
Presentatie wonen Albrandswaard



Landelijke Trends 

Grote opgave op het gebied van wonen: woningmarkt zit op slot.  

Gaat over woningvoorraad, doelgroepen (wonen en zorg), 

leefbaarheid en over ruimtelijke puzzel.

Cijfers in Albrandswaard:

• 31% van de huishoudens huurt (26% via de 4 corporaties)

• 69% van het woningaanbod was in 2020 koop

• Albrandswaard vergrijst, met name in Rhoon-Zuid, Poortugaal-

Zuid en in het buitengebied (in 2021 4500 65-plussers. Dat 

worden er 4750 in 2025)



Trends en ontwikkelingen regionaal

• Regionale Woonvisie: inspirerende leidraad voor kwaliteit 

woningmarkt

• Actualisatie Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken

• Toewijzing sociale huurwoningen via Verordening 

Woonruimtebemiddeling

Albrandswaard 

is deel van de 

samenwerkings-

regio Rotterdam

(14 gemeenten): 

lichtste vorm van 

samenwerking o.g.v. 

een 

bestuursovereen-

komst



Grootste opgave in de regio: (veel) meer betaalbare huisvesting 

(sociaal en middelduur) èn een betere spreiding in de regio  

De netto uitbreidingsopgave voor de regio Rotterdam betreft 72.400

woningen

Oorzaak: meer (kleine) huishoudens, doorstroming en mogelijke 

sloop in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen 

• Zie: RIB Aanbieding nieuwe woningbehoefteraming regio 

Rotterdam (14 december 2021, 431336)

Trends en ontwikkelingen regionaal (2)



Lokale ontwikkelingen

Beleidskaders:

• Woonvisie Albrandswaard 2016-2025 (doelgroepen, 

woningvoorraad enz.)

• Woningmarktprogramma Albrandswaard 2020: 

• voorzien in woningbehoefte eigen inwoners

• inzetten op specifieke doelgroepen starters, ouderen en 

gezinnen

• 1/3 sociaal en 2/3 vrije sector

• Prestatieafspraken met de 4 woningcorporaties van 

Albrandswaard: variëren van nieuwbouw tot leefbaarheid,  

duurzaamheid en langer thuis wonen



Lokale ontwikkelingen (2)

Realiseren van sociale nieuwbouw vraagt de meeste inzet.

• In 2021 rapportage bureau Antea in opdracht van provincie over 

kansen en beperkingen m.b.t. versnellen sociale woningbouw

• Heeft geleid tot aanbod aan regio om in te zetten op het 

realiseren van 350 tot 400 sociale huurwoningen tot 2030

• Let op: volgens meest recente woningbehoefteraming zouden 

dit 1100 woningen moeten zijn

• Proces voor nieuwe woningmarktafspraken wordt in de regio in 

gang gezet   



Schutskooiwijk/Poortugaal-West

• Herstructurering van 108 sociale woningen

• toevoegen van 132 woningen, waarvan 43 sociaal 

• Laatste stand van zaken:

• In april 2021 stedenbouwkundige verkenning vastgesteld

• Wordt gewerkt aan stedenbouwkundig plan en 

samenwerkingsovereenkomst

met WBV Poortugaal



Omloop

• Proactieve aanwijzing provincie voor bestemmingsplan met 100 

sociale woningen op locatie huidige sportpark

• Laatste stand van zaken:

• In mei 2021 besloten sportpark te verplaatsen

• In december 2021 heeft college ontwerpbestemmingsplan voor 

woningbouwlocatie vastgesteld

• Programma van circa 300 woningen, waarvan 100 sociaal 



Antes

• Initiatief voor het bouwen van 400 tot 600 woningen, waarvan 

1/3 sociaal

• Laatste stand van zaken:

• In november 2021 is een intentieovereenkomst afgesloten

• Haalbaarheidsonderzoeken

en participatietraject lopen


