is dat alle 

woningen binnen in de Provinciale Structuurvisie 2012 vastgestelde contouren worden gerealiseerd.  

 


