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ONDERWERP

RIB Woningmarkt- en locatieonderzoek Walcheren 2018

Geachte heer/mevrouw,

Met de raadsinformatiebrief van 29 juni 2018 bent u geïnformeerd over het rapport van de 
hoogleraren Hooimeijer en Spit inzake de Walcherse woningmarktafspraken. 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. De provincie en de Walcherse gemeenten hebben dit advies overgenomen.

De afgelopen maanden is in gezamenlijkheid een opdrachtformulering voor dit onderzoek 
opgesteld. Dinsdag 18 september 2018 heeft het college van Burgemeester en wethouders 
van Vlissingen ingestemd met de opdrachtformulering.

Het onderzoek dient Walchers breed inzicht te geven in de omvang en samenstelling van de 
vraag, in de afzetbaarheid van potentiële ontwikkelingslocaties en de effecten van nieuwbouw 
op die locaties voor vraag naar bestaande woningen. Het onderzoek leidt tot een advies over 
de kwaliteit, prioriteit en fasering van de woningbouwlocaties op Walcheren en kan als basis 
dienen voor nieuwe regionale woningmarktafspraken.

Daarnaast kan het woningmarkt- en locatieonderzoek dienen als onderbouwing van 
woningbouwinitiatieven bij de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking en het 
opstellen gemeentelijke beleidsproducten binnen het domein Wonen en Volkshuisvesting.

De resultaten van het onderzoek worden eind eerste kwartaal 2019 verwacht. Over deze 
resultaten en vervolgstappen die de Walcherse gemeenten op basis hiervan gaan zetten, 
wordt u te zijner tijd geïnformeerd.
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Vooruitlopend op de resultaten gaan de Walcherse gemeenten nu al met elkaar in gesprek om 
te onderzoeken hoe de huidige impasse op de Walcherse woningmarkt kan worden 
doorbroken. De wethouder Wonen zal u informeren over de voortgang van dit traject.

We vertrouwen erop u hiermee 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




