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Op 3 juni 2014 organiseerde het SOHW samen met HW Wonen het eerste marktberaad Hoeksche Waard met 

als thema ‘Verschillende rollen, één doel. Samenwerken aan een vitale woningmarkt’. Dit als vervolg op de 

dialoogtafels waarin de ambitie voor regionale afstemming tussen gemeenten en marktpartijen werd 

uitgesproken. Door middel van het marktberaad kunnen we ambities formulieren over samenwerking en 

afstemming zonder aan de slag te gaan met de ‘traditionele’ lijstjes. Voor deze middag waren alle 

ontwikkelaars en makelaars werkzaam in de Hoeksche Waard uitgenodigd. Ook waren de vijf gemeenten uit 

de Hoeksche Waard vertegenwoordigd.  

De middag werd geleid door Cora Nauta (voormalig directeur Woonbron Ontwikkelbedrijf) zij introduceerde 

het thema en gaf haar visie op samenwerking. Jack Oostrum (oud-wethouder bij de gemeente Gorinchem) 

beschreef het proces dat doorlopen is in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bij het ontwikkelen van een 

regionaal woningbouwprogramma. Hiermee gaven zij een aanzet voor de discussie over rollen en 

verantwoordelijkheden van verschillende partijen bij regionale samenwerking.  

Na dit inspirerende verhaal gingen de deelnemers uiteen in groepen om drie stellingen te bediscussiëren. De 

stellingen gingen in op de rol van marktpartijen bij afstemming van projecten, de wijze van sturing van 

gemeenten op woningbouwprojecten en concurrentie tussen woningbouwplannen in de Hoeksche Waard. Na 

deze levendige discussies vond de plenaire terugkoppeling plaats. 

Alle partijen waren het erover eens dat vraaggericht bouwen noodzakelijk is in de Hoeksche Waard. 

Verschillende mogelijkheden om dit te faciliteren zijn genoemd, zoals flexibele bestemmingsplannen, 

uitnodigingsplanologie, een positieve grondhouding bij gemeenten en marktconsultatie in de initiatieffase.  

In plaats van het strikt sturen op aantallen en doelgroepen moet de gemeente meer sturen op kwaliteit. 

Daarin moet de kracht van elke partij optimaal benut worden. Een treffende opmerking van één van de 

genodigde was ‘schoenmaker blijf bij je leest’.  

Verschillende makelaars gaven aan dat er gekeken moet worden naar de kwaliteit van de bestaande 

woonomgeving. Leegstand en verloedering tasten de leef kwaliteit van kernen aan. De aandacht moet dan ook 

niet alleen uitgaan naar uitleggebieden, maar ook naar inbreidinggebieden. 

In de terugkoppeling kwam niet eenduidig naar voren of er daadwerkelijk concurrentie is tussen 

woningbouwplannen binnen de Hoeksche Waard. Er werd geopperd dat de mate van concurrentie afhangt van 

de afstand tussen projecten. Wanneer de doelgroep van buiten de Hoeksche Waard komt waren de 

genodigden erover eens dat projecten met elkaar concurreren.  

Partijen concludeerden tijdens het eerste marktberaad dat regionale samenwerking en afstemming 

noodzakelijk is voor een vitale Hoeksche Waard en een realistisch woningbouwprogramma. Een eenduidige 

visie en presentatie naar buiten toe versterkt de regionale woningmarkt. Lokale projecten met kernspecifieke 

kwaliteiten moeten complementair zijn aan de regionale visie. Door de Hoeksche Waard als regio te 

presenteren en ons open te stellen voor invloeden van buitenaf blijft de Hoeksche Waard aantrekkelijk voor 

jong en oud. Hiermee wordt aangesloten op één van de doelstellingen van het marktberaad, het op de kaart 

zetten van de Hoeksche Waard in totaliteit.  

Ben Pluimer sloot de middag af met het voorstel om dit verder te bediscussiëren in een tweede marktberaad 

die dit najaar plaatsvindt. 


