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Ontwikkeling kwantitatieve woningbehoefte 

De woningbehoefteraming (WBR) en de Bevolkingsprognose (BP) zijn het uitgangspunt voor het overleg met de regio's over de reële 
behoefte aan woningen. De WBR gaat uit van het binnenlands migratiesaldo nul per regio, terwijl de BP uit gaat van een prognose over 
binnenlandse migratiebewegingen. Daarnaast voert de provincie een kwalitatieve woningmarktverkenning uit op basis van het landelijke 
woningbehoefteonderzoek (het WoON). Het gaat daarbij om de behoefte aan woningen per financieringsvorm/prijsklasse en woonmilieu. 
De ramingen en de verkenning worden elke drie jaar uitgevoerd. Deze versies zijn van 2013. 

Tabel 4 Toename gewenste woningvoorraad (pagina 18) 
 
Gebaseerd op de woningbehoefteraming 2013 bedraagt de toename van de gewenste woningvoorraad voor de periode 2012-2039 voor 
de Hoeksche Waard 1.454 woningen. Voor de periode 2012-2029 bedraagt het aantal woningen 2.661. 

Voor de gemeente Cromstrijen met een aandeel van 15% bedraagt de toename dus 399 woningen voor de periode 2012-2029 en 218 
woningen voor de periode 2012-2039. 
 
 
Regionale woonvisie 
 
In 2014 is door de samenwerkende gemeenten gewerkt aan de regionale programma’s voor de ontwikkeling van woonlocaties in de 
regionale woonvisies. In juli 2014 zijn de nieuwe getallen voor de woningbehoefteraming (WBR 2013) en de bevolkingsprognose (BP 
2013) definitief geworden bij de vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). In de VRM wordt uitgegaan van een aanvaarde 
actuele regionale woonvisie als toetsingskader voor woningbouwplannen in plaats van een toetsing op de WBR en BP. Bij het ontbreken 
van een actuele regionale woonvisie wordt teruggevallen op een bandbreedte tussen WBR en BP als toetsingskader. 

Deze woonvisies bevatten bij aanvaarding door GS, naar huidige inzichten, realistische afspraken over de fasering tot 2020 van 
woningbouw in gemeenten voor de komende jaren, over het kwalitatieve programma (woonmilieus) voor (sub)regio’s en afspraken over 
monitoring daarvan. 

Op dit moment hebben alle bestuurlijke regio’s een aanvaarde regionale woonvisie. De regio’s hebben tot 1 juli 2015 de tijd om hun 
woonvisie te actualiseren op basis van WBR 2013, zodat deze aansluit bij de VRM.  
Middels brief van 6 januari 2015 heeft GS dit nogmaals duidelijk gemaakt. 
 
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 en 1.400 woningen in de koopsector. Daarnaast is in de huursector de verschuiving naar duurdere huursegmenten 
opvallend. In de koopsector is dit niet het geval. Daar wordt in alle segmenten een lichte behoefte voorzien. 

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). 

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. 

Ter onderbouwing van de actuele regionale behoefte aan de voorziene woningbouw wordt door SOHW verwezen naar de 
“Woonkwaliteit Hoeksche Waard” van oktober 2014 en maart 2015. In dit rapport kan de conclusie worden getrokken dat vanaf 2014 tot 
2025 in totaal 271 nieuwe woningen nodig zijn om te voorzien in de woningbehoefte in de gemeente Cromstrijen. Tot 2025 worden naar 
verwachting in totaal 50 woningen gesloopt. Het rapport gaat daarom uit van 321 nieuwe woningen tot 2025 respectievelijk 
100 eengezinswoningen en 221 woningen “behoefte onbekend”. 
Volgens dit rapport bestaat in Cromstrijen een woningbehoefte van 200 woningen inclusief 50 te slopen woningen voor de periode 2014-
2019. Voor deze periode is de opgave 50 huurwoningen gelijkvloers ter compensatie van 50 te slopen huurwoningen. In de koopsector 
gaat het om 50 woningen voor starters en vestigers, 50 woningen gelijkvloers voor senioren en 50 woningen vrijstaand/2^1 
kap/geschakeld. Derhalve totaal 150 koop. 
 
Met het rapport “Woonkwaliteit Hoeksche Waard” wordt niet inzichtelijk gemaakt dat er een actuele regionale behoefte bestaat aan de 
176 voorziene woningen in de Torensteepolder, met name de 80 villawoningen. De ontwikkeling van de behoefte aan nieuwe woningen 
wordt niet geplaatst in een breder - regionaal - verband. Het rapport Woonkwaliteit biedt derhalve geen inzicht in de ontwikkeling van de 
vraag en het aanbod in de regio, zodat op grond daarvan geen conclusies kunnen worden getrokken over de behoefte om villawoningen 
toe te voegen aan de voorraad in Cromstrijen. 
Het rapport Woonkwaliteit is evenmin geschikt voor het inzichtelijk maken van de actuele regionale behoefte, reeds omdat van de daarin 
opgenomen behoefteraming aan 321 woningen voor Cromstrijen 221 woningen als “behoefte onbekend” wordt aangemerkt. 

 


