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Spetterend wonen blijft het motto van de visie op wonen in de Drechtsteden. De Drechtsteden zijn 
aantrekkelijk doordat we ons onderscheiden met bijzondere woonmilieus. Spetterend blijft een goede 
samenvatting van de kansen die de regio heeft: woonlocaties aan het water en al die bedrijvigheid die 
water met zich meebrengt, zoals zeevaart, binnenvaart, scheepsbouw, baggerwerken, jachtbouw, 
waterrecreatie, kust- en oeverwerken, bruggenbouw, maakindustrie naast engineering en advisering.

Het op peil houden en versterken van onze regionale 
economie is van groot belang, zeker in een tijd van 
economische recessie. Dat betekent dat we ons extra 
moeten onderscheiden om de aantrekkingskracht van 
onze regio nog sterker te maken.

In de loop van de jaren is binnen de Drechtsteden een 
bijzondere netwerk-samenwerking ontwikkeld. De 
gemeenten behouden hun identiteit, maar ze werken 
intensief samen waar een gezamenlijke inspanning 
leidt tot een hogere kwaliteit en meer effectiviteit. 
Het beleid op het gebied van wonen is regionaal 
beleid, met regionale doelen en een taakstelling 
per gemeente die is afgestemd op de lokale 
mogelijkheden. Samenwerking tussen de gemeenten 
onderling en samenwerking van de regio met andere 
overheden en ontwikkelende partijen leidt tot een 
hogere kwaliteit en een samenhangende diversiteit in 
woonmilieus binnen het gebied.

De koers die de Drechtsteden hebben beschreven in 
de woonvisie van 2004 heeft niets aan actualiteit 
ingeboet. Op verschillende gebieden levert de 
overheid een extra inspanning: aandacht voor de 

bestaande woningvoorraad, herstructurering in 
de stadsvernieuwingsgebieden, aanvullen van de 
woningvoorraad met woningen in het dure segment, 
een aantrekkelijk centrum met goede voorzieningen, 
het ontwikkelen van mooie landschappen en 
groengebieden, het aantrekken van eigentijdse 
economische functies, het inpassen van kwalitatief 
hoogwaardige infrastructuur. Dat blijft de richting van 
het beleid waarmee we een onderscheidende waarde 
toevoegen aan de bestaande kwaliteit van de regio.
Het tempo waarin we die doelstellingen omzetten 
in concrete projecten ligt lager dan we willen. Op 
dit moment zijn projectontwikkelaars en vooral 
financiers huiverig om risicovol te investeren. Het 
Drechtstedenbestuur vindt dat we ons daardoor 
niet uit de koers moeten laten slaan. De aantallen 
opgeleverde woningen liggen de komende tijd 
misschien wat lager; we willen vasthouden aan de 
kwaliteit van de buurten en wijken die we bouwen, 
renoveren, herstructureren en vernieuwen.

Aaike Kamsteeg
regionaal portefeuillehouder Wonen
Drechtstedenbestuur

Woord vooraf
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Terugblik 
Woonvisie ‘Spetterend wonen’ uit 2004

In de woonvisie ‘Spetterend wonen’ werd in 2004 
de lijn voor de periode 2005-2010 uitgezet: een 
regio met meer kwaliteit door meer zeggenschap 
en keuzevrijheid. 

Deze doelstelling werd vertaald in zeven 
subdoelstellingen: 

1. meer aanbod voor hoge inkomens
2. meer kwaliteit in de sociale sector
3. meer levensloopbestendige woningen
4. meer aanbod voor speciale doelgroepen
5. meer hoogwaardige stedelijke woonmilieus
6. meer aanbod aan duur, groen en blauw wonen
7. versterken van de wijken door investeren.

De subdoelstellingen zijn vertaald in een ambitieus 
nieuwbouw- en sloopprogramma waarvan inhalen 
van de achterstand van ca. 3.500 woningen uit 
de periode voor 2005 onderdeel was. De jaarlijkse 
Woonmonitor maakt duidelijk dat op bijna elk vlak 
de productie ongeveer een kwart achterblijft. Alleen 
bij onttrekking van woningen wordt de doelstelling 
gehaald. De achterstand van een kwart sluit overigens 
aan bij signalen elders uit het land; de kredietcrisis 
versterkt sinds 2008 de achterblijvende productie.

Achterstand maar kwalitatieve verbeteringen
Van de extra taakstelling voor de Stadsregio 
Rotterdam van 3.500 woningen zijn naar verwachting 
eind 2009 zo’n 1.500 woningen gerealiseerd. 
Van de beoogde 900 woningen in particulier 
opdrachtgeverschap worden er slechts een ruime 200 
gerealiseerd. 

Toch zijn er wel degelijk resultaten behaald. Zo is 
meer gebouwd dan in de voorgaande periode van 
vijf jaar en is meer gebouwd dan voor de eigen 
behoefte nodig was. In Papendrecht, Zwijndrecht 
en Alblasserdam bepalen de Drechtoeverprojecten 
steeds meer het beeld vanaf het water. In Dordrecht 
zijn de eerste winkels aan het Achterom opgeleverd 
en is de overkant in aanbouw. In Dordrecht-West 
worden vooral in Oud Krispijn maar ook in Wielwijk 
resultaten geboekt. In alle gemeenten zijn succesvolle 
stadsvernieuwingsprojecten voltooid. De nieuwe 
buitenwijken De Volgerlanden en Oostpolder 
bevestigen dat inzetten op kwaliteit bijdraagt aan 
succesvolle binding van hogere inkomens aan de 
regio. 

Van kwantiteit naar kwaliteit
Inzetten op kwaliteit blijkt dus aantoonbaar te 
werken, maar de resultaten blijven nog enigszins 
achter. De kansen om met toevoegingen aan de 
voorraad de kwaliteit op te vijzelen worden kleiner 

door de afnemende groei van het aantal huishoudens. 
De komende periode staat daarom in het teken van 
toevoegen en veranderen in de woningvoorraad en 
toespitsen op wat ontbreekt. Het accent verschuift 
in deze actualisering van de woonvisie verder 
van kwantiteit naar kwaliteit. Daarbij wordt (in 
hoofdstuk 3) scherper aangegeven op welke wijze de 
doelstellingen worden gerealiseerd.

Samenspraak
In de voorbereiding van deze woonvisie spraken in 
het voorjaar van 2008 betrokken partijen tijdens 
themadiscussies over ontwikkelingsmogelijkheden 
voor woningen en woonmilieus, over mogelijkheden 
voor de verschillende doelgroepen (vooral voor 
ouderen), de bestaande voorraad, de wijze van sturing 
en over de relatie met andere beleidsterreinen. 
De resultaten van de discussiebijeenkomsten 
bevestigden de ideeën over de koers en leidden tot 
het aanbrengen van de nodige accenten.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 van deze visie schetst de situatie van 
wonen in de regio. Hoofdstuk 2 geeft de visie op het 
eindresultaat, uitgewerkt in doelstellingen. 
Hoofdstuk 3 bevat de realisatiestrategie:  de 
doelstellingen zijn uitgewerkt in concrete acties en 
sturingsmiddelen.
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Kwaliteit 
Inleiding en samenvatting

Aansprekende woonmilieus en bijzondere woningen; 
met kwalitatieve verbeteringen van bestaande 
woningen en wijken en toevoeging van nieuwe 
elementen die de aantrekkelijkheid van het woon- en 
vestigingsklimaat in de regio vergroten. Dát is de kern 
van de geactualiseerde woonvisie die voor u ligt. De 
basis van de woonvisie ‘Spetterend wonen’ uit 2004 - 
inzetten op kwaliteit, op alle terreinen, wonen in het  
bijzonder  is in deze visie aangescherpt, de lijn wordt 
uitgezet voor de periode vanaf 2010. 

De Drechtsteden zijn een karakteristiek gebied 
midden in de delta van de grote rivieren. Aan deze 
ligging heeft de regio haar ontstaan te danken. 
En nog steeds bepaalt de ligging het beeld: een 
historische stad, karakteristieke kernen en unieke 
landschappen er omheen. De combinatie van 
stedelijke elementen, hoogwaardige voorzieningen, 
bereikbaarheid over land, water en per spoor, een 
hoogwaardig cultureel aanbod, historie, moderne 
kennisinfrastructuur, unieke landschappen, maritieme 
mogelijkheden maken de Drechtsteden tot een 
aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners, 
bedrijven en bezoekers.

De Drechtsteden bundelen als Stad aan het Water de 
krachten steeds nadrukkelijker om de mogelijkheden 
nog beter te benutten. De samenwerkende 
gemeenten voegen in dit gemeenschappelijke 

streefbeeld elk hun eigen karakteristieken toe 
en werken nauw samen aan externe veiligheid, 
bereikbaarheid, bedrijvigheid, wonen, milieu, groen, 
ruimte, toerisme en sociaal beleid.

Kansen voor wonen en recreëren verzilveren
Om de kansen te verzilveren is kwaliteitsverhoging 
op korte termijn noodzakelijk. De langzaam 
teruglopende bevolkingsgroei gaat over enkele 
decennia over in een bevolkingsafname. Daarom 
moet op het gebied van wonen nú worden 
geïnvesteerd in extra kwaliteit in de woningvoorraad 
en vernieuwing van bestaande wijken, met speciale 
aandacht voor woningen, woonomgeving en 
voorzieningenaanbod.

Inzetten op aanbod in stedelijke en groene omgeving
Ingezet wordt vooral op twee ontwikkelingen: meer 
en beter aanbod aan levendig centrumstedelijk 
milieu en rustig groen milieu. Sleutelprojecten zijn 
de projecten Stadswerven, Maasterras, Noordoevers, 
Dordrecht-west en de zuidrand van Dordrecht. Voor 
deze projecten worden afspraken gemaakt over 
kwaliteitsnormen. De Taskforce Drechtsteden volgt 
de processen en resultaten nauwlettend. Onderlinge 
uitwisseling van kennis en ervaring draagt bij aan 
verdere verbeteringen.
Naast nieuwe ontwikkelingen wordt extra aandacht 
besteed aan bestaande wijken en buurten. 

Voldoen ze nog aan de huidige wensen? Zijn 
aanpassingen gewenst, bijvoorbeeld op het gebied 
van veiligheid of toegenomen parkeerdruk? Is het 
voorzieningenaanbod nog voldoende toegespitst op 
de vraag van de huidige bewoners? Kunnen nieuwe 
energiebesparingsmogelijkheden worden toegepast? 

Samenwerking met markt, corporaties, bewoners
Essentieel in de benadering van zowel bestaande 
situaties als nieuwe ontwikkelingen is samenhang 
tussen de verschillende beleidsterreinen en optimale 
samenwerking tussen alle betrokken partijen. 
Marktpartijen kunnen vooral een belangrijke 
rol spelen door hun kennis van ontwikkeling en 
financieringsmogelijkheden. Corporaties brengen 
langdurige betrokkenheid bij de gebouwde omgeving 
en hun taak om minder draagkrachtige huishoudens 
van huisvesting te voorzien in. Bewoners spelen een 
centrale rol: alle inspanningen zijn uiteindelijk gericht 
op hun wensen en keuzes. 
Samenwerking met deze en andere partijen is 
noodzakelijk om zoveel mogelijk kennis, ervaringen 
en middelen in stelling te brengen en breed draagvlak 
te creëren.
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1.1 Profiel Drechtsteden anno 2009

Drechtsteden in de delta 

De zes Drechtstedengemeenten vormen een 
karakteristiek gebied in de delta van de grote 
rivieren. Een historische stad, omringd door 
karakteristieke kernen en unieke landschappen. 
Veel aan de rivier gebonden activiteiten, van 
scheepvaart en scheepswerven tot handel,
weg- en waterbouw en baggeractiviteiten.

De gemeenten groeien naar elkaar toe en 
krijgen steeds meer gezamenlijke belangen, 
veel economische activiteiten zijn met elkaar 
verweven. De wegen over land en water zorgen 
voor een goede  bereikbaarheid van het gebied, 
maar vragen ook om gezamenlijke aanpak van 
milieubelasting. De omringende karakteristieke 
maar beschermde landschappen beperken de 
uitbreidingsmogelijkheden maar bieden vooral 
kansen. Ook daarin hebben de gemeenten elkaar 
nodig. Verschillen in inwonertallen, karakter, cultuur 
en dergelijke vragen daarbij om beleid-op-maat.    

 In bijlage 1 worden de regio, de ligging, het 
sociaal economisch profiel en de identiteit van de 
verschillende gemeenten beschreven.

Verkenningen
1.2 Hoe staan we er voor

1.2.1 Staat van de Drechtsteden anno 2008

Drechtsteden komen van ver maar werken aan beter 
De Staat van de Drechtsteden 2008 van het 
Onderzoekscentrum Drechtsteden laat zien dat 
de Drechtsteden op een aantal gebieden een 
afspiegeling van Nederland zijn: ontgroening 
en vergrijzing zijn niet anders dan in de rest van 
Nederland. Opvallend is dat er nauwelijks terreinen 
zijn waarin de Drechtsteden voorop lopen. Wel zijn 
er terreinen waarin we achter lopen op het landelijk 
gemiddelde. Zo is de sociaal-economische positie 
van de regio zwak, het voorzieningenniveau en de 
woningvoorraad blijven (kwantitatief en kwalitatief) 
achter. Daardoor verlaten goed opgeleiden met 
hoge inkomens de regio, laagopgeleiden met lage 
inkomens blijven achter en vestigen zich ook in 
de regio. Bijzonder kenmerk is ook, dat door het 
ontbreken van universitair en hoger beroepsonderwijs 
er weinig studenten wonen in deze regio. Gevolg is, 
dat de jongeren hier minder carrière maken en in 
vergelijking met andere regio’s vaker tot de lagere 
inkomens blijven behoren.

Wonen, werken en recreëren naar hoger niveau
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden concludeert 
dan ook dat de Drechtsteden achterblijven in de 
economische ontwikkeling en het creëren van een 
aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Wel wordt 

opgemerkt dat de regio van ver komt en de sociaal-
economische structuur zich langzaamaan lijkt te 
verbeteren.  Het Onderzoekcentrum Drechtsteden 
concludeert verder dat het woon- en werkklimaat 
in bredere zin nog onvoldoende aantrekkelijk is. Het 
gebied wordt doorsneden door veel doorgaande 
infrastructuur. Dat zorgt voor zware belasting van 
het milieu. De versnippering van infrastructuur 
en verouderde bedrijfsterreinen zorgen voor een 
‘verrommeld’ beeld.
Het gemiddelde inkomen in de Drechtsteden is met 
€ 30.000 vrijwel gelijk aan het landelijke 
gemiddelde van € 30.100. Daar staat tegenover, dat 
de woningvoorraad bestaat uit een relatief groot 
aandeel kleine woningen van matige kwaliteit. 
42% van alle woningen heeft een WOZ-waarde 
lager dan € 163.000,-. De bovenkant van de markt 
is slecht vertegenwoordigd: slechts 17% heeft een 
waarde hoger dan € 250.000,-. Daarmee sluit het 
woningaanbod onvoldoende aan bij de vraag van de 
eigen bevolking. 

Bedrijven hebben goed opgeleide mensen nodig. 
Het arbeidspotentieel bevindt zich vooral in regio’s 
met vestigingsfactoren als een hoogwaardig 
woningaanbod en een goede, aantrekkelijke 
leefomgeving met maatschappelijke voorzieningen 
als onderwijs, kinderopvang en winkelaanbod. Verder 
van belang zijn onder meer kwaliteit van de directe 
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leefomgeving (nabijheid groen en water, schoon, heel 
en veilig) en culturele en sportieve voorzieningen.   
De Drechtsteden staan dan ook voor de opgave om 
‘wonen, werken en recreëren’ in de regio naar een 
hoger kwaliteitsniveau te brengen. Door te investeren 
in een goed en kwalitatief hoogstaande woon-, 
werk- en leefomgeving in de brede zin van het woord 
helpen de Drechtstedengemeenten  elkaar vooruit.

1.2.2 Blik op de toekomst

Urgentie en kansen
Verschillende trends bevestigen de noodzaak om de 
kwaliteitsachterstand met voorrang aan te pakken.   

Op economisch terrein is een trend naar 
technologiesering en groei van de kenniseconomie 
zichtbaar. De dienstensector verovert terrein op de 
meer traditionele industrie. Juist in de dienstensector 
is de regio echter niet sterk vertegenwoordigd.  
Op het gebied van klimaatverandering spelen in 
de Zuidwestelijke Delta voor de Drechtsteden de 
verwachte stijging van de zeespiegel, piekafvoer 
van rivier- en hemelwater en de gevolgen daarvan 
(grotere overstromingsrisico’s, wateroverlast en 
verzilting) een rol. Door samenkomende hoge zee- 
en rivierstanden zijn de veiligheidsrisico’s in de 
Drechtsteden groter dan elders in het land. Inspelend 
op de klimaatveranderingen - en dan vooral op de 
gevolgen van hogere waterstanden - moet duurzame 
ontwikkeling van woningbouwprojecten negatieve 
gevolgen voor milieu en klimaat zoveel mogelijk 
beperken.

In demografisch opzicht neemt landelijk de groei 
af en daalt op termijn de bevolkingsomvang. De 
Drechtsteden kennen nog een autonome groei 
van de bevolking, al is de bevolking in sommige 
jaren afgenomen door migratie als gevolg van de 
achterblijvende nieuwbouw.

Kansen: bereikbaarheid, unieke landschappen en 
historische stad
Juist die autonome groei van de bevolking biedt de 
komende tijd nadrukkelijk kansen om de achterstand 
van de regio in te lopen. Door toe te voegen wat 
ontbreekt waar op het gebied van woningen, 
werkgelegenheid en voorzieningen behoefte aan is, 
neemt de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat 
toe. De mogelijkheden zijn voorhanden: 
bereikbaarheid van en in de Drechtsteden is goed, de 
rivieren en unieke landschappen dragen bij aan een 
aantrekkelijk woonklimaat, de historische binnenstad 
van Dordrecht biedt een goede basis voor verbetering 
van het voorzieningenaanbod voor inwoners en 
bezoekers.

1.3 Drechtstedeninwoners 
       nu en straks
 
Van lichte groei via stabilisering 
naar krimp

In de Drechtsteden wonen in 2008 ruim 113.000 
huishoudens. Dit aantal zal naar verwachting  groeien 
naar krap 115.000 in 2010 en ca 121.000 in 2020, er 
van uitgaande, dat de Drechtsteden de eigen groei 
opvangt. De huidige en toekomstige woningbehoefte 
van de uiteenlopende huishoudensgroepen in 
de Drechtsteden zijn het uitgangspunt van het 
regionale woonbeleid tot 2020. Keuzevrijheid 
is het sleutelwoord.   Een uitgebreid overzicht 
van de stand van zaken op het gebied van de 
bevolkingsontwikkeling is opgenomen in bijlage 2. 
Hieronder schakelen we door naar vertaling van deze 
gegevens in de vraag naar woningen en woonmilieus 
vanuit de verschillende doelgroepen.

Gezinnen
Met de afname van het aantal jongere gezinnen 
zal de woningvraag van jongere gezinnen in 
de toekomst in kwantitatieve zin eenvoudiger 
beantwoord kunnen worden. Dat laat onverlet dat 
op wijkniveau kindvriendelijkheid en nabijheid van 
scholen en voorzieningen aandachtspunt blijven: 
een kindvriendelijk woonmilieu is namelijk voor 
deze groep huishoudens van doorslaggevend 
belang. Jongere gezinnen zijn vaak op zoek naar een 
‘definitieve’ woonplek: zolang er kinderen in huis zijn 
verhuist men niet gauw. Gezien de grote voorraad 
goedkopere woningen in de Drechtsteden is er 
weinig aanleiding om de bestaande voorraad in deze 
categorie uit te breiden met nieuwbouw. Wel dient 
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het aanbod in kwalitatief opzicht aan de eisen te 
voldoen. Ook moet er voldoende keuzemogelijkheid 
zijn in locaties, waardoor toch enige nieuwbouw 
nodig kan zijn. Alleen dan slagen de Drechtsteden erin 
de jongere gezinnen aan zich te binden.

De oudere gezinnen nemen tot 2015 in aantal en 
aandeel nog toe. Na 2020 gaat hun aantal fors 
omlaag. Vaak wonen deze gezinnen al naar hun zin. 
Maar wanneer er werkelijke kwaliteitsverbeteringen 
mogelijk zijn, maken ook gezinnen in deze groep nog 
een stap. De vraag uit deze groep naar woonmilieus 
is heel divers en sterk inkomensafhankelijk. Aanbod 
van heel diverse kwaliteiten is van belang. De vraag 
richt zich overwegend op eengezinswoningen in 
verschillende woonmilieus. Naast de eigenschappen 
is ook het voorzieningenaanbod een belangrijk 
gegeven. Er moeten in de omgeving ook 
aantrekkelijke voorzieningen zijn voor oudere 
jongeren.

Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 
(tot 65 jaar)
Deze huishoudens vragen een heel verschillend 
woningaanbod. Voor jongeren tot 25 jaar richt de 
vraag zich vooral op kleine, goedkope woningen, 
vooral in stedelijke milieus. In de huidige voorraad 
is er voldoende goedkoop aanbod. Vraag is of het 
altijd in de juiste stedelijke omgeving aanwezig 
is en of het in voldoende mate beschikbaar komt. 
Zeker in Dordrecht vraagt het op peil houden van 
voldoende aanbond, zeker voor studenten, aandacht.  
De woningvraag van de andere leeftijdsgroepen 

is diverser. Een behoorlijk deel is geïnteresseerd 
in gestapelde woningen in een centrumstedelijk 
milieu. Anderen zoeken laagbouwwoningen in 
een  rustiger omgeving. Net als bij de oudere 
gezinnen zoekt een deel van de oudere één- 
en tweepersoonshuishoudens ruimte voor 
kwaliteitsverbetering met meer comfort en meer 
woonruimte in een aantrekkelijk woonmilieu.

Ouderen (vanaf 65 jaar)
De vraag naar levensloopbestendige woningen 
neemt zowel absoluut als relatief sterk toe. Ook 
de wijze waarop ouderen willen wonen verandert. 
Ouderdom en verzorgingshuizen waren lang met 
elkaar verbonden. Het overgrote deel van de ouderen 
woont inmiddels echter in gewone woningen en 
blijft daar ook steeds langer wonen.  Bij de verhuizers 
uit die groep lopen de woonwensen sterk uiteen. 
De voorkeuren hangen vaak af van de mate van 
gezondheid en leefstijlen (op zoek naar gezelligheid, 
meer individualistisch enz.). Waar de ene 65-plusser 
bijvoorbeeld nog deelneemt aan het arbeidsproces, 
voldoende financiële middelen heeft en nadat de 
kinderen de deur uit zijn op zoek gaat naar een 
groot en luxe appartement, is de weduwe met een 
klein pensioen op zoek naar de gezelligheid van een 
seniorencomplex. Weer een ander heeft dagelijks 
intensieve zorg nodig, wil graag zelfstandig blijven 
wonen, maar wel met de wetenschap dat indien 
nodig snel hulp beschikbaar is. 

In grote lijnen neemt binnen de groep 65+ de 
vraag naar appartementen, maar ook naar 

levensloopbestendige laagbouwwoningen toe. We 
zien dat de groep tot 75 jaar steeds meer nog lang 
zelfstandig blijft wonen, waarbij de behoefte aan 
een ruimere woning met 3 à 4 kamers een belangrijk 
gegeven is. Boven de 75 jaar of nog ouder neemt de 
zorgbehoefte toe, en daarmee ook de vraag naar 
zorgwoningen en serviceflats.  Bij het kiezen van een 
woning is de beschikbaarheid van voorzieningen 
(welzijn, zorg, winkels, openbaar vervoer) in de 
buurt van de woning een belangrijk argument.  Met 
gericht beleid moet worden ingespeeld op de zeer 
gedifferentieerde vraag van de ouderen van de 
komende decennia.

Lage inkomensgroepen
De afgelopen decennia heeft de welvaart een 
enorme vlucht genomen. Steeds meer mensen 
konden een duurdere auto kopen, langer op vakantie 
gaan en meer geld besteden aan de woning. Het 
woningaanbod bleef echter achter bij de toenemende 
kwaliteitsvraag. 
Naar verwachting zet deze trend zich in de toekomst 
door en neemt het aantal huishoudens met een laag 
inkomen – momenteel geschat op 24% - tussen 2010 
en 2020 met ca. 7.000 af. Deels als gevolg van de 
economische ontwikkeling, deels door demografische 
ontwikkelingen.  De economische conjunctuur 
ontwikkelt zich met golfbewegingen en is moeilijk 
te voorspellen. Als gevolg van ontgroening en 
vergrijzing neemt het aantal starters af en het aantal 
huishoudens dat carrière maakt toe. Het woningbezit 
is fors toegenomen. Het aantal huishoudens dat een 
zeker vermogen heeft opgebouwd neemt toe en ook 
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de pensioenverwachtingen zijn positief in vergelijking 
met die van de huidige gepensioneerden. Naar 
verwachting blijft de komende jaren de toenemende 
vraag dan ook nog sterk gericht op meer kwaliteit.
Daarnaast blijft echter de belangrijke groep 
starters en huishoudens met een lager inkomen 
(Belastbaar inkomen van €20.975,- voor de 
éénpersonshuishoudens, €28.475,- voor de 
meerpersoonshuishoudens) aangewezen op de 
goedkopere voorraad. Ook de categorie huishoudens 
met inkomen juist boven deze grens maakt is 
vaak aangewezen op een sociale huurwoning. 
Anderzijds woont een deel van de lage inkomens 
in koopwoningen, zoals starters die een goedkope 
koopwoning kopen of ouderen die nu weliswaar van 
een laag inkomen rondkomen maar in het verleden 
een koopwoning betrokken welke nu is afbetaald. 
Voor een doelgroep van ca. 24% schatten we dan 
ook een benodigde sociale voorraad (huur en koop) 
in van om en nabij anderhalf maal dit percentage, 
36%, waarbij de kwaliteit van het aanbod aan de 
huidige eisen voldoet. Voor een deel van de groep 
lagere inkomens kan een eerste stap op de koopmarkt 
interessant zijn. Aanbod van tussenvormen tussen 
koop en huur kan starters op de koopmarkt hierbij 
behulpzaam zijn. Enkele corporaties bieden deze 
keuzevrijheid reeds, in de vorm van het Te Woon 
concept en met MGE-constructie (Maatschappelijk 
Gebonden Eigendom). Andere corporaties oriënteren 
zich op de mogelijkheden.

Midden en hoge inkomens
De hogere inkomens zijn in aantal toegenomen 
en dit aantal stijgt naar verwachting tussen 2010 
en 2020 verder met 11.000 huishoudens. Deze 
inkomens zijn in belangrijke mate te vinden in de 
groep van 45 tot 65 jaar. Juist deze groep is op zoek 
naar duurdere woningen met meer kwaliteit. Van 
deze groep verlaat een deel de Drechtsteden als zij 
geen woning naar wens vindt. Om deze groep aan de 
regio te binden, dienen vooral in de periode tot 2015 
naast riante appartementen kwalitatief goede, ruime 
grondgebonden woningen in een rustige groene 
omgeving beschikbaar te zijn. Ook na 2015 blijft 
de vraag naar riante woningen en appartementen 
bestaan, de vraag verschuift dan geleidelijk van 
grondgebonden woningen naar appartementen. 

Vraag van allochtone huishoudens
De vraag van allochtone huishoudens kan op grond 
van beschikbare gegevens niet verfijnd worden 
geanalyseerd. Analyses elders tonen echter aan 
dat de woonwensen van deze groep op het niveau 
van de woning niet wezenlijk verschillen van die 
van autochtone huishoudens in een vergelijkbare 
economische positie. Wel is er verschil in appreciatie 
van woonmilieus: allochtone huishoudens kennen 
een sterkere vraag naar meer stedelijke woonmilieus, 
met een grotere gerichtheid op de publieke ruimte als 
plek voor ontmoeting en uitwisseling.

1.4. Toekomstige woningvoorraad

Gedetailleerde informatie over het huidige 
woningaanbod, verhuisstromen en gewenste 
woningen is opgenomen in bijlagen 3 en 4. Hieronder 
richten we ons op de betekenis van ontwikkelingen en 
gevolgen voor de toekomstige woningvoorraad. 

Ontwikkelingen op de woningmarkt
De afgelopen jaren kenmerkten zich door een 
behoorlijke vraag naar woningen in vooral de 
dure categorieën. Huizenzoekers toonden zich 
bereid veel te betalen voor woningen. Met forse 
stijging van de koopprijzen als gevolg. Na de grote 
prijsstijgingen rond de eeuwwisseling stegen de 
prijzen gestaag door, ongeveer op het niveau van de 
inflatie en iets daarboven. Het aanbod aan nieuwe 
woningen bleef achter bij de planning, mede doordat 
hoge bouwkosten snelle uitvoering van projecten 
bemoeilijkten.
 Door de recessie neemt de vraag naar woningen 
sinds 2008 af, vooral naar duurdere woningen. 
Naar verwachting blijft prijsdaling echter beperkt 
doordat relatief weinig nieuwbouw de afgelopen 
jaren zorgt voor krapte. Wel staan de eerstkomende 
tijd de woningen langer te koop en blijft 
doorstroming beperkt. Na enige tijd loopt de druk 
op de huurwoningmarkt op, waardoor goedkopere 
huurwoningen onvoldoende vrijkomen en starters 
op de markt moeilijker een woning vinden. Omdat 
er in de woningvoorraad ook bufferruimte moet zijn 
voor opvang van bewoners van te slopen woningen 
in herstructureringswijken kan de druk in met name 
de huursector verder oplopen. Als de onzekerheid 
over de prijsontwikkeling is afgenomen, herstelt de 
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markt zich. Ook in de toekomst verlaten jongeren 
het ouderlijk huis, trouwen mensen en kijken deze 
mensen naar beschikbare  woningen.  Demografische 
ontwikkelingen leiden ontegenzeglijk tot grotere 
vraag naar meer kwaliteit in de woningvoorraad. 
De crisis benadrukt dat plannen alleen succesvol 
uitpakken als ze voldoen aan de wensen van de 
consument.

Nieuwe trends in het wonen
In de vorige paragraaf wordt een aantal 
ontwikkelingen onderkend binnen verschillende 
doelroepen. Los daarvan en naast de resultaten uit 
onderzoek, zijn ook trends te onderscheiden die 
hieruit niet direct naar voren komen. In het recente 
advies ‘Wonen in ruimte en tijd’ van de VROM-raad 
wordt een aantal trends genoemd welke ook voor de 
Drechtsteden van belang zijn. Genoemd worden drie 
trends: 

• Toenemende behoefte om te wonen met 
gelijkgestemden, al dan in niet privaat beheerde 
woondomeinen.

• De opkomst van transnationaal wonen 
(permanent of tijdelijk in het buitenland wonen) 
en verschillende vormen van ‘meerhuizigheid’ (het 
beschikken over meer dan één woonruimte).

• Een toenemende vervlechting tussen aanbieders 
van wonen en aanbieders van verschillende 
vormen van dienstverlening, evenals tussen 
woonproducenten en woonconsumenten. Als 
gevolg van deze trend doen nieuwe partijen hun 
intrede op de woningmarkt.

Steeds meer voorzien individuen, huishoudens 
en groepen op verschillende manieren in hun 
woonbehoefte. Tegelijk blijken de grenzen tussen 
wonen, werken en recreëren te vervagen. Voor een 
deel wordt in deze visie al ingespeeld op deze trends, 
bijvoorbeeld voor huisvesting voor buitenlandse 
werknemers en het zoeken naar combinaties van 
wonen en zorg. Voor een belangrijk deel kunnen de 
gevolgen van deze trends nog niet worden overzien. 
Van belang is voldoende vrijheid te scheppen in 
keuzemogelijkheden voor de woningzoekende en 
flexibel in te spelen in de toekomst op deze nieuwe 
behoeften.

Kwantitatief
Bij  raming van de groei van het aantal huishoudens 
doen zich verschillende onzekere variabelen voor. 
Gezien de lagere ramingen uit 2007 en 2008 is 
inmiddels voorgesteld voor de bouwproductie niet 
van één streefgetal uit te gaan, maar een marge 
in te bouwen.  Eerder was in Zuidvleugelverband 
voor de Drechtsteden een uitbreiding van 8.000 
woningen voor de periode 2010-2020 afgesproken. 
Samen met vervanging van 4.000 woningen zou 
dit neerkomen op 12.000 woningen. Deze afspraak 
wordt als bovengrens aangehouden. Daar wordt 
een ondergrens aan toegevoegd van netto 7.000 
woningen, vervanging minimaal 3.000 woningen, 
samen minimaal 10.000 woningen.

Dat betekent uitbreiding van 7.000 à 8.000 
woningen en een vervangingsopgave van 3.000 á 
4.000 woningen, samen 10.000 à 12.000 woningen. 

De ambitie van de Drechtsteden ligt daarbij niet 
zozeer op het halen van de hoge aantallen, maar 
vooral op het halen van de beoogde kwaliteiten. 
Welke aantallen uiteindelijk gehaald worden is 
afhankelijk van de kansen in de markt, van de 
vaart die de betrokken partijen weten te maken en 
van de ondersteuning die rijk en provincie daarbij 
geven, vooral daar waar het om de grotendeels 
moeilijke binnenstedelijke opgave gaat.  Bij een 
verwachte voorraad per 1-1-2010 van ca. 115.000 
woningen is deze in 2020 gegroeid naar ca. 122.000 
à 123.000 woningen. Voor de berekening van de 
eigen programma’s wordt vooralsnog de bovengrens 
aangehouden van 8.000 woningen toevoegen en 
4.000 woningen vervangen.

Kwalitatief
De komende tijd zal de vraag afnemen en daarmee ook 
de verkoop. Net als in 2003 verschuift de markt nog 
meer naar een ‘vragersmarkt’. Bouwers van woningen 
moeten om woningen af te zetten immers luisteren 
naar de vraag van de markt. Toenemende zeggenschap 
van bewoners vereist vergaande differentiatie van het 
woningaanbod. Woningzoekers nemen steeds minder 
genoegen met een gewone woning. De woning moet 
steeds nadrukkelijker aansluiten bij de leefstijl van haar 
bewoners. Momenteel is er voornamelijk vraag naar:

• grotere woningen in zowel de huur- als de 
koopsector

• meer koopwoningen, gevarieerd en inspelend 
op de vraag van een zeer verscheiden groep 
huishoudens
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• een gevarieerd en passend, levensloopbestendig 
aanbod voor ouderen, een ontwikkeling die ook 
na de periode waar deze visie op betrekking heeft 
zal doorzetten.

• meer woningen in het dure segment, zowel 
in een stedelijke setting als in groene of 
riviergeoriënteerde woonmilieus.

Daarnaast blijft er vanuit het oogpunt van spreiding 
en kwaliteitsverbetering beperkt behoefte aan sociale 
nieuwbouw. 

Particulier opdrachtgeverschap  
Traditioneel beperkt de aanpak voor particulier 
opdrachtgeverschap zich tot het te koop aanbieden 
van kavels. Intussen is er landelijk zo veel ervaring 
opgedaan dat hier actiever mee omgegaan 
wordt. In een aantal gemeenten is particulier 
opdrachtgeverschap gerealiseerd met het aanbieden 
van stadskavels, waarbij de individuele woningen 
in een rij, met de zijgevels tegen elkaar worden 
gebouwd. Een veel voorkomende vorm is collectief 
particulier opdrachtgeverschap, waarbij particulieren 
gezamenlijk een architect in de arm nemen om 
woningen te laten bouwen. Groot voordeel is de 
aanzienlijke kostenbesparing, waardoor bijvoorbeeld 
starters een betaalbare koopwoning kunnen kopen 
die toch aan de ruimte- en kwaliteitswensen 
van jonge gezinnen voldoet. Ook in de sfeer van 
appartementen is collectief opdrachtgeverschap 
mogelijk, bijvoorbeeld voor een woongroep voor 
ouderen. Uit analyse van het WoON 2006 blijkt 
dat 19% van alle woningzoekenden in particulier 

opdrachtgeverschap geïnteresseerd is, 5% heeft 
wellicht interesse. Ongeveer een derde hiervan 
heeft belangstelling voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Vanuit deze achtergrond is 
de ambitie van 10% van alle nieuwbouw een reëel 
percentage. 

Intussen zijn verscheidene bureaus actief die zich 
richten op begeleiding van bewoners in het proces, 
daarmee ook de gemeenten of grondaanbieders 
werk uit handen nemend. Met het in werking 
treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en 
de Grondexploitatiewet in 2008 wordt het verder 
mogelijk om in nieuwe bestemmingsplannen 
het percentage dwingend op te leggen.  Op die 
manier neemt het aantal mogelijkheden voor 
succesvol particulier opdrachtgeverschap toe. Waar 
mogelijk worden ook in deze regio de kansen op 
dit gebied benut, zowel voor traditionele kavels, 
individuele stadskavels, voor collectieve vormen in 
eengezinswoningen als voor collectieve vormen van 
groepswonen in appartementen.

Vrije keuze: mix tussen koop en huur
Niet alle inwoners kunnen zich een koopwoning 
veroorloven. Ondanks de relatief goedkope 
woningvoorraad van de Drechtsteden, blijkt het 
moeilijk de eerste stap op de koopmarkt te zetten. 
Tussenvormen tussen koop en huur kunnen starters 
op de koopmarkt hierbij helpen. Belangrijk bijkomend 
voordeel van tussenvormen is dat het mogelijk wordt 
verschillende inkomensgroepen over de Drechtsteden 
te spreiden, ongeacht de woningvoorraad van 

gemeenten of stadsdelen, doordat duurdere 
woningen sociaal verhuurd of tegen een lagere 
prijs verkocht kunnen worden.  Zoals onder 1.3 bij 
de lage inkomensgroepen al is aangegeven, bieden 
enkele corporaties deze keuzevrijheid reeds in 
de vorm van het Te Woon concept, of door MGE-
constructies (Maatschappelijk Gebonden Eigendom), 
terwijl andere corporaties zich oriënteren op de 
mogelijkheden.  Gemeenten zijn voorstanders van 
vergroting van de keuzevrijheid op deze manier in 
alle gemeenten. Streven is dan ook in de nieuwe 
regionale prestatieafspraken 2010-2015 (PALT) naast 
voorraadafspraken voor nieuwbouw ook afspraken 
over huisvesting van de doelgroep per gemeente of 
stadsdeel te maken. Voorwaarde hiervoor is invoering 
van keuzevrijheid tussen koop en huur.  

Doorkijk na 2020
In de periode 2020 tot 2030 is een bouwprogramma 
voor uitbreiding nodig van maximaal 2.000 à 3.000 
woningen. Daarbij komt vervanging van zo’n 3.000 à 
4.000 bestaande woningen. Het vervangingspro-
gramma wordt daarmee groter dan het uitbreidings-
programma. Gezien de groei van het aantal ouderen 
zal er vooral vraag zijn naar gelijkvloerse woningen, 
zowel in appartementen als in grondgebonden 
woningen. Geschiktheid voor mensen met een 
handicap en de combinatie met zorg en welzijn 
nemen in belang toe. 
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Drechtsteden is de vraag naar de verschillende 
woonmilieus onderzocht. Er blijkt sprake van een 
grote behoefte naar centrumstedelijke en levendige 
woonmilieus, een grote behoefte naar rustig stedelijk 
wonen en naar rustig groen wonen aan de rand van 
de stad. Daar staat tegenover een geringe belangstel-
ling voor saaie suburbane wijken, met alleen rijen 
eengezinswoningen, al dan niet gemengd met flats.
We zien een grote belangstelling voor menging van 
functies: wonen en werken, dicht bij winkels, of juist 
met groene functies aan de rand van de stad. 
Om de woonwensen te vertalen in een hanteerbaar 
programma gaan we in deze woonvisie uit van zes 
woonmilieus:

1.5 Het regiopalet,  
      verkenning woonmilieus 

Diversiteit in gemeenten en woonmilieus

Zoals in hoofdstuk 1.3 werd aangestipt, spelen 
woonmilieus een belangrijke rol bij de vraag van de 
verschillende groepen huishoudens. Zo gaat de 
voorkeur van jongere huishoudens vaak uit naar 
stadse woonmilieus met een grote menging van 
functies. Voor gezinnen met kleine kinderen is een 
rustige, kindvriendelijke wijk met belangrijke 
voorzieningen vaak bepalend voor de woonkeus.

In de regio is sprake van een diversiteit aan woonmili-
eus, daarnaast verschillen ook de gemeenten 
onderling van karakter en identiteit. De wijken in de 
Drechtsteden verschillen in ontstaansgeschiedenis, in 
ligging ten opzicht van het centrum en het buiten-
gebied, in bevolkingsopbouw en in samenstelling van 
de woningvoorraad.  Daarbinnen zijn vervolgens ook 
verschillende woonmilieus of ‘woonsferen’ te 
onderscheiden. Zo zijn sommige wijken in de 
Drechtsteden stedelijk van karakter, terwijl andere 
wijken hun oorsprong vinden in een dorpse omge-
ving. Weer andere wijken hebben een meer sub-
urbaan karakter. Ondanks de verschillen tussen de 
gemeenten is er ook een aantal vergelijkbare 
woonmilieus of ‘woonsferen’ te onderscheiden. 
Een uitbreidingswijk uit de jaren zeventig in 
Papendrecht verschilt in sfeer niet veel van een zelfde 
wijk in Zwijndrecht. Maar het karakter van de dorpse 
kern Heerjansdam verschilt wel van de dorpse kern 
van bijvoorbeeld Dubbeldam. Deze diversiteit is 
waardevol en dient dan ook behouden en zelfs 
versterkt te worden. In het onderzoek Woonbeleving 
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Centrum
In dit leefmilieu valt alleen het centrum van 
Dordrecht. Het ligt geografisch centraal in de regio 
Drechtsteden. Het centrum kenmerkt zich door veel 
functiemenging, een hoog voorzieningenniveau 
en een afwisselende bebouwing met ruimte voor 
kantoren. De woningvoorraad in het centrum is 
gevarieerd, met een hoge dichtheid en intensiteit.  

Levendig stedelijk
Dit leefmilieu is te vinden in de directe nabijheid van 
het centrum en op plekken waar door bundeling van 
meerdere verkeersstromen de bereikbaarheid goed 
is. Deze gebieden hebben een sterke menging en 
veel combinaties van functies als wonen, kantoren en 
allerlei (al dan niet themagerelateerde) commerciële 
en maatschappelijke voorzieningen. De compleetheid 
van functies van het centrum ontbreekt, maar door 
hun grootschaliger karakter bieden deze locaties 
voor een deel ruimte aan publieksgerichte functies 
die door hun schaal niet in het centrum passen. De 
intensiteit is hoog tot middelhoog.

Rustig stedelijk 
Tot dit milieu behoren de wat oudere, relatief dicht bij 
de centra gelegen wijken. De stedelijke voorzieningen 
zijn goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer 
en per auto. De ligging zorgt wel voor een zekere 
verkeersoverlast op de wegen naar de centra.  Nadruk 
in dit milieu ligt op wonen. Grote delen van deze 
wijken herbergen goed functionerende woonmilieus 
met aantrekkelijke woningen in een gewaardeerde 
omgeving. Delen die dichter bij het centrum en langs 
assen liggen, hebben mogelijkheden om de diversiteit 
aan functies te vergroten en te transformeren tot 
een nog stedelijker milieu. De woonintensiteit is 
middelhoog.
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Stadswijk
Tussen de vooroorlogse wijken en de groene 
suburbane buitenwijken liggen de vroeg-naoorlogse 
wijken. Hoofdfunctie van deze wijken is wonen. 
Verder hebben stadwijken winkels en een beperkte 
mate van bedrijvigheid. Ondanks de redelijke 
dichtheid kent dit milieu veel openbaar groen.

Suburbaan
Suburbane wijken werden overwegend vanaf de 
jaren ‘60 gebouwd en liggen verder van het centrum 
af. Kenmerkend voor deze wijken zijn de groene 
uitstraling en de ruimte. De meeste wijken in de regio, 
zowel nieuwe als oudere, behoren tot de categorie 
suburbaan. In dit milieu domineert de functie 
wonen. Daarnaast hebben de wijken detailhandel 
en wijkgerichte maatschappelijke voorzieningen. 
De wijken zijn meestal grootschalig, al is soms nog 
sprake van een kleinschaliger opzet en een dorps 
karakter. De intensiteit is er laag. 

Rustig groen 
Aan de randen van de stad en langs rivieroevers zijn 
kleinschalige locaties met een rustig groen milieu 
gesitueerd. Hier leven de bewoners in een ruime, 
rustige en groene omgeving. Soms is er menging met 
extensieve bedrijvigheid en recreatieve voorzieningen. 
De gebruiksintensiteit is laag.

De unieke ligging in de 
delta, tussen tal van 
rivieren en waterlopen 
biedt niet alleen kansen 
voor unieke woonlocaties 
in het levendig stedelijke, 
het rustig stedelijke en het 
rustig groene milieu, ook 
óp het water zijn er tal van 
mogelijkheden die nadere 
aandacht verdienen.

In bijlage 5 zijn 
bovenstaande milieus stuk 
voor stuk uitgewerkt.  Lokaal 
en per project wordt het 
palet in hoofdstuk 3.1.2 
verder ingekleurd.
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2.1 Streefbeeld Drechtsteden

Samen stad aan het water

De Drechtsteden hebben in de nota Ruimte 
Geven (2006) het volgende gemeenschappelijke 
streefbeeld geformuleerd onder het motto 
‘Samen stad aan het water’: 

De Drechtsteden zijn een stedelijk netwerk met 
maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die 
passen bij een gebied met ruim 260.000 inwoners. Het 
gezamenlijk gedeelde streefbeeld is ‘Samen stad aan 
het water’:De Drechtsteden zijn een goed bereikbare, 
stedelijke regio in de Zuidvleugel van de Randstad. Een 
regio met internationale oriëntatie, onderdeel van de 
Deltametropool, met goede verbindingen (bijvoorbeeld 
met Rotterdam). Eigenstandig en eigenzinnig met 
een gemeenschappelijke oriëntatie op het water. Een 
regio met een herkenbaar en gastvrij centrum: de 
(historische binnen) stad Dordrecht met hoogwaardige 
voorzieningen, geworteld in een lange historie, 
dynamisch en creatief naar de toekomst. Aantrekkelijke 
woonmilieus, hoogstedelijk aan het water en landelijk 
in het groen. Een regio met een hoogwaardig cultureel 
aanbod en moderne kennisinfrastructuur en ruim 
voorzien van toeristisch-recreatieve voorzieningen, 
omgeven door groenblauwe landschappen van 
nationale allure. Een dynamische, multiculturele regio 
die én de schaal van een stad heeft én de menselijke 
maat koestert. Goed bereikbaar over land, spoor en 

Ambities en doelstellingen

water met een veelzijdige economische ontwikkeling, 
van oorsprong maritiem geworteld, industrieel en 
nieuwe economie in de stad en met een sociale 
oriëntatie, die aansluit bij het hardwerkende, zorgzame 
karakter van de inwoners. Een regio die toeristen 
aantrekt met de verlokkingen van het water, het vele 
groen, Kinderdijk en natuurlijk de historische, Dordtse 
binnenstad als centrum met haar monumenten, 
pleinen, cultuur, winkels en horeca
Kortom, de regio Drechtsteden vormt een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor bewoners, bedrijven en bezoekers 
en is een stedelijk gebied dat aantrekkelijk is voor de 
markt om in te investeren.

In het ruimtelijk kader voor de Drechtsteden, de 
nota ‘Ruimte geven,  is deze ambitie uitgewerkt 
in een opgave en in ruimtelijke uitgangspunten 
voor wonen, werken en voorzieningen. Gestreefd 
wordt naar een regio in balans, waarin economie, 
wonen en voorzieningen op elkaar zijn afgestemd, 
gericht op de eigen bevolking en op opvang van de 
natuurlijke ontwikkeling daarvan. De regio wil een 
aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bewoners 
en bedrijven, waar het ook voor bezoekers goed 
toeven is. Belangrijk kenmerk is de gerichtheid op het 
water. Voor elk van de beleidsterreinen moeten de 
kansen optimaal worden benut.  Om het streefbeeld 
te realiseren, werd in het najaar van 2008 de notitie 
‘Pieken in de Drechtsteden’ vastgesteld. Kern daarvan 

is dat de Drechtsteden er naar streven ‘Samen Stad 
aan het Water’ te worden: een goed bereikbare, 
stedelijke regio in de Zuidvleugel van de Randstad 
met een gezond economisch klimaat, hoogwaardige 
voorzieningen voor de ruim 260.000 inwoners en 
toeristische en recreatieve aantrekkingskracht Dit 
concentreert en concretiseert zich rondom drie 
karakteristieke, sterke punten, de ‘pieken’:
• de historische binnenstad
• maritieme technologie, innovatie en binnenvaart
• unieke (landschappen in de) omgeving.
Om deze pieken gelegenheid te geven te excelleren, 
moet ook het fundament verder versterkt worden.
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2.2 Ambities wonen

Verhogen kwaliteit staat centraal

Binnen bovengenoemde regionale ambitie speelt 
wonen een belangrijke rol. In de pieken komt wonen 
vooral terug in het fundament en in een enkel project 
in de pieken zelf. De woonvoorzieningen bepalen in 
belangrijke mate het vestigingsklimaat in de regio.
Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven vraagt 
om een goed aanbod aan woningen en woonmilieus 
voor zowel staf als medewerkers. De voorzieningen 
op andere terreinen bepalen andersom in belangrijke 
mate de kwaliteit van het wonen. 
Een goed woonmilieu hangt nauw samen met het 
aanbod voorzieningen op wijk-, stedelijk en regionaal 
niveau. Bedrijvigheid vergroot de levendigheid, 
groene en landschappelijke kwaliteit komen 
tegemoet aan de behoefte aan rust en ruimte in de 
nabijheid.

Centraal in de ambitie op het gebied van wonen staat 
dan ook het streven naar kwaliteit, met als urgente 
aantekening dat het nú moet worden waargemaakt. 
We zagen in het voorgaande immers dat de tijden van 
grote (woning)bouwprojecten die makkelijk verkocht 
werden, voorlopig voorbij zijn. Bevolkingsgroei 
buigt om naar stabilisering en op lange termijn 
krimp. Aandacht voor nieuwbouw in uitleggebieden 
verschuift naar aandacht voor kwaliteit van 
bestaande wijken. Verbetering van woonmilieus 
vindt niet meer (alleen) plaats door nieuwbouw van 
hele wijken, maar door bijvoorbeeld ingrepen in de 
openbare ruimte en kwaliteitsinjecties.

In de woonvisie ‘Spetterend wonen’ werden in 2004 
onder het centrale motto ‘een regio met kwaliteit’
drie doelstellingen voor wonen geformuleerd:
1. zeggenschap en keuzevrijheid
2. hogere kwaliteit van de woningen
3. hogere kwaliteit van de woonomgeving

Deze opzet sluit nog steeds goed aan bij het 
hierboven geformuleerde streefbeeld. Daaraan wordt 
toegevoegd dat ook wonen bij moet dragen aan een 
duurzame toekomst. Verder wint de ambitie ten 
aanzien van hogere kwaliteit van de woonomgeving 
aan belang.
De centrale ambitie van ‘een regio met meer kwaliteit’ 
wordt voor wonen als volgt ingevuld.

Bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat
Met aantrekkelijke woningen en woonmilieus 
zetten de Drechtsteden in op verbetering van het 
vestigingsklimaat, voor onze huidige en toekomstige 
bewoners en voor bedrijven. 
• Aantrekkelijker aanbod van woningen
• Aantrekkelijker aanbod van woonmilieus.

Ruimte voor zeggenschap en keuzevrijheid
De wensen en behoeften van huidige en toekomstige 
bewoners ten aanzien van woningen en woonmilieus 
vormen het uitgangspunt voor het woonbeleid 
van de Drechtsteden. Dit geldt zowel voor de 
kwaliteit van woningen als voor de kwaliteit van de 
woonomgeving. Met de kredietcrisis komen in  2009 
wensen van de bewoners nog meer centraal te staan: 
de klant is koning. Waar onvoldoende ingespeeld 

wordt op wensen, zoeken klanten hun heil elders. 
Dit betekent dat het woningaanbod dusdanig 
moet zijn samengesteld dat er ook daadwerkelijk 
iets te kiezen is, zowel ten aanzien van woningtype 
als ten aanzien van woonmilieu. Daarnaast wil 
de regio de zeggenschap van bewoners over hun 
eigen woning en woonomgeving vergroten door 
stimulering  van particulier opdrachtgeverschap en 
consumentgerichte projectontwikkeling. Dat draagt 
bij aan de keuzevrijheid van de consument, maar ook 
aan een gevarieerder beeld voor de woonomgeving. 
Ook op dat gebied moet namelijk meer zeggenschap 
geboden worden, om betrokkenheid van bewoners 
bij hun buurt, bij beheer en nieuwe ontwikkelingen te 
vergroten. 
Concretisering hiervan is vooral een lokale aangele-
genheid; op de plaats waar concrete projecten in de 
steigers worden gezet. 

• Voldoende aanbod van woningen en 
woonmilieus, zodat er keuzemogelijkheden zijn 

• Ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en 
consumentgericht bouwen

• Zeggenschap van bewoners bij vernieuwings- en 
ontwikkelingsplannen. 

Bijdragen aan een duurzame regio
Een groot deel van het Nederlandse energieverbruik 
speelt zich af in en om de woning voor ruimtever-
warming en enlectriciteitsgebruik . Inzetten op 
een duurzame regio betekent dan ook zoeken naar 
mogelijkheden voor beperking van energiegebruik 
in de bestaande woningvoorraad en bij ontwikkeling 
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van nieuwbouwwoningen. Dergelijke besparingen 
vertalen zich tegelijkertijd in besparingen voor de 
bewoners. Naast energiegebruik kunnen duurzame 
materialen en technieken bijdragen aan beperking 
van milieuschade door bouw- en verbouwactiviteiten 
en aan een gezondere omgeving voor de bewoners.
• vermindering van het energiegebruik 
• duurzame ontwikkeling van woningbouw
• inspelen op de gevolgen van het veranderende 

klimaat voor onze woonomgeving. 

2.3 Doelstellingen wonen

2.3.1 Algemeen

In de wetenschap dat de regio momenteel nog 
onvoldoende in balans is, levert de regionale ambitie 
zoals verwoord in de nota Ruimte Geven voor de 
woondoelstellingen onderstaande uitgangspunten op.
• De Drechtsteden bouwen in principe niet 

voor een overloopfunctie, maar willen een 
aantrekkelijk woongebied zijn voor de mensen die 
in en om de Drechtsteden wonen en werken 

• De Drechtsteden dragen zorg voor een divers 
aanbod van woonmilieus met binnenstedelijke 
nieuwbouw, stedelijke herstructurering en 
nieuwe ontwikkelingsgebieden aan de rand van 
het gebied

• Locaties voor woonbebouwing dienen binnen 
de rode contour gevonden te worden. Op het 
eiland van Dordrecht wordt aan de zuidrand op 
verschillende locaties ruimte geboden aan een 
royaal opgezet woonmilieu in een groene en 
waterrijke omgeving 

• Wanneer, om aan de woningbehoefte te voldoen, 
nieuwe ontwikkelingen buiten de rode contour 
nodig zijn, dan wordt hier slechts bij uitzondering 
onder bepaalde voorwaarden aan tegemoet 
gekomen

• Op IJsselmonde en in de Alblasserwaard werken 
de gemeenten buiten de bebouwingscontour aan 
ontwikkelingen voor de wateropgave en de recrea 
tiefunctie, waarbij rode functies alleen toegelaten  
kunnen worden voor zover het landschap dit 
aankan. 

• Onder de Zeedijk in Dordrecht worden de plannen  
voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch (voorheen het 
Strategisch Groenproject) uitgewerkt, gericht op 
de natuurfunctie, op recreatief medegebruik en 
behoud van landbouw

• De herstructureringswijken worden 
aantrekkelijk gemaakt voor de middengroepen. 
Uit oogpunt van spreiding wordt buiten de 
herstructureringsgebieden de sociale sector in 
stand gehouden, ook de grote uitleggebieden 
leveren hun aandeel in deze sector. Er worden 
voldoende woningen voor middeninkomens 
in huur en koop gebouwd. Het aanbod speelt 
in op behoeften van ouderen. Nieuw aanbod 
trekt hogere inkomens en behoudt deze voor 
de regio. Er komt meer ruimte voor creatieve, 
ondernemende jongeren. Tot slot zijn er 
voldoende wooneenheden voor specifieke 
doelgroepen

• Er is ruimte voor locaties waar wonen en werken 
aan elkaar zijn gekoppeld. Het gaat er niet om 
specifieke clusters woon-werk-woningen te 
ontwikkelen (daarvoor is de diversiteit aan woon- 
en bedrijfswensen te groot), maar het gaat om 
ruimte en grote woningen op een variëteit aan 
locaties. 

Bovenstaande ambities en uitgangspunten worden 
vertaald in twee hoofddoelstellingen en enkele 
subdoelstellingen, zoals weergegeven in het schema 
hiernaast. 
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Centrale ambitie: Een regio met meer kwaliteit!

Doelstelling 1) Woonkwaliteit Doelstelling 2) Woonomgevingskwaliteit

Ambities Wonen:
Aantrekkelijk vestigingsklimaat 
Zeggenschap en keuzevrijheid 

Duurzame regio

1.5)
Betere 
toekomst-
waarde, 
levensloop-
bestendigheid, 
veiligheid, 
duurzaamheid

1.2)
Beter kwali-
teit in sociale 
sector en be-
tere spreiding

1.3)
Meer 
levensloop-
bestendige 
woningen en 
keuzevrijheid

1.4)
Beter aanbod 
voor speciale 
doelgroepen

2.1)
Beter aanbod 
hoogwaar-
dige stedelijke 
woonmilieus

2.2)
Beter aanbod 
groene en
blauwe 
woonmilieus

2.3)
Herstructure-
ring  verou-
derde wijken

2.4)
Versterken 
kwaliteit 
bestaande 
wijken

1.1) 
Beter aanbod 
voor hogere 
inkomen
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2.3.2 Doelstelling 1: 
Woonkwaliteit, hogere kwaliteit van de 
woningen

In de huidige woningmarkt van de Drechtsteden 
vinden niet alle inwoners de woning en de 
woonomgeving van hun keuze. In het woonbeleid 
van de komende jaren moet daarom extra aandacht 
worden besteed aan enkele specifieke groepen, in 
wier behoefte nu nog onvoldoende wordt voorzien. De 
uitwerking van de eerste doelstelling houdt daarom in:
• beter aanbod voor huishoudens met hogere 

inkomens: meer in aantal en meer in variatie
• betere kwaliteit in de sociale sector: beter en 

meer gespreid woonaanbod voor huishoudens 
met lagere inkomens, ook op de grote nieuwe 
uitleglocaties, zowel in de huur- als koopsector  

• alle nieuwe woningen levensloopbestendige: 
woningen, woonomgeving en voorzieningen voor 
ouderen – op maat en gevarieerd  

• beter aanbod voor specifieke doelgroepen: 
geschikte woonruimte voor mensen in de 
creatieve sector en voor studenten, woonruimte 
voor specifieke doelgroepen die extra zorg nodig 
hebben  

• hoge toekomstwaarde door goede 
levensloopbestendigheid, veiligheid en 
duurzaamheid.   

Het eerste punt draait om het aanbieden van een 
geschikt woningaanbod aan hogere inkomens om 
hen in de regio vast te houden. Het aandeel goedkope 
woningen is naar verhouding met andere regio’s 

groot, het aantal dure woningen klein. Door het 
aanbod in dit middeldure en vooral het dure segment 
te vergroten met aantrekkelijke appartementen en 
riante twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen, 
kan de selectieve migratie van deze doelgroep worden 
tegengegaan en ontstaat ruimte voor doorstroming 
uit de goedkopere segmenten. Om de groep van 
hogere inkomens meer kansen te bieden en meer 
ruimte te geven de eigen woonwensen te realiseren 
wordt een flink deel in particulier opdrachtgeverschap 
gerealiseerd. 
Punt twee bevordert dat de groep huishoudens met 
een lager inkomen kan rekenen op een kwalitatief 
beter aanbod. Dit aanbod kan weliswaar kleiner zijn (de 
doelgroep is afgenomen en neemt naar verwachting 
op termijn verder af), maar de kwaliteit moet goed zijn 
en het aanbod beter gespreid over de regio. Juist de 
grote nieuwe uitleglocaties hebben hierin een functie. 
In wijken met een klein aandeel sociale huur dient 
het aanbod behouden te worden. Verkoop en sloop 
kan plaatsvinden in wijken met een groot aandeel 
sociale huur. Ook toevoeging van betaalbare sociale 
koopwoningen is onderdeel van deze opgave.
Punt drie bezorgt de regio een geschikt 
(levensloopbestendig) aanbod voor de sterk groeiende 
groep ouderen, in een woonomgeving die bij de vraag 
naar zorg, welzijn en voorzieningen past. ‘Zoveel 
mensen, zoveel wensen’ geldt zeker voor ouderen. Er is 
belangstelling voor zowel zelfstandige woningen, als 
voor vormen met uiteenlopend aanbod aan welzijns- 
en zorgvoorzieningen, voor appartementen en voor 
gelijkvloerse grondgebonden woningen.
Als vierde punt is aandacht noodzakelijk voor enkele 

groepen met een beperkte omvang. In de regio is het 
aantal personen dat in de creatieve sector werkt laag. 
Als gevolg van het geringe aanbod op HBO-niveau 
is het aantal studenten gering. Beide groepen zijn 
belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van het 
gebied. Behalve meer HBO-onderwijs in de regio is 
geschikte woonruimte van belang om hier een stap 
vooruit te zetten.  Ook is aandacht noodzakelijk voor 
specifieke groepen huishoudens die naast geschikte 
huisvesting om sociale ondersteuning vragen, zoals 
daklozen, (geestelijk) gehandicapten, verslaafden, 
asielzoekers en nieuwe groepen buitenlandse 
werknemers. Ook voor deze zeer gedifferentieerde 
groepen zijn gemeenten en corporaties 
verantwoordelijk. Intussen zijn afspraken gemaakt die 
de komende periode als basis voor beleid dienen. 
Punt vijf heeft betrekking op de noodzaak alle 
woningen en de directe omgeving zoveel mogelijk 
levensloopbestendig en voor veel groepen geschikt 
te maken. Daarnaast is van belang dat woningen aan 
de huidige milieueisen voldoen, dus weinig energie 
verbruiken, gebouwd zijn met duurzame materialen 
en een goed binnenklimaat hebben. Dat heeft immers 
positieve effecten op klimaatontwikkeling, gezondheid 
en de portemonnee.
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2.3.3 Doelstelling 2: 
Woonomgevingskwaliteit, meer 
differentiatie in woonmilieus

Woonplezier omvat meer dan de woning alleen. 
Dat staat buiten kijf. Vooral keuzevrijheid en de 
woonomgeving zijn belangrijke aspecten in de mate 
van woongenot die bewoners ervaren. Daarom is een 
gevarieerd aanbod van belang. De kansen om meer 
gedifferentieerd aanbod tot stand te brengen, zijn in 
de Drechtsteden aanwezig. Daarbij onderscheiden we - 
zoals aangeduid onder 1.5 - zes woonmilieus: 
• centrum
• levendig stedelijk 
• rustig stedelijk 
• stadswijk
• suburbaan 
• rustig groen
Differentiatie van woonmilieus wordt bereikt door 
realisering van nieuwe wijken en buurten en het 
transformeren van bestaande wijken die niet meer 
aan de vraag voldoen. Differentiatie moet bovendien 
samengaan met versterking en goed beheer van 
wijken die wel voldoen. Uitgangspunt is dat niet iedere 
gemeente een compleet aanbod van woonmilieus en 
werkmilieus probeert te realiseren. De Drechtsteden 
kiezen juist voor uitruil van functies en opvang 
van verschillende vraaggroepen over en weer. De 
potenties van verschillende wijken en de eventuele 
samenhang tussen verschillende wijken (nieuwbouw, 
herstructurering) worden daarbij in ogenschouw 
genomen. Uitwerking van de tweede doelstelling gaat 
daarom uit van:
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• meer en beter aanbod hoogwaardige stedelijke 
woonmilieus: centrum-, levendig stedelijk en rustig 
stedelijk milieu

• meer en beter aanbod van rustig groene en blauwe 
woonmilieus, aan de rivier en aan de stadsranden

• herstructurering van verouderde wijken. Wijken 
tussen het centrum en de stadsrand door middel 
van projecten die fysieke, sociale en economische 
aspecten combineren en door realisering van een 
gedifferentieerd woningaanbod

• versterking kwaliteit bestaande wijken: 
maatregelen op beperkte schaal om de kwaliteit 
van de overige bestaande wijken te borgen. 
Belangrijke elementen: versterking van de eigen 
identiteit van wijken en buurten en versterking 
van leefbaarheid en veiligheid in alle wijken met 
een bijbehorend voorzieningenniveau

In de eerste plaats willen de Drechtsteden meer ruimte 
bieden aan hoogwaardige stedelijke woonmilieus, met 
levendigheid en een menging van elkaar aanvullende 
functies. Echte centrumstedelijkheid vinden we in 
de binnenstad van Dordrecht. Verder kan dit milieu 
gecreëerd worden rond het drierivierenpunt, aan de 
kant waar spoorlijn en A16 de rivier kruisen en op 
een aantal knooppunten. Kansen op dure stedelijke 
woonmilieus (type stedelijke herenhuizen en dure 
appartementen, tegen het centrum aan) zijn er 
eveneens in Dordrecht. Stadsmilieus met een hoge 
mate van menging en dynamiek zijn mogelijk 
in Zwijndrecht, Dordrecht en in mindere mate 
Papendrecht.

In de tweede plaats wil de regio Drechtsteden zich 
onderscheiden van andere stadsgewesten door het 
aanbieden van dure woonmilieus op plekken die 
karakteristiek zijn voor onze regio: rivierlocaties en 
groene woonlocaties. Gezien het naderen van de 
verstedelijkingscontour en de grote waarde van het 
omringende landschap zijn deze mogelijkheden 
beperkt. Een klein aantal oeverlocaties draagt hier aan 
bij, in Dordrecht liggen aan de zuidkant kansen om 
hierin te voorzien. 

In de derde en vierde plaats wil de regio de huidige 
kwaliteiten van de bestaande wijken beter benutten, 
door gerichte ingrepen en goed beheer. In sommige 
wijken is grootschalige herstructurering noodzakelijk, 
zowel fysiek als sociaal. In deze wijken wil de regio met 
het verbeteren, slopen en vervangen en verkopen van 
kleine verouderde woningen een gedifferentieerder 
aanbod en een hogere woonkwaliteit realiseren.
In andere wijken wordt geïnventariseerd hoe de 
kwaliteit op peil gehouden kan worden en hoe de 
wijken, zonder grootschalige herstructurering, toch 
aangepast kunnen worden aan de woonwensen 
van vandaag en morgen. Het gaat om de woningen, 
bijvoorbeeld met hulp voor particulieren bij 
verbetering. Het gaat om maatregelen in de 
woonomgeving, bijvoorbeeld oplossingen voor 
de toenemende parkeerdruk. Het gaat om het 
voorzieningenaanbod. In wijken die nu al een 
goede identiteit hebben: kunnen de huidige 
kwaliteitsdragende kenmerken (identiteitsdragers) 
benadrukt en versterkt worden? Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om cultuurhistorische elementen zoals 

historische centra en oude dijkbebouwing. Het gaat 
ook om landschapselementen als rivieren, singels, 
parken en dijken. Bij differentiatie kunnen deze 
elementen worden ingezet om buurten een sterk eigen 
karakter te geven. 

Belangrijk aandachtspunt bij zowel beheer 
als herstructurering is de sociale component: 
kwaliteitsverbetering betekent ook, dat leefbaarheid 
en veiligheid van bestaande en nieuwe woonmilieus 
moet worden versterkt. De aandacht gaat daarbij uit 
naar voldoende sociale voorzieningen en inzet van 
wijkbeheer om te zorgen dat wijken schoon, heel en 
veilig zijn. Lokale maatregelen worden toegespitst 
op lokale problematiek. Ook in de wijken waar 
leefbaarheid op orde is, worden processen gestart om 
wijken te beheren en verder te versterken. Dit is in het 
bijzonder een taak voor de lokale overheden. 
Juist in bestaande wijken kan nog grote winst 
geboekt worden op het vlak van duurzaamheid en 
beperking van het energiegebruik. Bij alle activiteiten 
voor beheer en verbetering moet dit dan ook een 
belangrijk aandachtspunt zijn voor alle partijen. 
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3.1 Sturingsfilosofie

Voor elk van de beide doelstellingen is in de 
volgende hoofdstukken aangegeven op welke 
wijze ze worden gerealiseerd en hoe hier op 
wordt gestuurd. Voorafgaand beschrijven we 
de te hanteren sturingsfilosofie.

In deze visie worden regionale kaders geschetst waar-
binnen de gemeenten tot verdere lokale invulling kun-
nen komen. Hoewel er kwantitatief geen grote span-
ning bestaat op de woningmarkt in de Drechtsteden is 
uit het voorgaande duidelijk geworden dat wel sprake 
is van een kwalitatief knelpunt. Anders dan voorheen 
zijn de kaders daarom meer gericht op kwaliteit. Naast 
het benoemen van aantallen, nodig om afspraken te 
maken met hogere overheden, zijn of worden kwalitei-
ten benoemd, en wel op twee manieren: met benoe-
ming van woonmilieus en van sleutelprojecten. Met de 
woonmilieus wordt richting gegeven aan het karakter 
van de te ontwikkelen projecten. Met de sleutelpro-
jecten geven we aan welke projecten onmisbaar zijn 
voor het behalen van de gewenste kwaliteitssprong op 
regionale schaal. Voor deze sleutelprojecten worden 
de te behalen kwaliteiten in een vervolg op deze visie 
specifieker benoemd en afgestemd.  

Afspraken maken
Over de zaken die we willen bereiken maken we 
afspraken, met de gemeenten, met de corporaties en, 
meestal indirect, met marktpartijen. Wat we willen 

Realisatiestrategie  
Aan het werk

bereiken is uitgewerkt in paragraaf 3.3. In de afspraken 
met de gemeenten staan in ieder geval vermeld: het 
beoogde programma naar woningcategorieën, de 
beoogde woonmilieus, particulier opdrachtgeverschap, 
de bijdragen vanuit subsidieregelingen (ISV), de relatie 
met andere beleidsterreinen als milieu en groenpro-
jecten. Meer dan voorheen gaan deze afspraken over 
de gewenste kwaliteit. Deze afspraken willen we met 
inzet van de Taskforce Drechtsteden bewaken.

Sturing op voortgang
Deze werkwijze heeft gevolgen voor de wijze 
van sturing van het programma. Monitoring van 
aantallen blijft noodzakelijk. De afspraken moeten 
echter vooral toegespitst zijn op realisering van 
ontbrekende kwaliteiten. Ook de sturing wordt gericht 
op het behalen van deze afspraken.De regionale 
Taskforce Woningbouw Drechtsteden heeft als taak 
om de afspraken over voortgang en het behalen 
van de aantallen te bewaken. Het monitoren van en 
rapporteren over de voortgang van projecten blijft 
belangrijk, maar rapportage over de kwaliteit wint aan 
belang. Wil de regio namelijk een kwaliteitssprong 
maken, dan moet deze kwaliteit daadwerkelijk in 
gerealiseerde projecten worden behaald. Daarnaast 
wordt vooral de kwaliteit zelf bewaakt, omdat het 
bereiken van de beoogde kwaliteit belangrijker is dan 
de voortgang op zich. 

Sturing op kwaliteit
Om de beoogde kwaliteit te bereiken moet het begrip 
‘kwaliteit’ meetbaar en stuurbaar worden. Daarom 
verdelen we allereerst de (ruimtelijke/functionele) 
kwaliteit van de projecten in basiskwaliteit en 
topkwaliteit. 

Basiskwaliteit
De minimale basiskwaliteit ligt vast in het bouwbesluit 
en overige regelgeving. De Drechtsteden streven naar 
een basiskwaliteit voor wonen, duurzaamheid en 
beeldkwaliteit die toekomstbestendig is en boven het 
minimum uitstijgt. 
In convenanten en afspraken is vastgelegd dat aan de 
kwaliteitsnormen van de Kwaliteitseisen nieuwbouw, 
de Checklists Duurzaam Bouwen en eventueel 
beeldkwaliteitsplannen wordt voldaan. Over de 
basiskwaliteit wordt in principe niet onderhandeld. 
Toetsing van de basiskwaliteit gebeurt lokaal. Bij de 
beoordeling van nieuwe plannen wordt rekening 
gehouden met het feit dat de woonwensen per 
doelgroep kunnen verschillen. In het kader van de 
regionale monitoring wordt gerapporteerd over 
effectiviteit van de toetsing.

Topkwaliteit
Topkwaliteit kan gedefinieerd worden als ‘die elemen-
ten van een project die het iets extra’s geven’. Topkwali-
teit wordt bepaald en beïnvloed door:
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• ligging van het project (uitgewerkt in de ‘Assen’ uit 
de Realisatiestrategie Ruimte Geven).

• de Regionale ambitie waaraan het project 
bijdraagt (uitgewerkt in de Pieken in de 
Drechtsteden).

• bijdrage aan de agenda van hogere overheden.

In tegenstelling tot de basiskwaliteit kan over topkwa-
liteit wel worden onderhandeld.
Voor realisering van topkwaliteit benoemt de 
regio projecten die zij onmisbaar vindt om de 
gezamenlijke regionale kwaliteitsambities tot stand 
te brengen. Voor wonen zijn in deze visie daarom  
verschillende sleutelprojecten benoemd. Voor het 
betreffende project doet de projectontwikkelaar 
(of gemeentelijk opdrachtgever) een voorstel voor 
díe elementen die naar zijn oordeel het project dié 
extra kwaliteit geven die de regio nodig heeft. De 
elementen worden met de regio besproken. Dit is 
een onderhandelingsmoment; er zijn geen concrete 
criteria waaraan de voorstellen kunnen worden 
getoetst. Kern is dat beide partijen met hun kennis 
van de ambities van de regio en de mogelijkheden van 
het project het eens zijn over de elementen van het 
project, bijzondere elementen die (extra) bijdragen 
aan het behalen van die ambitie. Bij het ene project 
ligt de lat wat hoger, bij het andere wat lager. 

Topelementen: niet wegbezuinigen
Wanneer kwaliteitselementen van een project zijn 
bepaald, worden ze vastgelegd. Dít zijn de elementen 
waarmee de ambitie wordt vastgehouden en waarop 
de regio stuurt. Hier koppelt de regio geld en/of 

bestuurlijke uitvoeringskracht aan. Deze elementen 
mogen dus niet uit projecten  wegbezuinigd worden. 
Wordt om welke reden dan ook toch één van de 
elementen worden geschrapt, dan komt daar een 
gelijkwaardig element voor terug. Dat levert een 
tweede onderhandelingsmoment op. Lukt het niet om 
de bijzondere elementen vast te houden dan verliest 
het project zijn waarde voor behoud en versterking 
van de regionale ambitie. De vastgestelde extra 
kwaliteitselementen maken vervolgens deel uit van de 
uitvoeringsarrangementen. 

Onderhandelen
Als onderdeel van de Realisatiestrategie Ruimte 
Geven stelt de regio - om de kwaliteitsafspraken 
voor de sleutelprojecten vast te leggen - voor deze 
onderhandelingen een Taskforce Kwaliteit in. Intentie 
is dat daarbij sprake is van één taskforce, waarin ook 
de taken van de huidige taskforce woningbouw zijn 
opgenomen of zijn afgestemd.

Kwaliteitsteams
Binnen projecten kunnen kwaliteitsteams met 
externe deskundigen worden ingesteld om projecten 
te beoordelen op hun functionele samenhang, 
hun bijdrage aan de regionale kwaliteitssprong en 
ruimtelijke kwaliteit. 

Omdat te behalen kwaliteiten moeilijker zijn vast 
te leggen dan aantallen, is het van belang elkaar op 
basis van monitoring van de behaalde resultaten aan 
te spreken en in discussie te gaan over het bereikte 
niveau. De woonmonitor wordt op de te toetsen 

punten aangepast en krijgt meer dan voorheen een 
beleidsmatige, kwalitatieve toets. 

In de bestaande overlegverbanden (het portefeuille-
houdersoverleg tussen de gemeenten, het PALT overleg 
tussen gemeenten en corporaties en het Platform 
Drechtsteden Bouwt, waar ook de marktpartijen in 
het overleg worden betrokken) wordt dit regelmatig 
geagendeerd.

Sturingsfilosofie samengevat
Samengevat ziet de sturingsfilosofie er als volgt 
uit: benoemen van kwaliteiten, vastleggen ervan in 
afspraken en bewaken van de afspraken. Daarnaast 
laten we ons inspireren en adviseren en spreken elkaar 
aan met discussies over de behaalde resultaten.
Aan de hand van monitoring en onderzoek wordt 
tussentijds bezien of bijstelling van beleid en 
programma’s nodig is.
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3.2 De opgave 

3.2.1 Doelstelling 1: 
Hogere kwaliteit van de woningen 

Om de kwaliteit van de woningen te verhogen zijn vier 
subdoelstellingen geformuleerd: 
1. beter en gevarieerd woonaanbod voor hogere 

inkomens 
2. beter en gespreid woonaanbod voor huishoudens 

met lagere inkomens 
3. meer levensloopbestendige woningen en 

keuzevrijheid voor ouderen 
4. hoge toekomstwaarde door goede 

toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.  

Voor elk van de vier subdoelstellingen wordt hieronder 
uitgewerkt welke uitvoering hieraan in de periode 
2010-2020 wordt gegeven en op welke wijze wordt 
gestuurd. In hoofdstuk 3.3 worden de genoemde 
aantallen woningen in een programma geplaatst. De 
aantallen die hier worden genoemd zijn ambitieus 
en onderdeel van een maximum programma. Beseft 
wordt, dat de kans groot is dat uiteindelijk lagere 
aantallen worden gerealiseerd, zeker in het licht van 
de lagere afzet de eerstkomende jaren als gevolg 
van de economische crisis. Essentieel is echter niet 
het halen van de aantallen, maar het daadwerkelijke 
realiseren van de kwaliteit met de onderliggende 
projecten om daarmee een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteitssprong voor de Drechtsteden.

Uitvoering:
• bouwen van ca. 500 à 700 stadswoningen 2.200 à 2.600 appartementen in het centrummilieu en het 

levendig stedelijke milieu 
• bouwen van ca. 600 à 800 grondgebonden woningen en 800 à 1.000 luxe appartementen in het rustig 

stedelijke milieu
• bouwen van 2.000 à 2.300 2/1-kap en vrijstaande woningen en van 400 à 500 appartementen in rustig 

groene woonmilieus  
• bouwen van 400 à 500 grondgebonden woningen en 300 à 400 appartementen in het stadswijk-
•  milieu luxe appartementen bouwen van 1.000 à 1200 grondgebonden 
•  woningen en 500 appartementen in het suburbane milieu  
• benoemen taakstelling woningbouw in het marktsegment per gemeente
• benoemen taakstelling per gemeente voor particulier opdrachtgeverschap 
• als onderdeel van een brede gebiedsmarketing inzetten op woonpromotie. 
• toetsen aan de afgesproken Kwaliteitseisen nieuwbouw.

Sturing:
• bewaken voortgang taakstelling door Taskforce Drechtsteden 
• monitoren toetsing Kwaliteitseisen nieuwbouw 
• bespreken van de resultaten en effecten van het programma en de noodzaak tot bijstelling ervan tussen 

marktpartijen, corporaties en gemeenten in het Platform Drechtsteden Bouwt. 

Subdoel 1-1) Beter en gevarieerd aanbod 
voor hogere inkomens 

De woningen in het hogere segment worden ge-
bouwd in verschillende projecten, de sleutelprojecten 
worden ingezet om de aantrekkelijke woonmilieus tot 
stand te brengen en spelen een belangrijke rol. Voort-
gang van de projecten blijft belangrijk. Accent van 

het werk van de Taskforce Drechtsteden verschuift 
van inventariseren van het behalen van aantallen 
woningen naar het kritisch volgen van en adviseren 
over verbeteringen in de planning.



32

Subdoel 1-2) Beter en meer gespreid 
woonaanbod voor huishoudens met lagere 
inkomens 

Bij het bepalen van het aandeel sociale sector in 
de nieuwbouw worden per gemeente de volgende 
criteria bekeken:  

• ontwikkeling van de sociale voorraad in de gehele 
gemeente 

• druk op de sociale huurwoningmarkt  
• de taakstelling voor de gemeente uit oogpunt van 

betere spreiding 
• de betekenis voor de verbetering van de kwaliteit 

in de sociale voorraad

In de regio rekenen we woningen onder de 
aftoppingsgrens van de huursubsidie tot de sociale 
huur, en koopwoningen volgens de vroegere grens 
van het ISV tot de sociale koop, nu € 174.000,-.  Met 
de corporaties wordt in PALT-verband overlegd of, 
gezien de wijzigingen in de regelgeving, deze grenzen 
aanpassing behoeven.
Uit oogpunt van spreiding worden ongeveer 
30% sociale sectorwoningen gebouwd op de 
huidige grote uitleglocaties: De Volgerlanden, 
Oostpolder en Baanhoek-west. Keerzijde is dat in de 
herstructureringswijken het aandeel sociale sector 
omlaag wordt gebracht. Bij eventuele ingrepen 
in de woningvoorraad in de bestaande wijken in 
Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht 
en in Dordrecht-Oost en in mindere mate Sliedrecht, 
waar het aandeel sociale sector al beperkt is, moet 
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dit aandeel in grote lijnen op peil gehouden worden, 
waartoe het aantal sociale sectorwoningen in de 
bestaande voorraad van deze gemeenten niet mag 
afnemen. Met dit programma wordt de sociale 
voorraad teruggebracht tot een niveau dat - met 
oog op de omvang van de huidige voorraad en de 
voorspelde verdere inkomensstijging - beter bij de 
vraag in de Drechtsteden aansluit. Daarnaast is 
aandacht nodig voor het aanbod net boven de sociale 
sector. Ook in de categorie net tussen de prijsgrens 
van de sociale sector (€ 174.000,- in 2009) en de ca. 
€ 200.000,- zal voldoende aanbod moeten zijn om 
de druk vanuit de inkomensgroepen net boven de 
doelgroep van beleid ruimte te geven voor betaalbare 
kwaliteitsverbetering in hun woonsituatie. De 
inkomensontwikkeling kan in de toekomst aanleiding 
geven tot bijstelling van het programma. Vanuit het 
oogpunt van spreiding en kwaliteitsverbetering is 
altijd sociale nieuwbouw nodig. Als onderdeel van 
het bouwprogramma staan ook hier daadwerkelijke 
resultaten centraal. Daartoe blijft bewaking van 
de voortgang door de Taskforce Drechtsteden van 
belang. Maar ook hier geldt dat realisering van de 
beoogde kwaliteit nog belangrijker is. Het programma 
voor de sociale sector in deze visie is beperkt. In 
tussenrapportages in het kader van programmering 
en van de PALT-overeenkomst (Prestatieafspraken 
lange termijn) wordt bekeken of in voldoende mate 
aan de vraag naar sociale sector-woningen kan 
worden voldaan. In ieder geval is er enige ruimte om 
lokaal de omvang van het programma sociale sector 
enigszins bij te stellen om in te spelen op de vraag 
vanuit de herstructurering zelf.

Uitvoering:
• verbeteren van de kwaliteit van de sociale sectorwoningen
• het verbeteren van woningen, lokaal uit te werken
• sloop en nieuwbouw, of ingrijpende verbetering, van ca. 700 à 1.000 woningen in rustig stedelijk woonmilieu 

en ca. 2.000 à 3.000 woningen in woonmilieu stadswijk
• bouw van ca. 300 huurappartementen in de meer stedelijke woonmilieus. Afhankelijk van het tempo van de 

herstructurering kan dit hoger uit komen.
• bouw van ca. 900 woningen in de suburbane woonmilieus in de uitbreiding, waarvan ca. 600 

eengezinswoningen, koop en huur, en ca. 300 appartementen, overwegend huur. 
• uit oogpunt van keuzevrijheid met de bouw en sloop van sociale sectorwoningen de spreiding ervan over de 

regio vergroten
• benoemen taakstelling sociale woningbouw per gemeente
• streven naar een grotere keuzevrijheid tussen kopen en huren met tussenvormen en mogelijkheden om 

hierin zelf te kiezen, zoals het ‘te-woon-concept’ en vormen van maatschappelijk gebonden eigendom (MGE).
• benoemen taakstelling per gemeente voor collectief particulier opdrachtgeverschap
• afspraken maken met de corporaties over de bouw van de te bouwen en slopen woningen en de voorwaarden 

waaronder.
• toetsen aan de afgesproken Kwaliteitseisen nieuwbouw of de vervanging daarvan
• onderzoek naar de mogelijkheid om naast afspraken over de voorraad afspraken te maken over voldoende 

toewijzingen aan de doelgroep.
• regelmatig monitoren hoe de verschillende doelgroepen zich ontwikkelen en bezien of dit aanleiding geeft 

tot bijstelling van beleid en programma’s.

Sturing:
• bewaken voortgang taakstelling door Taskforce Drechtsteden 
• monitoring van de vraag naar de sociale sector ten behoeve van eventuele bijstelling van de 

programmatische taakstelling  
• bespreken van de resultaten van het programma aan de hand van de woonmonitor en het Jaarplan 

Wonen jaarlijks in het portefeuillehoudersoverleg en de PALT-jaarvergadering. Daarbij wordt bekeken 
welke ruimte geboden moet worden voor extra sociale sectorwoningen. Afspraken over het aandeel 
sociaal in nieuwe projecten worden in de jaarlijkse uitwerking van de PALT-overeenkomst aan de 
afgesproken criteria getoetst en vastgesteld en vervolgens in het Jaarplan Wonen opgenomen.  

• In het Platform Drechtsteden Bouwt worden de resultaten en effecten van het programma en de 
noodzaak tot bijstelling ervan besproken tussen marktpartijen, corporaties en gemeenten. 
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Uitvoering:
• handhaven van de kwaliteitseisen t.b.v. nieuwbouw van levensloopbestendige woningen. We 

onderzoeken of het voordeel oplevert om de regionale eisen te vervangen door een gelijkwaardige 
landelijke standaard  

• voor appartementen hanteren we de volgende minimale woontechnische kwaliteitseisen in nieuwe 
plannen: 

• buitenruimte (balkon, dakterras)  
• externe berging  
• minimaal 80m2

• minimaal 3 kamers 
• bouw van ca. 5.000 à 6.000 nultredenwoningen in de vorm van appartementen, verspreid over de 

verschillende milieus 
• bouw van 500 nultredenwoningen in de vorm van grondgebonden woningen in de milieus stadswijk, 

suburbaan en rustig groen 
• benoemen taakstelling levensloopbestendige woningbouw per gemeente 
• benoemen taakstelling per gemeente voor collectief particulier opdrachtgeverschap 
• een deel van de appartementen wordt uitgevoerd in combinatie met voorzieningen voor zorg en welzijn 

in het eigen complex 
• uitbreiding van het aantal woonservicezones 
•  de ontwikkelende partijen worden uitgedaagd naar nieuwe woonvormen te zoeken, meer geschikt voor 

één- en tweepersoonshuishoudens  
• bij de uitwerking van deze opgaven bieden we ruimte voor lokale uitwerking.

Sturing:
• toetsen aan de afgesproken Kwaliteitseisen nieuwbouw 
• bewaken voortgang taakstelling door Taskforce Drechtsteden 
• bespreken van de resultaten met corporaties en zorginstellingen 
• in het Platform Drechtsteden Bouwt worden de resultaten en effecten van het programma en de 

noodzaak tot bijstelling ervan besproken tussen marktpartijen, corporaties en gemeenten. 

Subdoel 1-3) Alle nieuwe woningen levens-
loopbestendig, meer keuzevrijheid voor 
ouderen

Doel van levensloopbestendig bouwen is de 
woningen en de directe omgeving in de Drechtsteden 
geschikt te maken voor alle soorten huishoudens. 
Daarmee kunnen deze woningen ook door ouderen 
en mensen met een beperkte handicap worden 
bewoond. De eisen daarvoor zijn beschreven in de 
Kwaliteitseisen nieuwbouw en omvatten onder 
meer de aanwezigheid van goede buitenruimte, een 
externe berging, minimale grootte van 80 m2 en een 
minimum aantal van drie kamers.  Een groot deel van 
het programma richt zich op appartementen, welke 
in ieder geval voor ouderen geschikt moeten zijn en 
daartoe gelijkvloers en zonder trappen bereikbaar 
worden uitgevoerd.  

Niet alle ouderen willen in een appartement. Tegelijk 
neemt het aantal gezinnen af en het aantal één- en 
tweepersoonshuishoudens toe. Om die reden wordt 
een substantieel aantal grondgebonden woningen 
gebouwd als levensloopbestendige gelijkvloerse 
woning. Naast zelfstandige woningen geschikt voor 
ouderen is er behoefte aan woningen waar zorg op 
maat aan huis kan worden gegarandeerd. Juist hier 
wordt de komende jaren extra aanbod georganiseerd, 
zowel in het lage als het hoge prijssegment.  
Het gaat in dit verband niet alleen om de 
woning, maar juist ook om de omgeving en het 
voorzieningenniveau. In alle gemeenten is intussen 
nagedacht over instelling van woonservicezones. Deze 
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ontwikkeling wordt samen met de maatschappelijke 
partners voortgezet. In verschillende plaatsen hebben 
verschillende partners de handen ineen geslagen en 
afspraken gemaakt om voorzieningen op het gebied 
van welzijn, wellness en zorg op maat aan te bieden. 
Verdere uitbreiding is gewenst. De lokale partners 
zorgen samen voor de totstandkoming ervan. In een 
enkel geval, waar appartementjes specifiek voor 
een specifieke doelgroep worden gebouwd, waar 
deze uitgangspunten niet op van toepassing zijn, 
bijvoorbeeld studentenhuisvesting, kan uit oogpunt 
van beperking van de kosten, afgezien worden van de 
eisen van levensloopbestendigheid.   
De genoemde woningen zijn onderdeel van 
het woningbouwprogramma. Sturing op dit 
onderdeel loopt dan ook parallel met de sturing 
op het woningbouwprogramma. Apart onderdeel 
is de koppeling met de componenten voor het 
aanbod van zorg en welzijnsvoorzieningen, zowel 
in de betreffende complexen, als in de wijdere 
woonomgeving. Daartoe vindt apart overleg met de 
zorginstellingen plaats.

Subdoel 1-4) Beter aanbod voor specifieke 
doelgroepen  

Studenten zoeken over het algemeen tijdelijke huis-
vesting. Momenteel vinden zij die binnen de reguliere 
huisvesting. Met nieuwe opleidingsmogelijkheden 
voor hoger beroepsonderwijs in Dordrecht neemt de 
vraag naar studentenhuisvesting toe. Dan moeten 
groepen studenten snel en relatief kort aan huisves-
ting geholpen worden. Bij realisering van studen-
tenhuisvesting is vooral een taak weggelegd voor 
de corporaties.  Nieuw is de vraag naar woonruimte 
voor tijdelijke buitenlandse werknemers. Ook hier 
wordt met de corporaties naar passende huisvesting 
gezocht. Tegelijk worden in de wijken maatregelen 
genomen om de overlast van kamergewijze verhuur 
te beperken. In 2006 hebben gemeenten, corporaties 
en zorginstellingen in het Convenant Gespreide huis-
vesting en zorg voor bijzondere groepen afspraken 
gemaakt over het voorzien in nieuwe vragen voor 
huisvesting voor bijzondere doelgroepen en het 
bepalen van gespreide locaties daarvoor. Het gaat 
hier om dak- en thuislozen, probleemjongeren, (ex-) 
verslaafden, slachtoffers huiselijk geweld, laatste kans 
bewoners, asielzoekers in regionale opvangcentra, (ex-
) psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicap-
ten (mogelijk met gedragsproblematiek). In het kader 
van de monitoring wordt jaarlijks bezien of voldoende 
in huisvestingsmogelijkheden voor de betrokken 
groepen wordt voorzien en of het convenant naar 
tevredenheid van de betrokken partijen functioneert.
In de praktijk blijkt er steeds meer behoefte te 
zijn aan MIVA-woningen, woningen welke voor 

meervoudig gehandicapten zijn aangepast. Tegelijk 
is bij dergelijke woningen maatwerk gericht op de 
bewoners nodig. Financieel gezien kan het tot stand 
brengen van dergelijke woningen gecompliceerd 
zijn. Samen met de partners willen we bezien of hier 
een extra inspanning nodig is en hoe deze tot stand 
gebracht kan worden. 

Een aparte positie nemen standplaatsen en huur-
woonwagens in. Hoewel deze sinds 1999 gewone 
woonvormen zijn geworden, is in de praktijk nog geen 
sprake van opname in de reguliere woningmarkt. De 
oppervlakte van de standplaatsen en de aanlegkosten 
en afschrijvingstermijn van huurwoonwagens zijn 
zodanig dat deze niet voor het prijsniveau van de 
sociale sector kunnen worden aangeboden. Inzet 
is om in de sociale sector maximaal de bestaande 
capaciteit aan standplaatsen te handhaven, waarbij 
een overgang van een deel van de capaciteit naar de 
vrije marktsector voor de hand ligt. De meeste woon-
wagens zijn al in eigen bezit. Nieuwe ontwikkelingen 
of uitbreidingen kunnen incidenteel gerealiseerd 
worden via uitgifte van vrije kavels of (collectief) 
particulier opdrachtgeverschap. Ondanks dat de regio 
midden in de delta licht en ruim voorzien is van open 
water wordt er nauwelijks op het water gewoond. 
Een interessante opgave is, hoe in meer ruimte voor 
woonboten en nieuwe vormen van wonen op- en aan 
het water kan worden voorzien. 
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Uitvoering:
• voorzien in voldoende specifieke huisvesting voor mensen die extra begeleiding nodig hebben, in nauw 

overleg met de betrokken zorginstellingen en de corporaties. De locatiekeuze wordt uitgewerkt volgens 
de afspraken van het Convenant Gespreide huisvesting en zorg voor bijzondere groepen

• voor studentenhuisvesting wordt vooral ruimte gezocht in de bestaande voorraad. Op beperkte schaal 
kan ook met nieuwbouw in afzonderlijke studentenhuisvesting worden voorzien 

• in kaart brengen van de ontwikkeling van de vraag naar tijdelijke huisvesting, op basis waarvan 
voorstellen kunnen worden gedaan om hierin te voorzien 

• waar nodig maatregelen nemen om de overlast van tijdelijke huisvesting te beperken, daartoe kan de 
omvang van kamergewijze verhuur per locatie worden beperkt 

• Samen met de partners bezien we of het aantal specifieke woningen voor minder validen uitgebreid 
moet worden en zo ja, hoe deze kunnen worden gefinancierd

• bestaande standplaatsen voor woonwagens kwalitatief op orde houden, maar niet voorzien in meer 
capaciteit aan standplaatsen, zeker in de sociale sector.  

• Zoeken naar ruimte voor woonboten en nieuwe vormen van waterwonen

Sturing:
• uitvoering geven aan Convenant Gespreide huisvesting en zorg voor bijzondere groepen 
• afspraken maken met de corporaties over de realisatie van studentenhuisvesting en voorzieningen voor 

tijdelijke huisvesting 
• bespreken van de resultaten in het PFO, de stuurgroep PALT en overleg met de zorginstellingen.

Buiten de hier specifiek benoemde groepen kunnen 
zich nieuwe groepen voordoen welke extra aandacht 
vragen. Het kan gaan om groepen waarvoor extra 
maatregelen van de overheid nodig zijn, omdat ze 
zelf onvoldoende in staat zijn om in huisvesting 
te voorzien. Het kan ook gaan om groepen, die dit 
wel kunnen, maar daar wel voldoende ruimte voor 

moeten krijgen. Bijvoorbeeld voor groepen, die onder 
gelijkgestemden willen wonen hebben daarvoor een 
locatie nodig, maar veelal geen extra ondersteuning. 
Ook het verschijnsel van tweede woningen kan 
aandacht voor extra regelgeving vergen, dan wel het 
opheffen van belemmerende regelgeving.

Subdoel 1-5) Hoge toekomstwaarde door 
goede levensloopbestendigheid, veiligheid 
en duurzaamheid 

Om de milieubelasting van nieuwbouw en 
bewoning te beperken zijn in de regio afspraken 
gemaakt. Voldaan moet worden aan de Checklists 
Duurzaam Bouwen, bij nieuwbouw maar ook in de 
bestaande voorraad. Voor energiebesparing wordt 
aangesloten bij het nationale beleid ‘Schoon en 
Zuinig’ en de sectorakkoorden ‘BANS Klimaatakkoord’ 
met gemeenten en provincies, ‘Lenteakkoord’ met 
ontwikkelaars en ‘Huren met Energie’ met corporaties. 
Voor nieuwbouw is hierin het uitgangspunt een 
stapsgewijze aanscherping van de EPC t.o.v. de normen 
in 2007, met 25% per 1 januari 2011, 50% per 1 januari 
2015 en streven naar energieneutrale gebouwen 
in 2020. Marktpartijen worden gestimuleerd om 
energieneutrale woningen te bouwen. Voor bestaande 
bouw is het uitgangspunt een energiebesparing van 
2% per jaar op het gebouwgebonden energieverbruik.

De kwaliteitseisen voor levensloopbestendige 
woningen, voor veiligheid en duurzaam bouwen zijn 
vastgelegd in regionale checklists. Onderzocht wordt 
of de tijd rijp is om in plaats hiervan gebruik te maken 
van landelijk gehanteerde kwaliteitseisen: GPR. GPR 
bevat keuzemogelijkheden en een beperkt aantal 
verplichte maatregelen. Welke matregelen hier tot 
het keuzepakket en welke tot het verplichte pakket 
behoren wordt nog nader uitgewerkt. Toetsing van de 
projecten aan deze eisen is een lokale aangelegenheid. 
Jaarlijks wordt met een regionale monitor in beeld 
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Uitvoering:
• handhaven van de kwaliteitseisen t.b.v. nieuwbouwwoningen, met daarin eisen over 

levensloopbestendigheid en veiligheid. We onderzoeken of het voordeel oplevert om de regionale eisen 
te vervangen door een gelijkwaardige landelijke standaard

• handhaven van de classificatie met bolletjes om daarmee bij de verhuur de mate van 
levensloopbestendigheid van bestaande woningen aan te geven  

• handhaven van checklist duurzaam bouwen. We onderzoeken of het voordeel oplevert om de regionale 
eisen te vervangen door een gelijkwaardige landelijke standaard

• aanscherpen van de EPC voor alle projecten: 0,8 nu, 0,6 per 1-1-2011, 0,4 per 1-1-2015, energieneutraal per 
1-1-2020

• we onderzoeken de mogelijkheden voor gebruik van industriële restwarmte in woningbouwprojecten, 
samen met andere duurzame energievoorzieningen groeit dit toe naar een warmtenet.

• zoeken naar mogelijkheden om de eigenschappen van de locatie te benutten in het teken 
van duurzaamheid, bijvoorbeeld ten aanzien van energiegebruik, van omgaan met water of 
materiaalgebruik.

• we benoemen innovatieprojecten waar energiezuinige en energieneutrale woningen worden gebouwd
• we maken hierover afspraken met de corporaties

Sturing:
• jaarlijks monitoren van resultaten van toetsing aan de kwaliteitseisen nieuwbouw, de checklists 

duurzaam bouwen en de energieafspraken. De resultaten bespreekt de regionale portefeuillehouder 
met de lokale portefeuillehouders. Daarnaast worden de resultaten in het Portefeuillehoudersoverleg 
besproken.

• voor specifieke projecten worden aparte projectafspraken gemaakt met de betrokken partijen.
• van alle woningen de bruikbaarheid voor ouderen en gehandicapten te labelen met behulp van het 

bolletjessysteem; met de corporaties zijn daarover afspraken gemaakt.

gebracht of de toetsing voldoende effectief was en in 
welke mate wordt voldaan aan de eisen. Naast toetsing 
van projecten worden voor specifieke projecten aparte 
afspraken gemaakt. Het project hergebruik industriële 
restwarmte in woningbouwprojecten is daarbij een 
belangrijk project. De stijgende woonlasten als gevolg 
van de duurdere energie kunnen een belangrijke 
stimulans zijn voor energiebesparing. 
Voor een beter inzicht in het aantal voor ouderen 
en gehandicapten geschikte woningen hanteren de 
gemeenten en de corporaties een ‘bolletjessysteem’. 
Met dit systeem wordt de bruikbaarheid van de 
voorraad voor deze groepen op een eenduidige manier 
in kaart gebracht. Met de vermelding van het aantal 
bolletjes bij de aanbieding van huurwoningen wordt 
het makkelijker voor de woningzoekenden om de juiste 
woning te vinden.
Uit de Verkenning Industriële restwarmte in de 
Drechtsteden blijkt dat er in de Drechtsteden een 
warmtepotentieel is om 30.000 woningen met 
restwarmte te verwarmen. Uit de marktverkenning 
is gebleken dat vrijwel alle partijen (industrie, 
energiebedrijven, corporaties en ontwikkelaars) in 
beginsel positief staan tegenover restwarmte. De 
afvalverbrandingsinstallatie van HVC in Dordrecht is 
daarbij de grootste en meest continue warmtebron. 
Er is voor een gefaseerde aanpak gekozen, waarbij 
voor de eerste fase beoogd wordt om 6.500 nieuwe en 
bestaande woningen en utiliteit in Dordrecht aan te 
sluiten.
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Sleutelprojecten

3.2.2 Doelstelling 2: 
Meer differentiatie in woonmilieus 

Uitwerking van de subdoelen

Om de kwaliteit en de differentiatie van de 
woonmilieus te verbeteren zijn vier subdoelstellingen 
geformuleerd: realisering van hoogwaardige stedelijke 
woonmilieus meer aanbod rustig groene (en blauwe) 
woonmilieus  herstructurering van verouderde wijken  
versterking kwaliteit van bestaande wijken.  Voor 
elk van de vier subdoelstellingen wordt hieronder 
uitgewerkt welke uitvoering hieraan wordt gegeven 
en hoe wordt gestuurd. In hoofdstuk 3  worden de 
genoemde aantallen woningen in een integraal 
programma geplaatst.

Subdoel 2-1) Meer en beter aanbod van 
hoogwaardige stedelijke woonmilieus

De Drechtsteden zetten in op versterking van de hoog-
waardige stedelijke woonmilieus. Nabij het centrum 
van Dordrecht wordt ingezet op uitbreiding van het 
centrumstedelijke milieu, met aandacht voor wonen, 
werken en centrumvoorzieningen. In het centrum 
voor Dordrecht wordt gewerkt aan uitbreiding van 
commerciële en stedelijke voorzieningen op stedelijk 
niveau. Op de locaties Stadswerven en Maasterras 
vindt uitbreiding plaats in de juiste mix tussen wonen, 
werken en voorzieningen. Het Maasterras ontwikkelt 
zich als zakelijk hart. In Stadswerven ligt een sterkere 
nadruk op culturele en op watergerichte activiteiten.  
Op een aantal knooppunten, met name Leerpark 
en gezondheidspark, is ruimte voor een levendig 
stedelijk woonmilieu met grootschalige voorzieningen, 
veelal thematisch bestemd, in een aantal gevallen in 
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Uitvoering:
• versterken van het centrumstedelijke woonmilieu met een beter voorzieningenaanbod en het toevoegen 

van een beperkt aantal appartementen 
• met transformatie voorzien in uitbreiding van het aanbod van levendig stedelijke woonmilieu met een 

breed aanbod van tal van voorzieningen en ruimte voor stadswoningen en vooral appartementen 
• met de woningen en appartementen voorzien we met verschillende woonvormen in een breed aanbod 

voor verschillende groepen: bijvoorbeeld in de vorm van lofts, penthouses, appartementen opgenomen in 
service-complexen, pied-à-terres, oeverwoningen en drijvende waterwoningen

• investeren in stedelijke voorzieningen in centrum en levendig stedelijk milieu. Binnenstad Dordrecht: 
winkelhart, Bagijnhof/Achterom. Cultuur: hofkwartier en Energiehuis. Zakelijk hart: Schil-west en 
Maasterras. Voorzieningen in een levendig stedelijk milieu voor onderwijs, gezondheidszorg en sport: in 
leerpark en gezondheidspark 

• met herstructurering en transformatie versterking en uitbreiding van het aanbod van rustig stedelijk 
woonmilieu, met een beperkt aanbod aan voorzieningen en zowel grondgebonden woningen als 
appartementen  

• sleutelprojecten zijn voor het centrum en levendig-stedelijke milieu: Stadswerven en Maasterras; voor 
het rustig stedelijke woonmilieu: Noordoevers-zuid  

• voor deze sleutelprojecten wordt vooraf duidelijk beschreven wat de te behalen kwaliteit is, vanuit 
de achtergrond dat de regio een kwaliteitssprong nodig heeft. Elementen daarbij zijn de functionele 
samenhang en de positionering in de regionale omgeving, het karakter en de beoogde beeldkwaliteit, 
de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij uitwerking van het project staat het behalen van de kwaliteit 
voorop, daarna de te behalen termijn en ten slotte de kwantitatieve opgave

• binnen deze sleutelprojecten speelt ontwikkeling van iconen een belangrijke rol als drager van de 
kwaliteit en als beeldmerk om de projecten onder de aandacht te brengen 

• zoeken naar mogelijkheden voor bijzondere vormen van wonen aan en op het water 
• met regionale gebiedsmarketing worden de kwaliteiten van de regio als aantrekkelijke woonregio met 

een interessant stedelijk gebied ook buiten de regio onder de aandacht gebracht.
• de voorgestelde woningbouw moet leiden tot een zo groot mogelijk aandeel binnen bestaand stedelijk 

gebied; alle woningbouw vindt plaats binnen de verstedelijkingscontour.
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Subdoel 2-2) Meer en beter aanbod rustig 
groene en blauwe woonmilieus  

Om de Drechtsteden als aantrekkelijk woonmilieu 
nadrukkelijker op de kaart te zetten zijn nieuwe 
groene woonmilieus onmisbaar. Het is echter slechts 
in beperkte mate mogelijk hierin te voorzien. Binnen 
de bebouwingscontour zijn nagenoeg alle locaties 
benut en de Drechtsteden willen geen nieuwe 
aanslag op het waardevolle landschap buiten de 
bebouwingscontour doen.  Uitgangspunt is om 
hiervoor zowel aan de oevers van de rivieren als aan 
de randen van het stedelijk gebied een aantal locaties 
te benutten. In alle gevallen gaat het om woningen in 
een rustig milieu met een lage dichtheid. Aan de rand 
van de stad gaat het om overwegend grondgebonden 
woningen, in samenhang met een groene omgeving, 
zo mogelijk in combinatie met recreatieve functies. 
Aan de oevers is in aansluiting op de openheid van 
de rivieren meer ruimte voor appartementen en iets 
hogere dichtheden. Ook hier is de combinatie met 
recreatieve functies als wandelen, fietsen en varen 
wenselijk. Oeverlocaties zijn Noordoevers in Hendrik-
Ido-Ambacht, het Merconterrein in Alblasserdam en 
het Watertorenterrein in Sliedrecht. In de sfeer van 
rustig groen wonen aan de rand van de stad noemen 
we Waterhoven in Alblasserdam, de zuidrand van 
Dordrecht en mogelijk enige woningbouw nabij 
Heerjansdam, in combinatie met de plannen voor 
een metropolitaan park op IJsselmonde.  Ook binnen 
de huidige grote uitleglocaties kan gezocht worden 
naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de 
vraag naar dit woonmilieu, door de verschillende 

bewoners, maar ook voor alle bewoners van de stad. 
Voor de sleutelprojecten worden door de Taskforce 
Drechtsteden afspraken gemaakt over de te realiseren 
kwaliteiten. Voor de kwaliteitsadvisering over de 
grotere projecten kan binnen de projecten lokaal een 
speciaal kwaliteitsteam worden ingezet. Ook wordt in 
verschillende gremia besproken of de resultaten aan de 
verwachtingen voldoen. 

Het bouwen van aantrekkelijke stedelijke woonmilieus 
moet ook leiden tot een zo hoog mogelijk aandeel 
woningbouw binnenstedelijk, binnen het bestaand 
stedelijke gebied. De Drechtsteden onderschrijven 
de ambitie van de Zuidvleugel van een streven naar 
80% binnenstedelijk bouwen. In de praktijk kan dit 
percentage mogelijk niet worden gehaald. Door 
de vertragingen voor 2010 verschuift er een deel 
van het programma op Vinex-uitleglocaties naar 
na 2010, waardoor het aandeel buiten de grenzen 
van het bestaand stedelijk gebied hoger uitkomen 
dan 20%. Wel wordt alle woningbouw binnen de 
verstedelijkingcontour gerealiseerd.

combinatie met woningen nabij de voorzieningen 
van het knooppunt. In een aantal gebieden is ruimte 
voor ontwikkeling van rustig stedelijk wonen, waarin 
de nadruk ligt op stedelijk wonen en beperkt op 
voorzieningen. Vooral Krispijn en Reeland in Dordrecht 
en de Noordoevers-zuid in Zwijndrecht bieden hiervoor 
kansen. Binnen het programma moet ruimte zijn voor 
ontwikkeling van bijzondere projecten, ‘pareltjes’ die 
inspirerende voorbeelden kunnen zijn voor andere 
projecten. Belangrijk is het organiseren van een en-
thousiast ontwikkelingsteam en het bieden van ruimte 
tijdens de ontwikkeling.  
In de ‘pareltjes’ wordt de ligging van de regio aan de 
vele waterlopen optimaal benut om extra kwaliteit te 
bieden. Om duidelijk te maken dat de Drechtsteden 
een aantrekkelijke regio vormen om te wonen en te 
werken, moeten de projecten nadrukkelijk aan de bui-
tenwereld en geïnteresseerden worden getoond, door 
middel van effectieve gebiedsmarketing.
Vooral met realisering van de nieuwe woonmilieus 
wordt het vestigingsklimaat van de regio verbeterd. 
Die kwaliteit is van belang voor de toekomstige 

Sturing:
• voor de sleutelprojecten wordt van te voren duidelijk beschreven wat de te behalen kwaliteit is, vanuit 

de achtergrond dat de regio een kwaliteitssprong nodig heeft. Elementen daarbij zijn de functionele 
samenhang en de positionering in de regionale omgeving, het karakter en de beoogde beeldkwaliteit, 
de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij uitwerking van het project staat het behalen van de kwaliteit 
voorop, daarna de te behalen termijn, ten slotte de kwantitatieve opgave  

• de Taskforce Drechtsteden bewaakt het behalen van de afgesproken kwaliteit 
• regelmatig elkaar aanspreken op inspiratiebijeenkomsten over de resultaten. 
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segmenten op de juiste wijze te bundelen. Vooral De 
Volgerlanden en het Land van Matena (Oostpolder) 
bieden hiervoor kansen.  
Evenals bij de stedelijke woonmilieus geldt voor de 
rustig groene milieus dat er ruimte moet zijn voor 
pareltjes: bijzondere, inspirerende projecten.  Ook 
voor deze milieus is het interessant de ligging aan 
het water te benutten als kans voor extra kwaliteit in 
de vorm van wonen aan en op het water. We denken 
hierbij aan traditionele woonboten, de bruine vloot en 
experimentele vormen van waterwoningen.

Eveneens geldt hier de noodzaak met gebiedsmar-
keting duidelijk te maken dat de Drechtsteden een 
aantrekkelijke regio zijn voor wonen en werken.

Ook hier wordt vooral met realisering van de 
nieuwe woonmilieus het vestigingsklimaat van de 
regio verbeterd. Die kwaliteit is van belang voor de 
toekomstige bewoners, maar ook voor alle huidige 
bewoners van de stad. Voor de sleutelprojecten 
worden door de Taskforce Drechtsteden afspraken 
gemaakt over de te realiseren kwaliteiten. Voor 
die kwaliteitsadvisering voor de grotere projecten 
kan binnen de projecten lokaal een speciaal 
kwaliteitsteam worden ingezet. Ook wordt in 
verschillende gremia besproken of de resultaten aan 
de verwachtingen voldoen.

Uitvoering:
• ontwikkelen van locaties voor rustig-groene woonmilieus, zowel in een ‘groene’ landelijke omgeving als 

in een ‘blauwe’omgeving  
• voortzetten van de lopende ontwikkeling van locaties voor suburbaan woonmilieu (De Volgerlanden, 

Oostpolder en Baanhoek-west) 
• delen van de grote suburbane uitbreidingswijken (De Volgerlanden en Oostpolder) ontwikkelen in het 

woonmilieu ‘rustig groen’ 
• Zoeken naar mogelijkheden voor wonen op het water in waterwoningen of woonboten
• als sleutelprojecten benoemen we voor het rustig-groene woonmilieu: Noordoevers Noord en Zuidrand 

Dordrecht (Belthurepark, Zuidpolder). 
• binnen deze sleutelprojecten speelt het ontwikkelen van iconen een belangrijke rol als drager van de 

kwaliteit en als middel om de projecten goed in de aandacht te krijgen. 
• zoeken naar mogelijkheden voor bijzondere vormen van wonen aan en op het water 
• investeren in groene contramal en in goede recreatieve verbindingen met het buitengebied 
• betere aansluiting groene contramal: De Nieuwe Dordtse Biesbosch, Metropolitaan park IJsselmonde, 

Merwedezone 
• met regionale gebiedsmarketing worden de kwaliteiten van de regio als aantrekkelijke woonregio met 

een interessante groene en waterrijke omgeving ook buiten de regio onder de aandacht gebracht.

Sturing:
• voor de sleutelprojecten wordt van te voren duidelijk beschreven wat de te behalen kwaliteit is, vanuit 

de achtergrond dat de regio een kwaliteitssprong nodig heeft. Elementen daarbij zijn de functionele 
samenhang en de positionering in de regionale omgeving, het karakter en de beoogde beeldkwaliteit, de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Bij het uitwerken van het project staat het behalen van de kwaliteit 
voorop, daarna pas de te behalen termijn, daarna pas de kwantitatieve opgave.  

• de Taskforce Drechtsteden bewaakt het behalen van de afgesproken kwaliteit. 
• regelmatig elkaar aanspreken op inspiratiebijeenkomsten over de resultaten.
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Uitvoering:
• integrale herstructureringsprojecten met maatregelen t.a.v. woningvoorraad, woonomgeving en 

voorzieningen. Als onderdeel van de herstructureringsplannen worden ook de investeringen in sociale en 
economische projecten benoemd. De plannen besteden extra aandacht aan beheer gericht op ‘schoon, 
heel en veilig’, Ook de sociale begeleiding bij de uitvoering maakt onderdeel uit van de plannen. 

• verbeteren van woningen, lokaal uit te werken 
• benoemen sleutelproject: Dordrecht-west (Oud-Krispijn, Nieuw Krispijn, Wielwijk, Crabbehof)
• lokaal opstellen van gebiedsvisies.

Sturing:
• voor de sleutelprojecten wordt van te voren duidelijk beschreven wat de te behalen kwaliteit is, vanuit 

de achtergrond dat de regio een kwaliteitssprong nodig heeft. Elementen daarbij zijn de functionele 
samenhang en de positionering in de regionale omgeving, het karakter en de beoogde beeldkwaliteit, de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Bij het uitwerken van het project staat het behalen van de kwaliteit 
voorop, daarna pas de te behalen termijn, daarna pas de kwantitatieve opgave  

• de Taskforce Drechtsteden bewaakt het behalen van de afgesproken kwaliteit 
• de Stuurgroep Dordrecht-West stuurt de projecten in Dordrecht-West aan. 

Subdoel 2-3) Herstructurering 
verouderde wijken

Verschillende wijken kennen fysieke en sociale 
problemen. De woonomgeving in deze wijken 
wordt niet gewaardeerd, de woningmarktpositie 
van deze wijken is de laatste jaren in negatieve zin 
veranderd. Grotere ingrepen zijn nodig om verder 
afglijden te voorkomen en de wijk weer aantrekkelijk 
te maken voor zittende en nieuwe bewoners.  Met 
herstructureringsprojecten worden fysieke, sociale 
en economische aspecten gecombineerd met 
realisering van een gedifferentieerd woningaanbod. 
De uiteindelijke vernieuwingsstrategie kan per buurt 
verschillen. Zo kan in sommige wijken dicht bij het 
centrum verdichting een strategie zijn, terwijl bij andere 
wijken verder van het centrum verdunning wenselijk 
is. Lokale wijkontwikkelingsplannen kunnen invulling 
geven aan de lokale opgave. De herstructurering 
kwam in de periode 2005 tot 2010 goed op gang en 
loopt na 2010 nog langere tijd  door. Dordrecht-West is 
daarbij het grootste gebied. In de wijken Sterrenbuurt 
in Zwijndrecht en Kinderdijk in Alblasserdam is de 
herstructurering grotendeels afgerond. Ook elders zal op 
bescheiden schaal sprake zijn van herstructurering.

Ook succesvolle herstructurering is van cruciaal 
belang voor verbetering van het vestigingsklimaat 
in de regio. Programmatisch worden de woningen 
in de herstructurering gemonitord en getoetst als 
onderdeel van het bouwprogramma. Voor Dordrecht-
West als regionaal sleutelproject worden door 
de Taskforce Drechtsteden kwaliteitsafspraken 

gemaakt met de uitvoerende partijen.  Aansturing 
van de projecten is vanwege de lokale verankering 
vooral een lokale aangelegenheid. Wel worden de 
resultaten regelmatig besproken in de verschillende 
bestuurlijke overlegverbanden, zoals het 
portefeuillehoudersoverleg en de PALT-vergaderingen.
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Subdoel 2-4) Versterking kwaliteit 
bestaande wijken

Veel van de hiervoor uitgewerkte activiteiten hebben 
betrekking op ontwikkeling en transformatie van 
locaties, vooral gericht op nieuwbouw. Alleen 
nieuwbouw is echter niet genoeg om de kwaliteit van 
woningen en woonbuurten in de Drechtsteden op een 
hoger plan te brengen. Daarvoor is een actieve inzet 
van de gemeenten nodig, gericht op de bestaande 
buurten en wijken.

Om problemen van verloedering en afglijden van 
bestaande wijken te voorkomen, verschuift de 
aandacht naar deze wijken, met name naar de 
hoogbouwwijken en de zogenaamde ‘woonerfwijken’. 
Mogelijk voldoet de openbare ruimte niet meer 
aan de huidige eisen. Het toegenomen autobezit 
legt een steeds groter beslag op de beschikbare 
ruimte. Hoog opgeschoten begroeiing kan leiden tot 
donkere plekken en het gevoel van onveiligheid. De 
relatie openbaar-privé is soms niet goed uitgewerkt. 
Woningen die met hun rug naar het groen staan, 
bergingen aan de straatzijde, gesloten zijgevels enz.  

Bij woningcomplexen die niet meer passen bij 
de huidige woonwensen – zoals de kleine HAT-
eenheden in de jaren 80-wijken die door hun 
geringe omvang minder goed in de markt liggen 
- kan verbetering of sloop noodzakelijk blijken.  Ook 
op dit gebied geldt de noodzaak de kwaliteit op 
peil te houden en waar nodig aan te passen aan 
de huidige maatstaven. Daarom wordt door alle 

Uitvoering:
• inventariseren van de bestaande buurten, de start gekoppeld aan de leefbaarheidsenquête. Van daaruit 

vragen we door welke zaken door bewoners als knelpunt worden ervaren en wat oplossingen daarvoor 
kunnen zijn 

• afhankelijk van de specifieke omstandigheden worden de benodigde activiteiten in wijken en buurten 
ondernomen, maatregelen t.a.v. woningen, woonomgeving en aanbod voorzieningen. Het bepalen welke 
hiervan nodig zijn doen de gemeenten lokaal in samenspraak met de betrokken bewoners 

• ontwikkelen gezamenlijk beleid ten aanzien van de particuliere woningvoorraad. Het beleid ontstaat 
onder andere uit de ontwikkeling van verschillende instrumenten, die al dan niet gezamenlijk kunnen 
worden ingezet. Sommige instrumenten zijn al ontwikkeld. We denken aan: funderingsaanpak, 
verbetering VVE-beheer, stimuleren energiebesparing, voorlichting over mogelijkheden van verbetering, 
de mogelijkheid voor financiële steun bij achterstallig onderhoud, benutten van het budget voor ‘Mooi 
Nederland’, inzet van de gereedschapskist van het Stimuleringsfonds Architectuur, enz.  

• bij het uitwerken van deze mogelijkheden betrekken we ook de corporaties 
• incidentele sloop en vervanging is ook een optie 
• een eventueel bouwprogramma in aanvulling op de lokale situatie of gericht op zittende bewoners. 

Overwegend zal het gaan om grondgebonden koopwoningen 
• thema’s woonomgeving: o.a. verbeteren parkeersituatie en inrichting groen 
• in samenspraak met de betrokken bewoners wordt onderzocht of verbetering van de woonomgeving 

nodig is. Een instrument bij het op peil houden van de wijken is het instellen van eigen buurtbudgetten 
voor kleine verbeteringen  

• uitbreiding van het aantal woonservicezones.

Sturing:
• verantwoordelijkheid voor sturing ligt bij lokale partijen 
• monitoring van het totale en gemiddelde energiegebruik per buurt
• gezamenlijke ontwikkeling van instrumenten, waarvoor lokaal wordt bepaald of en hoe ze worden 

toegepast. Op gezamenlijke inspiratiebijeenkomsten wordt besproken, hoe de instrumenten verder 
kunnen worden uitgewerkt  

• organiseren van inspiratiebijeenkomsten over lokale inzet en gebruik van de verschillende instrumenten.
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3.2.3 Inkleuring van het palet aan 
          woonmilieus 

Gebiedsgerichte aanpak  
Om de geschetste maatregelen tot stand te brengen, 
wordt onderscheid gemaakt in verschillende 
ingrepen: behouden en versterken, herstructureren, 
transformeren en ontwikkelen. Afhankelijk van de 
opgave zal één van deze vormen van toepassing 
zijn. Bij behouden en versterken ligt de nadruk op 
beheer, wel is aandacht nodig om de kwaliteit op 
peil te houden.  Herstructureren gebeurt in wijken 
waar veelal sprake is van een combinatie van fysieke 
en sociale problemen. De woonomgeving wordt 
niet gewaardeerd. De woningmarktpositie kent een 
negatieve spiraal. Met een integrale aanpak op fysiek 
en sociaal terrein, ten aanzien van woningvoorraad, 
woonomgeving en voorzieningenniveau wordt hierin 
verbetering gebracht. Met wijkontwikkelingsplannen 
wordt deze opgave lokaal uitgewerkt. Bij 
transformeren krijgt het gebied een andere 
bestemming, vaak gaat het hier om bedrijfsterreinen 
die overgaan in gemengd woongebied.  Bij 
ontwikkelen worden nieuwe locaties ontwikkeld 
buiten het ‘binnenstedelijk bebouwd gebied’.   
Hieronder worden de doelstellingen per woonmilieu 
uitgewerkt.   

Centrumstedelijk wonen 
Het centrum van Dordrecht biedt weinig plaats 
meer voor nieuwbouw, maar waar zich gelegenheid 
voordoet worden overwegend kleine complexen 
met etagewoningen gebouwd. Deze etagewoningen 

gemeenten geïnventariseerd waar zich eventuele 
problemen voordoen. Gezamenlijk wordt gezocht 
naar instrumenten, bijvoorbeeld in de sfeer van 
stimulering van particuliere woningverbetering. Ook 
de woonomgeving wordt hierbij betrokken.  
Eén van de voornaamste aandachtspunten is het op 
orde houden van leefbaarheid en veiligheid in alle 
wijken en een daarbij passend voorzieningenniveau. 
Waar nodig worden mogelijkheden gezocht om de 
eigen identiteit van wijken en buurten te versterken.

Met de woningcorporaties worden afspraken 
gemaakt over energiebesparing in de bestaande 
voorraad. Daarbij wordt aangesloten op het 
‘Convenant energiebesparing corporatiesector’ 
(minimaal 2% besparing per jaar 20% besparing in 
2018 t.o.v. 2008), aansluiting op restwarmte en nader 
aan te wijzen innovatieprojecten. 
Met gerichte communicatie, het aanbrengen van 
eenvoudige energiebesparende maatregelen 
en met persoonlijke energieadviezen door 
het Leerwerkbedrijf Energie op Maat worden 
bewoners gestimuleerd energie te besparen. Bij 
meer ingrijpende maatregelen door particulier 
eigenaren zal zo mogelijk het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 
worden ingezet om investeringen te stimuleren. 
De effectiviteit van deze activiteiten zal jaarlijks 
worden gemeten aan de hand van geclusterde 
energieverbruiksgegevens.

In bijlage 6 zijn een aantal instrumenten uitgewerkt, 
welke ingezet kunnen worden om de kwaliteit 
van de bestaande woningen en woonomgeving te 
verbeteren. Welke activiteiten worden uitgevoerd 
is afhankelijk van de omstandigheden in de wijk 
en de bevindingen van de betreffende bewoners. 
Regionale sturing blijft dan ook beperkt tot het elkaar 
informeren van lokale activiteiten en bespreking van 
de resultaten. Op regionaal niveau kan gezamenlijke 
ontwikkeling van instrumenten en mogelijke 
toepassingen zinvol zijn. Inspiratiebijeenkomsten 
kunnen hiervoor worden gebruikt.
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opzoeken - vanwege de prijs of vanwege de 
makkelijke bereikbaarheid - verschuiven deels van de 
schil naar deze levendige stedelijke gebieden.

Rustig stedelijk 
In de oudere wijken die tot de rustig-stedelijke 
gebieden behoren, ontstaan geleidelijk meer 
stedelijke functies, met name langs de hoofdassen. 
Daar liggen ook kansen voor toevoeging van 
appartementen voor ouderen, vooral in de duurdere 
huur en koop, maar ook in de sociale sector. In de 
rustiger binnengebieden worden in bescheiden 
mate bestaande woningen vervangen door grotere 
eengezinswoningen in de koopsector.  
Gezien de grote vraag naar wonen in een rustig 
stedelijk woonmilieu is uitbreiding van het 
aanbod wenselijk. Kansen hiervoor bieden de 
Drechtoeverlocaties op niet al te grote afstand van de 
gemeentelijke centra. De combinatie van een rustige 
buurt in de nabijheid van de centrumvoorzieningen 
zorgen voor een aangenaam, rustig woonklimaat.

Stadswijk
 In de stadswijken - veelal de vroeg-naoorlogse 
wijken - wordt samen met de bewoners aan plannen 
voor herstructurering gewerkt. Voor een deel wordt 
ingezet op vasthouden van de middengroepen, 
waarvoor vooral nieuwe eengezinswoningen in de 
middeldure sector worden aangeboden. Jongere 
huishoudens die hun wooncarrière in goedkopere 
huurwoningen startten, kunnen zo in de wijk 
blijven wonen. Daarnaast wordt de ouder wordende 
bevolking in de wijk de kans geboden in de wijk te 

richten zich op uiteenlopende groepen: op hogere 
inkomens, op senioren die een levendige omgeving 
zoeken, maar ook op studenten en op mensen uit de 
creatieve sector. De woningen moeten toegespitst 
zijn op deze groepen, bijvoorbeeld in de vorm 
van lofts en penthouses. Vooral in de bestaande 
woningvoorraad wordt naar mogelijkheden voor 
studentenhuisvesting gezocht. Vernieuwing en 
versterking van het stadscentrum gaan onverminderd 
door. De vernieuwing van het winkelhart is te zien 
aan het opknappen van het blok Spuiboulevard/
Achterom/Bagijnhof. De herinrichting van de voor 
verkeer afgesloten Visstraat vindt zijn afronding. 
Met de vernieuwing van het Hofkwartier wordt het 
historische belang van Dordrecht verder onderstreept. 
Om en nabij de binnenstad vindt verdere uitbreiding 
van het aantal parkeergarages plaats. Toch is het 
aanbod aan stedelijke voorzieningen nog te weinig 
ontwikkeld. Een bioscoop wordt bijvoorbeeld node 
gemist. 

Levendig stedelijk 
Aan de levendige oevers in het stedelijk gebied 
worden in samenhang met andere functies 
overwegend appartementen gebouwd, zowel in de 
sectoren duurdere huur als duurdere koop. Er zijn 
zelfstandige appartementen, lofts, penthouses, maar 
ook appartementen in service-complexen. Nieuw is 
hier het pied-à-terre, een tweede woning die zich richt 
op mensen die elders wonen, hier werken en daarvoor 
een bescheiden appartement zoeken, makkelijk 
bereikbaar, dicht bij voorzieningen. Een bescheiden 
aantal wordt in de sociale sector gebouwd, vooral 

voor ouderen, maar in Dordrecht is hier ook een kans 
voor studentenhuisvesting in een levendig milieu 
vlakbij het centrum. Naast appartementen vinden we 
hier ook stadswoningen.  In de Stadswerven wordt 
met nieuwe voorzieningen en met het Energiehuis 
een nieuwe impuls gegeven aan het culturele 
functioneren van stad en regio. Met horeca en op 
water en mogelijk scheepsbouw georiënteerde 
bedrijvigheid wordt het binnenstedelijke gebied 
aanzienlijk uitgebreid.  
Op langere termijn ontwikkelt het Maasterras zich 
tot een dynamisch gemengd gebied, het zakelijk hart 
van de Drechtsteden. Goed bereikbaar vanaf de A16 
en de stations in Dordrecht en Zwijndrecht verrijzen 
hier kantoren met bijbehorend voorzieningenaanbod, 
zoals horeca en winkels met ‘gemaksvoorzieningen’. 
Ook woningen – vooral appartementen voor 
bewoners die gesteld zijn op goede bereikbaarheid 
en welness- en gemaksvoorzieningen – vinden hier 
een plaats. Deze omgeving wordt gecompleteerd 
door hotel- en congresvoorzieningen.  In het 
overgangsgebied naar de bestaande wijken is ruimte 
voor stadswoningen. 
Rond het Veerplein dragen het Euryzacomplex en 
verschillende voorzieningen bij aan het levendige 
gebruik van de oevers van de rivier.  
Rond het knooppunt van de N3 met de Laan der 
Verenigde Naties zorgt in het Leerpark en het 
Gezondheidspark de combinatie van belangrijke 
stedelijke voorzieningen met een groot aantal 
woningen voor een bijdrage in de behoefte aan het 
levendig stedelijke milieu.  
Functies die vooral de randen van het centrum 
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blijven wonen met de bouw van appartementen, 
zowel in de sociale als de marktsector. Binnen 
deze wijken kan een deel van de bebouwing 
getransformeerd worden in woningen voor jonge 
mensen die zelf aan hun woning willen werken. 
Daarmee worden ook creatieve groepen die een 
bijdrage willen leveren aan wijk en stad aan de stad 
gebonden.
Tegelijk met de aanpassing van de voorraad 
wordt gezorgd dat ook de woonomgeving 
en het voorzieningenniveau op de nieuwe 
bevolkingssamenstelling wordt toegespitst. Dat zijn 
winkelvoorzieningen, scholen en wijkvoorzieningen, 
zo mogelijk in de vorm van multifunctionele 
accommodatie, voorzieningen voor welzijn en zorg 
voor ouderen, ingepast in een woonservicezone. Ook 
is er ruimte voor lokale bedrijvigheid.  
Bestaande centra van de kleinere gemeenten bieden 
kansen voor bescheiden verdichting. Waar mogelijk 
zullen kleinere appartementencomplexen worden 
gebouwd, dicht bij de bestaande voorzieningen, 
passend in de schaal. Rond het centrum kan een 
levendig gemengd gebied ontstaan dat toch een 
dorps karakter houdt.

Suburbaan 
Het grootste deel van het bestaand stedelijk gebied 
behoort tot de suburbane categorie, waar het  rustig 
wonen is in een groene omgeving, met voldoende 
voorzieningen op gepaste afstand. Een deel van 
deze wijken stamt uit de jaren ’70 en ’80 van de 
vorige eeuw. Vanwege de leeftijd van de wijken, de 
veranderde samenstelling van de bevolking en de 
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eisen die in deze tijd aan woning en woonomgeving 
worden gesteld, worden deze wijken aan een 
onderzoek onderworpen. De woningen zijn meestal 
redelijk ruim van opzet, zij het wel wat verouderd. 
Het isolatieniveau voldoet niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Het grote aandeel eigen bezit vergt 
een aparte benadering, wil men inzetten op 
woningverbetering. De hoogbouwwijken uit de jaren 
’60/’70 kennen een overmaat aan verkeersruimte in 
een strakke rechtlijnige vormgeving. De wijken uit de 
jaren ’ 70/’80, ook wel de woonerfwijken genoemd, 
kennen een onoverzichtelijke verkeerstructuur. In 
bijna alle wijken is te weinig parkeerruimte. 

Soms is het groen versnipperd, soms zo uit de kluiten 
gewassen dat het bijdraagt aan gevoelens van onvei-
ligheid. Kortom, genoeg aanleidingen om te bezien of 
aanpassing van de inrichting van de woonomgeving 
wenselijk is.  
De samenstelling van de bevolking is in de loop der 
jaren sterk veranderd. Juist in deze wijken is vergrij-
zing van de bevolking te verwachten, of heeft deze al 
plaats gevonden. Bezien moet worden of de veran-
dering van het voorzieningenaanbod hiermee gelijke 
tred heeft gehouden. Nu  herstructureringsopgave 
uit de voorgaande periode goed in de steigers staat, 
verdienen nu deze wijken de nodige aandacht. 
Nog steeds worden nieuwe suburbane (groenstede-
lijke) wijken gebouwd. Meer dan de bestaande wijken 
richten deze grotere uitbreidingswijken zich op de 
vraag naar luxere woningen, geschakeld, twee onder-
een-kap en vrijstaand. 

Om juist ook in de grote vraag naar deze woningen 
en naar woningen in een hoogwaardige dan wel 
landelijke omgeving te voorzien wordt een deel van 
deze woningen ook meer geclusterd gebouwd.  
De inzet blijft om grote eenzijdig samengestelde 
wijken te vermijden. Daartoe bestaat het programma 
voor de wijken als geheel nog steeds voor ongeveer 
30% uit woningen in de sociale sector, waarvan 
ongeveer tweederde huur en bij benadering éénderde 
koop. In aanvulling op de laagbouwwoningen vinden 
we in deze wijken ook appartementen, gericht op 
mensen die graag in een rustige groene omgeving 
willen wonen. Veelal zijn deze appartementen nabij 
de centrale voorzieningen in de wijk gesitueerd. 

Deze wijken kennen een goed voorzieningenaanbod, 
vooral gericht op de wijk zelf. De winkelvoorzieningen 
zijn meestal geconcentreerd in een groot 
winkelcentrum, dat in enkele gevallen ook een groter 
gebied bedient, zoals winkelcentrum Walburg en 
winkelcentrum Sterrenburg.

Rustig groen 
Aan de randen van het stedelijk gebied en in het 
landelijk gebied is op een aantal plaatsen ruimte voor 
woningbouw in lage dichtheid, vooral in de duurdere 
woningcategorie, in een milieu dat bij uitstek geschikt 
is voor particulier opdrachtgeverschap.  
Binnen de regio Drechtsteden is slechts een beperkt 
aantal locaties beschikbaar. Ook al gaat het niet 
om grote aantallen, voor een goede inpassing 
is voldoende ruimte nodig. Aan de zuidrand van 
Dordrecht, binnen de verstedelijkingsgrens, is 

een aantal projecten gepland, elk met een eigen 
karakter en gericht op verschillende prijssegmenten. 
Het plan Wilgenwende richt zich op het segment 
net boven de reguliere grotere uitbreidingswijk. 
Het plan Belthurepark legt de nadruk op de 
recreatieve voorziening van een golfbaan met 
enige zeer exclusieve woningbouw, gericht op een 
bovenregionale markt. Andere locaties, als het 
plan Waterhoven in Alblasserdam en de locatie 
Zuidpolder in Dordrecht liggen op woningbouw in 
het tussenliggende segment, in een meer landelijke 
omgeving . 

De ontwikkeling van nieuwe locaties kan onvol-
doende voorzien in de vraag naar het rustig-groene 
woonmilieu. Om die reden worden ook delen van de 
grote uitbreidingslocaties De Volgerlanden en Land 
van Matena, welke thans vooral in het suburbane 
milieu staan gepland, ontwikkeld in het rustig-groene 
woonmilieu. 
Met het realiseren van dit milieu kunnen ook kansen 
benut worden voor realisering van de ‘groene contra-
mal’ met ‘rood voor groen’-projecten. Daarmee kan 
een bijdrage worden geleverd aan de versterking van 
de recreatieve en natuurwaarde van de groene gebie-
den om het stedelijke gebied. Bijvoorbeeld rondom 
Heerjansdam zijn er, zeer beperkt, nog mogelijkheden 
als onderdeel van de plannen voor de inrichting een 
metropolitaan parklandschap. 

In een iets wijdere omgeving ontstaan met de 
versoepeling van het kabinetsbeleid ten aanzien van 
de bouw in en om dorpen in het landelijk gebied 
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kansen voor kleinschalige aanvullingen in een groene, 
landelijke omgeving, bijvoorbeeld nabij de kernen van 
Graafstroom of in de Hoekse Waard.  
Aan de oeverlocaties, aan rustiger vaarwater verder 
afgelegen van de stads- en dorpscentra, is ruimte voor 
luxe woningbouw in een groen/blauwe omgeving, in 
relatief lage dichtheid. 

We vinden er grond- (of water-)gebonden woningen 
en op beperkte schaal luxe appartementen, welke 
profiteren van het magnifieke uitzicht. De dichtheid 
is hier, als alleen het ruimtebeslag op land wordt 
gerekend, veel hoger dan in de andere rustig groene 
locaties. Wanneer de weidsheid van de omgeving 
wordt meegeteld, behoren ook deze locaties tot 
de rustig groene milieus. We rekenen hiertoe de 
plannen voor Noordoevers-noord (Hendrik Ido 
Ambacht), Merconterrein (Alblasserdam) en het 
Watertorenterrein in Sliedrecht. 
Waar de vertrouwde landelijke omgeving van dorpen 
nog gelegenheid biedt voor kleinschalige nieuwbouw 
en vernieuwing wordt deze kans gegrepen voor 
particulier gebouwde woningen. 

3.3 Programma’s  

3.3.1 Programma nieuwbouw- en sloop   

De opgave is vertaald in een programma voor 
de onttrekkingen en de nieuwbouw voor de 
komende periode. Uitgangspunt is om naast 
beheersmaatregelen de nieuwbouw vooral in het 
teken te zetten van verbetering van de kwaliteit 
van het aanbod woningen en woonmilieus. Ook 
is het aanbod van locaties bekeken. Voor de totale 
bouwproductie ligt de ambitie tussen de 10.000 en 
12.000 woningen, bij een aantal onttrekkingen van 
3.000 à 4.000 woningen in de periode 2010-2020. 
Voor de uitwerking van het programma is uitgegaan 
van het maximum van 12.000 woningen. Het 
uiteindelijke programma zal waarschijnlijk lager 
liggen, zeker nu het programma als gevolg van de 
economische crisis de eerste jaren flink onder druk 
staat. Doel is niet het halen van de aantallen, maar 
de toevoeging van de nieuwe kwaliteiten van de 
betrokken projecten. Het programma is zodanig 
ingericht dat het in het jaarlijkse Jaarplan Wonen 
gevolgd en zonodig nader uitgewerkt kan worden.
Naar verwachting zal het programma in de sociale 
sector wel kunnen worden gerealiseerd, vandaar dat 
bij het totaalpercentage in de tabellen 13% à 15% 
wordt vermeld, te weten het aandeel bij totaal 12.000 
respectievelijk 10.000 woningen.
Naast het hier opgenomen programma van 
1500 sociale sectorwoningen benoemen we een 
programma van ca. 700 woningen net boven de 
prijsgrens van de sociale sector (e 174.000,- in 
2005), in de categorie tot ca. e 200.000,-. Dit om 
ruimte te scheppen voor de inkomensgroepen net 

boven de ‘doelgroep van beleid’ en dientengevolge 
ook de doorstroming te bevorderen. Dit 
programmaonderdeel is verder niet in de tabellen 
uitgewerkt. Het gewenste programma voor de 
periode 2010-2020 is uitgewerkt naar woonmilieu en 
per gemeente in de tabellen op blz. 44.
In grote lijnen wordt deze opgave gerealiseerd in 
onderstaande grote projecten, daarnaast worden 
veel woningen gebouwd op verspreide locaties in 
bestaand stedelijk gebied: 
• Centrum/Maasterras/Stadswerven   

2.000 woningen 
• Oeverlocaties: Noordoevers + enkele kleinere 

2.000 woningen 
• Knooppunten Leerpark/Gezondheidspark   

900 woningen 
• Herstructurering Dordrecht-west   

2.500 woningen/2.000 onttrekkingen 
• Verbetering overige bestaande wijken  

pm/2.000 onttrekkingen 
• Zuidrand Dordrecht + kleinere locaties landelijk 

wonen 1.300 woningen 
• Afronden Vinex-uitlegopgave: De Volgerlanden, 

Oostpolder, Baanhoekwest. 3.500 woningen  
Het voert te ver om per gemeente een taakstelling 
op te leggen naar woningtypen en woonmilieus, 
omdat het programma daarvoor te afhankelijk is van 
grote specifieke projecten, die zich niet onderling 
laten vervangen bij vertragingen. Wel is een indicatie 
te geven, deze wordt in de volgende paragraaf per 
gemeente uitgewerkt. In bijlage 7 is het effect van 
dit programma op de bestaande woningvoorraad per 
gemeente uitgewerkt.
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Sleutelprojecten
Binnen dit programma worden een aantal projecten 
benoemd waar expliciet aandacht wordt gevraagd 
voor realisering van de beoogde omgevingskwaliteit: 
centrum: binnenstad Dordrecht levendig stedelijk: 
Maasterras, Stadswerven  rustig stedelijk: 
Noordoevers zuid  stadswijk: Dordrecht-West  rustig 
groen: Zuidrand Dordrecht, Noordoevers Noord

Realiseringskansen 
Om het realiteitsgehalte van het programma te 
toetsen is het naast het beschikbare locatieaanbod 
gelegd. Tegenover de wens 10.000 à 12.000 woningen 
te bouwen staat inmiddels een locatieaanbod van 
ca. 16.000 woningen tot 2020 en ca. 2.000 voor de 
periode erna. Daarbij komen vervangingslocaties, die 
gedeeltelijk nog niet zijn benoemd. Ook kwalitatief 
lijkt het programma goed te realiseren. Tekorten 
doen zich vooral voor in de sfeer van rustig stedelijk 
wonen en van rustig groen wonen. Qua woningtype 
kan slechts krap in de vraag naar grondgebonden 
woningen worden voorzien. Daarentegen zijn erg veel 
appartementen gepland. Waar zich kansen voordoen 
is het aanbevelenswaardig programma’s om te zetten 
in de richting van ruime grondgebonden woningen in 
een ruime, rustige omgeving.

3.3.2 Programma particulier 
          opdrachtgeverschap 

Een aparte positie neemt het programma voor particu-
lier opdrachtgeverschap in. De discussie over particulier 
opdrachtgeverschap ontbrandde vooral aan de hand 
van de nota Mensen, wensen, wonen uit 2000 van 
het ministerie van VROM. In deze nota werd opgeroe-
pen om van alle woningbouw 30% te realiseren met 
particulier opdrachtgeverschap. In de Woonvisie regio 
Drechtsteden uit 2004 werd een bescheidener aandeel 
genoemd van 10%. Ook dit aandeel is in de afgelopen 
periode lang niet gehaald, het werkelijke aandeel in de 
periode 2005-2010 ligt rond de 3%. Het aanbod in de 
Drechtsteden beperkt zich geheel tot zelfstandige vrije 
kavels. In het land zijn inmiddels goede ervaringen op-
gedaan met andere vormen van particulier opdracht-
geverschap. In veel plaatsen is gewerkt aan collectief 
particulier opdrachtgeverschap. Een groep bewoners 
is daarbij opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld gaan 
om ouderen, die graag bij elkaar willen wonen in een 
woongroep. Het kan ook gaan om een groep bewoners, 
veelal starters, die gezamenlijk zoeken naar mogelijk-
heden om binnen het beschikbare budget meer woon-
genot te realiseren, of met een ruimere woning, of met 
meer wooncomfort, toegespitst op hun eigen wensen. 
Ook kwamen in verschillende gemeenten succesvolle 
projecten met stadskavels tot stand. Naast Amster-
dam en Rotterdam moet zeker de wijk Roombeek in 
Enschedé hier worden genoemd. Bij herbouw van deze 
wijk was zeggenschap van de bewoners het uit-
gangspunt, hetgeen in velerlei vormen van particulier 
opdrachtgeverschap resulteerde.   Met het hierboven 

genoemde aandeel van 3% behoren de Drechtsteden 
landelijk gezien tot de slechtst scorende regio’s. De 
regio mist daarmee een kans op kwalitatieve verbe-
tering. Juist particulier opdrachtgeverschap draagt bij 
aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en helpt bij het 
vasthouden en aantrekken van hogere inkomensgroe-
pen en van creatiever ingestelde bewonersgroepen. 
Daarnaast levert het een gedifferentieerder straatbeeld 
op, tussen de grote hoeveelheden gelijkvormige wonin-
gen die kenmerkend zijn voor onze regio. Om die reden 
wordt als onderdeel van de te maken kwaliteitssprong 
de ambitie uitgesproken om ook de komende periode 
werk te maken van particulier opdrachtgeverschap en 
uit te gaan van een aandeel particulier opdrachtgever-
schap van ca. 10%.  

In bijlage 8 is een theoretische berekening gemaakt 
voor een gewenst programma per gemeente naar 
reguliere kavels, stadskavels en collectief particulier 
opdrachtgeverschap in eengezinswoningen en ap-
partementen.  Met het besef dat bij diverse plannen 
al afspraken zijn gemaakt en plannen al ontwikkeld 
of zelfs in aanbouw zijn, gelden deze aantallen slechts 
als indicatie. Om toch stappen voorwaarts te maken 
met de uitvoering van particulier opdrachtgeverschap 
geven we de volgende taakstelling per gemeente mee: 

• de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht wijzen 
beide een locatie aan waar stadskavels worden 
gerealiseerd 

• elke gemeente wijst een locatie aan voor collectief 
particulier opdrachtgeverschap. Gezien de omvang 
van het programma wijst Dordrecht voor elk van 
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de drie stadsdelen een locatie aan. Het kan zowel 
gaan om grondgebonden woningen als om ap-
partementen 

• elke gemeente maakt serieus werk van het aanbie-
den van reguliere kavels. Op grond van een nadere 
inventarisatie wordt per gemeente een afspraak 
gemaakt over realisering ervan 

• in de prestatieafspraken voor de lange termijn 
wordt een afspraak opgenomen over particulier 
opdrachtgeverschap binnen het programma van 
de corporaties.  

Valkuil in deze is de stroperigheid van het proces. Geïn-
teresseerden haken af als het te lang duurt voordat een 
geschikte locatie voor collectief particulier opdracht-
geverschap gevonden is. Gemeenten gaan daarom pas 
met geïnteresseerden praten als een locatie werkelijk 
vrij is en de planvorming op korte termijn kan starten. 
Door geïnteresseerden – binnen vooraf bepaalde gren-
zen om verrommeling te voorkomen – los te durven 
laten, ontstaat een bijzonder woonmilieu met een 
grote diversiteit aan woningen.

Gewenst programma per gemeente 2010-2020 

Slopen Bouwen Aandeel

sociaal EGW MGW EGW App. Totaal aandeel aandeel

onnttr. sociaal sociaal markt markt sociaal app.

Dordrecht -2.900 50 300 2.100 2.750 5.200 7% 59%

Hendrik Ido Ambacht -100 200 200 1.250 450 2.100 19% 31%

Zwijndrecht -600 50 150 800 1.000 2.000 10% 58%

Alblasserdam -100 50 50 450 350 900 11% 44%

Papendrecht -100 50 100 250 200 600 25% 50%

Sliedrecht -200 200 100 550 350 1.200 25% 38%

Totaal -4.000 600 900 5.400 5.100 12.000 13% 50%

Gewenst programma per woonmilieu 2010-2020

Slopen Bouwen Aandeel

sociaal EGW MGW EGW App. Totaal aandeel aandeel

onnttr. sociaal sociaal markt markt sociaal app.

Centrum -100 200 200 100%

Levendig sted. 100 700 2.400 3.200 3% 78%

Rustig sted. -1.500 100 800 1.000 1.900 5% 58%

Stadswijk -1.600 50 200 450 400 1.100 23% 55%

Suburbaan -800 550 500 1.150 600 2.800 38% 39%

Rustig groen 2.300 500 2.800 18%

totaal -4.000 600 900 5.400 5.100 12.000 13% 50%

Opmerking: Als ambitie is een programma van 10.000 à 12.000 woningen. De tabellen zijn uitgewerkt op basis van het maximum van 12.000. Een lager aantal 

woningen zal vooral een gevolg zijn van lagere verkoop in de marktsector. Bij een gelijkblijvend aantal sociale sectorwoningen komt het aandeel uit op 13% à 15%. 
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Aanpak per woonmilieu in Dordrecht

1 Centrumstedelijk Binnenstad versterken

2 Levendig stedelijk Stadswerven transformeren 

Gezondheids- en Leerpark transformeren

Oostpoort transformeren

Knooppunt A16/N3 transformeren 

Maasterras transformeren

3 Rustig stedelijk Reeland versterken

Staart-west versterken

Krispijn herstructurering

4 Stadswijk Staart-Oost versterken

Wielwijk, herstructurering

Crabbehof, herstructurering

5 Suburbaan Zuidhoven behouden

Sterrenburg behouden/versterken

 Winkelcentrum Sterrenburg versterken

Stadspolders behouden

Dubbeldam behouden

 Centrum Dubbeldam, versterken 

6 Rustig en groen Wieldrecht behouden

Willemsdorp/Tweede Tol behouden

Wantijbuurt behouden

Dordtse Hout behouden

Vissersdijk behouden

Smitsweg ontwikkelen

Belthurepark ontwikkelen
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3.3.3 Programma per gemeente 

Hieronder is het programma per gemeente 
weergegeven op basis van het karakter van de 
betreffende gemeente, haar plaats binnen de regio 
en de gewenste ontwikkeling in brede zin. Ook 
de bestaande woningvoorraad is in ogenschouw 
genomen. De aangegeven getallen zijn indicatief 
en zullen niet star maar wel richtinggevend gehan-
teerd worden.

Dordrecht
Binnen de Drechtsteden is Dordrecht de grootste en de 
centrumgemeente. Deze positie resulteert in een diver-
siteit aan opgaven.  In het centrumstedelijke en levendig 
stedelijke milieu ligt er een taak om het stedelijke voor-
zieningenaanbod te versterken. Voor een belangrijk deel 
gaat het om afronding van plannen die al in uitvoering 
zijn: Leerpark en gezondheidspark en de vernieuwing 
van het winkelhart. Met name rond het centrum moet 
nog een start met de nieuwe plannen worden gemaakt: 
de plannen voor de culturele sector in het Hofkwartier 
en op Stadswerven en de plannen voor het nieuwe 
zakelijke hart op het Maasterras, dit laatste samen 
met Zwijndrecht. Elk van deze plannen draagt er aan 
bij dat de Drechtsteden uitgroeien tot een regio waar 
zich interessante ontwikkelingen voordoen en waar het 
voorzieningenaanbod op peil is. Tegelijk wordt in deze 
plannen een interessant aanbod aan nieuwe woningen 
op de markt gezet nabij deze voorzieningen.  Dordrecht-
West kent de grootste herstructureringsopgave van de 
regio. In Oud Krispijn zijn intussen goede resultaten ge-
boekt. Voor Wielwijk, Nieuw Krispijn en Crabbehof zijn 
wijkvisies opgesteld. Nu komt het er op aan uitvoering 
met verve voort te zetten.  In Krispijn wordt een rustig 

stedelijk woonmilieu vormgegeven: rustig wonen met 
de voorzieningen nabij. De uitvoering van de plannen 
in Oud Krispijn is over de helft, met de sloop in Nieuw 
Krispijn is een start gemaakt. Ook daar kom het er nu 
op aan snel met de nieuwbouw te starten. In Wielwijk 
is al het nodige uitgevoerd. Ook hier is het nu zaak snel 
de leeggekomen plekken in te vullen. In Crabbehof ligt 
de nadruk vooralsnog op het sociaal programma. Ook 
hier moet, in aansluiting op Wielwijk, halverwege de 
komende periode aan plannen voor de woningvoorraad 
gewerkt worden om deze aan te passen aan de huidige 
eisen.  Nieuwe opgaven liggen er in Reeland en Sterren-
burg. In Reeland zijn vergevorderde plannen voor sloop 
en nieuwbouw in de Vogelbuurt. In Sterrenburg-Noord 
wordt onderzocht hoe meer samenhang gebracht kan 
worden in de vervanging van enkele woningcomplexen 
en de bouw op leegkomende schoolterreinen.  In 
Sterrenburg-Zuid, Stadspolders en delen van Dubbel-
dam ligt een opgave om te bekijken op welke wijze de 
bestaande buurten op orde gehouden worden. Aan de 

Indicatief programma per woonmilieu 2010-2020 Dordrecht

Slopen Bouwen Aandeel

sociaal EGW MGW EGW App. Totaal aandeel aandeel

onnttr. sociaal sociaal markt markt sociaal app.

Centrum -100 200 200 100%

Levendig sted. 50 350 1.550 1.950 3% 82%

Rustig sted. -1.300 50 400 450 900 6% 56%

Stadswijk -1.300 50 200 450 400 1.100 23% 55%

Suburbaan -200 50 50 100%

Rustig groen 900 100 1.000 10%

Totaal -2.900 50 300 2.100 2.750 5.200 7% 59%

Zuidrand van Dordrecht ligt er een opgave om in de 
vraag naar rustig groen wonen te voorzien. Met plannen 
voor Wilgenwende, Belthurepark en Zuidpolder zijn er 
drie locaties om te voorzien in dit woonmilieu, elk voor 
een specifiek segment en n aansluiting op aanleg van 
de Nieuwe Dordtse Biesbos gericht op verbetering van 
het vestigingsklimaat in de Drechtsteden. 
 
Belangrijke aandachtspunten voor Dordrecht: 
• bij herstructurering kan het aantal sociale sector-

woningen in de voorraad afnemen 
• realisering van het centrummilieu en het levendig 

stedelijke milieu vergt investeringen in de bijbeho-
rende voorzieningen 

• de locaties in de zuidrand van Dordrecht behoren 
tot het woonmilieu ‘rustig groen’ 

• aanwijzing van enkele locaties voor stadskavels 
• aanwijzing van drie locaties voor collectief particu-

lier opdrachtgeverschap 
• realisering van vrije kavels in de Zuidrand.
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Zwijndrecht 
Zwijndrecht is een groene gemeente, groot geworden 
in de tijd van de grote naoorlogse uitbreidingen 
in Nederland. De centrumvoorzieningen liggen 
nogal verspreid over de gemeente, een krachtig  
centrum - en daarmee een echt centrumstedelijk 
milieu - ontbreekt.  Rond de Zwijndrechtse brug 
zijn er kansen voor een levendig stedelijk milieu. 
Hieraan wordt vorm gegeven met plannen voor 
Euryza en het Maasterras. Het gebied tussen 
station en winkelcentrum is rustig stedelijk milieu 
met verspreide centrumvoorzieningen. Ook het 
Zwijndrechtse deel van het plan Noordoevers krijgt 
het karakter van rustig stedelijk, met nadruk op rustig 
wonen, in een compacte setting, dichtbij het water 
en watersportvoorzieningen. Met herstructurering 
van de Sterrenbuurt is de afgelopen jaren forse 
vooruitgang geboekt. In de wijk Kort Ambacht 
wachten nog herstructureringsopgaven op uitvoering. 
De overige wijken hebben een groen, suburbaan 
karakter.   

De opgave voor Zwijndrecht bestaat voornamelijk uit 
het op orde houden van de kwaliteit van woningen 
en woonomgeving in deze wijken met aandacht 
voor versterking van het groene karakter. Net als 
voor Dordrecht, geldt ook voor Zwijndrecht een 
krimpambitie wat betreft de sociale woningvoorraad. 
In Zwijndrecht zijn de laatste jaren veel plannen voor 
appartementen ontwikkeld. Voor zover er zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen, wordt in eerste in eerste 
instantie aan grondgebonden woningen gedacht.

Belangrijke aandachtspunten voor Zwijndrecht: 
• bij herstructurering kan het aantal sociale 

sectorwoningen in de voorraad afnemen 
• realisering van het levendig stedelijke milieu 

vergt investeringen in de bijbehorende 
voorzieningen 

• Noordoevers Noord behoort tot het woonmilieu 
‘rustig stedelijk’ 

• aanwijzing van een locatie voor stadskavels
• aanwijzing van een locatie voor collectief 

particulier opdrachtgeverschap
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Aanpak per woonmilieu in Zwijndrecht

2 Levendig stedelijk Westkeetshaven transformeren

Maasterras transformeren

3 Rustig stedelijk Centrum versterken

Noordoevers zuid transformeren

4 stadswijk Sterrenbuurt herstructureren

Kort Ambacht herstructureren/behouden

5 suburbaan Walburg versterken

Walburg Noord behouden

Nederhoven behouden

Oudelands Ambacht behouden

6 Rustig en groen Heerjansdam, behouden

Indicatief programma per woonmilieu 2010-202 Zwijndrecht

Slopen Bouwen Aandeel

sociaal EGW MGW EGW App. Totaal aandeel aandeel

onnttr. sociaal sociaal markt markt sociaal app.

Centrum

Levendig sted. 50 300 650 1.000 5% 70%

Rustig sted. -200 50 250 300 600 8% 58%

Stadswijk -300

Suburbaan -100 50 50 50 150 67% 33%

Rustig groen 200 50 250 20%

totaal -600 50 150 800 1.000 2.000 10% 58%
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Hendrik-Ido-Ambacht 
De meeste wijken van Hendrik-Ido-Ambacht behoren 
tot het suburbane woonmilieu, met een grotendeels 
dorps karakter. Binnen de Drechtsteden heeft Hendrik-
Ido-Ambacht de hoogste inkomens en de relatief duur-
ste woningvoorraad. In de Woonvisie van Hendrik-Ido-
Ambacht heeft de gemeente vastgelegd dit karakter 
wil behouden.  Binnen de Drechtsteden is in deze 
Woonvisie als beleid geformuleerd om tot een betere 
spreiding te komen van de sociale sector. Toch ligt ook 
in de nieuwbouwopgave voor Hendrik-Ido-Ambacht de 
nadruk op bouwen in de marktsector. Afgesproken is 
dat in De Volgerlanden ongeveer 30% van de bouw in 
de sociale sector plaatsvindt. Het project Noordoevers 
richt zich vooral op de marktsector.  Ook in de komende 
periode komen sommige complexen in de bestaande 
wijken in aanmerking voor verbetering of voor sloop 
en vervanging. Een belangrijk uitgangspunt daarbij 
is, dat het totaal aantal woningen in de sociale sector 
in de bestaande wijken niet af neemt over de periode 
2010-2020. In geval van bijzondere omstandigheden is 
het mogelijk om, gemotiveerd en in regionaal overleg, 
van dit uitgangspunt af te wijken, bijvoorbeeld als het 
uitgangspunt kwalitatief verantwoorde herstructure-
ring in de weg zou staan. 

In de Drechtsteden is de vraag naar het rustig groene 
woonmilieu groot. Dit woonmilieu sluit aan bij het 
huidige karakter van Hendrik-Ido-Ambacht. De gro-
tere ontwikkelingen in Ambacht richten zich dan ook 
vooral hierop.  
De wijk De Volgerlanden behoort tot het suburbane 
milieu. Op kleinere schaal kunnen delen van de 
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Aanpak per woonmilieu in Hendrik-Ido-Ambacht

5 suburbaan Dorp behouden

Oostendam behouden

Krommeweg behouden

Kruiswiel behouden

De Sandeling behouden

 De Volgerlanden ontwikkelen

6 Rustig en groen Noordoevers Noord transformeren

Indicatief programma per woonmilieu 2010-2020 Hendrik-Ido-Ambacht

Slopen Bouwen Aandeel

sociaal EGW MGW EGW App. Totaal aandeel aandeel

onnttr. sociaal sociaal markt markt sociaal app.

Centrum

Levendig sted.

Rustig sted.

Stadswijk

Suburbaan -100 200 200 600 250 1.250 32% 36%

Rustig groen 650 200 850 24%

Totaal -100 200 200 1.250 450 2.100 19% 31%

wijk nu al als ‘rustig en groen’ beschouwd worden. 
Deze ontwikkeling wordt in De Volgerlanden-Oost 
versterkt voortgezet. Door grotere concentratie van 
de duurdere woningen en door een relatief wat groter 
aandeel vrije kavels biedt de wijk meer kansen voor 
mensen die een ‘rustig groen’ milieu zoeken. Ook 
het Ambachtse deel van Noordoevers is als ‘rustig 
en groen’ milieu aangewezen. Dat betekent straks 
ook hier grondgebonden woningen en een relatief 
lage dichtheid. Wel worden de kansen benut voor 
realisering van appartementen met uitzicht op 
het water en telt bij bepaling van de dichtheid de 
weidsheid van het water mee.

Belangrijke aandachtspunten in Hendrik-Ido-Ambacht:
• het aantal sociale sectorwoningen in de 

woningvoorraad in bestaand stedelijk gebied 
(buiten De Volgerlanden) blijft gelijk 

• delen van De Volgerlanden-oost worden uitgevoerd 
in het woonmilieu ‘rustig groen’ 

• Noordoevers Noord wordt uitgevoerd in het 
woonmilieu ‘rustig groen’ 

• aanwijzing van een locatie voor collectief 
particulier opdrachtgeverschap 

• realisering van vrije kavels in De Volgerlanden-Oost.
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Alblasserdam 
In Alblasserdam is de afgelopen jaren flinke vooruit-
gang geboekt met herstructurering in de Drentse 
Buurt en in de wijk Kinderdijk. Deze herstructure-
ring wordt op bescheidener schaal - voortgezet. De 
nadruk komt meer op behouden en versterken. Door 
de geslaagde herstructurering is het aandeel sociale 
sector inmiddels fors gedaald. Ook in de komende 
periode komen sommige complexen in de bestaande 
wijken in aanmerking voor verbetering of voor sloop 
en vervanging. Een belangrijk uitgangspunt daarbij 
is, dat het totaal aantal woningen in de sociale sector 
in de bestaande wijken niet af neemt over de periode 
2010-2020. 

In geval van bijzondere omstandigheden is het mo-
gelijk om, gemotiveerd en in regionaal overleg, van 
dit uitgangspunt af te wijken, bijvoorbeeld als het 
uitgangspunt kwalitatief verantwoorde herstructu-
rering in de weg zou staan. De komende jaren wordt 
de ontwikkeling van de Alblasserwerf afgerond. In 
aansluiting daarop staat transformatie van het Mer-
conterrein op het programma, een terrein dat eveneens 
unieke kansen biedt voor wonen aan het water. Door 
de ligging verder van het centrum behoort deze locatie 
tot het milieu ‘rustig en groen’, met een behoorlijk 
aantal grondgebonden woningen niet erg compact, 
maar met ruimte voor appartementen met uitzicht op 
het water. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
ligging aan het water.

Belangrijke aandachtspunten in Albasserdam: 
• het aantal sociale sectorwoningen in de 

woningvoorraad in bestaand stedelijk gebied 
blijft gelijk 

• het Merconterrein en Waterhoven behoren tot het 
milieu ‘Rustig groen’ 

• aanwijzing van een locatie voor collectief 
particulier opdrachtgeverschap 

• realisering van vrije kavels



59

Aanpak naar woonmilieu in Alblasserdam

3 Rustig stedelijk Alblasserwerf transformeren

5 suburbaan Drentse Buurt behouden

Blokweer behouden

Souburgh behouden

Centrum versterken

Kinderdijk versterken/herstructurering

6 Rustig en groen Dijklint behouden

Kinderdijk versterken/ herstructurering

Merconterrein transformeren

Waterhoven ontwikkelen

Indicatief programma per woonmilieu 2010-2020 Alblasserdam

Slopen Bouwen Aandeel

sociaal EGW MGW EGW App. Totaal aandeel aandeel

onnttr. sociaal sociaal markt markt sociaal app.

Centrum

Levendig sted.

Rustig sted. 150 250 400 63%

Stadswijk

Suburbaan -100 50 50 100 100% 50%

Rustig groen 300 100 400 25%

Totaal -100 50 50 450 350 900 11% 44%



60

Papendrecht 
In Papendrecht worden de komende jaren 
verschillende omvangrijke ontwikkelingen afgerond: 
het Merwehoofd, vernieuwing van het centrumgebied 
en de bouw van de wijk Oostpolder.  Deze laatste wijk 
behoort tot het suburbane woonmilieu. Gezien de 
grote vraag naar het milieu ‘rustig en groen’ wordt 
gezocht naar mogelijkheden om voor het laatste 
deel van de wijk, het Land van Matena, aan te sluiten 
bij deze vraag, met nadruk op grondgebonden 
woningen en aanbod van een groter aandeel kavels.  
Met afronding van de grote nieuwe ontwikkelingen 
verschuift de aandacht in Papendrecht naar 
behouden en versterken. Al eerder vond 
herstructurering plaats van een deel van de buurt 
Kraaihoek. Voor het resterende deel staat op termijn 
ook herstructurering op de agenda. Verder heeft 
Papendrecht relatief veel naoorlogse wijken die het 
waard zijn te behouden. Bezien wordt of de kwaliteit 
van woningen en woonomgevingen nog voldoende 
aansluiten bij de huidige vraag. Ook in de komende 
periode komen sommige complexen in de bestaande 
wijken in aanmerking voor verbetering of voor sloop 
en vervanging. Een belangrijk uitgangspunt daarbij 
is, dat het totaal aantal woningen in de sociale sector 
in de bestaande wijken niet af neemt over de periode 
2010-2020. In geval van bijzondere omstandigheden is 
het mogelijk om, gemotiveerd en in regionaal overleg, 
van dit uitgangspunt af te wijken, bijvoorbeeld 
als het uitgangspunt kwalitatief verantwoorde 
herstructurering in de weg zou staan.
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Aanpak per woonmilieu in Papendrecht

2 Levendig stedelijk Merwehoofd transformeren

Centrum transformatie

5 suburbaan Westpolder behouden 

Kraaihoek versterken

Middenpolder behouden

Molenvliet behouden

Wilgendonk behouden

Oostpolder ontwikkelen

6 Rustig en groen Oostpolder (Land van Matena) ontwikkelen

Indicatief programma per woonmilieu 2010-2020 Papendrecht

Slopen Bouwen Aandeel

sociaal EGW MGW EGW App. Totaal aandeel aandeel

onnttr. sociaal sociaal markt markt sociaal app.

Centrum

Levendig sted. 50 200 250 80%

Rustig sted.

Stadswijk

Suburbaan -100 50 100 100 250 60% 40%

Rustig groen 100 100

totaal -100 50 100 250 200 600 25% 50%

Belangrijke aandachtspunten voor Papendrecht: 
• het aantal sociale sectorwoningen in de 

woningvoorraad in bestaand stedelijk gebied 
buiten Oostpolder en Land van Matena blijft 
gelijk 

• het Land van Matena wordt deels uitgevoerd in 
het woonmilieu ‘rustig groen’ 

• aanwijzing van een locatie voor collectief 
particulier opdrachtgeverschap 

• realisering van vrije kavels in land van Matena.
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Sliedrecht 
Grootste ontwikkeling in Sliedrecht voor de komende 
jaren is de bouw van de wijk Baanhoek-west, waarmee 
onlangs is gestart. Met het suburbane milieu wordt 
de wijk een aangenaam woongebied met veel 
grondgebonden woningen. 25% van de woningen 
behoort tot de sociale sector. Aan de oostkant van 
het spoor wordt de locatie Benedenveer ontwikkeld, 
eveneens tot het suburbane milieu behorend.  
Aan de andere kant van Sliedrecht wordt het 
Watertorenterrein getransformeerd. Door de ligging 
verder van het centrum behoort deze locatie tot het 
milieu ‘rustig en groen’, met een behoorlijk aantal 
grondgebonden woningen niet erg compact, maar 
met ruimte voor appartementen met uitzicht op 
het water. Er wordt optimaal gebruik gemaakt 
van de ligging aan het water. Na de succesvolle 
herstructureringsprojecten van de afgelopen jaren 
volgen enkele kleine herstructureringsprojecten. 
Aandachtspunt is inrichting van de Merwedezone, de 
overgangszone tussen het verstedelijkte gebied ten 
zuiden van de A16 en Betuwelijn en het landschap 
van het groene hart. Vooralsnog zijn hier zijn geen 
woningen gepland.

Belangrijke aandachtspunten voor Sliedrecht: 
• bij herstructurering kan het aantal sociale 

sectorwoningen in de voorraad iets afnemen 
• het Watertorenterrein behoort tot het milieu 

‘Rustig groen’ 
• aanwijzing van een locatie voor collectief 

particulier opdrachtgeverschap 
• realisering van vrije kavels.

Aanpak naar woonmilieu in Sliedrecht

5 suburbaan Centrum versterken

midden versterken/herstructurering

Baanhoek-west ontwikkelen

6 Rustig en groen Dijklint behouden

Watertorenterrein transformeren

Indicatief programma naar woonmilieu 2010-2020 Sliedrecht

Slopen Bouwen Aandeel

sociaal EGW MGW EGW App. Totaal aandeel aandeel

onnttr. sociaal sociaal markt markt sociaal app.

Centrum

Levendig sted.

Rustig sted.

Stadswijk

Suburbaan -200 200 100 400 300 1.000 30% 40%

Rustig groen 150 50 200 25%

totaal -200 200 100 550 350 1.200 25% 38%
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3.3.4  Doorkijk programma na 2020  

Op grond van de diverse huishoudenramingen neemt 
het aantal huishoudens tussen 2020 en 2025 met ca. 
1.500 toe. Van 2025 tot 2030 komen hier nog eens 500 
à 1.000 huishoudens bij, maar ook afname behoort 
tot de mogelijkheden. In deze periode neemt de 
vergrijzing nog steeds verder toe. Vooral het aantal 
mensen boven de 75 jaar neemt toe. In deze periode 
is een bouwprogramma voor uitbreiding nodig van 
hooguit 2.000 à 3.000 woningen. Daarbij komt 
vervanging van bestaande woningen, waarvoor een 
programma nodig is van 3.000 à 4.000 woningen. 
Het vervangingsprogramma wordt dan groter dan het 
uitbreidingsprogramma.  
Gezien de groei van het aantal ouderen zal er vooral 
vraag zijn naar gelijkvloerse woningen, zowel in 
appartementen als in grondgebonden woningen. 
Geschiktheid voor mensen met een handicap en 
de combinatie met zorg en welzijn worden steeds 
belangrijker. Nieuwe woningen moeten meer 
gebouwd worden in bestaande buurten, in de 
buurt van woningen van ouderen, bij voorkeur met 
voorzieningen in de directe omgeving. Wanneer 
uitbreiding van woonmilieus noodzakelijk is, 
richt deze zich vooral op de levendigheid van de 
centrumstedelijke omgeving en dicht bij de natuur 
en het landschap aan de rand van de stad, het rustig 
groene milieu. Wat locatieaanbod in deze periode 
betreft, staat vast dat nu al genoeg aanbod bekend is 
om in de behoefte te voorzien. Het is daarom - anders 
dan eventueel om kwalitatieve redenen - niet nodig 
naar nieuwe locaties te zoeken.  

3.3.5 Betekenis programma in 
          Zuidvleugelverband  

Het bouwprogramma voor de Drechtsteden 
maakt deel uit van de bredere programmering 
in Zuidvleugelverband. Bij de voorbereiding van 
de verstedelijkingsafspraken zijn ook afspraken 
gemaakt over wat in de provincie Zuid-Holland 
gezamenlijk bereikt wordt en wat hiervoor de inzet 
is.  Uitgangspunt in Zuid-Holland is om de eigen 
bevolkingsgroei op te vangen, uitgedrukt in een 
doelstelling van een binnenlandsmigratiesaldo van 
0. Dit komt overeen met de doelstelling van de regio 
Drechtsteden.  

Om de aanslag op het landschap buiten het stedelijk 
gebied te beperken is afgesproken van de totale 
woningbouwopgave 80% in het binnenstedelijke 
gebied te realiseren. Het totale programma voor de 
komende periode in Zuidvleugelverband voldoet 
nog niet aan deze afspraak, de uitkomst ligt rond de 
70%. Ook de Drechtsteden komen uit op ongeveer 
70% (veroorzaakt door nog grote programma’s op 
de lopende Vinex-locaties in de beginperiode: De 
Volgerlanden, Oostpolder en Baanhoek-west). In het 
programma worden geen nieuwe locaties buiten 
de eerder afgesproken verstedelijkingscontour 
aangewezen.  

In Zuidvleugelverband wordt gezocht naar 
oplossingen voor het tekort aan centrumstedelijke 
groenstedelijke milieus. Met de nadruk op de 
milieus centrum, levendig stedelijk, rustig stedelijk 
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3.4 Betekenis voor 
       andere beleidsterreinen  

Op welke wijze hangen nu de belangen van 
wonen en woningbouw en de andere beleids-
terreinen samen? Een overzicht. 

Economie 
Op het vlak van economische ontwikkeling is een 
goede differentiatie in aanbod naar woningen 
en woonmilieus een bepalende factor voor het 
vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Anderzijds 
is het aanbod van passende werkgelegenheid van 
invloed op de keuze van de woonplaats. De regio 
wil economisch gezien een breder aanbod aan 
werkgelegenheid, met meer ruimte voor hoger 
opgeleiden. Daarvoor is meer aanbod van huisvesting 
in de duurdere segmenten noodzakelijk, zowel in de 
meer stedelijke als de meer groene woonmilieus. 
Met wijkeconomie wordt enerzijds een bijdrage 
geleverd aan werkgelegenheid en worden 
kansen geboden aan innovatie. Tegelijkertijd 
draagt wijkeconomie bij aan de leefbaarheid in 
wijken, het zorgt voor meer levendigheid, een 
beter voorzieningenaanbod en meer kansen voor 
wijkbewoners. Naast de maritieme is de bouw een 
belangrijke sector in de regionale economie. Met 
innovatieve technieken kan de sector zijn positie 
behouden. In tijden van economische teruggang en 
teruglopende woningbouw vraagt stimulering van 
productie extra aandacht.

Voorzieningen 
Het woonmilieu hangt nauw samen met het 
voorzieningenaanbod, op stedelijk, wijk- en 
buurtniveau. Een beter cultureel aanbod is onderdeel 

van een beter woonklimaat voor hoog opgeleiden. 
Dat geldt voor wonen in deze regio en meer specifiek 
voor wonen in het centrummilieu.  Vanwege 
vergrijzing is een beter aanbod van ‘wellness’- en 
zorgvoorzieningen nodig. Dit biedt ook economisch 
kansen. Met woonservicevoorzieningen worden 
wonen en zorg- en welzijnsvoorzieningen beter 
op elkaar afgestemd. Op elk niveau zijn voldoende 
onderwijsvoorzieningen benodigd, basisonderwijs op 
wijkniveau, middelbaar onderwijs op lokaal niveau en 
beroepsonderwijs op regionaal niveau. 
Het aantrekken van meer onderwijs op HBO-
niveau is van belang voor de aantrekkelijkheid 
als vestigingsplaats. Meer studenten zorgen voor 
levendigheid en bevorderen het culturele klimaat. 
Wel moet er voor hen voorzien worden in huisvesting. 
Kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen dragen 
eveneens bij aan het woonklimaat op stedelijk niveau. 
Kleinschalige sportvoorzieningen op wijkniveau 
dragen bij aan leefbaarheid op wijkniveau.  Aan de 
hand van de woonmilieus wordt verder in deze nota 
uitgewerkt, welke voorzieningen gewenst zijn.

Ruimtelijke ordening 
Elke functie vraagt om voldoende beschikbare ruimte. 
In het Jaarplan 2008 is berekend dat er in kwantitatief 
opzicht zeker tot 2020 voldoende ruimte is voor 
woningbouw. De aandacht richt zich daarom vooral 
op kwaliteit, de verhouding tussen verschillende 
functies onderling en de relatie met de omgeving.  
Juist naar gemengde milieus is veel vraag: centrum 
en levendig stedelijk wonen, wonen dichtbij 
voorzieningen, wonen in combinatie met recreatieve 

en rustig en groen dragen de Drechtsteden ook 
bij aan de provinciale doelstelling. Met name 
voor het woonmilieu ‘rustig groen’ is in de regio 
nauwelijks voldoende ruimte. Ook de woningbouw in 
omliggende regio’s kan helpen om in deze behoefte 
te voorzien.

Een verschil ten opzichte van de provinciale wens 
en ten opzichte van andere regio’s is het aandeel 
sociale woningbouw in het programma. Gezien de 
omvangrijke voorraad goedkope woningen wordt 
in de Drechtsteden nadrukkelijk nagestreefd naar 
beperking van de omvang van deze voorraad. Het 
aandeel nieuwbouw is in het programma dan ook 
op ongeveer 10% vastgesteld. Met het oog op de te 
maken kwaliteitsslag wordt hier aan vastgehouden.  

De voorstellen in deze woonvisie leveren in 
samenhang met de regionale plannen op de andere 
beleidsterreinen een belangrijke bijdrage aan 
vergroting van de aantrekkelijkheid en verbetering 
van het vestigingsklimaat in de regio. Daarmee draagt 
het ook bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid 
van de Zuidvleugel.  Belangrijke voorwaarden zijn 
verbetering van leefbaarheid en bereikbaarheid. 
Investeringen in oplossingen voor externe 
veiligheid, aansluitingen op het snelwegnet en de 
groenvoorzieningen zijn noodzakelijk voor succesvolle 
uitvoering van het programma. Investeringen van rijk 
en provincie zijn daarbij eveneens noodzakelijk.
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voorzieningen aan de rand van de stad enz. Uit de 
inventarisatie van locaties blijkt dat alleen voor het 
groene woonmilieu met luxe woningbouw in lage 
dichtheid nauwelijks voldoende ruimte is in de regio. 
De directe woonomgeving en openbare ruimte 
vragen extra aandacht. Voor nieuwe en bestaande 
woningvoorraad is beheer van de openbare ruimte 
van invloed op het woongenot.

Milieu 
Om comfortabel en zonder overlast te wonen, gelden 
eisen en wetgeving op milieugebied. Andersom belast 
de aanwezigheid van woningen het milieu. Ook 
daarvoor zijn maatregelen nodig om de gevolgen voor 
het milieu zoveel mogelijk te beperken. 
Bij nieuwe projecten zijn milieueisen voor externe 
veiligheid, luchtkwaliteit en geluid dan ook 
belangrijke randvoorwaarden. Met differentiatie naar 
woonmilieus kan het milieubeleid rond woningen 
worden verfijnd. 
Om de milieubelasting van nieuwbouw en bewoning 
te beperken zijn in de regio afspraken gemaakt. Zo 
moet worden voldaan aan de Checklists Duurzaam 
Bouwen (of hun opvolger) bij nieuwbouw en bij 
de bestaande voorraad. Voor energiebesparing 
is aansluiting gezocht bij het nationale beleid 
‘Schoon en Zuinig’ en de sectorakkoorden ‘BANS 
Klimaatakkoord’ met gemeenten en provincies, 
‘Lenteakkoord’ met ontwikkelaars en ‘Huren met 
Energie’ met corporaties.  Voor nieuwbouw is het 
uitgangspunt een stapsgewijze aanscherping van 
de EPC t.o.v. de normen in 2007, met 25% per 1 
januari 2011, 50% per 1 januari 2015 en streven naar 

energieneutrale gebouwen in 2020. Marktpartijen 
worden gestimuleerd om energieneutrale 
woningen te bouwen. Voor bestaande bouw is het 
uitgangspunt een energiebesparing van 2% per 
jaar op het gebouwgebonden energieverbruik. 
Het project hergebruik industriële restwarmte in 
woningbouwprojecten is daarbij een belangrijk 
project. De stijgende woonlasten als gevolg van de 
duurdere energie zijn een stimulans in ontwikkeling 
van nieuwe energiebesparingsmogelijkheden.

Bereikbaarheid 
Vlotte en veilige bereikbaarheid met elke vervoers-
modaliteit is eveneens van invloed op het woon-
genot. Woningen op nieuwe locaties roepen extra 
vervoersstromen op die elders voor overlast kunnen 
zorgen. Een goed woningaanbod kan medewerkers 
van regionale bedrijven over de streep trekken om 
in de Drechtsteden te gaan wonen. Maatregelen 
op het gebied van ruimtelijke ordening en voorzie-
ningen versoepelen de mobiliteit in de regio. Denk 
aan de ligging van woningen en werkvoorzieningen 
ten opzichte van elkaar (gemengde milieus), goede 
fietsbergingen e.d.  Aan de hand van de woonmili-
eus kunnen uitgangspunten voor de bereikbaarheid 
worden geformuleerd: goede bereikbaarheid voor de 
compacte, intensieve leefmilieus. Lagere eisen voor de 
rustige, extensieve milieus.

Veiligheid 
Veiligheid is allereerst een belangrijk thema voor 
bewoners, met name verkeersveiligheid en sociale 
veiligheid. Bij planning van voorzieningen, inrichting 

van de woonomgeving en het vastleggen van 
afspraken voor beheer vragen deze aspecten dan ook 
aandacht. Daarnaast speelt veiligheid een belangrijke 
rol als het gaat om de zware infrastructuur en 
industrie in de regio en de milieueisen op dat gebied. 
Op het terrein van technische veiligheid ten slotte 
vraagt met name uitvoering van bouwwerken en het 
toezicht daarop de nodige aandacht.

Woonmilieus
 Juist bij de bepaling van woonmilieus komt de 
samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen 
tot uiting. Met het differentiëren van woonmilieus 
kunnen accenten worden gelegd binnen de andere 
beleidsterreinen.
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nieuwbouwprojecten spelen vooral marktpartijen 
een rol met grondbezit en bouwrechten. In de 
herstructurering zijn de corporaties de belangrijkste 
partij voor veranderingen in de woningvoorraad. 
In de samenhang met andere beleidsterreinen, 
zoals zorg en welzijn, moeten nog veel meer 
maatschappelijke organisaties betrokken worden.  
Duidelijke en realiseerbare kaders dragen bij aan 
een snellere uitvoering. Ook andere instrumenten 
kunnen we op gepaste wijze inzetten. Zo zijn er 
bescheiden mogelijkheden voor subsidies en spelen 
gemeenten een belangrijke rol in investeringen in 
de openbare ruimte. Door optimale afstemming 
van de wederzijdse investeringen en activiteiten 
helpen we uitvoering op gang. Door de toekomstvisie 
gezamenlijk te delen, door gebruik te maken van 
elkaars expertise en met een duidelijke en open 
houding ontstaat een klimaat waarin mensen op 
basis van vertrouwen enthousiast samenwerken in de 
projecten.   

Voor de uitvoering maken we afspraken met de 
verschillende betrokken partijen, zowel regionaal 
als lokaal, met corporaties, met marktpartijen en 
met rijk en provincie.  Met name bij transformatie 
van wijken zijn de corporaties de belangrijkste 
samenwerkingspartners van de regio en de 
gemeenten. Daarover zijn en worden in PALT-verband 
afspraken met hen gemaakt. Het spreekt vanzelf 
dat de uitwerking op lokaal niveau plaatsvindt. Het 
grootste deel van de bouwproductie vindt plaats 
in opdracht van de marktpartijen. Er is hier sprake 
van een zeer divers gezelschap, grote en kleine 

ontwikkelaars, met belangen op één of op meerdere 
locaties. Ook met hen wil de regio blijven overleggen 
om tot optimale afstemming te komen. 

Voor het concreet tot stand brengen van projecten 
worden de afspraken in lokale projectovereenkomsten 
vastgelegd. Tot slot worden in 2009 nieuwe 
verstedelijkingsafspraken met het rijk en de provincie 
voorbereid, evenals nieuwe ISV-afspraken.
Gezamenlijk optrekken, afspraak tussen gemeenten 
Het regionale niveau is het meest aangewezen niveau 
om de Drechtsteden op de kaart te zetten en te 
houden. Juist door gezamenlijk op te trekken kunnen 
sluitende kaderafspraken worden gemaakt met 
corporaties, marktpartijen, rijk en provincie en kunnen 
gedeelde problemen worden opgelost.   

Meerjarenplan 2006-2010 Drechtsteden en de 
Realisatiestrategie Ruimte Geven vormen de 
leidraad voor lokaal beleid. De volgende afspraak 
die wordt gemaakt is dat alle gemeenten de 
regionale visie vertalen naar lokaal beleid. In 
sommige gemeenten zijn vooruitlopend op deze 
woonvisie al lokale woonvisies en programma’s 
vastgesteld. Dit moeten geen complexe visies 
zijn, maar concrete actieprogramma’s over hoe de 
gemeenten in de praktijk aan de slag gaan, gericht 
op de herstructurerings- en ontwikkelingsgebieden.  
Afgesproken is dat in die lokale ‘handelingskaders’ 
uitspraken worden gedaan over:  

3.5 De partners, 
       samenspraak en afspraken 

We doen het samen  

De woonvisie staat niet op zichzelf. Om de 
opgave te realiseren is het noodzakelijk breed in 
te zetten op versterking van leefbaarheid, sociale 
samenhang, verbindingen en (sociaal) beheer 
van wijken. Deze relatie met andere beleidster-
reinen is het derde deel van de opgave.  

Aanpak en sturing verder uitgewerkt
In deze woonvisie zijn de grote lijnen uitgezet. Het 
gaat in deze visie om strategische uitspraken: dit 
zijn de doelstellingen van Drechtsteden, op deze 
wijze willen we in hoofdlijnen invulling geven aan 
die doelstellingen. Daadwerkelijke vormgeving en 
uitvoering van beleid vindt plaats op lokaal niveau. 
De regio speelt vooral een rol in afstemming en 
aansturing van de uitvoering. De regionale visie is het 
kader waarbinnen de gemeenten aan de slag gaan. 
De belangrijkste rol van de gemeenten en regio is 
daarbij de regievoering: regionale kaders uitwerken 
tot lokale kaders, de andere partijen faciliteren 
bij de uitvoering van het beleid en de vertaling in 
projecten en met aangescherpte programmering het 
bouwprogramma op gang brengen. Nu komt het er 
op aan lopende projecten snel uit te voeren, nieuwe 
projecten passend binnen de visie snel te starten en 
waar nodig de regionale visie nader uit te werken in 
lokale visies en ontwikkelingsplannen.  
De mogelijkheden voor de lokale overheid om te 
sturen in de uitvoering zijn weliswaar beperkt, 
toch zijn er voldoende mogelijkheden om samen 
met de partners aan het werk te gaan.  Bij de 
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• uitwerking van het streven naar meer 
woonmilieudifferentiatie – gegeven de uitspraken 
op hoofdlijnen in deze regionale visie en 
uitgewerkt in een aanpak  (behouden, versterken, 
transformeren en ontwikkelen) 

• uitwerking van de aanpak van wonen, zorg en 
welzijn – gericht op aanwezigheid van zorg en 
welzijn in de wijk, en gericht op een gevarieerd 
en passend aanbod voor huishoudens met een 
zorgvraag 

• uitwerking van de vraag naar meer particulier 
opdrachtgeverschap (vrije kavels), meer 
consumentgericht bouwen (met een breed 
keuzepakket) en zeggenschap van bewoners over 
hun woonomgeving  

Deze handelingskaders zijn vanzelfsprekend lokaal 
beleid. De Drechtsteden zijn voor hun woonbehoeften 
echter onderling van elkaar afhankelijk. Het lokale 
beleid moet daarom passen binnen de afgesproken 
regionale kaders. Daartoe worden de lokale plannen 
ook op regionaal niveau besproken en uitgewisseld, 
gericht op waarborging van de samenhang en gericht 
op deling van kennis en uitwisseling van oplossingen 
en ervaringen.  
De regio zet samen met de gemeenten in op gerichte 
gebiedsmarketing, waarbij vooral de bestaande 
kwaliteiten van het gebied belicht worden. In het 
verlengde daarvan spant de regio zich in om langs de 
weg van manifestaties, woondagen en publicaties de 
bewoners van de Drechtsteden en belangstellenden 
van elders te informeren over de nieuwe kansen en 
woonmogelijkheden binnen de regio.  

Afspraken met het rijk en de provincie 
De voorbereidende discussies voor actualisering 
van de woonvisie stond tevens ten dienste van 
de voorbereiding van de in 2009 op te stellen 
Verstedelijkingsafspraken. Anders dan vorige versies 
is in deze verstedelijkingsafspraken een aanpak 
opgenomen waarbij de opgave voor de verschillende 
beleidsterreinen in samenhang wordt vertaald in 
integrale projecten. Met de vertaling in woonmilieus 
en een nadruk op binnenstedelijk bouwen wordt 
hieraan vanuit wonen een belangrijke bijdrage 
geleverd. De provincie Zuid-Holland is een belangrijke 
partij bij afstemming in Zuidvleugelverband. Het 
programma van de Drechtsteden is onderdeel van 
het bredere verstedelijkingsprogramma voor de 
Zuidvleugel en is mede gericht op een betere balans 
in het woningaanbod in de provincie Zuid-Holland.   

Woonconsumenten 
Woonconsumenten staan centraal in het regionale 
woonbeleid. Door individuele en georganiseerde 
inspraak zijn bewoners zeer waardevol bij het 
maken en uitvoeren van plannen. Waar nodig 
organiseert de regio de mogelijkheden daartoe. 
Bespreking van plannen voor wonen is vooral 
een lokale aangelegenheid. Bij de uitvoering van 
plannen voeren de regiogemeenten overleg met de 
lokale woonconsumenten(-organisaties). Met het 
organiseren van particulier opdrachtgeverschap 
en het aandringen op mogelijkheden voor 
consumentgericht bouwen in projecten van 
ontwikkelaars ontstaat meer ruimte voor 
consumenten om de eigen woonwensen te realiseren.  

Corporaties 
Zoals gemeenten een natuurlijke binding hebben 
met de regio zijn de ook corporaties geworteld in  en 
duurzaam verbonden met de Drechtsteden. Kerntaak 
van de corporaties is huisvesting van mensen met 
een zwakke positie op de woningmarkt. In de 
Drechtsteden hebben corporaties en gemeenten 
echter prestatieafspraken gemaakt, die verder gaan 
en waaruit betrokkenheid en een brede taakopvatting 
van de corporaties spreekt. Naast mensen met een 
laag inkomen zien wij ook een taak liggen voor 
ouderen die zelfstandig willen wonen, voor mensen 
in achterstandswijken die verbetering in hun 
leefomstandigheden willen, voor starters en voor 
verschillende bijzondere doelgroepen. De huidige 
PALT-overeenkomst loopt tot en met 2009. 
PALT staat voor het streven om gezamenlijk vorm 
te geven aan de omvangrijke opgave om de 
woningvoorraad aan te passen aan de behoefte van 
huidige en toekomstige bewoners. 
Met het ‘Bod aan de samenleving’ uit 2007 hebben 
de corporaties een belangrijke voorzet gegeven 
voor invulling van nieuwe afspraken. Met dit 
bod werd nog eens onderstreept dat corporaties 
en gemeenten op één lijn zitten in hun streven 
naar een hogere leef- en woonkwaliteit voor de 
Drechtsteden. Intentie is om niet alleen afspraken 
te maken over investeringen in de woningvoorraad 
(sloop/nieuwbouw, samenvoeging, verbetering), 
maar ook over de nodige investeringen in de 
woonomgeving en voorzieningenaanbod. Het thema 
‘schoon, heel en veilig’ speelt daarbij overal een rol, 
maar ook kwalitatieve thema’s als voorzieningen, 
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woningen voor ouderen, aandacht voor bijzondere 
doelgroepen, versterking woonmilieus door 
transformatie en herstructurering, én verbetering 
van de woonomgeving in wijken waar uit oogpunt 
van wonen eigenlijk niet zoveel hoeft te gebeuren. 
De inzet van partijen komt aan de orde, zodat 
duidelijkheid ontstaat over de rolvervulling (wie 
doet wat?), samenwerking (hoe stemmen we af?) 
en kosten (wie betaalt wat?). Daarnaast worden 
de mogelijkheden onderzocht om in plaats van 
afspraken over de omvang van de voorraad tot 
afspraken over toewijzing aan de doelgroep te komen. 
Hiermee erkennen we de brede rol die de corporaties 
hebben en die zich niet alleen beperkt tot het 
voorzien in huisvesting voor de hierboven genoemde 
doelgroepen. De corporaties nemen een steeds 
groter wordend aandeel in hiermee samenhangende 
programma’s en voorzieningen. De corporaties 
hebben een belangrijke taak om te voorzien in 
zowel sociale huur- als sociale koopwoningen. In de 
hogere segmenten kunnen zij, binnen de door het rijk 
aangegeven kaders, een belangrijke bijdrage leveren 
in woningbouwontwikkeling. In samenhang met hun 
inspanningen voor het wonen in zowel bestaande als 
nieuwe wijken zien we een mogelijke rol weggelegd 
voor de corporaties voor het ontwikkelen van het 
benodigde maatschappelijk vastgoed, hoewel 
ook andere partijen deze rol kunnen vervullen. 
Ook erkennen we, dat de corporaties binnen de 
rijkskaders een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan 
de ontwikkeling van complexe stedelijke projecten. 
Afhankelijk van de situatie binnen een project, zal 
telkens afzonderlijk bepaald te moeten worden of, en 

zo ja, hoe de corporaties betrokken worden.  
De PALT-overeenkomst is geen statische afspraak. 
Een van de belangrijkste afspraken is om regelmatig 
bestuurlijk bij elkaar te komen om te toetsen of de 
uitwerking op koers ligt en om zonodig de koers bij 
te stellen. In de nieuwe PALT-overeenkomst willen 
de gemeenten onder andere afspraken maken 
over keuzevrijheid tussen koop en huur, de rol van 
de corporaties in de particuliere woningvoorraad, 
investeringen in maatschappelijk vastgoed energie & 
duurzaamheid, huisvesting buitenlandse werknemers, 
overdracht woonwagenstandplaatsen en kwaliteit 
(zowel bouwtechnisch, als woonkwaliteit). In de 
Drechtsteden hebben in een aantal gemeenten 
ook landelijk werkzame corporaties bezit. Binnen 
de kaders van deze woonvisie zal bezien worden 
in hoeverre ook met hen over een aantal terreinen 
prestatieafspraken zullen worden gemaakt.

Marktpartijen 
Afspraken met marktpartijen over grondverkoop, 
procedures en projectovereenkomsten over de 
wederzijdse inzet worden allereerst op lokaal niveau 
gemaakt. Meestal zijn ontwikkelaars van projecten 
ook betrokken bij uitvoering van de specifieke 
projecten. Sommige projecten hebben echter door 
hun omvang gevolgen voor de ontwikkeling van de 
woningmarkt in de regio. Sommige ontwikkelaars 
zijn betrokken bij verschillende projecten in meerdere 
gemeenten. Dat maakt het ook voor de marktpartijen 
belangrijk niet alleen op projectniveau maar ook 
op regionaal niveau betrokken te zijn bij optimale 
afstemming van de verschillende activiteiten. 

Steeds meer zijn ontwikkelaars daarnaast betrokken 
bij gebiedsontwikkeling op een hoger schaalniveau. 
Gezien de grote opgaven waarvoor de regio staat is 
een interessante optie te bekijken hoe en onder welke 
voorwaarden ontwikkelaars meer dan voorheen 
geïnteresseerd kunnen worden om risicodragend 
te investeren op deze schaal. Regelmatig wordt op 
regioniveau ook met marktpartijen gesproken over 
regionale ontwikkeling, zo is ook deze woonvisie 
onderwerp van overleg geweest. Om de aan de orde 
gestelde noties beter uit te werken willen we met een 
beperkt aantal partijen overleggen over een betere 
afstemming van de wederzijdse inzet.  

Zorginstellingen 
Een belangrijk deel van het programma richt zich op 
ouderen en op mensen die een specifieke vorm van 
extra begeleiding of zorg nodig hebben. Huisvesting 
gaat in die gevallen samen met de mogelijkheid om 
de betreffende begeleiding en zorg te bieden. 
Het opstellen van een programma en ontwikkeling 
van de plannen moet dan ook in nauw overleg met de 
betrokken zorginstellingen gebeuren. Hierbij spelen 
ook de corporaties een directe rol. Het afgesloten 
Convenant Gespreide huisvesting en zorg voor 
bijzondere groepen om gezamenlijk te voorzien in 
specifieke vormen van huisvesting is hiervan een goed 
voorbeeld. 
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Uitvoering:
• afspraken maken met de gemeenten over het 

programma en de gewenste kwaliteiten. De 
gemeenten vertalen de woonvisie naar lokaal 
beleid, met uitspraken over het streven naar 
meer woonmilieudifferentiatie, uitwerking 
van de aanpak wonen, zorg en welzijn, uit-
werking van particulier opdrachtgeverschap, 
consumentgericht bouwen en zeggenschap 
over de woonomgeving. 

• bespreken en uitwisselen van de lokale plan-
nen met de Drechtsteden  

• verstedelijkingsafspraken maken met Rijk en 
Provincie over verstedelijkingsprogramma, 
gericht op meer binnenstedelijk bouwen en 
woonmilieudifferentiatie en op de financiële, 
beleidsmatige en juridische voorwaarden om 
het beleid tot stand te brengen. 

• afspraken maken met corporaties in een 
nieuwe PALT-overeenkomst 

• afspraken vastleggen in lokale projectover-
eenkomsten  

• onderzoeken onder welke voorwaarden 
marktpartijen geïnteresseerd kunnen worden 
om risicodragend te investeren voor gebieds-
ontwikkeling

• overleg met de zorginstellingen over pro-
gramma voor specifieke vormen van huisves-
ting met zorg en begeleiding.

• Bezien wordt of op welke wijze de landelijk 
werkzame corporaties, welke ook werkzaam 
zijn in de Drechtsteden, bij de tot standko-
ming van de woonvisie betrokken worden en 
op welke wijze hierover prestatieafspraken 
zullen worden gemaakt.

3.6 Monitoring en bijstelling beleid

In de voorgaande paragrafen is het nodige gezegd 
over de uitvoering: welke zaken gaan we doen en hoe 
gaan we daarop sturen. Daarbij kon een aantal zaken 
nog onvoldoende worden benoemd. Ook op andere 
onderdelen is niet alles voldoende uitgekristalliseerd, 
zodat aanscherping of bijstelling nodig zal zijn. 10 jaar 
is een lange periode. In die periode kan er van alles ver-
anderen. Behalve sturen op de uitvoering is het daarom 
ook nodig om regelmatig te bezien of bijsturing van 
het beleid nodig is. Om hiertoe voorstellen te doen is 
monitoring nodig. Jaarlijks gaan we daartoe de voort-
gang monitoren. Regelmatig gaan we ook de bedoelde 
effecten van het beleid monitoren, bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van de voorraad naar woningcategorieën 
en prijsklassen en anderzijds de ontwikkelingen in de 
verschillende doelgroepen. Op grond van deze moni-
toren en onderzoeken wordt in samenspraak met de 
partners bezien of bijstelling van het beleid nodig is.
Elk jaar worden de vorderingen van het programma 
op een rij gezet, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
Daarnaast wordt in de Woonmonitor jaarlijks een 
aantal statistische gegevens op een rij gezet, zoals de 
gevolgen voor de totale woningvoorraad en de ontwik-
kelingen in de bevolking, naar leeftijd, inkomen en 
gezinssamenstelling. Tweejaarlijks wordt een verhuis-
onderzoek gehouden, om te kunnen toetsen hoe de 
woonwensen ook omgezet worden in daadwerkelijke 
verhuizingen. Ook is dit van belang om te bezien hoe 
snel de woonwensen worden gerealiseerd.
Om de vier á vijf jaar is een onderzoek naar de 
woonwensen nodig, teneinde te peilen hoe deze 
wensen zich kwalitatief ontwikkelen. Waar mogelijk 
worden ook relevante monitoren van buiten de regio 
in ogenschouw genomen, zoals de resultaten van het 
landelijke Woningbehoefteonderzoek (WoON), de Leef-

barometer van VROM en de monitor van de provincie 
Zuid-Holland. Jaarlijks wordt in een rapportage over 
het wonen, thans het Jaarplan Wonen, aan de hand 
van de beschikbare gegevens bezien of het programma 
nog voldoet om het gewenste beleid te realiseren. Ook 
wordt bezien of de situatie dusdanig is veranderd, dat 
ook het beleid bijgesteld moet worden. In de rapporta-
ge worden hiertoe voorstellen gedaan Deze rapportage 
wordt bestuurlijk besproken in het portefeuillehou-
dersoverleg Wonen en Stedelijke Vernieuwing en, voor 
zover ter zake, met de provincie, het PALT-overleg en 
andere relevante partners. In de voorgaande uitwer-
kingen van de uitvoering komen een aantal zaken naar 
voren die nader onderzocht of uitgewerkt moeten 
worden. Het betreft:

• Definities sociale sector
• Definities doelgroep van beleid
• Effecten van de economische crisis op tempo en 

programma na de crisis
• Behoefte aan MIVA-woningen
• Ontwikkelen van een strategie voor de uitvoering 

van het programma, m.n. met oog op het aanbod 
aan locaties voor appartementen ten opzichte van 
het beoogde programma.

• Operationaliseren van het particulier opdrachtge-
verschap.

• Bestaande woningvoorraad

Voor deze onderwerpen zullen voorstellen worden 
geformuleerd, waar ter zake, in PALT-verband in overleg 
met de corporaties. De uitkomsten hiervan worden 
opgenomen in de tussenrapportages in het Jaarplan 
Wonen en Stedelijke Vernieuwing, en deels ook in de 
PALT-overeenkomst.
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Profiel Drechtsteden anno 2009

De zes Drechtstedengemeenten vormen een 
karakteristiek gebied in de delta van de grote 
rivieren. Een historische stad, omringd door 
karakteristieke kernen en unieke landschappen. 
Veel aan de rivier gebonden activiteiten, van 
scheepvaart en scheepswerven tot handel, weg- 
en waterbouw en baggeractiviteiten.

De zes gemeenten die de regio Drechtsteden vormen 
zijn Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De gemeenten 
groeien naar elkaar toe en krijgen steeds meer 
gezamenlijke belangen, veel economische activiteiten 
zijn met elkaar verweven. De wegen over land en 
water zorgen voor een goede  bereikbaarheid van het 
gebied, maar vragen ook om gezamenlijke aanpak 
van milieubelasting. De omringende karakteristieke 
maar beschermde landschappen beperken de 
uitbreidingsmogelijkheden maar bieden vooral 
kansen. Ook daarin hebben de gemeenten elkaar 
nodig. Verschillen in inwonertallen, karakter, cultuur en 
dergelijke vragen daarbij om beleid-op-maat.

1. Ligging en oriëntatie  

Drechtsteden aan de rivier 
De Drechtstedengemeenten zijn alle zes verbonden 
met het water; een ligging die in de geschiedenis 
bepalend was voor ontwikkeling van de regio. In 

het historische Dordrecht was en is het water met 
een herkenbare stedelijke haven en presentatie 
aanwezig. Op nagenoeg alle andere plekken speelde 
de voornaamste bedrijvigheid zich af op en om het 
water, met de woongebieden op enige afstand achter 
de dijken. De afgelopen jaren wordt op verschillende 
plaatsen de zware bedrijvigheid teruggebracht om 
ruimte te bieden aan ontwikkeling van bijzondere 
woonconcepten.  

Drechtsteden in het groen 
De Drechtsteden zijn grotendeels een compact 
stedelijk gebied zonder stedelijke rafelrand. Rond 
alle gemeenten liggen bijzonder waardevolle groene 
gebieden: het deltalandschap van de grote rivieren 
en de Biesbosch, de polderlandschappen van de 
Alblasserwaard en de Hoekse Waard. De groene 
gebieden hebben op zichzelf staande ecologische en 
recreatieve waarden die bijna overal binnen handbereik 
zijn en daarmee een bijzondere sfeer geven aan het 
Drechtstedengebied.  

Kruispunt van verbindingen 
De ligging op het kruispunt van rivieren leidt van 
oudsher tot veel bedrijvigheid. Als oudste stad van 
Holland was Dordrecht al vroeg een belangrijke 
handelsplaats waar - door het stapelrecht - alle waar 
van en naar het achterland overgeladen diende te 
worden. De ligging leidde naast handel tot vele andere 

watergebonden activiteiten, zoals scheepsbouw en de 
baggerindustrie.
De ligging aan de transportassen zorgt ervoor dat 
het Drechtstedengebied goed bereikbaar is. Dit 
geeft kansen voor nieuwe economische activiteiten 
en kansen op het gebied van wonen. Keerzijde 
van het intensieve gebruik van de infrastructuur is 
milieuhinder. De snelweg A16 en de spoorverbinding 
van Rotterdam naar het zuiden lopen dwars door 
het dicht bebouwde gebied van Zwijndrecht en 
Dordrecht. A15, A16, N3 en het spoor zorgen voor 
de nodige geluidsoverlast. Vooral de A16 zorgt 
voor een verslechtering van de luchtkwaliteit van 
het omliggende gebied. Vervoer van gevaarlijke 
stoffen over spoor, A15 en N3 zorgt voor een ernstige 
verhoging van veiligheidsrisico voor de nabijgelegen 
woonbuurten.  Waar al deze verbindingen zorgen voor 
een goede bereikbaarheid vanuit andere regio’s, in het 
gebied zelf belemmeren ze de verbinding tussen aan 
weerszijde gelegen stadsdelen. Daarbij ontbreekt een 
regionaal wegennet voor de onderlinge verbinding van 
de regiogemeenten grotendeels.

De Drechtsteden als poort van de Hollandse Delta 
De Drechtsteden liggen aan de grens van 
de Zuidvleugel van de Randstad. Voor 
ontwikkelingskansen kan de regio zich op drie 
windrichtingen richten: de regio is de poort naar de 
Randstad, heeft goede verbindingen in de richting 

Bijlage 1
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van Noord-Brabant en Antwerpen en naar Duitsland. 
In deze positie ligt de kracht en potentie van de regio 
als werk- en als woonlocatie. Op de kruispunten van 
de vervoersassen over weg, spoor en water liggen 
optimale kansen voor ontwikkeling van allerlei vormen 
van bedrijvigheid. De Drechtsteden kiezen ervoor een 
schakel in de belangrijkste verbindingen tussen de 
Randstad en Brabantstad te zijn. In samenwerking 
met de Stadsregio Rotterdam is het concept van 
de Deltapoort uitgewerkt om daarmee een forse 
verbeteringsslag te maken bij inrichting van het gebied 
tussen Rotterdam en Dordrecht.

2. Sociaal economisch profiel  

De regio Drechtsteden is van oudsher een 
industriegebied met activiteiten in de (ten dele) 
internationaal concurrerende metalelectro en 
maritieme clusters (scheepsbouw en binnenvaart).  
Het baggercluster en de toeleveringsindustrie voor 
de offshore in de regio zijn spelers in de wereldtop. 
Verschillende Drechtstedelijke bedrijven hebben 
een kwalitatief en kwantitatief zeer sterke positie 
op de wereldmarkt. Met vestiging van Ecoshape, het 
topinstituut waterbouw en ecologie en innovatieve 
projecten als ‘urban floodmanagement’ kan de regio 
zich verder profileren op dit vlak.  
De werkgelegenheid in de sectoren industrie, bouw en 
handel is relatief hoog - resp. ca 15, 8 en 21%, (Staat van 
de Drechtsteden 2008). Zakelijke dienstverlening is in 
de Drechtsteden nog duidelijk ondervertegenwoordigd. 
Wel is er sprake van een verschuiving naar meer 
zakelijke en ‘overige dienstverlening’. Binnen de overige 

dienstverlening is binnen de sectoren onderwijs en 
zorg de afgelopen jaren de werkgelegenheid duidelijk 
toegenomen.   
De goede bereikbaarheid van de regio, in en buiten 
de spits in combinatie met de ligging op een 
bundeling van water- en spoorwegen is een positieve 
vestigingsfactor van formaat. Daarmee acquireert 
de regio dan ook actief op nieuwe arbeidsintensieve 
sectoren als zorg, slimme logistiek en dienstverlening.  
De regio heeft een sterk aanbod aan hoogwaardige (V)
MBO opleidingen. Het aanbod HBO is echter beperkt 
en universitair onderwijs bevindt zich buiten de 
regio. Steeds minder jongeren kiezen voor  technisch 
onderwijs, terwijl de in de regio aanwezige clusters 
juist steeds meer vragen om (technische) hbo’ers 
en wo’ers. Sterk inzetten op kennisinfrastructuur is 
noodzakelijk om deze kloof te verkleinen en de regio 
op langere termijn concurrerend te houden. Deze 
noodzaak wordt ook door het regionale bedrijfsleven 
benadrukt.

3. Identiteit gemeenten  

De Drechtsteden werken intensief samen, zonder de 
eigen identiteit te verliezen. Eén van de sterke punten 
van de regio is dan ook de mate van diversiteit in 
karakters van de verschillende gemeenten. Dordrecht 
met zijn historische binnenstad en stedelijke 
woonmilieus, Alblasserdam met de oude kern in 
het centrum en waardevolle bebouwing aan de dijk, 
Papendrecht met moderne groene uitbreidingswijken, 
Zwijndrecht met een combinatie van stad en dorp 
(Heerjansdam) en Sliedrecht met zijn historische 

dijkstructuur. Die verschillende identiteiten houden het 
aantrekkelijke kleinschalige karakter van de regio in 
stand en maken– door de samenwerking – een volledig 
en hoogstaand aanbod van voorzieningen mogelijk.

Dordrecht
Als centrumgemeente van de Drechtsteden neemt 
Dordrecht met 118.000 inwoners een bijzondere positie 
in. Iets minder dan de helft van het aantal woningen in 
de regio is in Dordrecht te vinden. Bovendien herbergt 
de stad het grootste deel van de regionale voorraad 
aan goedkope woningen. Een groot deel daarvan 
staat in Dordt West, een Vogelaarwijk met een forse 
herstructureringsopgave op sociaal en fysiek gebied.  
Dordrecht is de oudste stad van Holland en heeft een 
historisch centrum met ruim duizend monumenten. 
Het centrum van de stad fungeert als centrumgebied 
voor de hele regio. De laatste jaren richt de gemeente 
zich vooral op versterking van het centrum door 
verbetering van het winkelpotentieel en benutting 
van de historische kwaliteiten van de binnenstad voor 
toeristische en culturele activiteiten.  
Het stedelijk gebied van Dordrecht wordt doorsneden 
door het spoor en (in mindere mate) de A-16; dit heeft 
negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Vooral de 
externe veiligheid in de spoorzone is een probleem.  
Dordrecht beschikt over de meest landinwaarts 
gelegen zeehaven van Nederland en maakt daarmee 
deel uit van het Rotterdamse havenindustriële 
complex. Kustvaarders kunnen tot 50 km doorvaren 
in het binnenland en besparen daarmee veel 
transportkilometers over overbelaste wegen. 
Bovendien is Dordrecht één van de weinige plaatsen 
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waar nog ‘natte bedrijventerreinen’ beschikbaar 
zijn.  De stad grenst aan de zuidoostkant direct 
aan Nationaal Park de Biesbosch, een uniek 
zoetwatergetijdengebied in Europa. Dit is een 
bijzondere vestigingskwaliteit die verder kan worden 
benut.

Zwijndrecht 
Zwijndrecht kenmerkt zich door de combinatie van 
stad en dorp. Met een inwoneraantal van ruim 44.000 
is het een middelgrote stad, maar na samenvoeging 
met Heerjansdam in 2003 ligt in de gemeente ook 
een waardevolle karakteristieke dorpskern in groen 
buitengebied.  Opvallend binnen de gemeente is 
doorsnijding van het stedelijke gebied door het 
spoor en de A-16, die een duidelijke barrière vormen.  
Zwijndrecht heeft nauwelijks een historisch centrum. 
Door de dijkverzwaring is historische dijkbebouwing 
verdwenen. 
Het huidige centrumgebied kent nog wat vooroorlogse 
woningbouw. Sinds de jaren vijftig heeft de gemeente 
zich snel uitgebreid. De sfeer van de gemeente 
kenmerkt zich voornamelijk door deze, vaak groene, 
uitbreidingswijken en door het ontbreken van een 
echt centrum. Daarom heeft de gemeente een visie 
ontwikkeld op het stadscentrum. Hiertoe behoort 
onder meer  verdere ontwikkeling van de rivieroevers, 
waar een nieuw stedelijk woonmilieu wordt 
gerealiseerd.

Hendrik-Ido-Ambacht 
Hendrik-Ido-Ambacht heeft een kleine oude kern 
en verder een jonge woningvoorraad, voornamelijk 

eengezinswoningen. De gemeente is erg groen en kent, 
mede door de gunstige ligging aan A16 en A15 en door 
de nabijheid van stadsregio Rotterdam, instroom van 
mensen van buiten de regio. Door nieuwbouwlocatie 
De Volgerlanden is Hendrik-Ido-Ambacht een echte 
groeigemeente: de komende jaren groeit de gemeente 
van circa 25.000 naar ongeveer 30.000 inwoners.

Alblasserdam 
Alblasserdam is een dorp tussen rivier en polder, met 
een eigen karakter. Binnen de Drechtsteden is het 
met bijna 19.000 inwoners de kleinste gemeente. 
Van oorsprong is de gemeente een dijkdorp met 
een kleine historische kern en een langgerekte 
dijkbebouwing in de richting van Kinderdijk. In de jaren 
vijftig ontwikkelde de industrie zich (scheepswerven, 
kabelfabriek) en werden uitbreidingswijken gebouwd 
voor de arbeiders. In de loop der jaren zijn de agrarische 
polders verder ontwikkeld tot moderne woonwijken.  
Alblasserdam heeft een herstructureringsopgave: in 
de wijken centrum en Kinderdijk wordt gewerkt aan 
transformatie en verbetering van het verouderde 
woningbezit. De laatste jaren is door het wegtrekken 
van industrie aan de rivier ruimte ontstaan voor 
bijzondere woningen in het duurdere segment.

Papendrecht 
Papendrecht is als dijkdorp aan de rivier ontstaan. 
Vooral in de jaren zestig is de gemeente verder 
ontwikkeld. Op dit moment heeft Papendrecht rond 
de 32.000 inwoners. Dit aantal breidt langzaam 
maar gestaag uit, mede door aanleg van de wijk 
Oostpolder, één van de grote uitbreidingswijken 

in de regio. Na voltooiing van deze wijk zijn de 
uitbreidingsmogelijkheden door de begrenzing door 
de rivier en de A15 uitgeput. De snelle ontwikkeling 
heeft het karakter van het oorspronkelijke dijkdorp 
veranderd. Weilanden hebben plaatsgemaakt voor 
woonwijken met tal van voorzieningen. Papendrecht 
wordt gewaardeerd vanwege het dorpse karakter, 
het relatief hoge voorzieningenniveau, de ligging 
tussen de majestueuze Merwede en de natuur van de 
Alblasserwaard en de goede bereikbaarheid van sterke 
voorzieningencentra.   

Sliedrecht 
Sliedrecht is een middelgrote gemeente met bijna 
24.000 inwoners. De gemeente heeft een dorps 
karakter, deze uitstraling is goed te herkennen in het 
vele groen en de rustieke woonomgeving. Van oudsher 
is Sliedrecht een baggerdorp aan de oever van de 
Merwede. Door die achtergrond beschikt Sliedrecht 
over een havengebied. Daarnaast heeft de gemeente 
vier industriegebieden - Kerkerak, Stationspark, 
Nijverwaard, Noord-Oost Kwadrant - en verschillende 
winkelcentra. Sliedrecht vervult in zekere mate een 
centrumfunctie voor dorpen in de Alblasserwaard. 
De rivierdijk is mede bepalend voor het karakter van 
Sliedrecht. Aan de noordzijde is de gemeente over de 
gehele breedte langzaam uitgegroeid tot zijn huidige 
omvang. Sliedrecht ligt tussen de A 15 en de Merwede, 
in het westelijke deel grenst het aan Papendrecht en in 
het oosten aan Hardinxveld-Giessendam. Dit betekent 
dat (met uitzondering van de locatie Baanhoek-West) 
weinig ruimte overblijft voor verdere groei.
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1. Bewoners en huishoudens in 2008

In 2008 woorden 262.000 mensen in de Drechtsteden 
(Woonmonitor Drechtsteden 2008) in ruim 113.000 
huishoudens (Pearl 2008). Het profiel van de 
bevolking in de regio Drechtsteden is in grote lijnen 
een afspiegeling van het Nederlandse gemiddelde 
en in mindere mate vergelijkbaar met andere 
stadsgewesten van vergelijkbare omvang.  
Het aandeel alleenstaanden, hoger opgeleiden en 
allochtonen is met het oog op het stedelijke karakter 
van de Drechtsteden relatief laag ten opzichte 
van vergelijkbare regio’s. Het aandeel ouderen is 
vrijwel vergelijkbaar met de rest van Nederland. Het 
inkomensniveau in de Drechtsteden ligt traditioneel 
beneden het landelijke gemiddelde, maar de 
inkomensontwikkeling is de afgelopen jaren relatief 
gunstig geweest. Daardoor komt het gemiddelde 
huishoudinkomen met € 30.000 steeds dichter bij 
het landelijk gemiddelde van € 30.100.  Vooral in 
Dordrecht is sprake van een relatief groter aandeel 
lagere inkomens. Waar het hoge aandeel lagere 
inkomens in vergelijkbare grote steden verklaard 
kan worden door het grote aantal studenten is dat 
in Dordrecht niet het geval. Door het ontbreken van 
hoger onderwijs wonen er in de stad nauwelijks 
studenten.  

Bijlage 2
Bewoners en huishoudens

Groei huishoudens in de regio Drechtsteden

Drechtsteden 2008 2010 2015 2020 2025

totaal huishoudens 113.300 114.800 118.300 121.000 122.600

index 100% 101% 104% 107% 108%

groei 1.500 3.500 2.700 1.600
bron: Pearl 2008

Ontwikkeling van het aantal huishoudens in procenten per jaar

Drechtsteden 2008 2010 2015 2020 2025 2030

1+2 personen 't/m 24 jaar 4% 4% 5% 4% 4% 4%

1 pers 25-44 jaar 10% 10% 10% 10% 10% 9%

2 pers 25-44 jaar 6% 6% 5% 4% 4% 4%

gezinnen t/m 44 jaar 19% 18% 16% 15% 15% 16%

1 pers 45-64 jaar 9% 9% 9% 9% 10% 9%

2 pers 45-64 jaar 12% 12% 10% 10% 11% 10%

gezinnen 45-64 jaar 16% 16% 17% 17% 15% 13%

allen 65-74 jaar 12% 13% 15% 16% 15% 16%

allen 75 eo 12% 12% 13% 14% 16% 17%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%
bron : primos 2008 bewerking OCD
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Niet alleen het aantal huishoudens neemt tussen 
2010 en 2020 toe, ook de samenstelling van de 
huishoudens verandert.  Het aantal gezinnen met 
kinderen zal steeds verder afnemen, van 34% in 
2010 naar 32% in 2020. Domineren nu nog de jonge 
gezinnen tot 45 jaar, na 2015 domineren de oudere 
gezinshuishoudens. Zowel het aantal als het aandeel 
van gezinnen met kleine kinderen neemt sterk af. 
Het aantal en aandeel oudere gezinnen met oudere 
kinderen neemt in eerste instantie echter nog toe. Na 
2020 zal ook deze groep afnemen. Het aantal jongere 
éénpersoonshuishoudens (tot 45 jaar) groeit licht. 
Hun aandeel blijft ongeveer gelijk. We kunnen hieruit 
concluderen dat het aantal jonge starters ongeveer 
gelijk blijft. Het aantal tweepersoonshuishoudens in 
deze leeftijd neemt echter af. 

De oudere tweepersoonshuishoudens (45-65 jaar) 
nemen in aantal aanvankelijk tot 2015 wat af, 
stabiliseren zich in aantal tot 2020 en nemen dan 
weer toe.  Een bovengemiddelde groei vindt plaats 
in het aandeel oudere huishoudens. Het aandeel 65+ 
huishoudens ligt in 2010 op 25% van alle huishoudens 
en stijgt in de komende decennia stevig door tot 30% 
in 2020 en nog hoger daarna. Binnen deze groep is er 
tot 2015 een forse groei in de leeftijd van 65 tot 75 jaar. 
De groep ouder dan 75 jaar groeit gestaag, maar 
zal vooral na 2020 sterk toenemen. Kortom, de 
Drechtsteden vergrijzen de komende jaren flink.

Belangrijke factor in woonbeleid is de omvang van 
de doelgroep van het volkshuisvestingbeleid. Dit is 
de groep die niet zonder steun van de overheid in 

huisvesting kan voorzien. Deze doelgroep is in de 
Drechtsteden in de loop van de jaren in omvang sterk 
afgenomen tot 22% van de huishoudens in 2002 en 
daarna weer licht toegenomen tot 24%. Echter, ook 
in de inkomenscategorie boven de formele doelgroep 
zijn er huishoudens die op de vrije markt geen 
woning kunnen vinden en daarom zijn aangewezen 
op de sociale voorraad. De sociale voorraad dient 
groot genoeg te zijn om ook deze inwoners te kunnen 
bedienen. Deze groep van minder draagkrachtige 
huishoudens is in Alblasserdam, Dordrecht, Sliedrecht 
en Zwijndrecht iets groter dan in Papendrecht en 
Hendrik-Ido-Ambacht.  

Voor woonbeleid is niet de bevolkingssamenstelling 
bepalend, maar de huishoudenssamenstelling. 
Het zijn immers de huishoudens die wel of niet 
matchen met de woningvoorraad. In 2008 bedraagt 
het aandeel gezinnen met kinderen 35 % van alle 
huishoudens, waarvan ruim de helft bestaat uit 
jonge gezinnen met kleine kinderen (19 % van alle 
huishoudens). Het aandeel ouderen bedraagt 24 %.

2. Bewoners en huishoudens in 2020  

Prognoses over bevolkingsgroei in de Drechtsteden 
zijn uitgewerkt in de notitie Woningbehoefte 
en woonmilieus van de provincie Zuid-Holland. 
Ramingen op basis van bevolkingsprognoses van CBS 
tonen dat de bevolking licht groeit van ca. 262.000 
tot ca. 267.500 in 2020. In deze verwachting is een 
licht vertrekoverschot opgenomen, zodat de eigen 
autonome bevolkingsgroei iets hoger is.  Hiermee zal 

het aantal huishoudens groeien naar 114.800 in 2010 
en ca 121.000 in 2020. Het aantal huishoudens groeit 
harder dan de bevolking: vanwege het afnemende 
aantal kinderen en toenemende vergrijzing neemt 
het gemiddelde aantal personen per huishouden af. 
Er is dan sprake van gezinsverdunning.   

In de verschillende prognoses van de laatste jaren 
treden overigens grote verschillen op. Zo komt de 
Primosraming 2005 voor 2020 op ruim 123.000, 
Primos 2007 op nog maar 117.000 en Primos 2008 op 
118.000. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door 
de verwachting van de buitenlandse migratie, die in 
2007 door het CBS negatief werd ingeschat.  
Voor deze woonvisie wordt uitgegaan van de Pearl-
prognose, die het beste aansluit bij het uitgangspunt 
van een migratiesaldo van 0. De huishoudensgroei 
waarmee de Drechtsteden met deze als basis rekenen, 
is aangegeven in de hiernaast staande tabel.
Deze ontwikkelingen zien we ook terug in 
bovenstaande grafiek, waarin we bovendien de 
effecten op de verwachte inkomensontwikkeling zien: 
een forse afname van de laagste inkomensgroep en 
een forse toename van de hogere inkomensgroepen. 
Deze ontwikkeling hangt nauw samen met de 
demografische veranderingen en staat los van de 
economische ontwikkeling.

Door deze veranderende samenstelling in 
huishoudens verandert de vraag naar de soort 
woningen. De ontwikkeling van de bevolking leidt dus 
niet alleen tot toename van de woningvraag maar 
ook tot een verandering in de aard van de vraag.
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Bron: Woningmarktverkenning Zuid-Holland, ABFresearch

3. Doorkijk na 2020
  
Na 2020 zet de trend van afnemende groei en 
vergrijzing verder door. De verwachting is dat er tot 
2025 1.500 en daarna tot 2030 nog eens 500 à 1.000 
huishoudens bijkomen. In deze periode neemt vooral 
het aantal ouderen boven de 75 jaar toe, en daarmee 
de vraag naar welzijn- en zorgvoorzieningen.
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De Drechtsteden hebben als regio een relatief 
stedelijk karakter. Dit wordt onder meer bepaald 
door relatief hoge dichtheid van woningen, 
goede bereikbaarheid, een hoog voorzieningen-
niveau en tegelijkertijd een relatief klein aanbod 
van groenvoorzieningen.  

De Drechtsteden hebben in 2008 bijna 113 duizend 
woningen, waarvan bijna de helft in Dordrecht. 
Kwantitatief is er nauwelijks sprake van woningtekort. 
De woningvoorraad in de Drechtsteden bestaat voor 
een relatief groot deel uit goedkope woningen: 42% 
behoort tot de sociale voorraad (landelijk 25%), 83% 
is goedkoper dan e250.000,- (landelijk 70%). Iets 
meer dan een derde van de woningvoorraad (35 %) 
bestaat uit meergezinswoningen, een aanzienlijk 
kleiner aandeel dan in de overige stadsgewesten in 
de Randstad (51 %), maar wel een hoger percentage 
dan in heel Nederland (32%). In Dordrecht is dit 
aandeel relatief hoog (42%) en in Hendrik-Ido-
Ambacht juist zeer klein (19%). Ruim de helft van de 
meergezinswoningen is per lift bereikbaar.

De regio Drechtsteden heeft een kwaliteitsprobleem: 
samenstelling van de woningvoorraad en de 
kwaliteit van de woningen voldoen niet meer aan 
de kwaliteitsvraag van consumenten. Spanning op 
de woningmarkt is in de Drechtsteden dan ook niet 
zozeer kwantitatief, maar vooral kwalitatief van aard. 

ook de druk op de vraag in de woonruimteverdeling 
en het verhuisonderzoek. Binnen de Drechtsteden 
kunnen de meeste woningzoekenden binnen een 
redelijke termijn - enkele maanden - een passende 
woning vinden. Wel neemt de vraag en daarmee 
de wachttijd met de huidige recessie toe. Uit het 
migratieonderzoek blijkt, dat netto sprake is van 
instroom van lage inkomens. 
Dit in ogenschouw nemend, achten wij voor 
een formele doelgroep van ca. 24% een sociale 
huurvoorraad van ongeveer 36% noodzakelijk. In 
het huidige woningbouwprogramma is die opgave 
vertaald in afspraken om de sociale voorraad terug 
te brengen tot een omvang die deze 30% benaderd. 
Dit cijfer is wel afhankelijk van de toekomstige 
ontwikkeling van de omvang van deze groepen. 
De overige huurwoningen (7%) zijn wat duurder, 
maar zitten vooral in het middensegment. Echte 
hoogwaardige, wat duurdere huurwoningen – 
met name in centra en aan stadsranden (water, 
groen) een voor de hand liggend product – zijn in 
de Drechtsteden schaars. Ouderen geven vaak aan 
te willen huren, ook in het middensegment. Bij 
de gegeven huurprijzen blijkt het echter moeilijk 
kostendekkend huurwoningen in deze sector te 
realiseren.  

De conclusie luidt dan ook dat er momenteel 
kwantitatief meer dan voldoende aanbod is 

Waar het gemiddelde inkomen dat van Nederland 
benadert, blijft de gemiddelde grootte en kwaliteit 
van de woningen achter bij het gemiddelde van 
Nederland.

Huurwoningen 
Als grens voor de sociale huur wordt de tweede 
aftoppingsgrens in de Wet op de huurtoeslag 
gehanteerd, in 2008 tot een maandhuur van €526,89.  
Het aandeel huurwoningen (45 %) is lager dan in 
andere stedelijke gebieden in de Randstad (51 %). De 
gemeenten verschillen ten opzichte van elkaar in 
het aandeel van de sociale voorraad. Voor de gehele 
regio is het aandeel sociale huur 38%. In Dordrecht 
is het hoger: 45% In Hendrik-Ido-Ambacht (27%) en 
Papendrecht (26%) is het aanzienlijk lager. Met dit 
aandeel sociale huurwoningen wordt ruimschoots in 
de behoefte van de doelgroep (24%) voorzien. 
De conclusie is gerechtvaardigd, dat het aanbod aan 
sociale huurwoningen momenteel nog te groot is. 
Daarnaast worden de woningen in de sociale huur 
deels bewoond door de groep met een net wat hoger 
inkomen, die in de vrije markt geen geschikte woning 
kan vinden. Anderzijds woont een deel van de lage 
inkomens in een koopwoning, bijvoorbeeld starters 
die een goedkope koopwoning hebben gekocht, 
of ouderen met een laag inkomen, maar die in het 
verleden een koopwoning betrokken. Als indicatie 
of er voldoende sociale huurwoningen zijn, geldt 

Bijlage 3  
De woningvoorraad in 2008



80

van sociale huurwoningen. Ook vanwege de 
inkomensontwikkeling kan het aantal verkleind 
worden. Kwalitatief gezien is er een discrepantie 
tussen vraag en aanbod. Ook de spreiding over 
verschillende woonmilieus laat te wensen over: 
de woningen zijn vaak te klein en/of technisch 
verouderd, onvoldoende geschikt voor ouderen en te 
geconcentreerd gelegen zonder menging met ander 
aanbod.

Koopwoningen
Het aandeel koopwoningen is in de Drechtsteden 
55%. Voor de onderverdeling van de koopwoningen 
in de verschillende prijscategorieën hanteren we de 
volgende indeling:

Prijscategorieën per 1-1-2009: 
€ 0 - 174.000 sociaal 
€ 174.000 - 250.000 betaalbaar
€ 250.000 - 350.000 middelduur 
€ 350.000 - 450.000 duur 
€ 450.000 - 750.000  topsegment 
€ 750.000 en meer  Exclusief aanbod

Ongeveer 70% van de woningen wordt in het 
goedkope en betaalbare segment aangeboden (tot 
€250.000). De overige 30% in het middeldure en dure 
segment boven de €250.000,-. Door de algemene 
welvaartstijging is de vraag naar deze woningen 
juist aanzienlijk groter dan het aanbod. De spanning 
in de woningmarkt betreft dus in het bijzonder de 
bovenkant van de markt. Juist op dat punt scoren de 
Drechtsteden heel matig.
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Woningvoorraad in Drechtsteden in 2008

Gemeente aantal woningen WOZ-waarde

  per 01-01-2008 sociaal betaalbaar middelduur duur extra duur topsegment

<€164.000  €164./€250 €250./€350 €350./€450 €450./€750 >€750.000

Alblasserdam 7.700 35% 48% 10% 4% 3% 0%

Dordrecht 52.700 52% 33% 10% 3% 2% 0%

Hendrik-Ido-Ambacht 9.700 18% 53% 17% 7% 4% 1%

Papendrecht 13.300 25% 53% 13% 6% 3% 0%

Sliedrecht 9.800 37% 47% 9% 5% 2% 0%

Zwijndrecht 19.600 40% 46% 8% 5% 2% 0%

Drechtsteden 112.700 42% 41% 11% 4% 2% 0%

Nederland 25% 45% 30% incl. incl incl
Bron: Woonmonitor Drechtsteden 2008

Aandeel koopwoningen per prijscategorie

Gemeente aantal koopwoningen WOZ-waarde koopwoningen

per 01-01-2008 sociaal betaalbaar middelduur duur extra duur topsegment

<€164.000  €164./€250 €250./€350 €350./€450 €450./€750 >€750.000

Alblasserdam 4.100 13% 59% 17% 6% 5% 0%

Dordrecht 27.600 27% 46% 17% 5% 3% 0%

Hendrik-Ido-Ambacht 6.300 4% 57% 22% 9% 7% 1%

Papendrecht 7.900 9% 59% 20% 8% 5% 0%

Sliedrecht 4.900 9% 63% 17% 8% 4% 0%

Zwijndrecht 10.300 16% 57% 14% 8% 3% 1%

Drechtsteden 61.200 18% 53% 18% 7% 4% 0%
Bron: Woonmonitor Drechtsteden 2008
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Bijlage 4  
De gewenste woningvoorraad in de toekomst

Laag inkomen: 138

Midden inkomen: 165

Midhoog inkomen: -49

Hoog inkomen: -155

Laag inkomen: 206/-206

Midden inkomen: 138/-138

Midhoog inkomen: -49/+49

Hoog inkomen: -190/+190

Laag inkomen: +47

Midden inkomen: +122

Midhoog inkomen: -18

Hoog inkomen: -56

D
or

d
re

ch
t

Re
gi

o

Saldo verhuizende huishoudens van vestigers en vertrekkers per inkomensgroepGeen kwantitatief, wel kwalitatief 
tekort

Naast de in bijlage 2 geschetste bevolkings-ont-
wikkeling kijken we voor ontwikkeling van een 
programma ook naar de woonwensen van onze 
huidige bewoners, en wel aan de hand van de  
opgegeven woonwensen en met een analyse van 
het daadwerkelijke verhuisgedrag.

1. Verhuisstromen

Een belangrijke indicator van de woonwensen 
komt uit de verhuisbewegingen. In 2007 kwam het 
Verhuisonderzoek Drechtsteden over de jaren 2005 
en 2006 beschikbaar. Daaruit bleek onder meer 
dat in de regio jaarlijks ongeveer 8.000 woningen 
vrijkomen, dat is 7% van de woningvoorraad. 
Het aandeel verhuizingen vanuit huur- en koop 
eengezinswoningen is gemiddeld het laagst. In 
etagewoningen in de koopsector is de mutatiegraad 
juist hoog. In deze categorie wordt meer verhuisd. 
Bovendien werden ten opzichte van het bestaande 
aantal appartementen vrij veel koopappartementen 
bijgebouwd, met nieuwe verhuizingen tot gevolg. 
In Dordrecht ligt de mutatiegraad hoger dan in de 
andere regiogemeenten. 
Voor de netto instroom is het bouwprogramma 
een bepalende factor. Bij een achterblijvend 

programma is er sprake van netto uitstroom. De 
afgelopen jaren is regelmatig sprake geweest van 
een achterblijvend programma, met een afname 
van het aantal inwoners tot gevolg. In 2005 en 2006 
nam het aantal huishoudens met 550 toe, waarmee 
de bevolkingsomvang ongeveer gelijk bleef. Het 
negatieve migratiesaldo uit 2004 van -120 boog in 
2005 en 2006 om naar een licht positief saldo van ca. 
+110.  

De verdeling naar inkomen geeft een behoorlijke 
onbalans te zien. Er is een forse instroom van lage en 
middeninkomens naar de regio, zowel naar Dordrecht 
als de rest van de regio. Binnen de regio is er sprake 
van een netto stroom van de overige gemeenten naar 

Dordrecht. Voor de middenhoge en hoge inkomens 
lopen de stromen net andersom: deze groepen 
vertrekken uit Dordrecht, zowel naar de regio als naar 
elders. Ook vanuit de overige regiogemeenten is er 
sprake van een netto uitstroom.

Per gemeente binnen de overige Drechtsteden zijn 
er verschillen. Mat name in Hendrik-Ido-Ambacht 
en Papendrecht is sprake van netto instroom van de 
middelhoge en hoge inkomensgroepen.
Bij de redenen van verhuizing binnen de gemeente is 
de woninggrootte een belangrijke factor. Opvallend 
is het grote aantal vertrekkers dat de regio vanwege 
de woonomgeving verlaat. De woninggrootte is voor 
zowel vestigers als vertrekkers in ongeveer gelijke 
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mate een reden om te verhuizen. Voor de vestigers, 
relatief meer lagere inkomens, is de omvangrijke 
goedkope voorraad interessant. Voor de vertrekkers 
is het ontbreken van passende grotere woningen 
een verhuisreden. Het onderzoek laat zien dat 
de regio met een relatief goedkoop aanbod van 
middelmatige kwaliteit interessant is voor de lagere 
inkomensgroepen. De hogere inkomensgroepen 
vinden hier juist niet de kwaliteit die zij zoeken, 
waarbij vooral de omgevingskwaliteit een belangrijke 
achterblijvende factor is.

Gewenste woningtypen Drechtsteden

Woningtype Huidig Gewenst Verschil

Bovenwoning/Benedenwoning 6.200 3.200 3.000

Appartement/flat zonder lift 10.100 1.600 8.500

Appartement/ flat met lift 19.400 29.500 -10.100

Groepswoning/ studentenwoning 300 400 -100

Serviceflat 1.200 4.200 -3.000

Bejaardenhuis/ verzorgingsflat 400 2.400 -2.000

Aanleunwoning 700 3.500 -2.800

EGW: hoek-, tussen- of rijtjeswoning 54.800 33.000 21.800

EGW: vrijstaand of 2 onder 1 kap, boerderij 12.200 21.500 -9.300

NVT: ik woon nog thuis 700 0 700

Ander type woning 3.500 5.800 -2.300

Totaal 109.500 105.100 4.400
Bron: onderzoek woonbeleving Drechtsteden

Gewenste Woonmilieus Drechtsteden

woonmilieu huidig gewenst verschil

Grootstedelijk wonen 2.000 3.400 -1.400

Wonen bij winkels en voorzieningen 19.100 20.800 -1.700

Levendig stedelijk 6.100 8.200 -2.100

Rustig stedelijk wonen 11.700 18.200 -6.500

Woonwijk met app. en EGW 26.800 14.200 12.600

Woonwijk met vooral EGW 34.100 26.300 7.800

Hoogwaardig wonen 4.500 9.800 -5.300

Landelijk wonen 4.500 7.400 -2.900

Totaal 108.800 108.300 500
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2. Gewenste woningen  

Met het afnemen van de bouwproductie worden de 
mogelijkheden om met nieuwbouw bij te sturen in de 
samenstelling van de woningvoorraad kleiner. Des te 
belangrijker is het dat voor de specifieke vraag wordt 
gebouwd, waar met de bestaande woningvoorraad 
niet in kan worden voorzien  

Meer kwaliteit 
Uit het in 2006 gehouden woonwensenonderzoek 
(Woonbeleving Drechtsteden, Smart Agent) komt de 
vraag naar het gewenste type woning en woonmi-
lieu naar voren. Daarnaast is op landelijk niveau het 
woonwensenonderzoek WoON 2006 uitgevoerd, dat 
op regionaal niveau slechts beperkte uitkomsten 
laat zien. Conclusie van het onderzoek Woonbeleving 
Drechtsteden is dat er een enorme vraag is naar meer 
kwaliteit, naar grotere woningen en meer comfort. De 
vraag naar luxe koopwoningen, 2/1-kap en vrijstaand 
blijkt groot. Naar de standaardeengezinswoning is 
wel veel vraag, maar het aanbod is nog groter, zodat 
dit eigenlijk ruim voldoende is. Er is een enorme vraag 
naar appartementen met lift en met zorg- en wel-
zijnsaanbod. In toenemende mate is er ook vraag naar 
woningen met een bijpassend voorzieningenaanbod 
voor ouderen. Daar staat een enorm overschot aan 
appartementen zonder lift tegenover.  Ook uit het 
Verhuisonderzoek blijkt deze vraag. Huishoudens met 
hoge inkomens vertrekken uit de regio omdat ze geen 
geschikte woning kunnen vinden. Om deze groep te 
binden moet het aanbod woningen en woonomge-
ving kwalitatief beter worden.

Naar woonmilieu 
In het onderzoek Woonbeleving Drechtsteden is ook 
de vraag naar de verschillende woonmilieus onder-
zocht. Er blijkt sprake van een grote behoefte naar 
centrumstedelijke en levendige woonmilieus, een 
grote behoefte naar rustig stedelijk wonen en naar 
rustig groen wonen aan de rand van de stad. 
Daar staat tegenover een geringe belangstelling voor 
saaie suburbane wijken, met alleen rijen eengezins-
woningen, al dan niet gemengd met flats. We zien 
een grote belangstelling voor menging van functies: 
wonen en werken, dichtbij winkels, of juist met 
groene functies aan de rand van de stad.
Wat hiernaast is opgemerkt over gewenste soorten 
woningen geldt eveneens voor de gewenste woon-
milieus. Naast de bestaande woningbouwlocaties 
komen in de Drechtsteden maar zeer beperkt nieuwe 
locaties beschikbaar. Gezien de beperkte mogelijk-
heden om grote locaties naar wens aan te leggen, 
geldt hier nog sterker dan voor woningen, dat de nog 
beschikbare locaties vooral ingezet moeten worden in 
de ontbrekende woonmilieus.

Vrije keuze: particulier opdrachtgeverschap 
Nederland kent een lange traditie van collectieve wo-
ningbouw: de ontwikkelaar levert een grote hoeveel-
heid van dezelfde woningen af, kopers hebben slechts 
beperkte mogelijkheden voor keuzes in het ontwerp 
of inrichting, zoals andere tegels in de badkamer of 
een serreaanbouw. Vanuit de groeiende behoefte aan 
keuzevrijheid en zeggenschap vraagt de consument 
nu om meer maatwerk. 

Steeds meer mensen hebben behoefte aan een 
woning en woonomgeving waarin zij hun eigen 
identiteit  terugzien. Dat gaat voor sommige woning-
zoekenden tot volledige zeggenschap over hoe de wo-
ning eruit komt te zien. Andere consumenten dromen 
van realisering met een groep mede-bewoners van 
een speciaal woonproject naar hun wensen. Uit het 
WoON 2006 blijkt dat 19% van alle woningzoekenden 
hierin geïnteresseerd is en 5% misschien. Tweederde 
hiervan zoekt een kavel, eenderde zoekt mogelijkhe-
den voor collectief particulier opdrachtgeverschap. 
Uit deze cijfers blijkt dat het percentage van 10% een 
reële ambitie is en dat qua afzetmogelijkheden een 
hoger percentage mogelijk is. Wel verdient het voor-
keur het aanbod van particulier opdrachtgeverschap 
te verbreden door ook andere vormen aan te bieden 
dan alleen het traditionele grote kavel. De grootste 
belangstelling daarvoor bestaat uit huishoudens 
met kinderen. Hun voorkeur gaat uit naar vrijstaande 
woningen op grote kavels. Ook voor het bouwen van 
een eigen woning in een meer stedelijke omgeving, 
voor het gezamenlijk bouwen van een klein complex 
eengezinswoningen en - met name bij ouderen - voor 
woongroepen neemt de belangstelling toe.  Andere 
consumenten willen minder vergaande zeggenschap, 
maar willen wel keuzes kunnen maken, zoals extra 
ruimten toevoegen, zelf afbouwen of de woninginde-
ling aanpassen. Deze groep is de doelgroep voor het 
zogenaamde ‘consumentgericht bouwen’.
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In deze woonvisie is uitgegaan van zes woon-
milieus. Deze milieus hebben vergelijkbare 
karaktertrekken en bedienen dezelfde 
doelgroep. Hieronder zijn ze stuk voor stuk 
nader uitgewerkt. 

Onderscheidende elementen in de woonmilieus zijn 
de ligging in het regionale gebied, aanwezigheid 
van de verschillende functies en intensiteit van het 
gebruik.  Aan de hand van deze indeling worden 
richtlijnen gegeven voor de verschillende functies. 
Voorts kan de indeling gehanteerd worden om vanuit 
milieuoogpunt de eisen die worden gesteld nader 

Bijlage 5  
De woonmilieus benoemd

Karakteristiek Woonmilieus

woonmilieu karakteristiek functies intensiteit

wonen kantoor bedrijf comm. voorz. voorz recreatie natuur agrarisch wonen/ha

1 centrum gemengd fijne korrel, hoge dichth. W K b C V r 50-100

2 levendig stedelijk gemengd grove korrel W K B C V r 30-60

3 rustig stedelijk dicht wonen W b c v 40-60

4 stadswijk overwegend wonen, gemengd voorz. W b c v 30-50

5 suburbaan overwegend wonen W c v 20-40

6 rustig groen wonen evt. gemengd recreatie W c v R n a 5-20
hoofdfuntie: hoofdletter, nevenfunctie: kleine letter

te differentiëren. Deze indeling op hoofdlijnen moet 
lokaal en per project verfijnder uitgewerkt worden. 
In hoofdstuk 3.2.3 wordt het palet ingekleurd. Op 
deze plaats geven we voor elk van de woonmilieu 
een beschrijving. In onderstaande tabel worden een 
aantal hoofdkarakteristieken samengevat.
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Centrum

In deze categorie valt alleen het centrum van 
Dordrecht. Het ligt geografisch gezien centraal in 
de regio Drechtsteden en kenmerkt zich door veel 
functiemenging, een hoog voorzieningenniveau 
en een afwisselende bebouwing met ruimte voor 
kantoren. De woningvoorraad in het centrum is 
gevarieerd, heeft een hoge dichtheid en intensiteit. 

Wonen In de gevarieerde woningvoorraad vinden we appartementen en stadswoningen, huur en 
koop, klein en groot. De bevolkingssamenstelling is breed, het hoge voorzieningenniveau 
heeft vooral aantrekkingskracht op jongere en oudere huishoudens. Binnen Dordrecht biedt 
de binnenstad kansen voor realisering van studentenhuisvesting. De opgave is gericht op 
het toevoegen van luxe appartementen en stadswoningen.   

Werken De historische binnenstad is een unieke locatie voor kleinschalige financiële en zakelijke 
dienstverlening en creatieve ondernemers. Tussen de binnenstad en het spoor ligt het accent 
op meer kantoren en zakelijke functies.  

Voorzieningen In de binnenstad is het belangrijkste winkelareaal van de regio gesitueerd. Aan de noordkant 
is tegen de rivier rond de oude havens sprake van menging van bedrijven, horeca, wonen en 
recreatieve functies in een historische sfeer. De toeristische aantrekkingskracht hiervan is 
groot. Aan de oostkant ontwikkelt zich een zeker accent op culturele functies, zowel in het 
Hofkwartier als in het gebied Stadswerven. Deze nieuwe toeristische voorzieningen zorgen 
de komende jaren voor een extra stroom bezoekers en toeristen naar Dordrecht. Ook HBO-
onderwijsvoorzieningen hebben een plek gekregen in het centrum. Verder wordt ingezet op 
meer horeca, door verdichting van de bestaande concentraties, herontwikkeling van panden 
met functies anders dan horeca en door ontwikkeling van nieuwe horecaconcentraties.  

Verkeer en 
vervoer 

Om leefbaarheid en bereikbaarheid van het centrummilieu met de auto, per fiets en met het 
openbaar vervoer optimaal te houden, worden verschillende maatregelen genomen, zoals 
betere verbindingen binnen de binnenstad zelf, nieuwe parkeergelegenheden, uitbreiding 
van vervoer over water en parkeren op afstand.
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Levendig stedelijk

Dit leefmilieu is te vinden in de directe nabijheid van 
het centrum en op goed bereikbare plekken waar 
meerdere verkeersstromen samen komen. Dichtbij het 
centrum liggen Stadswerven en het Maasterras. Ook 
het Leerpark en het Gezondheidspark in Dordrecht 
behoren tot dit milieu. Door de ligging aan de N3 zijn 
deze locaties goed bereikbaar (te maken). In deze 
gebieden is sprake van een sterke menging en veel 

Wonen Mede door hun goede bereikbaarheid zijn de locaties aantrekkelijk voor met name één- 
en tweepersoonshuishoudens; bewoners die een dynamisch woonmilieu zoeken, met 
gemaksvoorzieningen en optimale bereikbaarheid. Het gaat overwegend om luxe 
appartementen en stadswoningen in een compacte setting. De locaties bieden ook 
kansen voor pied-à-terrewoningen. 

Werken In dit milieu is ruimte voor kantoren en beperkt voor intensief te benutten bedrijfsruimte. 
Deze voorzieningen richten zich veelal op thematische invulling van de locatie. 
Maasterras moet uitgroeien tot het zakelijk hart van de regio met hoogwaardige 
kantoren, aanvullende bedrijvigheid en voorzieningen in combinatie met woningen en 
andere voorzieningen. In Stadswerven is ruimte voor een mix van wonen/werken en 
voorzieningen. In het Leerpark en Gezondheidspark zijn de kantoren en bedrijvigheid 
thematisch georiënteerd op het thema van de voorzieningen.  

Voorzieningen In dit leefmilieu zijn vaak grootschalige stedelijke en regionale voorzieningen te vinden 
die vanwege hun grootschaligheid niet passen in de binnenstad. Waar specifieke thema’s 
aan de locaties zijn meegegeven, richten de voorzieningen zich op dat thema. Daarnaast 
zijn er tot op zekere hoogte voorzieningen als detailhandel en horeca. Leerpark, 
Gezondheidspark en Oostpoort krijgen een thematische uitwerking. Voor het Leerpark is 
dat onderwijs, voor het Gezondheidspark zijn dat gezondheids- en sportvoorzieningen.   

Verkeer en 
vervoer 

Verdere optimalisering van bereikbaarheid per auto, fiets en met het openbaar vervoer 
vraagt de nodige aandacht. Vooral moet rekening worden gehouden met leefbaarheid 
en milieueisen (lucht, geluid, externe veiligheid). Omdat commerciële voorzieningen 
in dergelijke gebieden extra verkeer trekken, is expliciete aandacht voor parkeervraag-
stukken – en daarbij de beeldkwaliteit – noodzakelijk. Ook bij toegangswegen 
kunnen extra maatregelen bereikbaarheid helpen verbeteren.

combinaties van functies als wonen, kantoren en 
allerlei (al dan niet themagerelateerde) commerciële 
en maatschappelijke voorzieningen. De functies 
hebben weliswaar niet de compleetheid aan functies 
van het centrum, maar bieden door hun grootschaliger 
karakter deels ruimte aan publieksgerichte functies 
die vanwege hun schaal niet in het centrum passen. 
De intensiteit is hoog tot middelhoog.
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Rustig stedelijk

Tot dit milieu behoren de wat oudere, relatief dichtbij 
de centra gelegen wijken en de Drechtoeverlocaties 
dichtbij de centra van de gemeenten, zoals 
Noordoevers-noord, Merwehoofd en Alblasserwerf. 
De stedelijke voorzieningen zijn goed bereikbaar 
per fiets, openbaar vervoer en auto. Anderzijds 
veroorzaakt deze ligging een zekere verkeersoverlast 
over de wegen naar de centra.  De nadruk ligt in dit 

Wonen Er zijn redelijk welvarende bewoners, ouderen die er al langere tijd wonen en gezinnen 
die een doorstart maken. Andere delen worden gekenmerkt door een grote hoeveelheid 
verouderde kleine woningen. De bewoners vormen zo een gemengd gezelschap van 
autochtone en allochtone alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en gezinnen, 
met uiteenlopende inkomensniveaus. In sommige delen vraagt de woonfunctie om 
kwalitatief versterking met betere woningen in een wat rustiger omgeving. De nadruk 
ligt daarbij op eengezinswoningen voor de middeninkomens en appartementen voor 
ouderen. 

Werken Verspreid is er ruimte voor - veelal ambachtelijke - bedrijvigheid. Verder kan gedacht 
worden aan werken aan huis en aan woon-werk-woningen in bestaande ruimten, in 
plinten onder woonbebouwing en in bedrijfsverzamelgebouwen.  

Voorzieningen De winkelvoorzieningen zijn relatief kleinschalig en zijn vooral te vinden langs de hoofd-
verkeersassen en soms verspreid over de wijk. Dat schept mogelijkheden om met nieuwe 
voorzieningen voor de aanwezige ouderen een levendig en aantrekkelijk woonmilieu 
te creëren. Op enkele locaties worden multifunctionele accommodaties gerealiseerd. 
Gewenst zijn over de wijken verspreidde woonservicezones. In de wijkwinkelcentra wordt 
beperkt horeca toegelaten.   

Verkeer en 
vervoer 

Het primaat ligt hier op leefbaarheid. Alleen op de vaak doorsnijdende stadsassen is de 
auto van belang. Op andere plekken is de auto ‘te gast’ en krijgen fietsers, voetgangers en 
openbaar vervoer voorrang.

milieu op wonen. In grote delen van deze wijken 
zijn goed functionerende woonmilieus te vinden 
met aantrekkelijke woningen in een gewaardeerde 
omgeving. In de dichter bij het centrum gelegen 
wijken en langs de assen zijn er mogelijkheden 
om de diversiteit aan functies te vergroten en te 
transformeren in een nog stedelijker milieu. 
De woonintensiteit is hier middelhoog.
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Stadswijk

Tussen de vooroorlogse wijken en de groene 
suburbane buitenwijken liggen de vroeg-naoorlogse 
wijken. Tot dit milieu behoren wijken als Wielwijk 
en Crabbehof in Dordrecht en Sterrenbuurt en Kort 
Ambacht in Zwijndrecht. De hoofdfunctie in de wijk is 
wonen. Verder zijn er winkels en enige  bedrijvigheid 
te vinden. Ondanks de redelijke dichtheid kent dit 
milieu veel openbaar groen. 

Wonen De woningbouw in de wijk wordt gekenmerkt door een relatief hoog aandeel etagebouw, 
maar ook eengezinswoningen komen in ruime mate voor.  

Werken In de wijk kan zowel rond het centrale winkelcentrum als verspreid ruimte gevonden 
worden voor kleinschalige bedrijvigheid. Verkeersaantrekkende bedrijvigheid kan alleen 
langs hoofdassen en nabij de winkelcentra gevestigd worden. 

Voorzieningen De winkelvoorzieningen zijn geconcentreerd in het centrum van de wijk. Gespreid, maar 
vooral rond dit centrum zijn ook de maatschappelijke voorzieningen te vinden. Voor zover 
van toepassing is dit ook de locatie van de multifunctionele accommodatie voor maat-
schappelijke voorzieningen. Streven is om rond dit centrum ook een woonservicezone te 
realiseren. In de wijkcentra is maar beperkt ruimte voor horeca.  

Verkeer en 
vervoer 

Het primaat ligt hier op leefbaarheid. Alleen op de vaak doorsnijdende stadsassen is de 
auto van belang. Op andere plekken is de auto ‘te gast’ en krijgen fietsers, voetgangers en 
openbaar vervoer voorrang.
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Suburbaan

Suburbane wijken zijn overwegend vanaf de jaren 
‘60 gebouwd en liggen verder van het centrum 
af. Kenmerkend voor deze wijken zijn de groene 
uitstraling en de ruimte. Tot deze categorie behoren 
verreweg de meeste wijken in de regio, zowel nieuwe 
als oude, zoals onder meer Sterrenburg in Dordrecht, 
Walburg in Zwijndrecht, De Volgerlanden in Hendrik 
Ido Ambacht en Oostpolders in Papendrecht. In dit 

Wonen Een relatief groot aandeel eengezinswoningen met privé tuinen zorgt voor een groene 
uitstraling. Ook gestapelde bouw komt voor, maar dan in een groene parkachtige 
omgeving.  

Werken In de wijk kan op specifieke locaties ruimte gevonden worden voor kleinschalige 
bedrijvigheid.   

Voorzieningen De detailhandel is er geconcentreerd in winkelcentra. Dubbeldam krijgt een woon-
servicezone.  

Verkeer en 
vervoer 

Het primaat ligt hier op leefbaarheid. Alleen op de vaak doorsnijdende stadsassen is de 
auto van belang. Op andere plekken is de auto ‘te gast’ en krijgen fietsers, voetgangers 
en openbaar vervoer voorrang.

milieu domineert de woonfunctie. Detailhandel 
en wijkgerichte maatschappelijke voorzieningen 
zijn aanwezig. De wijken zijn over het algemeen 
grootschalig van opzet. In enige mate is soms ook 
sprake van een dorpskarakter en een kleinschaliger 
opzet, zoals in de wijk Kinderdijk in Alblasserdam en 
Dubbeldam in Dordrecht. De intensiteit is er laag. 
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Rustig groen

Aan de randen van de stad vinden we kleinschalige 
locaties met een rustig groen milieu. Hiertoe behoren 
gebieden als De Hoven en het Belthurepark in 
Dordrecht en Waterhoven in Alblasserdam. Ook de 
Drechtoeverlocaties die wat verder van het centrum 
liggen, worden hiertoe gerekend, zoals Noordoevers-
Noord in Hendrik-Ido-Ambacht, het Merconterrein in 
Alblasserdam en het Watertorenterrein in Sliedrecht. 

Wonen De bebouwing is gevarieerd. De vrijstaande en twee-onder-een-kap-woningen zijn sterk 
vertegenwoordigd. Ook gestapelde bouw in de vorm van villa’s of landgoedachtige 
bebouwing behoort beperkt tot de mogelijkheden. Gezien de doelgroep is bij nieuwe 
ontwikkelingen particulier opdrachtgeverschap een belangrijk uitgangspunt.  

Werken Er is een mogelijkheid voor vestiging van bedrijven en recreatieve voorzieningen. Deze 
passen fysiek en qua karakter in de groene omgeving en trekken slechts op kleine schaal 
publiek aan.  

Voorzieningen Gezien de lage dichtheid zijn er over het algemeen geen maatschappelijke voorzieningen 
aanwezig.  

Verkeer en 
vervoer 

Gezien de ligging in de stad en de lage dichtheid is de bereikbaarheid per auto niet 
optimaal. Ook een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer kan niet worden 
gegarandeerd. De ligging tussen de stad en het buitengebied zorgt wel voor een goede 
aansluiting op het net van fietsverbindingen. 

Hier is ruimte voor wonen in een ruime, rustige 
en groene omgeving. Ook kan er sprake van een 
menging met extensieve bedrijven en recreatieve 
voorzieningen. De gebruiksintensiteit is hier laag. 
Voor de locaties aan de rivieroevers speelt hierbij ook 
de weidse ligging aan het water.
In schema kan de volgende de karakteristiek van de 
woonmilieus als volgt worden weergegeven.





95

Verschillende instrumenten worden ingezet om 
de geplande activiteiten uit te voeren en het pro-
gramma tot stand te brengen. Voor goed beheer 
van particuliere woningen en bestaande buurten 
zijn en worden verschillende instrumenten ont-
wikkeld. Lokaal wordt bepaald welke instrumen-
ten ter plekke het beste kunnen worden ingezet. 
We noemen hieronder enkele van de belangrijk-
ste instrumenten.

Gebiedsinventarisatie 
Om uitvoering te geven aan nieuwe beheermaat-
regelen moet er optimaal inzicht zijn in de knelpunten 
in bestaande wijken. Daarvoor moet eerst geïnventa-
riseerd worden wáár deze knelpunten zich voordoen. 
Daarbij gaat het enerzijds om technische inventarisa-
ties van woningen en woonomgevingen, anderzijds 
om inventarisatie van ervaringen en beleving van 
bewoners. Deze inventarisaties vormen tevens de basis 
om met bewoners in gesprek te gaan over aanpak 
van tekortkomingen en de wijze waarop die aanpak 
gestalte krijgt.   

Aanpak funderingsverbetering 
In Dordrecht wordt al enkele jaren gewerkt aan ver-
betering van funderingen van particuliere woningen. 
Deze aanpak was nodig vanwege paalrot in grote delen 
van de stad. De aanpak is een combinatie van voorlich-
ting, begeleiding van de verbeterings-

processen en inzet van financiële instrumenten met 
vooral laagrentende leningen.  

VVE-beheer 
Bij veel appartementencomplexen functioneert de ver-
eniging van eigenaren onvoldoende. Voor verbetering 
hiervan is een aanpak ontwikkeld waarbij wordt 
gekozen voor een combinatie van ‘zoet en zuur’. 
Elementen hierin zijn een informatiepunt VVE-beheer, 
hulp bij administratie en het opzetten van onderhouds-
begrotingen, begeleiding van uitvoering van onder-
houd en zo nodig het aanschrijven wanneer daar uit 
oogpunt van hoge mate van achterstallig onderhoud 
aanleiding toe is.  

Informatievoorziening onderhoud en energiebesparing
Door effectieve informatievoorziening en voorlichting 
kan meerwaarde worden behaald op het gebied van 
uitvoering van onderhoud en energiebesparing. Denk 
daarbij aan informatiecampagnes, websites en een 
informatiepunt voor mondelinge informatievoor-
ziening en verspreiding van voorlichtingsmateriaal.  
Financiële ondersteuning Onderzocht kan worden of 
financiële ondersteuning voor achterstallig onderhoud 
en energiebesparing gewenst is. Die ondersteuning 
kan worden gerealiseerd met directe steun of door 
verstrekking van goedkope leningen.

Startersleningen 
In enkele gemeenten worden al startersleningen ver-
strekt. Het zijn leningen met een lage rente via het Sti-
muleringsfonds Volkshuisvesting, die starters in staat 
stellen eenvoudiger koopwoningen te bemachtigen nu 
de prijzen van koopwoningen sterk zijn gestegen.   

Monumentenlening 
In Dordrecht worden aan eigenaren van monumenten 
eveneens goedkope leningen verstrekt via het Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting.  

Instrumenten Nederlands Architectuurinstituut 
Door het NAI is een ‘instrumentenkistje’ ontwikkeld, 
dat ingezet kan worden bij particuliere woningverbe-
tering. Doel is vooral de kwaliteit van de woningen te 
verbeteren, niet alleen technisch , maar ook qua beeld. 

Benutten landelijk budget van het Innovatieprogram-
ma Mooi Nederland
Om verrommeling in het landschap tegen te gaan, 
zuinig en slim om te gaan met de ruimte stimuleren en 
om voor een betere ruimtelijke kwaliteit zorgen heeft 
het Rijk het Innovatieprogramma Mooi Nederland 
opgezet. Dit innovatieprogramma bevat een innovatie-
regeling, bestaande voorbeeldprojecten en een kennis- 
en leerprogramma. Het Innovatieprogramma Mooi 
Nederland start op 15 april 2009, onder voorbehoud 
van tijdige accordering door de ministerraad.  

Bijlage 6  
Instrumenten voor de bestaande woningvoorraad en nieuwe ontwikkelingen
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Wijkbudgetten 
In verschillende plaatsen - waar onder Dordrecht – wor-
den experimenten gehouden waarbij budgetten ter 
beschikking worden gesteld en de buurt zelf verant-
woordelijk is voor besteding hiervan aan onderhoud en 
kleine verbeteringen.  

KOR-handboek 
In Dordrecht is het handboek Kwaliteit openbare 
ruimte ontwikkeld. Het handboek geeft voor verschil-
lende stadsdelen normen waaraan de kwaliteit in die 
stadsdelen minimaal moet voldoen. Het handboek 
beschrijft ook processen om projecten te organiseren 
die de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te hou-
den. In het verlengde daarvan worden hiervoor door de 
regio trainingen verzorgd.  

Regeling ter voorkoming overlast 
kamergewijze verhuur 
Door gebrek aan werknemers zijn door vele bedrijven 
buitenlandse werknemers aangetrokken. In de Drecht-
steden zijn zij vooral werkzaam in de bouw en de 
scheepsbouw. In toenemende mate worden woningen 
per kamer aan buitenlandse werknemers verhuurd. 
Soms gaat het om grote groepen huurders en om 
flinke sommen geld. Het grote aantal bewoners in één 
huis zorgt – al dan niet in combinatie met onbekend-
heid met de Nederlandse gedragspatronen – soms voor 
overlast. In Dordrecht is daarom een regeling ingevoerd 
waarbij per straat maximaal een bepaald percentage 
van de woningen per kamer verhuurd mag worden.   

Woonruimteverdeling 
De verdeling van (huur-)woningen heeft tot doel de 
verhuur van de corporatiewoningen op een efficiënte 
en transparante manier uit te voeren en dit in tijden 
van schaarste op een eerlijke manier te doen. De druk 
in dit segment in de Drechtsteden is niet bijzonder 
groot, hoewel deze met de economische crisis mogelijk 
toeneemt.  Woonruimteverdeling is in principe geen 
instrument waarmee de woningmarkt gestuurd kan 
worden, een tekort blijft immers een tekort, waarop 
alleen gestuurd kan worden door aanpassingen in het 
aanbod. Maar woonruimteverdeling speelt wel een rol 
bij keuzevrijheid. 
Door te kiezen voor een verdelingssysteem waarin 
zo min mogelijk regels en belemmeringen zijn om de 
woning van de keuze te vinden, kan worden bijge-
dragen aan de doelstellingen van deze woonvisie. De 
corporaties zijn - in nauw overleg met de gezamenlijke 
gemeenten - verantwoordelijk voor een rechtvaardige 
verdeling van de sociale woningen in deze regio. In 
2009 wordt het huidige aanbodmodel uitgebreid met 
meer variatie in keuzemogelijkheden, waarbij voor 
de verschillende doelgroepen een beter aansluitend 
aanbod kan worden gedaan. Voor starters wordt een 
lotingmodel in gebruik genomen voor woningen 
die minder gewild, maar wel snel beschikbaar zijn. 
Ouderen krijgen betere mogelijkheden om zich in te 
schrijven voor specifieke complexen van hun keuze. 
Voor de reguliere woningzoekende blijft het bestaande 
systeem gehandhaafd. De gezamenlijke corporaties 
overleggen regelmatig met de gemeenten over de 
vraag of en zo ja hoe het systeem beter op de wensen 
van woningzoekenden kan worden aangepast.

Woonservicezones 
Het bevorderen van ‘wonen en zorg op maat’ is een van 
de doelstellingen van deze regio. Niet alleen  kwanti-
tatief voldoende aanbod is van belang, ook de vraag 
hoe een samenhangend aanbod van wonen, zorg- en 
welzijnsvoorzieningen kan worden aangeboden is dat. 
Een toenemend aantal senioren wil graag oud worden 
in de eigen woning en de eigen omgeving. 

Zorg wordt daarbij in principe ‘aan huis gebracht’, voor 
boodschappen, geld pinnen, bezoek aan apotheek 
en arts of therapeut moeten de bewoners de deur 
uit. Daarvoor is het gewenst dat deze functies op 
niet al te grote afstand van de woning te vinden zijn. 
Creëren van levensloopbestendige zones (de woon-
servicezones) in gemeenten is daarom essentieel om 
woningaanpassingen en zorgvoorzieningen optimaal 
tot hun recht te laten komen. De infrastructuur van 
wijken dienen hier op aangepast te zijn. Realisering 
van dergelijke zones is de verantwoordelijkheid van de 
lokale partijen.  

Monitoring 
Jaarlijks worden de Woonmonitor en het Jaarplan Wo-
nen uitgebracht. Hierin worden de algemene ontwikke-
lingen ten aanzien van wonen weergegeven en wordt 
verslag gedaan van realisering van het uitgestippelde 
beleid. Aandachtspunt is het beter en sneller volgen 
van de daadwerkelijke ontwikkeling van de verschil-
lende bouwplannen: oplevering, verkooptempo e.d. Bij 
bewaking van de voortgang speelt vooral de Taskforce 
Drechtsteden een belangrijke rol.   
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Taskforce Drechtsteden 
Om de voortgang van woningbouw te bewaken is 
de Taskforce voortgang woningbouw Drechtsteden 
ingesteld. De coördinator voortgang woningbouw 
gaat bij de verschillende gemeenten de voortgang na. 
Samen met de bestuurlijk verantwoordelijke worden 
de portefeuillehouders in de verschillende gemeenten 
aangesproken op de stand van zaken.  In het kader van 
de Realisatiestrategie Ruimte Geven is besloten een 
Taskforce Kwaliteit in te stellen. In de nieuwe situatie is 
sprake van één Taskforce Drechtsteden die de verschil-
lende aspecten van de projecten bewaakt. De basis 
daarvoor zijn de afspraken tussen regio en gemeenten 
over de te bereiken resultaten op het gebied van voort-
gang en kwaliteit.  

Subsidie collectief particulier opdrachtgeverschap 
De provincie heeft een stimuleringsregeling voor col-
lectief particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast kan 
de provincie helpen bij het starten van een locatie door 
publiciteit te genereren en voorbeeldprojecten aan te 
dragen.   

Investeringen 
Subsidies zijn veelal niet meer dan kleine bijdragen in 
de kosten van projecten. Effectiever is door optimale 
afstemming van investeringen het rendement, naar 
effect en financieel, te vergroten. De marktpartijen en 
corporaties zijn als uitvoerders van projecten tevens 
belangrijke investeerders. Aan de andere kant dragen 
de gemeenten zorg voor de benodigde investeringen 
in onder meer de openbare ruimte, bouwrijp maken, 
bereikbaarheid, sociaal programma etc. Zeker bij 

herstructurering zijn investeringen in woningen, woon-
omgeving, voorzieningen en sociaal programma onlos-
makelijk onderdeel van een samenhangend pakket.  
Marktpartijen, corporaties en gemeenten zijn voor een 
optimaal effect van de investeringen sterk van elkaar 
afhankelijk. De gemeenten willen onderling hun inves-
teringen beter op elkaar afstemmen. Eerste vereiste is 
gerichte inzet van de beschikbare investeringsbudget-
ten van het rijk en de provincie. De uitwerking hiervan 
is een belangrijk onderdeel van het meerjarenontwik-
kelingsprogramma 2005-2010. Een optie is instelling 
van een regionaal vereveningsfonds.  Afstemming van 
de investeringen met marktpartijen en woningcorpora-
ties kent ook een regionale component. In de afspraken 
in de PALT-overeenkomst met de corporaties zijn hierin 
belangrijke stappen gezet. Bij verdeling van de kosten 
is de handreiking van het rijk, ‘De kosten verdeeld’, een 
nuttig hulpmiddel. Bij de corporaties speelt een rol in 
welke mate zij geholpen kunnen en moeten worden 
door collega’s met vormen van matching. De corpora-
ties in de Drechtsteden hebben onderling afgesproken 
elkaar waar nodig bij te staan. Hierbij speelt ook de 
opstelling van het rijk met betrekking tot de positie 
van de corporaties een belangrijke rol. Ook met de 
marktpartijen wordt overleg gezocht over het beter 
afstemmen van de wederzijdse investeringen.  

Grondbeleid 
In beginsel is grondbeleid een lokale aangelegenheid. 
Ook de uitgangspositie ten aanzien van bestaande 
afspraken en grondposities kan van locatie tot locatie 
verschillen. Anderzijds vergt regionale afstemming 
van investeringen en het werken aan een gezamenlijk 

bouwprogramma ook een zekere afstemming van het 
grondbeleid in de verschillende gemeenten. In ieder 
geval is het te voeren grondprijsbeleid onderwerp van 
overleg.  

Wet ruimtelijke ordening 
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening bied extra instru-
menten om daadwerkelijke uitvoering van gemeente-
lijke beleid in te ontwikkelen plannen. Nieuw is dat in 
bestemmingsplannen kan worden vastgelegd dat een 
bepaald deel in de sociale huursector moet worden 
gebouwd. Ook kan worden vastgelegd dat een bepaald 
aandeel van de woningen in particulier opdrachtge-
verschap moet worden ontwikkeld, waarbij de grond 
aan de particulier wordt aangeboden en dat deze 
particulier zelf opdrachtgever voor de ontwikkeling is. 
Voorwaarde is dat dit in een gemeentelijke visie is vast-
gelegd. Met het opstellen van een exploitatieplan kan 
worden afgedwongen dat de eigenaren van de grond 
meebetalen aan de exploitatiekosten die verbonden 
zijn aan de (grond)ontwikkeling van de locatie.  

Kwaliteitsbeleid 
Als een van de eerste regio’s in Nederland legden de 
gemeenten in de Drechtsteden afspraken vast over 
richtlijnen op het gebied van duurzaam bouwen, 
en wel in de ‘Checklists duurzaam bouwen’. Intus-
sen zijn in de ‘Kwaliteitseisen nieuwbouwwoningen’ 
ter bevordering van levensbestendig bouwen ook 
gemeenschappelijke richtlijnen vastgelegd over 
toegankelijkheid, vereisten voor ouderen en men-
sen met een handicap en eisen in het kader van het 
Politiekeurmerk veilig wonen.  In de toekomst wordt 
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dit beleid voortgezet. Regelmatig worden de bestaande 
standaards aangepast aan de nieuwe omstandigheden 
ten aanzien van landelijke regelgeving en ontwikkelin-
gen in de markt. Bezien wordt of de regio gezamenlijk 
overstapt op een landelijk beschikbare methode. Daar 
waar nieuwe standaards nodig zijn, zijn deze onder-
werp van regionale afstemming.  

Marketing 
Regelmatig blijkt dat de regio Drechtsteden elders 
weinig bekendheid geniet, dat het imago niet altijd 
positief is en dat weinig bekend is over de kwaliteiten 
van de regio. Om die kwaliteiten van de Drechtsteden 
als geheel, van de historische binnenstad van Dord-
recht en van de landschappen er omheen beter naar 
buiten te brengen, is een brede aanpak van gebieds-
marketing nodig. Voor de afzet van de voorgenomen 
woningbouwplannen is dit onmisbaar, als drager voor 
een meer specifieke aanpak van de woonpromotie. 
Basis van geslaagde marketing blijft een product dat 
aan de verwachtingen voldoet. Daarom is werken aan 
de kwaliteitsverbetering van de fysieke omgeving een 
belangrijke basisvoorwaarde die vooraf gaat aan een 
succesvolle marketingstrategie.  

Informatievoorziening, woonpromotie 
Daar waar de woningmarkt is veranderd in een 
vragersmarkt is optimale informatievoorziening voor 
kopers noodzakelijk. In de regio worden al lange tijd ac-
tiviteiten georganiseerd voor woonpromotie, vooral in 
de vorm van woondagen en folders. Daarnaast is in De 
Volgerlanden de stichting Woonpromotie De Volgerlan-
den actief. Bedoeling is ook in de toekomst met folders, 
een website, een informatiepunt in Intree Dordrecht en 
met woondagen te voorzien in de informatiebehoefte.
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In de hiernaaststaande tabel is het effect 
weergegeven van het beoogde programma. 
De woningvoorraad in 2010 is daarbij door-
gerekend vanuit het programma begin 2008 
en de verwachte opleveringen in 2008 en 2009. 
Eventuele verkoop van huurwoningen is hierin 
niet meegenomen. We zien dat het programma 
het beoogde effect heeft. In alle gemeenten 
neemt het aandeel in de sociale sector af, in 
Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht het minst.  

In Dordrecht en Zwijndrecht worden substantiële 
slagen gemaakt naar een evenwichtige verdeling. 
Ook in Alblasserdam gaat de herstructurering verder, 
waarmee het gewenste evenwicht in de voorraad 
bereikt wordt. In Sliedrecht verschuift het aandeel 
sociale sector minder, dit komt daarmee dichter bij 
het regionale gemiddelde te liggen. Het aandeel 
sociale huur daarbinnen is vrij groot.

Bijlage 7 
Effect voorgesteld bouwprogramma op totale voorraad

nr. gemeente woningen % sociaal % s.huur % koop

1 Dordrecht 53.000 51% 38% 52%

2 Hendrik Ido Ambacht 10.750 26% 20% 63%

3 Zwijndrecht 20.250 42% 32% 53%

4 Alblasserdam 7.800 23% 20% 55%

5 Papendrecht 13.400 29% 22% 60%

6 Sliedrecht 10.100 39% 33% 50%

totaal 115.300 42% 32% 54%

Woningvoorraad per gemeente in 2010

Effect gewenst programma per gemeente in 2020

nr. gemeente woningen % sociaal % s.huur % koop

1 Dordrecht 55.400 44% 32% 59%

2 Hendrik Ido Ambacht 12.850 24% 19% 67%

3 Zwijndrecht 21.650 37% 28% 58%

4 Alblasserdam 8.500 21% 18% 59%

5 Papendrecht 13.800 28% 22% 61%

6 Sliedrecht 11.100 36% 30% 55%

totaal 123.300 37% 28% 59%
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Als ambitie voor particulier opdrachtgeverschap 
is 10% van alle nieuwbouw genoemd.   

Om een specifiekere taakstelling aan te duiden 
is hieronder een theoretische berekening 
weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt 
naar eengezinswoningen en meergezinswoningen 
en naar individueel en collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Uit analyse van het WoON 
2006 blijkt dat de belangstelling ongeveer voor een 
derde naar collectief particulier opdrachtgeverschap 
uit gaat. Voor een indicatieve berekening gaan we 
er vanuit dat van het collectieve deel de helft in de 
vorm van groepswonen in appartementen en de helft 
in de vorm van grondgebonden woningen wordt 
gerealiseerd. Op grond hiervan ontstaat het volgende 
gewenste programma:
Het bovenstaande betekent dat ongeveer 16% van 
alle eengezinswoningen en ongeveer 3% van alle 
appartementen in het marktsegment in particulier 
opdrachtgeverschap ontwikkeld moet worden. 
Mogelijkheid is overigens ook om in de sociale sector 
uit te gaan van particulier opdrachtgeverschap.
Als dit in de huur plaatsvindt, spelen daarin de 
corporaties vanzelfsprekend een belangrijke rol.  
Uitgaan van het indicatieve bouwprogramma 
per gemeente leidt tot de volgende theoretische 
aantallen woningen in particulier opdrachtgeverschap 
per gemeente:

In de praktijk kunnen deze aantallen vaak niet gehaald 
worden, in de wetenschap dat bij diverse plannen al af-
spraken zijn gemaakt en dat plannen al ontwikkeld of 
in aanbouw zijn. Een goede inventarisatie moet laten 
zijn wat mogelijk is. In een eerste snelle ronde blijken 
momenteel de volgende aantallen te zijn gepland:

Bijlage 8
Berekening particulier opdrachtgeversschap

stads-kavels gewone kavels cpo EGW cpo app. Totaal

Dordrecht 121 155 69 95 441

Hendrik Ido Ambacht 161 40 16 216

Zwijndrecht 71 32 26 35 163

Alblasserdam 64 16 12 92

Papendrecht 32 8 7 47

Sliedrecht 71 18 12 100

totaal 192 515 177 177 1.060

Theoretisch programma PO per gemeente 2010-2020

sociaal EGW markt App. markt totaal totaal markt

bouwprogramma 1.400 5.500 5.100 12.000 10.600

individueel 707

collectief 177 177

totaal 883 177 1.060

% 16% 3% 10%

• Dordrecht ca. 400 
• Hendrik-Ido-Ambacht ca. 250
• Zwijndrecht - 
• Alblasserdam ca. 20 
• Papendrecht ca. 50 
• Sliedrecht ca. 5

Differentatie opgave particulier opdrachtgeversschap
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Algemeen 

MGE 
Maatschappelijk Gebonden Eigendom is een vorm 
van verkoop door de corporatie, soms met korting 
(zodat een deel van de woningen ‘breekbaarder’ 
wordt voor huishoudens met een lager inkomen, 
bijvoorbeeld starters) waarbij deze met de koper 
afspreekt de woning bij (door-) verkoop als eerste aan 
te bieden aan de corporatie. Daarbij wordt de winst 
of het verlies gedeeld. De corporatie beslist daarna of 
de woning opnieuw verkocht wordt aan een volgende 
koper of opnieuw wordt verhuurd.

Primos Prognoses (van ABF Research)
Primos staat voor Prognose- Informatie- en 
Monitoring. Deze jaarlijkse bevolkings- en 
huishoudensprognoses op gemeenteniveau worden 
gemaakt door ABF Research. Primos 2007 is de meest 
recente versie. 

PEARL-prognosemodel
PEARL is een nieuw regionaal prognosemodel 
voor bevolkingsontwikkeling, in 2004 ontwikkeld 
door het Ruimtelijk Planbureau, samen met het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  regionaal 
prognosemodel. PEARL staat voor ‘Projecting 
population Events At Regional Level’. 

WoON 2006
WoON staat voor WoonOnderzoek Nederland, een 
onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte. 
Voorheen leverden twee basisonderzoeken, het 
WBO (Woningbehoeften-onderzoek) en de KWR 
(Kwalitatieve Woningregistratie), hiervoor de 
gegevens. Deze onderzoeken zijn sinds 2006 
samengevoegd in WoOn, dat een nieuwe opzet kent. 

Bijlage 9  
Begrippenlijst

Maximale belastbaar inkomen (norminkomen voor huurtoeslag) per 1 januari 2009

Alleenstaande tot 65 jaar: tot. € 20.975,-- per jaar 

Meerpersoonshuishouden tot 65 jaar: tot. € 28.475,--  per jaar  

Alleenstaande 65+: tot. € 19.800,-- per jaar 

Meerpersoonshuishouden 65+: tot.€ 27.075,-- per jaar
Wet op de huurtoeslag (geldend op: 1-1-2009)

Doelgroepen
  
Aandachtsgroep
 In WoOn 2006 worden huishoudens met een 
laag inkomen (maximale norminkomen voor 
huurtoeslag) aangeduid als aandachtsgroep. De 
gehanteerde definitie in WoOn 2006 sluit aan bij de 
huurtoeslagwetgeving, waarbij onderscheid gemaakt 
wordt naar leeftijd en huishoudenssamenstelling:

Doorstromer 
Men spreekt van doorstromen als een huishouden 
binnen Nederland verhuist. Voor en na de verhuizing 
is het huishouden hoofdbewoner van de woning.   

Starter 
Huishouden dat voor verhuizing niet zelfstandig 
woonde en daarna hoofdbewoner van een woning is.
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Prijsgrenzen en 
prijsklassen woningen 
 
Prijsklassen huur (prijspeil 1 juli 2008, wordt jaarlijks 
geïndexeerd) 
De huurprijs is maatgevend voor de prijsklassen 
goedkoop, betaalbaar en duur en zijn afgeleid van de 
huurtoeslaggrenzen:  

Goedkoop: huur tot de kwaliteitskortingsgrens: 
€ 348,99 per maand. 
Betaalbaar: huur tot aftoppingsgrens
(3+ huishoudens): € 535,33 per maand. 
Duur: huur vanaf de aftoppingsgrens: 
€ 535,33 per maand.  

Prijsklassen koop 
(prijspeil 1-1-2009, wordt jaarlijks geïndexeerd)
Voor de onderverdeling van de koopwoningen in 
de verschillende prijscategorieën hanteren we de 
volgende indeling:

€ 0 - € 174.000 sociaal of goedkoop 
€ 174.000  meermarktsegment 
€ 174.000 - € 250.000 betaalbaar 
€ 250.000 -€ 350.000 middelduur 
€ 350.000 en meer duur 
€ 450.000 en meer extra duur 
€ 750.000 en meer topsegment

Met de corporaties wordt in PALT-verband overlegd of, 
gezien de wijzigingen in de regelgeving, deze grenzen 
aanpassing behoeven.

Woningtypen 

Eengezinswoning 
Eengezinswoningen zijn grondgebonden woningen die 
een geheel pand vormen. Hieronder vallen vrijstaande 
woningen, aaneen gebouwde woningen, zoals twee-
onder-een-kap gebouwde huizen en alle rijtjeshuizen.  

Meergezinswoning 
Als type meergezinswoning wordt beschouwd 
elke woning die samen met andere woonruimten 
c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. 
Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en 
bovenwoningen, appartementen en woningen boven 
bedrijfsruimten voor zover deze zijn voorzien van een 
buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.  

Nultredenwoning 
Een nultredenwoning is intern én extern toegankelijk. 
Intern toegankelijk houdt in dat vertrekken als woon-, 
slaap-, badkamer en keuken gelijkvloers liggen. Extern 
toegankelijk wil zeggen dat de woning zelf bereikbaar 
is zonder trappen.  

Sociale sectorwoning 
Een sociale huurwoning of een sociale koopwoning. 
Huurwoning behorende tot de tweede aftoppings-
grens bereikbare voorraad (tot €535,33 in 2009). 
Voor sociale koopwoningen geldt de koopprijsgrens 
uit de Uitwerking van de Prestatieafspraken Lange 
Termijn: € 174.000,-- per 1 1 2009).

Bolletjessysteem 
Om woningzoekenden inzicht gegeven in de 
geschiktheid van woningen voor ouderen en 
gehandicapten hebben de gemeenten en corporaties 
in de Drechtsteden bolletjessysteem ontworpen. 
Met de corporaties wordt in PALT-verband overlegd 
of, gezien de wijzigingen in de regelgeving, deze 
grenzen aanpassing behoeven. De bolletjes geven 
een indicatie in hoeverre een geadverteerde woning 
toegankelijk of doorgankelijk is voor ouderen en/of 
gehandicapten.  Met de bolletjes worden vier klassen 
weergegeven: 

	 complex en woning zonder trappen, 
 maar niet geschikt voor rollator/rolstoel
	 complex en woning geschikt voor rollator,
  maar niet voor rolstoel
	 complex geschikt voor rolstoel, 
 woning alleen geschikt voor rollator 
	 complex en woning geschikt voor 
 rollator/rolstoel 

Woningen die geadverteerd worden zonder bolletjes 
zijn ongeschikt voor ouderen en gehandicapten.
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Nota’s wonen 
• Spetterend wonen in de Drechtsteden, Woonvisie 

regio Drechtsteden; Drechtsteden; april 2004  
• Jaarplan wonen en stedelijke vernieuwing 

Drechtsteden; Drechtsteden; jaarlijks 
• Prestatieafspraken lange termijn; 2003 
• Kwaliteitseisen Nieuwbouwwoningen 

Drechtsteden; Drechtsteden; 2005 
• Convenant Gespreide huisvesting en zorg voor 

bijzondere groepen; Drechtsteden; 2005 
• PALT herijkt; Drechtsteden; juni 2007 
• Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014; Provincie 

Zuid-Holland; 2005 
• Topmilieus wonen in de Zuidvleugel; Bestuurlijk 

Platform Zuidvleugel, 2005 
• Beleidsplan Wonen Papendrecht 2007-2010; 

Papendrecht; 2007 
• Woonvisie Hendrik-Ido-Ambacht; Hendrik-Ido-

Ambacht; 2007 
• Ruimte voor kwaliteit, Woonvisie Zwijndrecht 

2020; Zwijndrecht; concept mei 2008 
• Woonvisie Sliedrecht, wonen in Sliedrecht 2007-

2015, doorkijk 2025; Sliedrecht; 2008  
• Wonen in ruimte en tijd, advies 072; VROM-raad; 

2009

Onderzoek 
• Woonbeleving Drechtsteden, Woonambities in 

kaart; Smart Agent; september 2006 
• Verhuisonderzoek Drechtsteden 2005 en 2006; 

SGB Dordrecht; oktober 2007 
• Woonmonitor 2008; Onderzoekcentrum 

Drechtsteden; jaarlijks 
• Woononderzoek Nederland 2006 (WoON 2006); 

minsterie VROM; 2006 
• Wonen op een rijtje in Zuid-West, regionale 

uitkomsten van het Woononderzoek 
• Nederland 2006 ministerie VROM; 2007
• Woningmarktverkenning Zuid-Holland; ABF 

research; augustus 2007 
• Regionale woningmarktanalyses 2010-2020; ABF 

research; juni 2008  

Nota’s algemeen en ruimtelijke ordening 
• Meerjarenprogramma 2007-2010 voor de 

Drechtsteden 
• Staat van de Drechtsteden 2008; 

Onderzoekcentrum Drechtsteden; januari 2009 
• Ruimte Geven, ruimtelijk kader voor een 

beter functionerende regio Drechtsteden; 
Drechtsteden; maart 2006 

• Realisatiestrategie Ruimte geven; Drechtsteden; 
maart 2008 

• Streekplan Zuid-Holland Zuid; Provincie Zuid-
Holland; 1999 

• Concept Provinciale structuurvisie, 2009
• Structuurvisie Dordrecht 2020; Dordrecht; april 

2009
• Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster 

naar de toekomst; Papenrecht; juli 2009

Bijlage 10  
Overzicht relevante beleidsnota’s en onderzoeken
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