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ONDERWERP

RIB reactie provincie op actualisatie Walcherse woningmarktafspraken

Geachte heer/mevrouw,

In het verleden bent u diverse keren op de hoogte gebracht van de voortgang rondom de 
woningmarktafspraken voor de regio Walcheren, voor het laatst in december 2018. Toen is u 
gemeld dat de drie Walcherse gemeenten onderling afspraken hadden gemaakt, die ter 
goedkeuring aan de provincie zouden worden verzonden.

De provincie heeft per brief op 14 februari 2019 gereageerd op de actualisatie van de 
Walcherse woningmarktafspraken. Zij is positief over de stappen die de regio Walcheren heeft 
gezet. Op basis van de opgegeven harde plancapaciteit en de gesignaleerde woningbehoefte 
resteert er naar de mening van de provincie voldoende ladderruimte. Op basis hiervan, en het 
feit dat de regio structureel gaat overleggen, afstemmen en monitoren, stelt de provincie de 
Walcherse woningmarktafspraken vast.

Op dit moment werkt de provincie aan de bevolkings- en huishoudensprognose 2019. Deze 
laten voor Walcheren naar verwachting een ruimere groei zien dan de vorige prognose. 
Daarnaast is in februari 2019 door de provincie in samenspraak met de gemeenten opdracht 
verleend aan de Stec Groep voor het uitvoeren van een Zeeland breed woningkwaliteits- en 
woningmarktonderzoek. Voor de regio Walcheren vindt hierbij een verdieping plaats naar de
beschikbare ontwikkellocaties (afzetbaarheid, aantrekkingskracht en ideale programmamix).
Effecten op de bestaande voorraad worden nadrukkelijk in het onderzoek meegenomen. 
Volgens planning wordt het onderzoek voor de zomervakantie van 2019 afgerond.

Met de uitkomsten van de prognose 2019 en het onderzoek verwacht de provincie dat de 
gemaakte regionale afspraken straks ook geschikt zijn als onderbouwing voor de ladder van 
duurzame verstedelijking.

Onderdeel van de gemaakte Walcherse afspraken is dat tussen gemeenten onderling geen 
zienswijzen worden gegeven en/of beroepen worden ingesteld tegen plannen (met 
bijbehorende aantallen) die in de afspraken zijn opgenomen. Vlissingen heeft haar beroep 
tegen het bestemmingsplan Essenvelt dan ook ingetrokken. 
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Binnenkort, op een nog nader te bepalen tijdstip, wordt u middels een presentatie verder 
geïnformeerd over de geactualiseerde Walcherse woningmarktafspraken.

Wij gaan er van uit 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
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Middelburg, 5 februari 2019
Geacht college,

Per brief van 20 december 2018 heeft u ons geïnformeerd over de geactualiseerde regionale 
woningmarktafspraken van Walcheren. Wij zijn blij dat u, als regio, deze afspraken in goed overleg heeft 
kunnen maken. Daarmee heeft u als gezamenlijke colleges een belangrijke stap gemaakt in de 
onderlinge samenwerking en rust gecreëerd op de Walcherse woningmarkt.

Wij vinden het noodzakelijk dat regionale woningmarktafspraken kunnen dienen als onderbouwing van de 
Ladder voor duurzame verstedelijking zoals deze door het Rijk als kader voor de woningmarkt is 
geformuleerd. Daarmee wordt voorkomen dat u per bestemmingsplan een onderbouwing moet leveren. 
Op basis van de door u opgegeven harde plancapaciteit (stand 2016) en de woningbouwbehoefte op 
basis van de Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2015 schatten wij in dat er nog een ruime 
ladderruimte resteert. Op basis hiervan, en het feit dat u structureel gaat overleggen, afstemmen en 
monitoren, willen wij de regionale woningmarktafspraken Walcheren vaststellen.

Graag vervolgen wij het constructieve overleg tussen Provincie en gemeenten over de Walcherse 
woningmarkt. Wij verwachten namelijk dat de nieuwe Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 
2019 voor Walcheren een ruimere groei laat zien dan de vorige prognose. Daarnaast is er sprake 
geweest van een omvangrijke realisatie van woningen in de afgelopen jaren waardoor de harde 
plancapaciteit op Walcheren verkleind is. Dit zorgt samen voor een substantiële verruiming van de 
ladderruimte voor de komende tien jaar. Naast de actuele ladderruimte zal ook het Kwalitatief 
Woononderzoek Zeeland handvatten bieden om in regionaal verband de beste keuzes te maken voor de 
huidige en toekomstige woonconsumenten op Walcheren. Met de nieuwe gegevens kunnen we naar 
verwachting de regionale woningmarktafspraken Walcheren ook geschikt maken als onderbouwing van 
de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Binnenkort zullen wij de concept-prognose 2019 met u bespreken. Voor het zomerreces komen de 
resultaten beschikbaar van het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland.

Met vriendelijke groet,

gedenutfifirdfi staten

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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