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ONDERWERP

raadsinformatiebrief advies regionale woningmarktafspraken Walcheren rapport Hooimeijer c.s.

Geachte raadsleden,

In 2017 hebben de drie Walcherse gemeenten en de provincie Zeeland gewerkt aan het 
opstellen van nieuwe actuele woningmarktafspraken voor de regio Walcheren. Toen dit 
niet tot een gezamenlijk gedragen resultaat leidde, heeft de Provincie een 
afwegingskader voor woningbouwplannen opgesteld. Dit kader vormde en vormt de 
basis voor de tijdelijke, regionale woningmarktafspraken. Door middel van een 
raadsinformatiebrief d.d. 31 augustus 2017 (kenmerk: 786545 / 791709) hebben wij u 
hierover geïnformeerd. 

Om te komen tot gezamenlijk gedragen regionale woningmarktafspraken hebben de
Provincie en de Walcherse gemeenten de hoogleraren Hooimeijer en Spit gevraagd een 
onderzoek uit te voeren en een advies op te stellen op basis waarvan nieuwe regionale 
woningmarktafspraken kunnen worden gemaakt. Het rapport waarin hun advies is 
opgenomen is in definitieve vorm opgeleverd (zie bijlage) en wordt door de provincie in 
de openbaarheid gebracht door middel van het bijgevoegde persbericht (zie bijlage). We 
adviseren u om in ieder geval kennis te nemen van de conclusies en het advies 
(hoofdstuk 2) uit het rapport. 

Vervolg
De hoogleraren adviseren onder meer om een regionaal kwalitatief 
woningmarktonderzoek uit te laten voeren naar de feitelijke vraag naar de verschillende 
typen woonmilieus en de afzetbaarheid van locaties. Dit onderzoek moet de bouwstenen 
leveren voor een evenwichtige verdeling en een zorgvuldige fasering van locaties, om 
zo het risico van overproductie en leegstand in de bestaande woningvoorraad te kunnen 
beheersen. 
Het advies voor een gezamenlijk kwalitatief woningmarkt- en locatieonderzoek wordt 
door de gemeenten en Provincie overgenomen. Dit wordt een belangrijke stap om te 
komen tot nieuwe regionale woningmarktafspraken voor Walcheren. In gezamenlijkheid 
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wordt momenteel gewerkt aan het formuleren van de onderzoeksvragen voor het 
betreffende onderzoek. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




