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Geadviseerd besluit
1. Te constateren dat:

 de gemeente Albrandswaard inzichtelijk wil maken wat de kansen en bedreigingen zijn voor 
het realiseren van de aanzienlijke sociale woningbouwopgave conform het zogenaamde 
regionale ‘meer evenwichtscenario’;

 

 dit inzicht is verkregen op basis van de verdiepende stedenbouwkundige en financiële 
verkenning die namens het college is uitgevoerd op grond van de inbreng in de besloten 
raadsbijeenkomst van 28 juni en het in opdracht van de provincie door bureau Antea 
uitgebrachte rapport;

 

 deze inzichten leiden tot de onderstaande mogelijke scenario’s:

 

 Albrandswaard zet op grond van de nu bestaande planologische en financiële inzichten in op 
het realiseren van 350 tot 400 sociale (huur)woningen tot 2030;

 

 Albrandswaard zet tot 2030 in op het realiseren van sociale (huur) woningen in een 
bandbreedte van 630 tot 680 onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat andere overheden de 
voorwaarden scheppen, zowel planologisch als financieel, waardoor de realisatie van deze 
woningen mogelijk wordt.

 

Op grond van de bovenstaande constateringen stellen wij de raad voor:
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1. In te zetten op het realiseren van sociale woningen in een bandbreedte van 350 tot 400 sociale 
(huur)woningen tot 2030 en uit te spreken dat de genoemde  inzet kan worden verhoogd tot 630 tot 
680 sociale (huur)woningen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat andere overheden de 
voorwaarden scheppen, zowel planologisch als financieel, waardoor realisatie van deze woningen 
mogelijk wordt;

2. Het college opdracht te geven op basis van het door de raad genomen besluit een bod uit te 
brengen aan het Samenwerkingsverband Wonen voor de regio Rotterdam en dit bod mede kenbaar te 
maken aan de provincie Zuid-Holland; 

3. de op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet door het college opgelegde geheimhouding op 
bijlage 1 (GEHEIM verdiepende stedenbouwkundige en financiële studie) te bekrachtigen onder 
verwijzing naar artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. 
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Raadsvoorstel
Inleiding
Vanaf begin 2019 is de inzet van Albrandswaard voor het regioakkoord woningmarktafspraken 2018-
2030 onderwerp van gesprek geweest  tussen het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam, 
de provincie Zuid-Holland (als toezichthouder) en de gemeente Albrandswaard. De inzet van 
Albrandswaard voor het bouwen van 1177 woningen, waarvan 210 sociale woningen, droeg 
onvoldoende bij aan het geformuleerde doel van meer spreiding van sociale (huur)woningen in de 
regio. Dit was voor de provincie in maart 2019 reden om voor de gemeente Albrandswaard het besluit 
over de gemeentelijke bijdrage aan het regionale woningmarktprogramma uit te stellen.

In de 2e helft van 2020 heeft de provincie het college van de gemeente Albrandswaard gevraagd 
inzicht te geven in de manier waarop de aanzienlijke sociale woningbouwopgave, gericht op het 
zogenaamde ‘meer evenwichtsscenario’, kon worden gerealiseerd. Dit naast de inzet voor de locatie 
de Omloop, waarvoor de provincie de gemeente Albrandswaard een proactieve aanwijzing heeft 
gegeven voor het realiseren van 100 sociale woningen.

Inmiddels heeft besluitvorming over mogelijke locaties voor sociale woningbouw in de raad plaats 
gevonden. Deze besluiten hebben o.a. betrekking op de locaties de Omloop, Schutskooiwijk/ 
Poortugaal-West en de Antes locatie. De besluitvorming heeft geleid tot concretere ontwikkelrichtingen 
voor Albrandswaard. Verder heeft bureau Antea in opdracht van de provincie een rapport uitgebracht 
over de kansen en beperkingen van het versnellen van sociale woningbouw in Albrandswaard en 
heeft het college op basis van dit rapport en de uitkomsten van de besloten raadsbijeenkomst van 28 
juni, een verdiepende (stedenbouwkundige en financiële) verkenning uitgevoerd. Deze studie treft u 
als (geheime) bijlage bij dit raadsvoorstel.

Beoogd effect
Binnen de mogelijkheden van Albrandswaard de regio een nieuw bod doen met betrekking tot het 
aandeel van Albrandswaard in het realiseren van het “meer evenwichtsscenario” (regioakkoord 
woningmarktafspraken 2018-2030). 

Argumenten
1.1 Meer inzicht in ontwikkelrichtingen

In 2020 en 2021 heeft besluitvorming over mogelijke locaties voor sociale woningbouw in de raad 
plaats gevonden. De besluiten hebben o.a. betrekking op de locaties de Omloop, Schutskooiwijk/ 
Poortugaal-West en de Antes locatie. Deze besluitvorming heeft geleid tot concretere 
ontwikkelrichtingen voor (sociale) woningbouw in Albrandswaard. Op basis hiervan is het reëel in te 
zetten op het realiseren van sociale woningen in een bandbreedte van in totaal 350 tot 400 sociale 
(huur)woningen tot 2030.

 1.2  Bereidheid om inzet onder uitdrukkelijke voorwaarden te verhogen 

In de verdiepende studie hebben wij, mede op verzoek van de provincie, grotendeels  ingezet op het 
 verkennen van nog niet benutte mogelijkheden binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD 
gebied). Dit omdat bureau Antea in haar rapport tot de conclusie kwam dat de mogelijkheden voor 
(sociale) woningbouw binnen BSD-gebied in onze gemeente nog niet volledig uitgeput leken. Hierbij 
zijn onder meer de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 Alle bouwblokken gaan uit van appartementen
 De bebouwingshoogte is 3 tot 4 bouwlagen met accenten tot 7 bouwlagen
 Het woningbouwprogramma is verdeeld in 1/3 sociaal, 1/3 middelduur en 1/3 vrije sector in 

verband met budget-neutrale financiering van de sociale huurwoningen, maar ook voor het 
behoud van een goede kwaliteit van de woonmilieus  

 Het aantal woningen per hectare varieert van ongeveer 40 tot op sommige punten rond de 
120 per hectare
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De uitkomst van de verkenning laat zien dat ontwikkeling van ongeveer 630 tot 680 sociale woningen 
op de nu onderzochte locaties weliswaar mogelijk is, maar dat dit aanzienlijke gemeente-overstijgende 
 planologische en financiële gevolgen heeft. De tekorten op de grondexploitatie kunnen oplopen tot 
meer dan € 20 miljoen. Het verhogen van het bod tot meer dan 350 tot 400 sociale woningen kan wat 
ons betreft alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat andere overheden de voorwaarden 
scheppen, zowel planologisch als financieel, waardoor de realisatie van de ontwikkeling mogelijk 
wordt. Voor alle duidelijkheid zetten wij in de onderstaande tabel de verschillende getallen nog op een 
rij.

 

Wat kan Albrandswaard 
bieden?

Aantal sociale woningen Opmerkingen

Bod november 2018 210  
Bod september 2021 350 tot 400 Op basis van concretere 

ontwikkelrichtingen
Uitkomst verdiepende studie 630 tot 680 Alleen haalbaar onder de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat 
andere overheden de 
voorwaarden scheppen, zowel 
ruimtelijk als financieel

Meer evenwichtscenario 840  

 

2.1 Het bod van Albrandswaard moet worden verankerd in de regio

Zoals in de inleiding beschreven staat de woningmarkt in Albrandswaard niet op zich. Wij maken 
onderdeel uit van de regio Rotterdam. Daarom moet het bod voor de woningmarktafspraken worden 
uitgebracht aan het Samenwerkingsverband Wonen voor de regio Rotterdam. De provincie Zuid-
Holland is hierbij als toezichthouder betrokken.

3.1 Geheimhouding op de genoemde bijlage is noodzakelijk in verband met de financiële belangen 
van de gemeente en derden

De economische en financiële belangen van de gemeente en de belangen van de bij dit onderwerp 
betrokken derden-partijen rechtvaardigen geheimhouding van de bijlage. 

Overleg gevoerd met
Team Gebiedsontwikkeling en Haalbaarheid
Team Ontwerp Ruimtelijke Kwaliteit
Team Ruimtelijke Ordening

Regieteam
Urban Reality
Plan- en Adviesbureau Snijder (PAS)

Team Verstedelijking, Ondernemers-en Verblijfsklimaat

Kanttekeningen
1.1 .   Het ‘meer evenwichtsscenario’ is ook met verhoogde inzet niet realistisch

Duidelijk is dat Albrandswaard in ieder geval niet op eigen kracht  aan het ‘meer evenwichtsscenario’ 
kan voldoen. Binnen BSD-gebied gaat het om grote planologische en financiële gevolgen, die 
hierboven zijn beschreven. Verder rest dan alleen nog de mogelijkheid een aanzienlijke hoeveelheid 
woningen toe te voegen buiten BSD. 
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Uitvoering/vervolgstappen
Communiceren van de bandbreedte van het aantal sociale woningen in de regionale 
woningmarktafspraken en richting de provincie Zuid-Holland.

Financiën
n.t.b.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Communiceren van de bandbreedte van het aantal sociale woningen in de regionale 
woningmarktafspraken en richting de provincie Zuid-Holland.
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
4 oktober 2021

Zaaknummer:
381311

Onderwerp:
Verdieping locaties (sociale) 
woningbouw

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 31 augustus 2021,

BESLUIT:

1. Te constateren dat:

 de gemeente Albrandswaard inzichtelijk wil maken wat de kansen en bedreigingen zijn voor 
het realiseren van de aanzienlijke sociale woningbouwopgave conform het zogenaamde 
regionale ‘meer evenwichtscenario’;

 

 dit inzicht is verkregen op basis van de verdiepende stedenbouwkundige en financiële 
verkenning die namens het college is uitgevoerd op grond van de inbreng in de besloten 
raadsbijeenkomst van 28 juni en het in opdracht van de provincie door bureau Antea 
uitgebrachte rapport;

 

 deze inzichten leiden tot de onderstaande mogelijke scenario’s:

 

 Albrandswaard zet op grond van de nu bestaande planologische en financiële inzichten in op 
het realiseren van 350 tot 400 sociale (huur)woningen tot 2030;

 

 Albrandswaard zet tot 2030 in op het realiseren van sociale (huur) woningen in een 
bandbreedte van 630 tot 680 onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat andere overheden de 
voorwaarden scheppen, zowel planologisch als financieel, waardoor de realisatie van deze 
woningen mogelijk wordt.

 

Op grond van de bovenstaande constateringen stellen wij de raad voor:

1. In te zetten op het realiseren van sociale woningen in een bandbreedte van 350 tot 400 sociale 
(huur)woningen tot 2030 en uit te spreken dat de genoemde  inzet kan worden verhoogd tot 630 tot 
680 sociale (huur)woningen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat andere overheden de 
voorwaarden scheppen, zowel planologisch als financieel, waardoor realisatie van deze woningen 
mogelijk wordt;
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2. Het college opdracht te geven op basis van het door de raad genomen besluit een bod uit te 
brengen aan het Samenwerkingsverband Wonen voor de regio Rotterdam en dit bod mede kenbaar te 
maken aan de provincie Zuid-Holland; 

3. de op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet door het college opgelegde geheimhouding op 
bijlage 1 (GEHEIM verdiepende stedenbouwkundige en financiële studie) te bekrachtigen onder 
verwijzing naar artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. 


