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Wonen in Albrandswaard

Visie, beleid & programma
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Welkom & Inleiding (wethouder)



3

Inleiding: 

Beleidscontext
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Vandaag…
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Doelgroepen Woonvisie  2016-2025       

• a. Inwoners met een zorgvraag langer zelfstandig wonen

• b. Starters en (startende en terugkerende) jonge gezinnen

• c. Doorstromers vanuit sociale huurwoningen

• d. Oudere (senior) doorstromer naar passende woonvorm

• e. Inwoners in de laagste inkomensgroepen.

• f. Nog niet settelende bewoners tussen 18 en 30 jaar

• g. Particuliere initiatiefnemers

Beleidskaders Albrandswaard 
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Agenda van de samenleving WONEN  

o Passende huisvesting voor starters en ouderen (samenhang met wonen 
welzijn zorg) 

o Bouwen en toewijzen met het oog op lokale behoefte

o Ontwikkeltempo van locaties op jaarlijks opnamevermogen samenleving  

Beleidskaders Albrandswaard 
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Regionaal woonakkoord

o Voldoende woningen in de totale voorraad. 2017-2030: regionaal 
bijna 54.000 woningen, waarvan ongeveer 2% (90 per jaar) in 
Albrandswaard

o Voldoende woningen in de sociale voorraad 

o Voldoende aanbod voor de laagste inkomens

o Een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad in de 
regio

->   Bod Albrandswaard: ruim 1.100 woningen waarvan 210 sociaal

Beleidskaders
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Regionaal woonakkoord

Beleidskaders
Regionale 

behoefte sociale 
woningen i.c.m. 

problematiek 
Rotterdam & 

Waterweg

Schaarse ruimte + 
wensen t.a.v

schaal en 
aantasting groen / 

karakter
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Regiodeal Zuidelijke Randstad 

-> ruimte voor nieuwbouw en meer spreiding goedkopere woningvoorraad

Door:

• Bekostiging van betaalbare woningen op locaties binnen bestaand 
stedelijk gebied nabij HOV. 

• Verbetering van de investeringsruimte voor de corporaties 

• Wet- en regelgeving waarmee evenwichtigheid en toegankelijkheid op de 

woningmarkt bevorderd wordt.

Beleidskaders
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Inleiding: 

Feiten en verwachtingen Woningmarkt
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De woningmarkt 
Veel mensen komen hier wonen 
Gevolg: 37% van de verhuizingen 
is binnengemeentelijk. 
(dat is gemiddelde in de regio 
57% en in NL = 58%)

Instroom: 1.500
Uitstroom: 1.450
Binnen de gemeente:  630

Klein vestigingsoverschot
• Vestiging van gezinnen met  

kinderen
• Vertrek jongeren (per saldo)
• Ook vertrek ouderen (per 

saldo)
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De woningbehoefte   
Nieuwbouwproductie Albrandswaard afgelopen 6 jaar 

o Nieuwbouw lag gemiddeld op 32 woningen per jaar 

o Groei voorraad vergelijkbaar met gemiddeld in de regio 

o Prijsstijging koop met name nieuwbouw

Laatste behoefteraming  (Provincie 2019) 

o ‘eigen woningbehoefte’ komende 10 jaar is 2 x zo groot als er aflopen 
jaren is gebouwd  (+65 woningen per jaar) 

o Na 2030 lagere uitbreidingsbehoefte;  

Conclusie: nú kun er gestuurd worden (doelgroepen); juist omdat na 2030 
minder mogelijkheden zijn de voorraad (via nieuwbouw) te veranderen.

2019-2024 

(per jaar)

2025-2029 

(per jaar)

2030-2034 

(per jaar)

totaal woningen per jaar 62 72 23
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De woningmarkt   

Lokaal

o Uitbreidingsbehoefte aan sociale huurwoningen in 
categorie met huurprijs 420-640 (+20 per jaar)

o Verder zowel behoefte particuliere huur (>720) als 
koop.

Scenario (evenwichtige spreiding); meer evenwicht 
sociaal binnen de regio 

Uitbreidingsbehoefte aan sociale huurwoningen dan 5 x 
keer hoger in de categorie met huurprijs 420-640 (100 
per jaar) 

Waar zit de behoefte  (Bron: studie ABF / Provincie)

Wachttijd sociale huur (jaar)

Capelle aan den IJssel 2,5

Westvoorne 2,7

Rotterdam 2,9

Vlaardingen 3,6

Albrandswaard 4,0

Schiedam 4,1

Brielle 4,1

Hellevoetsluis 4,2

Lansingerland 4,4

Nissewaard 4,4

Maassluis 4,6

Barendrecht 5,4

Ridderkerk 5,8

Krimpen aan den IJssel 6,0
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o Er is maar beperkt sprake van een lokale markt

o Vraag naar alle segmenten. Voorlopig grote regionale behoefte naar (ook 
dure) eengezinswoningen. Mede omdat er nog niet veel 
eengezinswoningen vrij zullen komen (in de regio). 

o Maar ook behoefte sociaal

o Geen ‘vanzelfsprekend’ woningbouwprogramma want forse vraag in alle 
segmenten

Dus: (lokaal) woonbeleid vertalen naar bouwprogramma lijkt te vragen om 
bijsturing markt (m.b.t. betaalbaarheid en programma): keuzes maken!

Conclusies 
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Gemeentelijk instrumentarium (3)
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Complexe wereld
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• Woningwet

• Besluit & Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

• Wet op de Huurtoeslag

• Wro Bro Omgevingswet

• Privaatrecht

• MG Circulaires

• Akkoorden etc.

Relevante wet- en regelgeving
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Woonvisie / agenda 
doelen lange termijn

Uitvoering(s)programma
+ Woningbouwprogrammering  

(kwantitatief én kwalitatief)

Uitvoering 
veelal netwerksturing +…

Ee
n

 id
ea

al
m

o
d

el
?



19

Woonvisie / agenda 
doelen lange termijn

Facetbeleid:
Grondbeleid / Duurzaamheid / 

Wonen met Zorg / etc.

Uitvoering(s)programma
+ Woningbouwprogrammering  

(kwantitatief én kwalitatief)

Gebiedsgerichte/ 
sectorale uitwerking

Uitvoering 
veelal netwerksturing +…

Gebiedsgerichte/ sectorale 
analyses en beleidsdocumenten 

o.a. structuurvisie

Analyse woningmarkt en -
voorraad: doelgroepen, 

aantallen, kwaliteit en prijs in 
heden en toekomst

Evaluatie én bijstellen 
doelen

Monitoring en Evaluatie
resultaten:

BVR / MPG / Monitor 
prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Bouwproductie / Projecten
Vraagverkenning / Fasering / 

Sturing bestemmingsplan

Landelijk, provinciaal en 
Regionaal beleid

Mogelijkheden 

én plannen

1 -2 of x jaarcyclus 
Prestatieafspraken

Ee
n

 id
ea

al
m

o
d

el
?



20

Gemeentelijke gereedschapskist
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Visie College



Vervolg woningmarkt Albrandswaard



Uitgangspunten 

• wonen op een passende schaal voor Albrandswaard 

• Albrandswaard ‘groene long’ voor regio

• Focus op eigen inwoners 

• Inzetten op starters, ouderen en gezinnen uit 

Albrandswaard 

starters, 
senioren 

en 
gezinnen

Passende 
schaal

Leefklimaat, 
groen

Focus op 
eigen  

inwoners



Nieuwbouw binnen woningmarktprogramma

Komende 10 jaar ongeveer 75 woningen per jaar bouwen

Van 75 woningen:

• 1/3 starters (inclusief begeleid wonen)

• 1/3 ouderen (inclusief woningen geschikt voor zorg)

• 1/3 gezinnen

Van 75 woningen:

• 21 sociale huur

• 54 markt (huur en koop)



Wie zijn starters?

‘Inwoners van Albrandswaard die geen zelfstandige woning 

achterlaten’ :

• Kinderen die uit huis gaan

• Doorstarters na een scheiding

• Inwoners die ‘beschermd’ moeten wonen



Inzet starters

Nieuwbouw:

• Woningen, die geschikt zijn voor starters

• Gaat om woningtype, maar ook om flexibele woningen (tiny houses)

Bestaande voorraad:

voorrang starters bij toewijzing  

Eventueel woningen splitsen



Let op!

Verhuisketens

N.B. Ook bouwen van duurdere woningen levert 

uiteindelijk een woning voor een starter op!! 



Inzet ouderen

Nieuwbouw:

Woningen, die geschikt zijn voor ouderen

Gaat om woningtype, maar ook om bouwen op de juiste locatie

Bestaande voorraad:

Voorrang ouderen bij woningtoewijzing

Extra inzetten op doorstroming met een positieve insteek. 

Denk aan vormen van ‘verhuiskorting’ en verhuisadviseur



Wat vindt u?

Zit u op dezelfde lijn als het college?

Heeft u suggesties?

College komt met raadsvoorstel voor vaststelling kaders

Jaarlijkse bijstelling van getallen 


