
 
  

  

  

  

  

  
  

   
   

 

 

 
  

    
  

  
 

  
 

Advies regionale woningmarktafspraken Walcheren 

Vandaag is het advies van de hoogleraren Hooimeĳer en Spit over de Walcherse woningmarktafspraken open
baar gemaakt. De gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere en de Provincie Zeeland hebben om dat advies 
gevraagd. In hun rapport stellen de hoogleraren vast dat er behoefte is aan regionale regie die gepaard gaat 
met een op onderdelen grote mate van vrĳheid voor de betrokken gemeenten. 

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. Hiermee kon de ontwikkeling van plannen in ieder 
geval worden voortgezet. 

De Provincie en de Walcherse gemeenten hebben samen 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. Dit advies is eerder gepresenteerd aan de bestuurders van de gemeenten en Provincie 
en is vandaag openbaar gemaakt. Het rapport geeft inzicht in het doorlopen proces en bevat een advies over het 
vervolg. 

In hun rapport stellen Hooimeĳer en Spit vast dat Walcheren te beschouwen is als één woningmarktgebied. 
Door de omvang van de plannen van de afzonderlĳke gemeenten dreigt het risico van overprogrammering. 
Dit maakt regionale afstemming noodzakelĳk, waarbĳ er behoefte is aan regionale regie door de provincie. 
Tegelĳk dienen de gemeenten een grote mate van vrĳheid te hebben bĳ de invulling van de woningmarktopgave 
binnen het provinciale kader en de randvoorwaarden. Om de uitbreidingsvraag te verdelen over de gemeenten 
adviseren de onderzoekers om een regionaal woningmarktonderzoek uit te laten voeren naar de feitelĳke vraag 
naar de verschillende typen woonmilieus en de afzetbaarheid naar locaties. Dit onderzoek levert de bouwstenen 
voor een evenwichtige verdeling en een zorgvuldige fasering van de ontwikkeling van locaties, om zo het risico 
van overproductie en leegstand in de bestaande voorraad te kunnen beheersen. Daarbĳ is het essentieel dat de 
provincie zorgt voor een goede voortgangsbewaking en monitoring van de woningbouw, zowel voor sloop als 
realisatie. Het regionaal woningmarktonderzoek en de monitoring zĳn de basis van een goede onderbouwing 
voor de door het Rĳk vereiste Ladder voor duurzame verstedelĳking. 

In de toelichting bĳ het rapport prĳzen de onderzoekers de betrokken partĳen om de open houding die zĳ hebben 
aangetroffen naar de onderzoekers en naar elkaar. Er is begrip voor elkaars standpunten en belangen. Voor de 
bestuurders van de gemeenten en Provincie is dit van groot belang, het geeft vertrouwen dat er een gezamenlĳke 
oplossing in het verschiet ligt. Voor nu betekent het dat er hard gewerkt zal moeten worden om die oplossing zo 
snel mogelĳk vorm te geven. Het advies voor een gezamenlĳk woningmarkt- en locatieonderzoek wordt door de 
gemeenten en Provincie overgenomen. Dit wordt een belangrĳke stap om te komen tot nieuwe regionale woning-
marktafspraken voor Walcheren. 




