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PvdA reactie op ‘regionale’ Woonvisie Hoeksche Waard 

 
 

Aan de raden van de vijf samenwerkende gemeenten in de Hoeksche Waard is door het 

Samenwerkingsorgaan (SOHW) een geactualiseerde versie voorgelegd van de regionale 

Woonvisie ‘Samen voor kwaliteit’. Het is de bedoeling dat die actualisatie voor 1 juli 2015 

door de gemeenteraden wordt besproken en vastgesteld. 

 

Voor de PvdA fractie Hoeksche Waard is er alle reden om in alle vijf de raden eenzelfde 

standpunt uit te dragen dat zijn inspiratie vindt in het verkiezingsprogramma van de partij 

voor de periode tot 2018. In deze notitie, bedoeld als discussiestuk voor de interfractie, lopen 

we de Woonvisie globaal langs waarbij ruimte is voor plaatselijke aanvullingen. 

 

Gemeten naar de uitgangspunten van het verkiezingsprogramma ‘Toekomst voor de 

Hoeksche Waard’ is er voor de uitgangspunten van de Regionale Woonvisie slechts lof uit te 

spreken; 30 procent sociale woningbouw, sturing op demografische trends en kwaliteit, 

handhaven dan wel het maximaal versterken van de leefbaarheid van de kernen (daar bouwen 

en vitaliseren), huishoudenverdunning en migratie. 

 

Maar daar houdt de positieve reactie op, want als er één ding in het oog springt is het dat er 

ook in deze als regionaal gepresenteerde visie op de woningbouw in de Hoeksche Waard, met 

als titel ‘Samen voor kwaliteit’, slechts sprake is van een optelsom van de wensen en 

verlangens van vijf individuele gemeenten. De uitgangspunten en doelstelling kloppen, maar 

de voorgestelde uitvoering (aantallen en locaties) stroken niet met de argumentatie. 

 

Wat zich wreekt is dat er alleen sprake is van een getalsmatige actualisering waaruit de indruk 

oprijst dat het uitgangspunt was ‘ieder voor zich voor de aantallen’. De tekst van de 

Woonvisie is op een groot aantal onderdelen achterhaald en feitelijk onjuist. De getallen 

vertellen niets over de beweegredenen en achtergronden. Het beoordelen van de Regionale 

Woonvisie vergt inspannend spoorzoeken, met als kenmerk doodlopende paden, 

tegenstrijdigheden en zowel inhoudelijk als feitelijk onbetrouwbaarheid van de gegevens. 

 

Een belangrijke vraag die zich opdringt is hoe wordt omgegaan met de tegenstrijdige 

opvattingen van het samenwerkingsverband van de vijf gemeenten en de regionale 

woningcorporatie HW Wonen. De corporatie heeft te kennen gegeven in slechts vier kernen te 

willen bouwen terwijl de woonvisie uitgaat van bouwen in alle kernen. 

 

Een volgende daaruit voortvloeiende vraag is wie op het gebied van de woningbouw de 

partners zijn van de gemeenten. De tekst van de woonvisie rept nog van drie corporaties en 

ontwikkelaars. Er is echter nog maar één corporatie en waar het de ontwikkelaars betreft is de 

conclusie dat er geen enkele garantie is voor bouwen volgens de uitgangspunten van de 

woonvisie. 

 

In de overwegingen die worden gemaakt bij de afspraken over de woningbouw staat dat de 

gemeenten over veel woningbouwprojecten ‘afspraken hebben gemaakt met betrokken 

partijen’ – ontwikkelaars, beleggers/financiers en bouwers’ en dat een regionaal 

woningbouwprogramma 'rekening‘ moet houden met reeds gemaakte afspraken. 

 

Probleem is dat niet alle afspraken zijn terug te vinden in de aantallen en een nog groter 

probleem is dat voor zover dat wel zo is sprake is van grote tegenstrijdigheid met de 
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uitganspunten van de woonvisie. Illustratief is de geplande woningbouw in Cromstrijen, waar 

193 huizen staan gepland, waarvan 17 in de Proeftuin en 176 in Numansdorp Zuid. Er staat in 

het overzicht niet dat het om de Torensteepolder gaat en dat heeft veel weg van een 

gebrekkige poging tot misleiding. Het woningbouwplan voor die excentrische locatie (zie de 

contourenschets) is afgekeurd door de Raad van State en de pogingen om dit plan in de 

herkansing er alsnog door te drukken stuiten opnieuw op veel weerstand. 

 

Jammer is dat het gemeentebestuur van Cromstrijen dit plan met stoom en kokend water wil 

realiseren uit angst voor claims van de projectontwikkelaar. Het is ook Cromstrijen dat haast 

heeft met de vaststelling van de woonvisie omdat de datum 1 juli belangrijk is voor het 

opnieuw in procedure brengen van het betreffende bestemmingsplan. 

 

Dat de andere gemeenten volstaan met het melden van het aantal woningen zonder dat een 

inhoudelijke afweging wordt gemaakt, zegt iets over het gebrek aan visie en inhoudelijke 

samenwerking. De Torensteepolder staat symbool voor de bestuurlijke machteloosheid in de 

Hoeksche Waard en het onvermogen om gezamenlijk op een goede manier vorm en inhoud te 

geven aan het nationaal landschap. 

 

Het plan Torensteepolder voldoet in geen enkel opzicht aan de uitgangspunten en 

doelstellingen van de regionale woonvisie en staat daar zelfs haaks op. De bezwaren zijn 

onder meer: 

 

- De 176 huizen worden gebouwd op grote afstand van de kern Numansdorp. 

- Er is geen sprake van 30 procent sociale woningbouw. 

- Het plan richt zich niet op doelgroepen (ouderen, jongeren). 

- Bouwen op die plek voegt niets toe aan de kern Numansdorp, die er niet door wordt 

versterkt. 

- Er is geen sprake van gemeentelijke sturing (kwaliteit, ruimtelijke invulling, 

ondersteuning leefbaarheid). 

- Het plan sluit niet aan op de regionale woonbehoefte. 

 

Het gaat om een regionale woonvisie waarbij de individuele gemeentelijke plannen elkaar 

moeten versterken en de leefbaarheid van het gebied moeten vergroten. Daarom is het 

onbegrijpelijk dat vanuit de andere vier gemeenten geen druk wordt gezet op het kiezen voor 

het enige juiste alternatief voor de kern Numansdorp: sanering en herontwikkeling van ’t 

Hooft en Van Prooijen in de Molenpolder (Numansdorp Zuid),. De voordelen van dit plan 

zijn onder meer: 

 

- De voormalige houtfabriek ligt tegen de kern aan. 

- Saneren betekent het opruimen van een potentieel gevaarlijke locatie (asbest). 

- De beoogde ontwikkelaar bouwt voor doelgroepen en houdt rekening met de 

demografische ontwikkelingen (krimp en verdunning). 

- De leefbaarheid van de kern Numansdorp wordt vergroot. 

- Waardevol buitengebied blijft intact. 

- Er zal sprake zijn van ten minste 30 procent sociale woningbouw. 

 

Alleen al op basis van het eigen verkiezingsprogramma is de PvdA tegen dit overigens 

onbenoemde element van de regionale woonvisie. De getalsmatige actualisering van de 

woonvisie meldt voor Binnenmaas niets meer over twee in de tekst zeer omstreden locaties: 
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het terrein van de voormalige suikerfabriek in Puttershoek en dat van metaalverwerker HKS 

in ’s-Gravendeel. 

 

Voor beide locaties geldt dat het om aan het water gelegen terreinen voor natte bedrijvigheid 

gaat, waarvan ten tijde van de vaststelling van de oorspronkelijke tekst al duidelijk was dat 

die bestemming er niet zou worden afgehaald. Alleen al deze twee voorbeelden illustreren dat 

het ook dringend noodzakelijk is dat de tekst van de regionale woonvisie wordt 

geactualiseerd. 

 

De PvdA heeft als uitgangspunt voor het terrein van de suikerfabriek in Puttershoek 

geformuleerd dat de bestemming is voor wonen, werken en recreëren. Dat staat nog altijd, 

maar de actuele ontwikkelingen laten zien dat de woonfunctie dreigt te verdwijnen. Op dit 

punt is sprake van een verweving met de regionale bedrijvenstrategie. Beide regionale visies 

zijn voor dit gebied, met belangrijke functies gezien de ligging aan het water, onmachtig en 

onduidelijk. 

 

Over het bedrijventerrein van HKS moet worden gezegd dat het een illusie is dat juist daar 

woningbouw kan plaatsvinden, gezien de geluidsnormen die gelden voor de industrie aan de 

overkant van de Dordtse Kil in en om de zeehaven van Dordrecht. Het is voor beide locaties 

belangrijk dat tekst van de woonvisie in lijn wordt gebracht met de getalsmatige actualisatie. 

Ook is het belangrijk dat hier inhoudelijk iets over wordt gezegd omdat het niet noemen ervan 

niet wil zeggen dat de locaties zijn verdwenen. Sterker nog, de ontwikkeling ervan zal 

onvermijdelijk opnieuw ter sprake komen. 

 

Voor de gemeenten Cromstrijen en Binnenmaas hebben we nu enkele zwaarwegende 

bezwaren aangevoerd. Als het gaat om niet zichtbaar gemaakte spanningen tussen de 

uitgangspunten van de regionale woonvisie en werkelijke bouwplannen zijn er ook voor 

Korendijk ernstige bedenkingen te uiten. De vraag is waarom de 22 dure huizen aan de 

Hitsertse Kade in Zuid-Beijerland en het plan Swaeneblake in Piershil niet worden genoemd. 

Als dat alleen is omdat het hier gaat om vakantiewoningen, dan berust dat vermoedelijk op de 

onjuiste aanname dat die losstaan van begrippen als leefbaarheid, vitaliteit en dergelijke. 

 

De vraag dringt zich op of het uitgangspunt van 30 procent sociale woningbouw per plan 

dient te worden gerealiseerd of per kern (voor alle plannen samen). In het geval van Zuid-

Beijerland zou dit nogal wat betekenen voor het plan Zuid-Beijerland Oost. Het bouwen van 

22 (vakantie)huizen (geschatte kostprijs plus minus 600.000 euro) kan niet worden losgezien 

van de 80 geplande huizen in Zuid-Beijerland Oost. Vakantiehuizen in die prijsklasse sluiten 

niet aan op de regionale woonbehoefte en stimuleren immigratie in het hoogste segment. 

 

Voor Piershil geldt dat het plan Swaeneblake niet realistisch is, ook niet in een afgezwakte 

vorm. Zo’n omvangrijk plan heeft invloed op de kern Piershil. Alleen al om die reden hoort 

een inhoudelijke beoordeling ervan thuis in de regionale woonvisie. Begrippen als 

vitalisering, leefbaarheid, sturing op kwaliteit en doelgroepen verliezen anders hun inhoud. In 

de gemeenten Binnenmaas en Strijen zijn soortgelijke plannen van deze ontwikkelaar 

afgewezen. Net als in die gemeenten lijkt een belangrijk, maar oneigenlijk argument van de 

(lichamelijk gehandicapte) ontwikkelaar te zijn dat een vakantiepark (voor gehandicapten) 

iets toevoegt aan de gemeenschap door de vestiging van bijvoorbeeld een dialysecentrum. Het 

is opmerkelijk dat niemand de vraagt stelt hoe groot de behoefte daaraan is in Korendijk. In 

absolute getallen waarschijnlijk bijna nul. 
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De bedenkers van het oorspronkelijke plan omarmen het plan van de ontwikkelaar alleen 

maar omdat die het financiële draagvlak vergroot. De vraag is ook of het terugbrengen van 

water in de kern Piershil niet alleen bestuurlijk maar ook financieel haalbaar is. Met aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het dat niet, alleen al het aanbrengen van een sluis 

kost negen tot tien miljoen euro. 

 

De getallen van de geactualiseerde regionale woonvisie zijn onbetrouwbaar, zo blijkt uit 

bovenstaande voorbeelden. Vooral ook doordat plannen niet worden genoemd (opzettelijk 

verzwegen?) op grond van onbekende overwegingen, die waarschijnlijk strijdig zijn met de 

oorspronkelijke uitganspunten en doelstellingen. 

 

Een andere omissie van de actualisering is dat niets wordt gedaan met de mogelijke 

verhuisstromen in de Hoeksche Waard in relatie tot een mogelijke herindeling, waarover al 

eind dit jaar een beslissing moet vallen.Het belangrijkste voorbeeld is de wens van veel 

inwoners van de overige vier kernen om in Oud-Beijerland te wonen. Als die wens van 781 

mensen moet worden gerealiseerd, betekent dit een uitbreiding van het woningbestand van 

Oud-Beijerland met bijna 20 procent. 

 

Na een gemeentelijke herindeling heeft de kern Oud-Beijerland geen beperkende grenzen 

meer voor uitbreiding. Wie kijkt naar de resultaten van het onderzoek naar de woonbehoeften, 

beseft wat dit zal betekenen. De regionale visie zal in het licht van die ontwikkeling geen 

stand houden. Een bestuur dat de uitkomsten van onderzoeken serieus neemt, bouwt dan 60 

procent in Oud-Beijerland, maar wat gebeurt er dan elders in de Hoeksche Waard. 

 

Je kunt je in dit verband ook afvragen wat de zin is van het bouwen van zes huizen in de 

buurtschap Strijensas. Kijk naar de krimpcijfers van deze buurtschap en naar die van Strijen. 

Het voorzieningenpeil zal daar onder grote druk komen en de leefbaarheid zal navenant 

verminderen. Dat vraagt om een opvatting over mogelijke maatregelen waar de regionale 

woonvisie niet in voorziet. Misschien zijn er zo een twee drie geen pasklare oplossingen, 

maar politiek en bestuur moeten er wel blijk van geven dat zij beseffen dat deze problematiek 

bestaat. 

 

Ook de provincie Zuid-Holland geeft een schot voor de boeg in de brief van Gedeputeerde 

Staten waarin uitdrukkelijk wordt gevraagd om meer inzicht van ‘beperkte schaarste aan 

sociale woningen voor de doelgroep en de eventuele consequenties voor actualisatie van de 

huisvestingsverordeningen’. Daartoe moet een verkenning worden begonnen met het oog op 

het Ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit. 

 

Samenvattend en concluderend kan de PvdA constateren dat: 

 

- de regionale woonvisie is gebaseerd op opvattingen en stukken van voor 2010 die 

aantoonbaar zijn verouderd; 

- het zich wreekt dat de tekst van de woonvisie niet is geactualiseerd; 

- de geactualiseerde cijfers van de woonvisie onvoldoende inzicht bieden in de 

samenhang tussen uitgangspunten en doelstellingen, zoals bijvoorbeeld de realisering 

van ten minste 30 procent sociale woningbouw die op een aantal plaatsen onhaalbaar 

is; 

- raadsleden als gevolg van onsamenhangendheid en de veelheid aan niet met elkaar 

corresponderende stukken de werkelijke stand van zaken zelf bij elkaar moeten 

sprokkelen; 
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- niet onmiddellijk zichtbaar is hoe een en ander in elkaar steekt en daardoor twijfel 

ontstaat aan de getalsmatige actualisatie (die in elk geval onvolledig is, gemeten aan 

de uitgangspunten en de doelstellingen van de woonvisie die zich in brede zin 

uitspreekt over vitaliteit en versterking van de leefbaarheid); 

- de gevraagde zelfwerkzaamheid van de raadsleden in vijf afzonderlijke gemeenteraden 

niet bijdraagt de kwaliteit van de besluitvorming, die als gevolg daarvan naar 

verwachting ook niet eensgezind zal zijn; 

- unanimiteit van standpunten voor een regionale visie op om het even welk onderwerp, 

in dit geval de woningbouw in samenhang met de leefbaarheid van het gebied, 

onontkoombaar is; 

- het lokale denken van de vijf gemeenten een succesvolle samenwerking ook op het 

terrein van de woningbouw in de weg staat; 

- de regionale woonvisie zich ten onrechte niet uitspreekt over (omstreden) lokale zaken 

(Torensteepolder in Numansdorp, Swaenablake in Piershil, de Hitsertse Kade in Zuid-

Beijerland) met een regionaal effect op kwaliteit en leefbaarheid (migratie, 

verdunning); 

- ook de samenhang met de bedrijvenstrategie met bijvoorbeeld de terreinen voor natte 

bedrijvigheid (Suiker Unie Puttershoek, HKS, ’s-Gravendeel) van belang is voor een 

discussie over de leefbaarheid van de Hoeksche Waard. Nota bene: de oorspronkelijke 

woonvisie maakt gewag van de 8000 huizen waarvan enkele jaren geleden nog sprake 

was, gekoppeld aan de realisering van een bovenregionaal bedrijventerrein van 120 

hectare, maar over de samenhang tussen woningbouw en werkgelegenheid is niets te 

vinden. Denk hierbij ook aan het nog altijd noemen van de 350 huizen voor de komst 

van TNO (waarvan al lang geen sprake meer is). Waarom wordt in verband met de 

begrippen kwaliteit en leefbaarheid niets gezegd over de samenhang wonen, werken 

en recreëren?; 

- de onduidelijkheid over de verschillen van opvatting tussen de gemeenten en de 

woningcorporatie HW Wonen groot zijn, maar niet uitgewerkt, en dat onvoldoende 

inzicht bestaat in overige partners op het terrein van de woningbouw en hun 

uitgangspunten;  

- er sprake is van een optelsom van de individuele verlangens van vijf gemeenten 

waardoor een visie op de regio als geheel volledig ontbreekt. 

 

 

Standpunt 

 

 

De PvdA in de Hoeksche Waard kan op dit moment niet instemmen met de geactualiseerde 

regionale woonvisie ‘Samen voor kwaliteit’ omdat er sprake is van een ernstige discrepantie 

tussen uitgangspunten en doelstellingen en de uitvoering van de getalsmatige verdelingen van 

woningen in de Hoeksche Waard. Er zijn teveel vragen en onduidelijkheden, maar bovenal is 

er geen sprake van een regionale visie die recht doet aan een kwalitatieve ontwikkeling van 

het nationaal landschap Hoeksche Waard. Er wordt in een aantal gevallen eerder afbreuk 

gedaan aan leefbaarheid dan dat die wordt versterkt. 

 

 

 Puttershoek: 19 April. 

 

Piet Westdijk.    

 


