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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief: besluit provincie tot eenzijdige vaststelling Walcherse 
woningmarktafspraken

Geachte heer/mevrouw,

In 2013 zijn de Walcherse woningmarkt afspraken vastgesteld. In deze afspraken wordt 
aangegeven hoe de drie Walcherse gemeenten gezamenlijk invulling geven aan de regionale 
woningbouwopgave in de periode 2013-2022. De beleidsneutrale provinciale 
bevolkingsprognose 2012 en de regionale woningmarktanalyse van de STEC groep zijn 
onderleggers voor de afspraken. De provincie heeft de afspraken goedgekeurd, waarbij 
aangestuurd is op periodieke herijking om zo het Walcherse aanbod blijvend kwantitatief en 
kwalitatief te laten aansluiten op de vraag.

Actualisatie Walcherse woningmarktafspraken
Na de zomer van 2016 is ambtelijk gestart met de herijking van de regionale 
woningmarktafspraken. De beleidsneutrale provinciale bevolkingsprognose van 2015 is hierbij 
het uitgangspunt. Deze prognose geeft aan dat er voor de komende 10 jaar op Walcheren een 
huishoudensgroei van 2.270 wordt verwacht. Daarnaast is er als gevolg van niet gerealiseerde 
woningbouwproductie gedurende de crisis een 'inhaalvraag' berekend van 361 woningen. 
Samen met de verwachte huishoudenstoename als gevolg van de komst van de 
marinierskazerne (96 huishoudens tot 2026) komt de Walcherse woningbouwbehoefte voor 
2016-2026 op 2.727 woningen.

De afgelopen maanden heeft Vlissingen zich, binnen haar nog resterende ruimte als artikel12 
gemeente, samen met Middelburg en Veere ingezet om het Walcherse aanbod in lijn te 
brengen met de Walcherse vraag. Echter geconcludeerd moet worden dat door de financiële 
en conflicterende belangen van de gemeenten de overplanning binnen de Walcherse 
woningmarkt niet verder kan worden teruggedrongen dan tot ruim 400 woningen. De provincie 
heeft hierop aangegeven niet in te kunnen stemmen met dit resultaat. 

Eenzijdig vastgestelde woningmarktafspraken
Met het oog op zowel de rol van de provincie bij het financieel toezicht op gemeenten als die 
bij de woningmarktafspraken heeft de gemeente Vlissingen de provincie aangesproken op 
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deze verantwoordelijkheden en verzocht zich bindend uit te spreken over de wijze waarop het 
aanbod op de Walcherse woningmarkt in overeenstemming moet worden gebracht met de 
vraag.

Dit heeft geresulteerd in het besluit van de provincie om eenzijdig de Walcherse 
woningmarktafspraken vast te stellen. Op 26 juli 2017 zijn de drie gemeenten hierover per brief 
geïnformeerd. De regionale woningmarktafspraken omvatten een afwegingskader waaraan 
alle woningbouwplannen op Walcheren worden getoetst (zie ook de bijlage bij de brief van de 
provincie, kenmerk 786545 (bijlage)). Het afwegingskader is gebaseerd op het 
woningbouwbeleid uit het Provinciale Omgevingsplan 2012-2018, de provinciale ruimtelijke 
verordening en de Ladder voor duurzame verstedelijking. Op basis van dit kader bepaalt de 
provincie of en op welke wijze zij medewerking verleent aan woningbouwplannen. 

Voor de woningbouwplannen van Vlissingen heeft dit de volgende consequenties:
- de projecten Plaatwerkerij, Willem Ruijsstraat, Petruskerk, Baskensburg/Bunkerterrein 
(patio's), Beatrixlaan, Berlagestraat, Tuindorp, Souburg-Noord, Paspoortstraat, Ritthem, 
Zandweg vallen onder de harde plancapaciteit (planologische geregeld). Deze plannen staan 
niet ter discussie en kunnen worden gerealiseerd.
- de projecten Scheldekwartier, Kleine markt, Verlengde Bonedijkestraat, OLV kerk, CPOZ 
Paauwenburg, Lammerenburg, Oranjeplein Zorg vallen onder de zachte plancapaciteit. Hierop 
is het afwegingskader van toepassing. Al deze woningbouwplannen vallen binnen categorieën 
B t/m H van het afwegingskader. Dit houdt in dat ze voor wat betreft de provincie akkoord zijn 
mits er voldoende ladderruimte (ruimte in de behoefte) is. Bij geen enkel van deze plannen is 
instemming van de overige gemeenten benodigd.

De huidige ladderruimte is te klein voor de realisatie van alle Walcherse zachte plannen, maar 
voldoende voor alle woningbouwplannen binnen bestaand bebouwd gebied. In het 
afwegingskader gaan plannen binnen bestaand bebouwd gebied voor op vergelijkbare 
plannen buiten het bestaand bebouwd gebied. Alle Vlissingse plannen vallen binnen het 
bestaand bebouwd gebied. 
Zowel de ladderruimte als de zachte plancapaciteit zijn dynamisch. Zodra het inzicht ontstaat 
dat niet alle Vlissingse plannen (volledig) gerealiseerd kunnen worden, wordt het college 
hierover op dat moment en naar bevind van zaken geadviseerd. De gemeenteraad wordt 
meegenomen in het proces dat volgt uit een dergelijk inzicht.

Kwalitatief woononderzoek
Omdat de provincie meer inzicht willen krijgen in de kwalitatieve vraag naar woningen starten 
zij na de zomervakantie met een onderzoek naar de kwalitatieve vraag naar woningen op 
Walcheren en de rest van Zeeland. Het onderzoek zal voor 1 januari 2018 gereed moeten zijn. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen aanleiding zijn om andere keuzes te maken bij de 
woningbouwprogrammering en het besluit van de provincie te herzien. 

Breed gedragen woningmarktafspraken
De provincie ziet het besluit om de regionale woningmarktafspraken Walcheren eenzijdig vast 
te stellen als een tijdelijk besluit. Zij hoopt dat de drie gemeenten op basis van het kwalitatieve 
woononderzoek voor 1 april 2018 alsnog een pakket van afspraken aanbieden, dat door alle 
partijen op Walcheren wordt gedragen en de provinciale instemming kan hebben.
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Het college van B&W heeft met haar besluit op 28 augustus 2017 (kenmerk 791559) kennis 
genomen van het besluit van de provincie en schriftelijk aan de provincie meegedeeld dat de 
gemeente Vlissingen zich kan vinden in het afwegingskader en op basis van de uitkomsten 
van het kwalitatief woononderzoek constructief in gesprek gaat met de regio om alsnog te 
komen tot breed gedragen woningmarktafspraken.

Wij vertrouwen er op 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




