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VOORWOORD 

Woonvisie Krimpenerwaard; Kerngericht! 
 

Namens het college van burgemeester en wethouders 

van gemeente Krimpenerwaard bied ik u ter 

vaststelling aan de ‘Woonvisie Krimpenerwaard; 

Kerngericht!’. Deze Woonvisie vormt de basis voor ons 

woonbeleid in de komende jaren. We leggen een 

stevige ambitie neer om onze kracht als goed woon- en 

leefgebied verder te versterken. Het doel is te streven 

naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling ten 

behoeve van de kwaliteit van onze kernen. Krachtige 

kernen met een breed woningaanbod, verbonden met 

een aantrekkelijke, groene omgeving. Waar mensen in 

alle leeftijden en omstandigheden kunnen blijven 

wonen. In woningen die veilig, comfortabel en duurzaam zijn. 

 

Ik denk dat de Woonvisie een goede variatie aan ambities en thema’s biedt. We kunnen hiermee in de 

toekomst de verschillende doelgroepen  van dienst zijn en tegelijkertijd de samenwerking met betrokken 

partijen verder verstevigen. Want juist dát vinden we cruciaal. Deze Woonvisie is tot stand gekomen in 

nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van diverse doelgroepen in onze gemeente: onder andere 

huurders, ondernemers, zorgorganisaties, ontwikkelaars, woningcorporaties. De inwoners van de gemeente 

hebben hun steentje bijgedragen door via een enquête hun woonwensen kenbaar te maken. Waarvoor mijn 

hartelijke dank! In verschillende bijeenkomsten hebben we ons oor bij onze partners te luister gelegd. De 

gevoerde discussies hebben ons geïnspireerd tot de ambities die we in de Woonvisie hebben geformuleerd.  

 

Maar daarmee eindigt het niet. Met de Woonvisie als basis blijven we in gesprek met onze partners én gaan 

we in gezamenlijkheid woorden omzetten in daden! 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

Dilia Blok 

Wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting  
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Hoofdstuk 1  
DE KOERS VAN 

KRIMPENERWAARD 

Inleiding 
Sinds 1 januari 2015 vormen de voormalige gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven 

en Vlist samen de gemeente Krimpenerwaard. Binnen de nieuwe gemeente is behoefte aan een duidelijke 

visie op het terrein van wonen. Die visie wordt in dit document geboden.  

De gemeente met een oppervlakte van 160 km2, heeft circa 54.600 inwoners verspreid over 11 kernen en 

bijbehorende buurtschappen en vormt het groene hart midden in de economisch belangrijke  

Zuid-Hollandse Delta. De nieuwe gemeente is een aantrekkelijke plaats om in te wonen, te werken en te 

recreëren. Het biedt comfort, rust en ruimte in een stedelijk gebied. 

 
In deze woonvisie verkennen we wat voor de komende periode de woonopgave is binnen de gemeente en 

welke opgaven en ontwikkelingen we samen met bewoners en belanghouders willen gaan realiseren. We 

kijken vooruit tot 2030. In het uitvoeringsprogramma verwoorden we wat we dan in de periode 2017-2020 

gaan doen. In die verkenningstocht hebben we ons laten leiden door onder andere de volgende vragen: 

 Wat zijn de woonkwaliteiten binnen de gemeente Krimpenerwaard en hoe kunnen we die samen 

versterken (de realistische ambitie)? 

 Hoe ontwikkelen zich vraag en aanbod op het terrein wonen binnen de gemeente Krimpenerwaard en op 

welke wijze gaan wij daarop inspelen door middel van nieuwbouw en transformatie zodat we de 

‘wooncarrière’ van onze bewoners maximaal kunnen faciliteren? 

 Op welke wijze gaan we een bijdrage leveren aan de vraagstukken en uitdagingen op het gebied van 

wonen, welzijn, zorg en duurzaamheid?  

 Hoe bouwen we op een organische wijze verder aan de leefbaarheid en de vitaliteit van de kernen?  

 

De ‘Woonvisie Krimpenerwaard; kerngericht!’ is tot stand gekomen in samenwerking met huurdersgroepen, 

woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, ontwikkelaars en bewoners in de Krimpenerwaard. Tijdens 

enkele bijeenkomsten zoals de Avond van het Vraagstuk en de Woonalliantiefabriek hebben belanghouders 

op het gebied van wonen bijgedragen aan de ontwikkeling van deze woonvisie. We hebben samen een 

traject doorlopen waarbij we met elkaar hebben gesproken over de belangrijkste opgaven. Maar ook 
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hebben we met elkaar de belangrijkste vijf thema’s vastgesteld, oplossingen verkend en aangedragen om 

naast een visie ook te komen tot concrete resultaten.  

Met deze woonvisie wordt een fundament gelegd voor een meer integrale visie en een gezonde toekomst 

van de Krimpenerwaard. Tevens bepaalt de gemeente via deze woonvisie haar publieke taakstelling op het 

gebied het wonen.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt de koers die we gaan varen besproken. In hoofdstuk 2 staat de nieuwe realiteit 

centraal. Wat zijn de meest fundamentele ontwikkelingen die het wonen beïnvloeden? Welke vraagstukken 

zien we in Krimpenerwaard. Daarnaast omschrijft dit hoofdstuk kort de belangrijkste thema’s van de 

woonvisie. De volgende vijf hoofdstukken (3 t/m 7) vormen samen een uitwerking van de vijf thema’s die de 

koers vormen en kunt u zien als de ruggengraat. Hierin werken we telkens een thema uit, waarbij steeds 

centraal staat: wat zien we, wat willen we bereiken en wat gaan we doen? De woonvisie sluiten we af met 

een uitvoeringsprogramma voor de periode 2017-2020.  

 

1.1  Trots op Krimpenerwaard 
De Krimpenerwaard heeft bijzondere kwaliteiten die zich kenmerken door: 

 Strategische centrale ligging in de Randstad, het gebied tussen de Hollandsche IJssel, de Vlist en de Lek 

en naast Gouda, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Utrecht en de Drechtsteden, in onderdeel van het 

Groene hart en kent een goede bereikbaarheid. 

 Aantrekkelijk woongebied met onderscheidende woonmilieus: comfortabel, veilig, rust en kleinschalig, 

historische dorpsharten met basisvoorzieningen en soms iets meer, ruimte en groen, meanderende 

bouwlinten en overal het buitengebied onder handbereik; 

 Leefbare en vitale kernen met een sterke saamhorigheid, krachtige, bruisende, energieke en 

ondernemende gemeenschappen, actief verenigingsleven en een sterk verbonden maatschappelijk 

middenveld; 

 Goede infrastructuur ten behoeve van recreatie: met name fietsen, wandelen en varen; 

Deze variatie is de kracht van de Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard heeft als woongebied een positief 

imago. Daar zijn we trots op en de gemeente zal blijven werken aan de versterking van die kwaliteiten 

samen met bewoners en andere belanghouders. Met name de samenwerking tussen bewoners, 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en woningcorporaties is van belang om samen verder te komen en 

de positie van de Krimpenerwaard in de regio te versterken. De gemeente zal samen met de 

partnerorganisaties met krachtige en heldere communicatiemiddelen de kwaliteiten van de 

Krimpenerwaard blijven uitdragen.  

 

Ambitie Krimpenerwaard 

De ambitie van de Krimpenerwaard is om organische groei te faciliteren waarbij recht wordt gedaan aan de 

toenemende en veranderende woonbehoefte, versterking van de fysiek-ruimtelijke structuur en het bouwen 

aan de vitaliteit van de kernen. De Krimpenerwaard biedt een landelijk woonmilieu met kwaliteit en kiest 

daarbij voor een woningbouwprogrammering gericht op het bieden van wooncarrière. In beginsel passend 

binnen het bebouwd stedelijk gebied waarbij we er van uit gaan dat woningbouwinitiatieven bijdragen aan 

differentiatie in woningtypen, transformatie, flexibiliteit, verbinding met het landschap en anticiperen op de 

behoefte aan duurzaamheid en gezondheid. De gemeente wil ook (kleinschalige-) burgerinitiatieven 

mogelijk maken en ruimte bieden voor experimenten die bijdragen aan het oplossen van woon- en 

zorgvraagstukken, betrokkenheid en gemeenschapszin; kortom de vitaliteit van de kernen. 
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De Krimpenerwaard heeft haar ambities geformuleerd in de notitie ‘Ambities voor een vitale en leefbare 

samenleving’. De basis hiervan zijn vier sterke programma’s, namelijk:  

 wonen, demografie en voorzieningen; 

 welzijn en zorg;  

 economie en infrastructuur, en  

 natuur, landbouw en buitengebied. 

Deze programma’s worden ondersteund door gebiedspromotie, een sterke dienstverlening en inzet op 

duurzaamheid.  

 

 
 

De Krimpenerwaard biedt toekomstperspectief voor iedereen die wat wil en gaat met een aantal 

interventies anticiperen op de maatschappelijke opgaven. De Krimpenerwaard neemt de 11 kernen en  

27 buurtschappen als uitgangspunt en wil de structuur ervan versterken. De gemeente wil niet de polder 

volbouwen (geen Vinex) maar het open landschap behouden en de verbinding met dit open landschap 

versterken en ruimte bieden aan burgerinitiatieven. 

 

We zijn een ondernemende gemeente met een strategische en onderscheidende ligging in de Zuidvleugel 

van de Randstad. Krimpenerwaard zet in op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor MKB-ondernemers en 

detailhandel. Voorzieningen op gebied van huisvesting, onderwijs, ICT, arbeidspotentieel en een goede 

bereikbaarheid zijn daarbij belangrijk. Het economisch beleid is gericht op werkgelegenheid als zelfstandige 

groeimotor.  
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1.2 De koers: wat gaan we oppakken 
 

De Woningwet geeft globale aanwijzingen voor een woonvisie. De specifieke thema’s moeten door de 

gemeente worden opgepakt. Om tot een duidelijke agendering van de thema’s te komen, is met bewoners, 

belanghouders en de raad een aantal bijeenkomsten gehouden waarin de strategische thema’s zijn 

benoemd. Vijf inhoudelijke thema’s vormen de opgaven op het terrein van het wonen in de 

Krimpenerwaard. De ontwikkelingen op het terrein van wonen zijn dynamisch. Dat geldt ook voor de 

thema’s. Meebewegen op de huidige en toekomstige dynamiek van de regionale woningmarkt en 

tegelijkertijd de eigen identiteit, kracht en vitaliteit behouden is zonder twijfel de belangrijkste inspanning 

voor de vijf opgaven en de grote uitdaging in Krimpenerwaard.  

 

Inspelen op de dynamiek van de woningmarkt: realiseren van groei en versterken van kwaliteit  

Op de woningmarkt binnen de provincie is een spanning tussen de stad en de meer landelijke omgeving. 

Daarbij groeide afgelopen periode het beeld dat steden zouden groeien en het landelijk gebied zou gaan 

krimpen. Dat beeld is voor de Krimpenerwaard anders. De laatste paar jaar (sinds 2013) groeit het 

inwonertal in de Krimpenerwaard en blijkt de gemeente een aantrekkelijk woongebied te zijn ook voor 

mensen die in het stedelijk gebied werkzaam zijn.  

De ambities van de Krimpenerwaard gaan daarom verder dan alleen inspelen op natuurlijke groei. Om deze 

ambitie te realiseren gaan we voor: 

 Een stevig integraal programma op het gebied van wonen, werken, sociale infrastructuur en 

bereikbaarheid. 

 Een groei door toevoeging van 3.000 woningen tot 2030.  

 Blijven investeren in een goede relatie met de omliggende gemeenten, waarin onze lijn is van 

complementariteit en onderscheid in woonmilieus en daarmee een win-win voor de regio.  

Het moet duidelijk zijn dat de Krimpenerwaard een toekomstgerichte gemeente is die een positieve en 

ambitieuze koers vaart met een eigen verantwoordelijkheid. Daarvoor heeft de Krimpenerwaard ‘de ruimte 

nodig’. Ruimte voor groei en voor nieuwe initiatieven. Daarbij speelt flexibiliteit een belangrijke rol. De 

provinciale contingentering moet hier geen obstakel zijn maar juist ruimte bieden en flexibiliteit toestaan 

om de vitaliteit van de Krimpenerwaard te versterken. 

 

Een bouwprogramma met ambitie: flexibel en vraaggestuurd 

We zetten ons in voor de realisatie van een stevig woningbouwprogramma waarmee onze gemeente kan 

groeien, vitaal blijft maar ook vrij kan ademen. Vrij ademen betekent voor ons ‘organisch’ vanuit onze 

kernenstructuur aansluitend bij de mogelijkheden en de potentiële behoefte per kern. Daarbij zal ook scherp 

worden gekeken naar herbestemming van leegstaand vastgoed (ook vrijkomend agrarisch vastgoed in het 

kader van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard). Met een dergelijke aanpak gaan we het 

karakter van de gemeente (kernen in het groen) versterken en dragen daarmee bij aan de vitaliteit van de 

verschillende kernen. Daarbij gaat het primair om een bijdrage aan het behoud en de versterking van het 

sociaal maatschappelijke infrastructuur en niet om kost wat kost voorzieningen in stand te willen houden.  

 

Duurzame gemeente 

Als gemeente willen we de lat van verduurzamen hoog leggen. Als landelijke gemeente gaan we een stevige 

bijdrage leveren aan een verstandig klimaatbeleid. We beseffen dat rond 2050 het aardgas zo’n beetje op zal 

zijn en dat we daarom vanaf heden moeten toewerken naar een energieneutrale woningvoorraad die niet 

langer met aardgas verwarmd hoeft te worden. We willen een duurzame ontwikkeling stimuleren door ook 

in te zetten op energiezuinige woningen en energiebesparing.  
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De gemeente richt zich daarbij zowel op de eigen gemeentelijke organisatie (tevens voorbeeldfunctie) als op 

de samenleving. Onze ambitie is dat in 2050 de Krimpenerwaard fossiele brandstofvrij en energie- en CO2-

neutraal is. 

 

Bevorderen van doorstroming voor een betere match tussen vraag en aanbod 

We willen een gezonde woningmarkt, waarin iedereen die in Krimpenerwaard wil (blijven) wonen hier 

terecht kan en een passende woning kan vinden. We zetten hierop in met passende nieuwbouw, maar 

realiseren ons tegelijkertijd dat 90% tot 95% van de woningvoorraad van 2030 er nu al staat. Het is daarom 

van belang om de bestaande voorraad zo efficiënt mogelijk in te zetten. Met het bevorderen van 

doorstroming stimuleren we dat er meer bestaande woningen vrij komen voor woningzoekenden en 

faciliteren we de wooncarrière. 

 

Groene gemeente met vitale kernen 

De kracht en de vitaliteit van onze kernen zijn een bijzondere kwaliteit. Deze willen we behouden en 

versterken. Het landelijke en dorpse karakter betekent dat we waardevol groen respecteren. We houden bij 

verdichting of kleine uitbreiding er rekening mee dat dit ook leidt tot een kwaliteitsverbetering. Hiervoor 

stellen we een helder afwegingskader op waarbij belangrijke kwaliteitscriteria worden meegenomen.  

Ook zetten we in op hergebruik van leegstaand vastgoed en gaan we voor omvang van projecten passend 

bij de betreffende kern. De uitbreiding zal in de kleinere kernen voornamelijk neerkomen op kleinschalige 

(particuliere) initiatieven en stimuleren we pilots op initiatief van bewoners door ‘kleine zaadjes te planten’ 

om te toetsen of iets werkt. Voor projectmatige bouwprojecten in de grotere kernen kiezen we voor een 

gevarieerd programma (type woning en prijsklasse voor verschillende doelgroepen). Daarbij is de verbinding 

van de kernen met de omliggende groene ruimte van belang om een geleidelijke overgang te realiseren. 

Deze stedenbouwkundige opzet is uitstekend te combineren met duurzame dorpsuitbreiding en innovatieve 

woonconcepten en vernieuwende woonmilieus. De vitaliteit van de kernen behouden we door waar 

mogelijk in te zetten op goede voorzieningen met behoud van de specifieke onderscheidende kenmerken 

per kern.  

 

Wonen en zorg 

De afgelopen tien jaar was er een toename van huishoudens van 75 jaar en ouder. Deze vergrijzing zet zich 

de komende jaren voort. Met name deze groep heeft effect op de woningmarkt. Zo is er sprake van 

gezinsverdunning en neemt het aandeel een- en tweepersoonshuishoudens sterk toe. Ook heeft deze 

groeiende groep senioren een andere woningvraag, waarbij de behoefte aan woongerelateerde 

zorgondersteuning toeneemt.  

Daarnaast is een aantal jaar geleden het proces van extramuralisering ingezet waarbij mensen met een 

beperking van een instelling naar een eigen thuis gaan met zorgondersteuning. Dit betekent voor 

zorgorganisaties een scheiding tussen wonen en zorg waarbij zorgpartijen op een andere manier de zorg 

aan deze groepen moet organiseren. Van de zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties wordt 

verwacht dat zij in goede samenwerking komen tot een evenwichtig aanbod van wonen en zorg en aandacht 

hebben voor innovatieve concepten. Wij pakken daarbij onze verantwoordelijkheid in het kader van de 

transitie van de AWBZ en Wmo. Focus ligt daarbij op voorkomen en vroegtijdige signalering. 

Bewoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om initiatief te nemen waarbij aandacht moet zijn 

voor goede informatievoorziening en voorlichting. De gemeente Krimpenerwaard gaat deze ontwikkeling 

initiëren en waar nodig faciliteren en ondersteuning bieden bij de noodzakelijke aanpassing van de 

woningvoorraad.  
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Huisvesten bijzondere doelgroepen 

De Krimpenerwaard heeft aandacht voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van 

een woning of het wonen zelf. Het gaat daarbij om mensen die extra zorg of begeleiding nodig hebben: 

mensen uit de maatschappelijke opvang, (ex-)cliënten van zorginstellingen, doorstroomhuizen ex-

gedetineerden, arbeidsmigranten en vergunninghouders. Samen met onze maatschappelijke partners 

zorgen we er voor, dat deze inwoners passende woonruimte krijgen. Ook hier pakken wij onze 

verantwoordelijkheid zoals die in het kader van de transitie van het sociaal domein past. 

 

Daadkracht in de uitvoering door eigenaarschap en allianties  

Voor de uitvoering van de woonvisie is daadkracht nodig en die gaan we organiseren door eigenaarschap en 

allianties met partners. Zo is de gemeente voor de realisatie van nieuwbouw afhankelijk van marktpartijen 

en woningcorporaties. Daarover zullen we afspraken maken en allianties sluiten om eigenaarschap te 

organiseren.  

 

Tijdens de Avond van het Vraagstuk en de Woonalliantiefabriek hebben de potentiële partners elkaar 

ontmoet en is verkend op welke wijze de deelnemende partijen elkaar zouden kunnen ondersteunen en wat 

zij kunnen betekenen voor de realisatie van de woonvisie. Om te komen tot daadkracht is samenwerking 

tussen partijen in de Krimpenerwaard noodzakelijk. In de kern draait het om het diepe besef van wederzijdse 

afhankelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij is betrokkenheid van bewoners en 

huurdersorganisaties van groot belang omdat de woonbehoefte van de burger bewoners het uitgangspunt 

is van de woonvisie in de Krimpenerwaard.  

 

De gemeente zal daarbij haar rol en verantwoordelijkheid nemen door ruimte te geven aan particuliere 

initiatieven en ondernemerschap. Precies wat inwoners van deze gemeente mogen verwachten van hun 

bestuurders, in zowel het publieke domein als het maatschappelijk middenveld en de private sector.  
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Hoofdstuk 2  
ONTWIKKELINGEN IN DE 

WONINGMARKT EN DE VIJF 

WOONTHEMA’S 

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de woningmarkt. Maar ook de woningmarkt zelf kent 

zijn eigen dynamiek. Om te komen tot passende maatregelen en interventies is een analyse van de 

woningmarkt van belang. We zijn dit proces van woonvisieontwikkeling dan ook gestart met een 

woningmarktanalyse die samengevat is in een opgavenotitie. Deze notitie is gedeeld met de betrokken 

woonpartners in de Krimpenerwaard. De belangrijkste conclusies van de analyse staan in dit hoofdstuk. De 

meest fundamentele ontwikkeling is de demografische transitie (de vergrijzing en gedeeltelijke 

ontgroening) in relatie tot de dynamiek van de regio, in het groene hart van de Randstad.  

 

In dit hoofdstuk staan we stil bij een paar landelijke trends en focussen we ons op de belangrijkste 

ontwikkelingen in de Krimpenerwaard.  

 

2.1 Enkele landelijke trends 
In Nederland is het geboortecijfer in de afgelopen decennia fors gedaald. Nederland vergrijst net als andere 

West-Europese landen. Naast deze demografische beweging is er ook sprake van een proces van 

verstedelijking: door de verhuisbewegingen groeien in het algemeen de stedelijke regio’s en krimpt het 

landelijke gebied (aan de randen van Nederland) waarbij de vergrijzing wordt versterkt omdat vooral 

jongeren naar de stad trekken. Deze uitstroom heeft vooral te maken met het feit dat jongeren (in de 

leeftijd van 18 tot 25 jaar) in de stad hun kenniskapitaal vergaren. Daarnaast is de stad ook voor 

(afgestudeerde) jongvolwassenen een interessante woonomgeving vanwege een gevarieerder aanbod aan 

banen, woningen en cultuur. 

 

Het saldo van geboorte en sterfte bepaalt de natuurlijke groei, en het verschil tussen vertrek en vestiging 

bepaalt het migratiesaldo. Daarnaast zien we nog een andere essentiële ontwikkeling, namelijk de 

huishoudensverdunning als gevolg van sociaal-culturele factoren zoals individualisering en emancipatie. 

Daardoor groeit het aantal huishoudens terwijl het aantal inwoners niet of nauwelijks toeneemt.  

 

Door de crisis zijn de voorwaarden voor een hypotheek aangescherpt en is de toegang tot de 

koopwoningmarkt in financiële zin minder makkelijk geworden. De huidige lage hypotheekrente werkt in 

dat opzicht verzachtend. Daarnaast is de regelgeving ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning en 

werk en zekerheid veranderd. Dit heeft impact op de opgave op het terrein van wonen en zorg. Voor veel 

spelers op de woningmarkt geldt: nieuwe regels en minder middelen. Kortom een nieuwe realiteit. Hierna 

beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen die het woonbeleid beïnvloeden en die voor ons de 

belangrijkste opgaven vormen waar we een oplossing voor zoeken. 
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2.2 Een nieuwe realiteit: ontwikkelingen in de Krimpenerwaard 
Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, verstedelijking, het roltrapeffect1 en verschuiving 

van voorzieningen. Door deze ontwikkelingen komt de vitaliteit van de Krimpenerwaard onder druk te 

staan. Daarnaast constateren wij dat de Krimpenerwaard bijzondere woonmilieus biedt om het roltrapeffect 

van de verstedelijking op te vangen.  

 

Groei van het aantal huishoudens in de Krimpenerwaard 

De afgelopen periode is het aantal huishoudens gegroeid. Dit komt omdat er sprake is van een 

geboorteoverschot en gezinsverdunning. In de periode 2015-2024 komen er circa 1.860 huishoudens bij (in 

de periode 2015-2030 is dat circa 2.500). Daarbij gaan we er van uit dat er net zoveel huishoudens vertrekken 

uit als dat er bij komen in de Krimpenerwaard (= migratiesaldo ‘0’). 

 

Prognoses van de provincie staan onder druk 

Om te komen tot een goede woningbouwprogrammaring is een betrouwbare prognose relevant. In de 

onderstaande tabel is weergegeven hoe de recente prognoses zich verhouden tot eerdere regionale cijfers 

die ten grondslag liggen aan het Regionale Woningbouw Programma (RWP) voor Midden-Holland (mei 

2015), met voor Krimpenerwaard een woningbehoefteraming (WBR 2013) gebaseerd op natuurlijke groei en 

een behoefteprognose (BP 2013) die gebaseerd is op een trendmatige ontwikkeling. De tabel laat zien dat 

de recente ramingen (Primos 2015) positiever zijn en een hogere groei laten zien. 

 
Figuur 2.1: Huishoudensgroei Krimpenerwaard 2015 t/m 2024 
Huishoudensgroei Trend Migratie nul 

RWP Midden-Holland 2013  1050 (BP) 1520 (WBR) 

Primos 2015 1270 1860 

Bron: RWP, Primos 2015 

 

De verschillen in de ramingen (prognoses) worden veroorzaakt door een positief migratiesaldo waarbij de 

trek naar de stad wordt afgeremd omdat een (toenemende groep) bewoners bij nader inzien liever in het 

landelijk gebied blijft wonen.  

 

Sterke groeigemeente in de regio  

In de regio Midden-Holland, waar Krimpenerwaard deel van uitmaakt, zal de groei van het aantal 

huishoudens vanaf 2020 de natuurlijke groei overstijgen. De gemeente Krimpenerwaard heeft de ambitie 

om in de regio op basis van de ruimte en onderscheidende kwaliteiten in te zetten op een toename van het 

aantal huishoudens dat sterker is dan de huidige prognoses. De geraamde ‘natuurlijke groei’ (+ 1.860 

huishoudens 2015-2025, + 2.500 huishoudens 2015-2030) is voor de woningbouwambities van de 

Krimpenerwaard de basis voor het woningbouwprogramma.  

 

Vraagpiek vergunninghouders: opvang bijzondere doelgroepen 

De huidige (landelijke) toename van het aantal vergunninghouders geeft ook een toename van de vraag 

naar huisvesting. De extra woningbehoefte als gevolg van de taakstelling voor vergunninghouders ramen we 

op 100 tot 120 woningen per 3 jaar.  

  

                                                                        
1 Jongeren trekken naar de stad voor studie (het ‘magneet-effect’) en voor hun eerste carrièrestappen (het ‘roltrap-effect’) 
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De afgelopen periode had de Krimpenerwaard per jaar de volgende aantallen vergunninghouders als 

taakstelling:  

 2014: 50 vergunninghouders 

 2015: 98 vergunninghouders 

 2016: 138 vergunninghouders 

 Eerste half jaar 2017: 79 vergunninghouders2 

De komende jaren zal er extra aandacht zijn voor gezinshereniging. Vanaf 2017 zal deze extra vraag naar 

verwachting weer snel afnemen, omdat sinds medio 2016 het aantal asielaanvragen scherp gedaald is. Dit is 

niet met zekerheid te zeggen en sterk afhankelijk van internationale ontwikkelingen. 

 

Kleinere huishoudens in Krimpenerwaard 

De druk op de grote steden in de Randstad neemt dusdanig sterk toe dat deze uitstraalt naar het Groene 

Hart. Tegenover de uitstroom van jongeren staat de instroom van huishoudens die door willen stromen naar 

een grotere woning in een aantrekkelijke woonomgeving en in de steden onvoldoende terecht kunnen, met 

name gezinnen met jonge kinderen. 

De afgelopen tien jaar was er sprake van vergrijzing (toename huishoudens 75+) en ontgroening (daling een- 

en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar). Ook het aantal gezinnen nam af. In de toekomst zet de groei van 

het aantal 75+-huishoudens sterk door en blijft het aantal jonge een- en tweepersoonshuishoudens dalen bij 

een ongewijzigd bouwprogramma. Uitgaande van de natuurlijke groei variant stabiliseert het aantal 

gezinnen en zal dit naar verwachting weer licht gaan groeien. In de trendprognose (natuurlijke groei en 

rekening houdend met de binnenlandse en buitenlandse migratie) zal het aantal gezinnen licht blijven dalen. 

Zie figuur 2.2. 
 
Figuur 2.2: Huishoudensontwikkeling Krimpenerwaard 2005-2015 en prognose 2015-2040, naar 
huishoudenstype en leeftijdsklasse, variant migratiesaldo nul 

 
Bron: CBS Statline, Primos 2015 
 

  

                                                                        
2 Van de taakstelling 2016 zijn er 101 daadwerkelijk gehuisvest. Het verschil (37) wordt opgeteld bij de taakstelling voor de 1e helft van 
2017 (wordt dus 42 + 37 = 79) 
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Evenwichtige bevolkingsgroei en de vitaliteit van de kernen 

In Krimpenerwaard is de huishoudensgroei redelijk evenwichtig verdeeld over de kernen, in die zin dat 

overal sprake is van groei tot 2025. Bergambacht en Krimpen aan de Lek zijn procentueel de sterkste 

groeiers (mogelijk verklaarbaar door het bouwprogramma in het recente verleden).  

 

In absolute zin groeit Schoonhoven het hardst. In de kleinere kernen is de huishoudensgroei wat lager dan 

het gemeentelijke gemiddelde.  

 

Sociale huurmarkt: omvang vraag en aanbod redelijk in evenwicht 

Tot 2025 wordt in de sociale huurvoorraad (tot de liberalisatiegrens) minder vraag verwacht van reguliere 

woningzoekenden. Er lijkt een overschot te ontstaan van 100 tot 500 woningen3. Echter als gevolg van het 

overheidsbeleid om mensen met een zorgvraag zelfstandig (thuis) te laten wonen (extramuralisering), 

uitstroom uit maatschappelijke opvang en de instroom van vergunninghouders (zie hoofdstuk 6) zal er op 

korte termijn geen sprake zijn van vraaguitval in de sociale huurvoorraad en dus ook geen overschot 

ontstaan.  

Indien corporaties gebruik maken van de wettelijke ruimte om ook de middeninkomens te bedienen4 die 

geen hypotheek kunnen krijgen en geen geliberaliseerde huurwoning kunnen vinden, is er op korte termijn 

zelfs behoefte aan toevoeging van sociale huurwoningen. 

De corporaties blijven inzetten op vernieuwing van het bestaande bezit door transformatie en vervangende 

nieuwbouw bij sloop/verkoop en op kortere termijn toevoeging van een beperkt aantal nieuwe sociale 

huurwoningen. Vanaf 2020 is er meer ontspanning. De vraagpiek is dan naar verwachting voorbij. Daarnaast 

mogen corporaties vanaf 2020 minder woningen aan huishoudens met een middeninkomen toewijzen. De 

onzekerheid als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving is echter groot. Wat ons betreft 

is wijziging gewenst met het oog op de verbetering van de kansen van middeninkomens in de 

Krimpenerwaard (relatief hoog prijsniveau koopsector). Het blijft dus van belang om  

(vraag-)ontwikkelingen goed te blijven volgen en samen met de corporaties slimme oplossingen te vinden.  

 

Woonvraag jongeren en passend aanbod 

Jongeren zijn voor de Krimpenerwaard een belangrijke doelgroep. De jongeren die zelfstandig willen gaan 

wonen of samenwonen binnen onze gemeente geven, gezien hun vaak beperkte financiële middelen, de 

voorkeur aan een betaalbare woning. Starters hebben relatief vaak behoefte aan een sociale huurwoning tot 

de aftoppingsgrens (35%) (zie bijlage met definities), dan wel een koopwoning in het goedkoopste segment 

tot € 185.000,- (21%). We willen voorkomen dat jongeren uit de Krimpenerwaard wegtrekken vanwege 

gebrek aan een passende woning. Jongeren zijn van belang voor behoud van de vitaliteit van onze kernen. 

Deze beelden zijn bevestigd tijdens een bijeenkomst met de klankbordgroep jongeren van de gemeente 

Krimpenerwaard. Met de jongeren blijven we als gemeente in gesprek over mogelijke pilots 

(kamerbewoning, studenteneenheden, gespikkeld wonen, tiny houses en dergelijke). Zowel bij de 

transformatie van bestaand vastgoed als bij nieuwbouw zetten we in op een passend aanbod voor jongeren. 

Maar ook andere mogelijkheden laten we niet onbenut: doorstroming in de woningmarkt waardoor 

passende woningen vrijkomen, creatieve oplossingen (zoals bijvoorbeeld verkoop sociale huurwoningen 

met Koopgarantconstructie en andere doorstroommaatregelen).  

 

  

                                                                        
3 Dit overschot aan woningen betekent niet dat deze woningen leeg komen te staan 
4 Maximaal 20% van de toewijzingen voor doelgroep €35.000,- tot € 39.000,-: maximaal 10% van de toewijzingen voor doelgroep  
€ 39.000,- tot € 43.000,- 
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Zo lang mogelijk zelfstandig thuis… 

Door de scheiding van wonen en zorg zullen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat is overigens 

ook de wens van veel ouderen. Met name deze categorie heeft, met het vorderen van de leeftijd, in 

toenemende mate te maken met (mobiliteits-)beperkingen. Dat betekent dat deze groep in toenemende 

mate behoefte heeft aan een toegankelijke en aangepaste woning.  

 

De ontwikkeling is als volgt: 

 In 2015: 3.000 van de 22.650 huishoudens zijn 75 jaar of ouder (13% van het totaal aantal huishoudens).  

 In 2025: 4.400 van de 23.900 huishoudens zijn 75 jaar of ouder (18%). 

 In 2040: 6.000 van de 24.500 huishoudens zijn 75 jaar of ouder (24%).  

Dit werkt door in de behoefte aan woningen voor huishoudens met gezinsleden met lichamelijke 

beperkingen. Daarnaast is er een specifieke woonvraag van huishoudens met een zorgindicatie die 

verdergaande eisen aan de woning stellen (verzorgd wonen): beschikbaarheid van zorg op afroep, 

ontmoetingsruimte en/of dagbesteding in hetzelfde wooncomplex of zeer nabij.  

 

2.3 De vijf thema’s van de woonvisie 
 

De genoemde trends en ontwikkelingen vragen om een heldere strategische koers op het gebied van wonen 

in de Krimpenerwaard. Een koers die ook vraagt om een pakket maatregelen om te anticiperen op de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Ook tijdens de bijeenkomsten met stakeholders is deze koers aan bod 

geweest. Een koers die we hebben uitgewerkt in vijf thema’s, namelijk: 

 Positionering in de regio. 

 Betaalbaar & beschikbaar. 

 Duurzame gebouwde omgeving. 

 Wonen-welzijn-zorg. 

 Bouwen aan vitale kernen. 

Deze thema’s worden hier kort toegelicht en in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. Daarbij staan 

we per thema stil bij ‘wat zien we’, ‘wat willen we’ en ‘wat gaan we doen’?  

 

Thema 1. Positionering in de regio 

De gemeente Krimpenerwaard heeft sterke relaties met haar directe omgeving (economisch, woon-

werkrelatie, verhuisbewegingen, gebruik voorzieningen, recreatie). Deze woonvisie laat zien hoe we ons als 

gemeente positioneren en waarin we onderscheidend willen zijn. Ook is aangegeven welke kansen en 

knelpunten hieruit voortkomen en wat dit betekent voor onze profilering.  

 

Thema 2. Betaalbaar & beschikbaar  

Het langetermijndoel is dat alle woningzoekenden in de Krimpenerwaard in 2030 in staat zijn om binnen een 

termijn van twee jaar een passende woning te vinden. In de prestatieafspraken die we gaan maken met de 

woningcorporaties en huurders nemen we het monitoren van de zoek- en wachttijden mee. Ons streven is 

dat de totale woningvoorraad voldoende is om in de behoefte te voorzien, en dat er ook hiervoor voldoende 

en passende plancapaciteit is. We willen ook, en dat regelt de markt niet vanzelf, dat er voldoende 

betaalbare woningen beschikbaar zijn, zowel in de huur als in de koop. Extra aandachtspunt is de positie van 

jongeren die in Krimpenerwaard een woning zoeken (starters en jonge doorstromers). We willen bijzondere 

doelgroepen goede en flexibele oplossingen bieden, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk verdringing van 

‘reguliere’ woningzoekenden voorkomen. 

 

  



  

Pag: 15 

 

Thema 3. Duurzame gebouwde omgeving 

In de gebouwde omgeving vraagt een energiezuinige, kwalitatief goede bestaande voorraad om 

gezamenlijke, gecoördineerde inzet van betrokken partijen en inwoners. In deze woonvisie is aangegeven 

wat nodig is om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen, wat de inzet van de gemeente 

is en wat andere partijen kunnen doen. Daarbij gaat het niet alleen om de woning maar ook om de 

mogelijkheden voor een gebiedsaanpak: energieneutrale gasloze wijken. We kiezen we voor een 

gedifferentieerde aanpak waarbij de grootste uitdaging ligt bij de bestaande voorraad. Daarbij willen we 

nadrukkelijk invulling geven aan de aanpak van de particuliere voorraad, meters maken met de 

woningcorporaties en wijken die duurzaam zijn. 

 

Thema 4. Wonen-welzijn-zorg 

We organiseren met z’n allen het welbevinden van mensen die hulpbehoevend zijn, inclusief bijzondere 

doelgroepen. Dit vraagt om een gecoördineerde inzet vanuit meerdere beleidsterreinen. In deze woonvisie 

is beschreven hoe we in de woonbehoefte van degenen die zorg nodig hebben gaan voorzien, waarbij van 

belang is: wonen waar ook de zorg geleverd kan worden, hetzij door professionals, hetzij door 

mantelzorgers of andere vrijwilligers. Van belang is ook: draagvlak voor huisvesting van bijzondere 

doelgroepen in buurten, èn ervoor waken dat de belasting’ in bepaalde buurten niet te groot wordt.  

 

Thema 5. Bouwen aan vitale kernen 

De vitaliteit en kwaliteit van de kernen is cruciaal. Een deel van de opgave zit in transformatie van bestaand 

vastgoed, inbreiding en (ruimtelijke) kwaliteitsverbetering, gedifferentieerd naar kernen, afgestemd op het 

kernenbeleid. Vitaliteit en kwaliteit van de kernen is echter niet alleen gebaat bij fysieke vernieuwing. Het 

zal ook gepaard moeten gaan met sociale vernieuwing als ‘natuurlijke partner’ van fysieke vernieuwing. Het 

gaat hierbij niet alleen om behouden wat er is maar ook om een betere beleving van de kracht van de 

Krimpenerwaard vanuit de kernen. Onderdeel is ook dat er voldoende woningen in de kernen worden 

gerealiseerd. Daarvoor is ruimte en flexibiliteit in de woningbouwprogrammering noodzakelijk.  
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Hoofdstuk 3  
POSITIONERING IN DE REGIO 

De Krimpenerwaard gaat voor een uitstekend en onderscheidend woon, leef- en vestigings-

klimaat voor bestaande en nieuwe inwoners en bedrijven. Daarbij is ook aandacht voor 

verbetering van de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. 

 

3.1 Wat zien we: dynamische regio met toenemende instroom 
 

Gemeente met aantrekkelijk woonmilieu voor eigen bewoners en doorstromers 

De Krimpenerwaard maakt deel uit van de regio Midden-Holland, samen met de gemeenten Gouda, 

Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Binnen Midden-Holland is de Krimpenerwaard in 

oppervlakte de grootste gemeente. De Krimpenerwaard onderscheidt zich met een meer landelijk karakter, 

ten opzichte van meer verstedelijkte gemeenten zoals Gouda en Waddinxveen. 

 

De Krimpenerwaard heeft de sterkste verhuisrelaties met de buurgemeenten Rotterdam, Gouda en 

Krimpen aan den IJssel. Vanuit Lopik en Gouda is er een vestigingsoverschot. Naar Rotterdam, Utrecht en 

Den Haag is er een vertrekoverschot. Vooral jongere een- en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar 

vertrekken naar de omliggende grote steden, terwijl er juist een vestigingsoverschot is van gezinnen. Het 

vertrek van jongeren heeft vooral werk of studie als verhuismotief.  

Rotterdam heeft als enige van de grote steden een positief migratiesaldo. Rotterdam is vooral in trek bij een 

selectieve groep, net zoals een (andere) selectieve groep de stad weer wil verlaten. Daar liggen kansen voor 

de Krimpenerwaard.  

 

Gezinnen, maar ook andere doorstromers, worden aangetrokken door de beschikbaarheid van ruimere 

woningen, de groene omgeving en veiligheid in de kernen. Vaak zijn dit huishoudens die al een sociale 

binding met Krimpenerwaard hebben, zoals bijvoorbeeld jongeren die het ouderlijk huis hebben verlaten 

voor studie en in een latere levensfase (werk, kinderen) zich weer in de Krimpenerwaard vestigen. 

 

Alternatief woonmilieu voor mensen in de stedelijke regio 

De aantrekkelijkheid van de Krimpenerwaard voor ‘doorstromers’ uit omliggende gemeenten past binnen 

een breder plaatje, waarin de regio Midden-Holland meer dan tot op heden de woningbehoefte van de grote 

steden zou kunnen gaan opvangen. In Zuid-Holland zijn tot 2040 250.000 nieuwe woningen nodig 'en dat is 

vergelijkbaar met Vinex', zo stelt Rients Dijkstra, Rijksadviseur stad en infrastructuur in Trouw  

(27 augustus 2016). Voor de regio is dan ook, met name vanaf 2020 een forse instroom van huishoudens 

voorzien. Ook voor dit grotere geheel geldt: jongeren trekken per saldo naar de steden. Huishoudens die 

wooncarrière maken en willen doorstromen naar een ruimere woning in een mooie woonomgeving 

vertrekken per saldo uit de steden. Om deze instroom op te kunnen vangen is in de regio Midden-Holland 

met name vanaf 2020 een groei van de woningvoorraad voorzien in niet alleen de grote ‘Vinex-achtige’ 

bouwlocaties in Gouda (Westergouwe), Zuidplas, en Waddinxveen. Krimpenerwaard heeft de ambitie en de 

kwaliteiten om ook een deel van deze instroom te gaan huisvesten door het bieden van specifiekere, bij 

huidige kracht passende woonmilieus met aandacht voor een vraaggericht aanbod.  
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Onderscheidende dorpse en rustige sfeer 

De gemeente Krimpenerwaard is ten opzichte hiervan duidelijk onderscheidend met kleinschaliger 

bouwlocaties die aansluiten op de kernen en met het omringende groen verbonden zijn. Bij nieuwe 

ontwikkelingen willen we onderscheidend blijven ten opzichte van de uitbreidingswijken van de grote 

steden (onderscheidende stedenbouwkundige en architectonische ‘taal’, een grotere diversiteit van 

woonmilieus). Hiermee is de Krimpenerwaard uitstekend in staat om ook een deel van de woningbehoefte 

uit de grote steden op te vangen. 

 

Met enkele uitdagingen… 

Het landelijke karakter van de Krimpenerwaard betekent ook dat de er tot op heden relatief minder 

werkgelegenheid is en de gemeente minder goed dan de andere gemeenten in Midden-Holland is 

aangehaakt is op de doorgaande verbindingen in de Randstad (A12, spoorwegen). Met name in de spits van 

en naar Rotterdam is het druk. De landelijke top drie van knelpunten op lokale wegen wordt aangevoerd 

door de N210 bij Krimpen aan den IJssel. Voldoende capaciteit van de weginfrastructuur is belangrijk omdat 

de gemeente afhankelijk is van autogebruik. Veel gezinnen in de Krimpenerwaard beschikken over twee 

auto’s. De Krimpenerwaard heeft daarom de ambitie om ook de bereikbaarheid over water weg en via het 

openbaar vervoer van de gemeente te verbeteren. 

 

3.2 Wat willen we bereiken: economisch sterke en aantrekkelijke regio 
 

Economie: MKB-bedrijven zijn belangrijke motor 

We gaan na hoe we de werkgelegenheid kunnen vergroten op een manier die passend is bij deze gemeente: 

stimuleren en promoten van het MKB. Bevorderen dat bestaande bedrijven leerbedrijf worden en daarmee 

interessanter worden voor jongeren. MKB-ers en ZZP-ers faciliteren met goede internetverbindingen en 

geschikte werklocaties (flexplekken, creatieve en inspirerende omgeving, netwerken van ondernemers). De 

toenemende vergrijzing in de Krimpenerwaard zal ook zorgen voor meer werkgelegenheid op het gebied 

van zorg- en welzijn. Waar we rekening mee moeten blijven houden is dat binnen een uur reistijd veel werk 

te vinden is, met name in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). De Krimpenerwaard zet in op 

een driesporenbeleid: een goede bereikbaarheid (weg, openbaar vervoer), een sterk en ambitieus 

economisch beleid èn versterken van de woonmogelijkheden, ook voor mensen die niet in het gebied 

werken, maar er toch graag willen (blijven) wonen. 

 

Het collegewerkprogramma van de Krimpenerwaard op economisch gebied zet in op de Krimpenerwaard 

als het maak- en techniekgebied van Nederland. Kortom: de ‘Handen uit de Mouwen’. In dit programma is 

opgenomen dat:  

 In 2025 de Krimpenerwaard economisch beter verbonden is aan de omliggende gebieden; 

 In 2030 de arbeidsmarkt en het onderwijs beter op elkaar aangesloten zijn. Tevens is er dan een goede 

kennisuitwisseling op innovatiegebied en is er een mbo niveau opleiding (technische ambachtsschool) 

gekoppeld aan bedrijven in de Krimpenerwaard;  

 Krimpenerwaard qua dienstverlening in 2018 in de top 30 van MKB vriendelijkste gemeenten van  

Zuid-Holland staat en in 2020 in de top 30 van Nederland.  
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Infrastructuur is belangrijke voorwaarde voor bereikbaarheid 

We maken ons sterk voor een verbetering van de bereikbaarheid door in te zetten op: 

 een vergroting van de capaciteit van de N210 naar Krimpen aan den IJssel en Rotterdam (aanpak 

knelpunt Algerabrug; Algeracorridor) en bestuderen alternatieven; 

 we zetten in op verbeteren van de bereikbaarheid met openbaar vervoer en een betere ontsluiting via het 

water (Waterbus regio Rotterdam);  

 beperken forensenverkeer door thuiswerken of zelfstandig werken aan huis te stimuleren. 

Op termijn dienen zich nieuwe ontwikkelingen op verkeersgebied aan die kunnen bijdragen aan het 

oplossen van de congestie, zoals zelfrijdende auto’s die dichter op elkaar kunnen rijden.  

 

Gebiedspromotie en naamsbekendheid: potentie beter benutten 

Wie voor Krimpenerwaard kiest, kiest voor saamhorigheid, wonen en werken dicht bij grote steden, 

kleinschaligheid, ruimte, unieke natuurgebieden, oer-Hollands en waterrijk landschap en gevarieerd aanbod 

op cultureel en sportief gebied, veiligheid. De beste manier om dit uit te dragen is mond-tot-mond reclame 

door de eigen bewoners; de ambassadeurs van de Krimpenerwaard. Innovaties in het wonen en de 

veelzijdigheid in woonmilieus die onze aantrekkelijke kanten versterken, dragen bij aan onze uitstraling. Dit 

zal zeker zijn weg vinden (mondeling, sociale media) naar iedereen die zich met onze gemeente verbonden 

voelt. We investeren daarom in publiciteit en uitstraling van de gemeente als we concrete innovaties 

realiseren. We zetten krachtig in op lange termijn gebiedspromotie met aandacht voor wonen, werken, 

recreatie en toerisme in samenwerking met onze partners.  

 

3.3 Wat gaan we doen 
1. Toename van de werkgelegenheid door een sterk economisch programma. Dit in combinatie met MKB 

en onderwijs. 

2. Verbetering bereikbaarheid over de weg, via het openbaar vervoer en het water. 

3. Toename van de naamsbekendheid en kwaliteiten van de Krimpenerwaard bij bedrijven en inwoners.  

4. Aantrekkelijk vestigingsklimaat realiseren voor mensen versterken door onderscheidende woonmilieus. 
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Passend toewijzen 

Woningcorporaties moeten per 1 juli 2015 woningen toewijzen volgens de nieuwe regels van passend 

toewijzen. Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten in principe een woning krijgen toegewezen 

met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (€ 586,68 - € 628,76). Corporaties zijn hiertoe 

verplicht in 95% van de gevallen. Ze hebben een marge van 5% voor uitzonderingssituaties. Deze 

regeling moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het 

Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Mensen met een zware zorgindicatie hebben en 

houden toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. Ook zijn er voldoende 

huurwoningen onder de liberalisatiegrens (€ 710,68) nodig voor mensen zonder recht op huurtoeslag 

met een inkomen tot circa € 35.000,-. 

Hoofdstuk 4  

BETAALBAAR & BESCHIKBAAR 

Voldoende beschikbare en betaalbare woningen met een kwaliteitsniveau dat voldoet aan de 

wensen van de huidige bewoners en de potentiële instromers. 

 

4.1 Wat zien we: sociale huurvoorraad behouden 
 

Hogere inkomens dan landelijk gemiddeld 

Huishoudens in de Krimpenerwaard verdienen iets meer dan gemiddeld in Nederland. De hogere 

inkomensgroepen zijn in de Krimpenerwaard oververtegenwoordigd en de lagere inkomensgroepen zijn 

juist ondervertegenwoordigd. 

 

Het aandeel huishoudens in de gemeente Krimpenerwaard met een minimuminkomen (onder of rond het 

sociaal minimum) is met 5% relatief laag (Nederland: 8%). Dit geldt voor alle kernen in de gemeente. 

Ook in de corporatiesector liggen de inkomens hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aandeel 

huishoudens met een bruto-huishoudensinkomen van € 43.000,- of meer lag volgens het CBS in 2012 met 

25% ruim boven het landelijk gemiddelde (18%). 

 

Sociale huurwoningen: lichte vraagtoename 

Uit het woningbehoefteonderzoek blijkt dat de vraag naar sociale huurwoningen vooral komt van 

eenoudergezinnen en eenpersoonhuishoudens. Tot 2025 wordt in de sociale huurvoorraad (tot de 

liberalisatiegrens) een vraaguitval verwacht van 100 tot 500 woningen van reguliere woningzoekenden.  

Als gevolg van het overheidsbeleid om mensen met een zorgvraag zelfstandig thuis te laten wonen 

(extramuralisering) en de instroom van vergunninghouders (zie hoofdstuk 6) zal er echter op korte termijn 

geen sprake zijn van vraaguitval in de sociale huurvoorraad. Doorstroming is nodig om deze woningen 

voldoende beschikbaar te krijgen. Daarnaast is het wenselijk om de omvang van de sociale voorraad op 

termijn (zeker tot 2025) op peil te houden, in te zetten op woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens 

en eventuele sloop of verkoop met nieuwbouw te compenseren. Op basis van de actuele vraagpiek is er 

behoefte aan een beperkte verruiming van de sociale huurvoorraad met circa 100 woningen, in de periode 

2017-2020.  

 

Naast omvang is de kwalitatieve samenstelling van de sociale huurvoorraad belangrijk. Dat aspect komt in 

hoofdstuk 6 (onder andere toegankelijkheid) en hoofdstuk 7 (bouwen voor vitale kernen) aan bod. 
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Betaalbaarheid 

Betaalbaarheid gaat om de totale woonlasten van een woning, waaronder de energielasten. Dit is 

uitgewerkt bij het thema ‘Duurzame gebouwde omgeving’ (hoofdstuk 5). 

 

4.2  Wat willen we bereiken: doorstroming en betaalbare woningen 
 

Om doorstroming te bevorderen en voldoende betaalbare woningen te realiseren zetten we in op de 

volgende activiteiten. 

 

Kansen woningzoekenden  

Als gemeente willen wij dat ‘reguliere’ woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale 

huurwoning snel terecht kunnen in betaalbare huurwoningen. Dat betekent dat het huisvesten van 

vergunninghouders en andere urgente en bijzondere doelgroepen (zie hoofdstuk 6) niet ten koste moet 

gaan van het huisvesten van reguliere woningzoekenden. We monitoren daarom de zoektijden (de tijd die 

actief woningzoekenden uit onze eigen gemeente nodig hebben, voordat ze een woning toegewezen 

krijgen) en maken nadere afspraken over realistische doelstellingen en goede meetbaarheid. Dit werken we 

nader uit in de prestatieafspraken.  

 

Doorstroming bevorderen 

Er zijn voldoende sociale huurwoningen in onze gemeente. Ruim 20% van deze woningen wordt echter 

bewoond door mensen met een inkomen boven de € 39.000,- (goedkope scheefheid; landelijk: 14%5). Om 

meer woningen beschikbaar te krijgen willen wij doorstroming bevorderen. We moeten zorgen voor 

blijvende dynamiek op de woningmarkt door de doorstroming in stand te houden en te blijven investeren. 

Met meer nieuwbouw is dat al te realiseren. Daarnaast kan doorstroming bevordert worden door 

bijvoorbeeld de inzet van een doorstroommakelaar, het overbruggen van een huursprong, 

verhuisvergoeding of woningsplitsing in kleinere zelfstandige woningen of kamers (doelgroep: jongeren tot 

en met 23 jaar of vergunninghouders).   

                                                                        
5 Lokale monitor Wonen van het KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten): de inkomensgrens van € 39.000,- is gehanteerd 
omdat huishoudens met een belastbaar inkomen tot deze grens tot 2020 doorgaans in aanmerking komen voor een corporatiewoning 
en de sociale sector 
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We maken we in de prestatieafspraken hierover nadere afspraken met de woningbouwcorporaties en gaan 

we als gemeente met ontwikkelaars in gesprek over het ontwikkelen van woningen in het middensegment 

(huur en koop).  

 

Passende woningen voor ouderen: doorstromen en aanpassen 

We weten dat een groot deel van de ouderen nu niet in een geschikte woning woont. Juist deze doelgroep 

heeft baat bij doorstroommaatregelen. Samen met de corporaties onderzoeken we de mogelijkheid te gaan 

werken met een ‘passendheidsmakelaar’, die met huurders samen bekijkt of er nog een match is tussen 

werkelijke behoefte en de huidige woning (inkomen, geschiktheid, grootte, ligging, sociaal netwerk). Dit 

kan ook een groep getrainde vrijwilligers zijn. De passendheidsmakelaar heeft een tweeledig doel: het 

bevorderen van doorstroming èn bewustwording om preventief na te denken over de nabije toekomst: past 

de huidige woning bij de verwachte woonwensen? Zo niet, dan wordt de bewoner geïnformeerd over de 

mogelijkheden om te gaan verhuizen of de woning aan te passen (zie ook hoofdstuk 6: Wonen, welzijn en 

zorg).  

 

Voldoende betaalbare woningen voor jongeren 

Een deel van de jongeren vertrekt uit onze gemeente vanwege studie of werk. Dat vertrek is nauwelijks 

beïnvloedbaar. Voor jongeren die binnen onze gemeente willen blijven wonen, willen wij de kansen op een 

woning vergroten. Ongeveer 15% van de starters (jongeren die nog thuis wonen) wil wel verhuizen maar 

geeft aan dat niet te kunnen, voornamelijk omdat zij geen betaalbare woning kunnen vinden. Ongeveer 

tweederde hiervan zoekt een woning in de Krimpenerwaard (10% van de starters): ongeveer 400 starters. 

Wij gaan de mogelijkheden voor hen verruimen langs de volgende lijnen: 

 Meer mogelijkheden creëren voor jongeren binnen de bestaande voorraad door meer doorstroming 

(zowel huur als koop).  

 Tevens gaan we concreet werken aan slimme en creatieve oplossingen in de bestaande voorraad (friends 

contracten, kamergewijs wonen, woningsplitsing), innovatieve concepten zoals tiny houses, (permanent 

of op tijdelijke locatie) en betaalbare wooneenheden door transformatie leegstaande gebouwen 

(kantoren, gemeentelijk vastgoed).  

 We voegen betaalbare starterswoningen toe. Daarbij merken wij op dat grondgebonden woningen lastig 

te betalen zijn door jongeren. De starterslening kan daarbij een aanjaagfunctie hebben. Pilots worden 

opgestart op het gebied van tiny housing (tijdelijk en permanent), friends contracten (in prestatie 

afspraken) en deels pachten van de grond.  

 

Vitaliteit kleine kernen 

Als gemeente gaan we voor de vitaliteit en leefbaarheid van al onze kernen, ook de kleine kernen. We 

vinden het belangrijk dat mensen die zich betrokken voelen bij een kern er kunnen blijven wonen. Vitaliteit 

van kernen is gebaat bij een evenwichtige bevolkingssamenstelling en het bieden van mogelijkheden voor 

huisvesting in alle levensfasen. Zie verder hoofdstuk 7: Bouwen aan vitale kernen. 

 

4.3 Wat gaan we doen 
1. Een divers aanbod realiseren van betaalbare woningen voor de sterk groeiende groep een- en 

tweepersoonshuishoudens. 

2. Woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning moeten snel terecht kunnen 

in betaalbare huurwoningen.  

3. We bevorderen de doorstroming door het toevoegen van aantrekkelijke woningen en het verleiden van 

inwoners. 
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4. Richting ouderen zetten we in op bewustwording en doorstroming naar een meer geschikte woningen 

in combinatie met innovatieve woonconcepten en pilots.  

5. We realiseren voldoende betaalbare woningen voor jongeren en zetten daarbij in op creatieve 

oplossingen.  

6. We evalueren de systematiek van woonruimteverdeling in samenwerking met de corporaties. 

7. Vanuit het maatschappelijk belang en vanuit de publieke taak sluiten we een generieke achtervang-

overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) af voor borgstelling van geldlenin-

gen van corporaties. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige 

financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren. 
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Hoofdstuk 5  
DUURZAAM GEBOUWDE 

OMGEVING 

Terugdringen van het energieverbruik en energielasten in de Krimpenerwaard en tevens inzetten op 

een duurzame woon- en leefomgeving.  

 
5.1 Wat zien we: verduurzamingsopgave 
 

Hoe staat het met de energieprestaties van de bestaande voorraad?  

Van ongeveer een derde van de woningvoorraad is het energielabel geregistreerd. Dat zijn vooral de 

corporatiewoningen in de Krimpenerwaard, omdat in de koopsector de urgentie voor registratie van het 

energielabel pas bij verkoop van de woning aanwezig is.  

 

Figuur 5.1. Geregistreerde energielabels in de Krimpenerwaard per 1 augustus 2016 

 
 

Van de registreerde woningen beschikt 26% over een energielabel A of B. Dat is ongeveer gelijk aan het 

landelijk gemiddelde. Wel is het aandeel ‘slechte’ labels (E, F, G) relatief hoog met 30% van de 

woningvoorraad (22% landelijk). De verbeteropgave lijkt het grootst te zijn in Krimpen aan de Lek en -in 

mindere mate- Ouderkerk aan de IJssel. In deze kernen is het aandeel E-, F-, G-labels hoger dan gemiddeld 

in de Krimpenerwaard. Naarmate de woning ouder is, is over het algemeen de energieprestatie gemiddeld 

slechter. Overigens is enige voorzichtigheid met betrekking tot energielabels geboden. Een hoog of laag 

label zegt niet altijd iets over het energieverbruik, terwijl dát in combinatie met een gezond binnenklimaat 

leidend moet zijn. Ook de consequenties voor de beheersing van de woonlasten zijn niet eenduidig. 
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5.2 Wat willen we bereiken: duurzame investeringen 
 

In 2030 is het energieverbruik in de Krimpenerwaard met 50% afgenomen ten opzichte van 2015 door 

minder verbruik en energiebesparingsmaatregelen. Op het terrein van het wonen zetten we daarom in op 

de volgende activiteiten. 

Bewustwording, financiering en advies 

Inwoners zijn primair zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen of het veranderen van gedrag 

om hun eigen woonlasten te verlagen en comfort te verhogen. Als gemeente willen wij blijven inzetten op 

de bewustwording van onze inwoners via het Duurzaam Bouwloket Krimpenerwaard. Via dit loket krijgen 

inwoners informatie over energie- en waterbesparende maatregelen, opwekking (zonnepanelen, 

zonneboilers, windenergie, waterpompen) en het aanpassen van (routine)gedrag. Ook wordt informatie 

verstrekt over advies op maat en subsidies.  

 

Wij willen vanuit het Duurzaam Bouwloket ook aandacht schenken aan het bijdragen van inwoners aan een 

betere milieukwaliteit van hun leefomgeving. Voorbeelden zijn het (her)inrichten van de tuin voor een 

goede afwatering, toekomstbestendig (ver)bouwen door gebruik te maken van duurzame materialen en 

realiseren van woonconcepten met een verwachte lange levensduur.  

 

Projectontwikkelaars, aannemers en corporaties gaan wij proactief informeren over de aspecten die van 

belang zijn bij nieuwbouw, transformatie en renovatie van vastgoed (onder andere: ontwerp, gebruik en 

hergebruik (bij sloop, transformatie) van materialen, leveranciers, functioneel gebruik, inrichting 

wijk/omgeving, hemelwateropvang).  

 

Wij gaan vooralsnog uit van de landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot energieprestatienormering 

voor woningen en utiliteitsgebouwen. Per 1 januari 2015 geldt een aanscherping van de energieprestatie-

eisen. Een verdere verlaging van de energieprestatie eisen volgt gefaseerd: het streven is de aanscherping 

naar bijna energieneutraal voor overheidsgebouwen vanaf 31 december 2018 in te laten gaan. Voor alle 

andere gebouwen is de ingangsdatum 31 december 2020. In de uitwerking van het Duurzaamheidsbeleid 

van de gemeente worden ambities en maatregelen in de breedte verder uitgewerkt. Dat zal dan mogelijk 

consequenties hebben voor het gestelde in deze woonvisie.  

 

Corporaties 

In de huursector hebben corporaties een gedeelde verantwoordelijkheid om huurders voor te lichten over 

duurzaamheid waarbij ook aandacht is voor houding en gedrag. Wij maken afspraken met hen over de 

verduurzaming van hun (gehele) huurvoorraad. Daarbij zetten we in op een sociale voorraad die in 2021 

gemiddeld het label B heeft. Met de corporaties gaan we ook in gesprek over bewustwording van de 

huurders met betrekking tot energieverbruik en mogelijke pilots als Nul-op de meter woningen. Daarbij 

speelt betaalbaarheid voor de huurder een belangrijke rol. 
 

Concretisering gemeentelijk duurzaamheidsbeleid 
We gaan voor een tandje extra in de verduurzaming van onze gebouwde omgeving. Dit gaan wij samen met 

onze partners concreet maken en realiseren op basis van onder andere het gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid6. Hierbij wordt het kostenaspect meegewogen (hogere kosten investeringen in 

duurzaamheid versus betaalbaarheid woningen). Onze ambities worden verder uitgewerkt aan de hand van 

de uitkomsten van de regionale Energiestrategie Midden-Holland. Tempo en type besparingsmogelijkheden 

worden vervolgens vastgelegd in het Omgevingsplan van de gemeente Krimpenerwaard. 

                                                                        
6 Nog niet vastgesteld medio januari 2017 
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Transparantie en wederkerigheid spelen daarbij een rol. Hoeveel en wat kunnen wij en onze partners 

(financieel) bijdragen? Wij zijn ons bewust van onze voorbeeldrol. Dat bekent dat wij duurzaamheidsbeleid 

voor ons gemeentelijk vastgoed en openbare ruimte (verlichting, waterhuishouding) gaan opstellen. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen, het afkoppelen van 

hemelwater, energiezuinige verlichting. Bij aanbesteding aan uitvoerende bedrijven voor ons vastgoed of de 

openbare ruimte stellen wij eisen aan hun bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.  

Nieuwe initiatieven 

Nieuwe initiatieven van inwoners en marktpartijen die bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen 

faciliteren wij.  

Wij nemen ook zelf het initiatief. Wij starten een pilot energieneutrale of gasloze wijken (all-electric) in de 

bestaande bouw en in een nieuwbouwwijk. Woningen (ver)bouwen zonder gas wordt landelijk gestimuleerd 

vanuit duurzaamheid (klimaat)-, kosten- en veiligheidsaspecten. Kosten worden bespaard doordat er slechts 

één energienet (elektriciteit) aangelegd hoeft te worden. Het gebruik van gas in een woning kan gevaarlijk 

zijn (ontploffing, brand, koolmonoxidevergiftiging). Dit is een belangrijk aspect nu meer kwetsbare burgers 

zelfstandig blijven wonen (zie hoofdstuk 6). Bij de pilot werken wij samen met de netbeheerder. 

Wij willen ook mogelijkheden van duurzame opwekking bieden aan inwoners die vanwege (de ligging van) 

hun woning geen zonnepanelen, warmtepompen of andere vorm kunnen plaatsen. Denk daarbij aan 

zonnepanelen op daken van gemeentelijk vastgoed of een zonnepark. 

 

5.3 Wat gaan we doen 
1. Particulieren zijn primair verantwoordelijk om zelf aanpassingen op het gebied van duurzaamheid te 

realiseren. Wij zorgen er voor dat inwoners zich hiervan bewust zijn en informeren ze over de 

mogelijkheden met betrekking tot lokale, regionale en/of landelijke subsidies. Waar mogelijk in 

samenwerking met de provincie.  

2. De gemeente bespreekt met ontwikkelaars, aannemers en corporaties hoe ze duurzamer kunnen 

bouwen. We zetten daarbij in op ketensamenwerking en energieneutrale nieuwbouw in 2020.  

3. We maken afspraken met corporaties over de verduurzaming van hun (gehele) huurvoorraad. Daarbij 

speelt betaalbaarheid voor de huurder een belangrijke rol. 

4. Wij stellen vanuit onze voorbeeldrol het duurzaamheidsbeleid voor ons gemeentelijk vastgoed en 

openbare ruimte (verlichting, waterhuishouding) op.  

5. Nieuwe initiatieven van inwoners en marktpartijen die bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen 

faciliteren wij. Daarnaast stimuleren wij het initiatief tot pilots zoals gasloze wijken.  
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Hoofdstuk 6  
WONEN, WELZIJN EN ZORG 

De Krimpenerwaard biedt inwoners met zorgbehoefte en kwetsbare inwoners een passende 

woonplek in een geschikte woonomgeving met de gewenste bijbehorende ondersteuning.  

 

6.1 Wat zien we: vitale en ouder wordende generatie en toenemende 
vraag kwetsbare inwoners 
 

De afgelopen tien jaar was er sprake van een toename van huishoudens van 75 jaar en ouder. Deze 

vergrijzing zet zich de komende jaren voort. In 2015 waren er ongeveer 3.000 huishoudens van 75 jaar of 

ouder. Naar verwachting zullen dit er in 2025 circa 4.400 zijn: een toename met 1.400 huishoudens. 

Senioren hebben steeds langer een goede kwaliteit van leven. Dat kan de komende tien tot twintig jaar de 

kracht zijn van veel gemeenschappen: een vitale generatie met tijd en capaciteiten en steeds vaker het 

verlangen zich in te zetten voor hun gemeenschap. Tegelijkertijd zien we ook mensen ongezonder (met 

meer klachten) oud worden. Het aantal alleenwonende 80-plussers stijgt (landelijk een verdubbeling tot 

2040). Uit onderzoek blijkt dat het effect van eenzaamheid van grote invloed is op de gezondheid van 

ouderen.  

 

Langer zelfstandig thuis wonen 

Het merendeel van de senioren wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de huidige 

woning. Òf het nog gaat, hangt uiteraard af van de eigen gezondheid en zelfredzaamheid maar ook van 

onder meer de geschiktheid van de woning, het terug kunnen vallen op het sociale netwerk en de nabijheid 

en bereikbaarheid van voorzieningen.  

Bovendien stimuleert de overheid het langer zelfstandig wonen. Mensen die voorheen naar een 

verzorgingshuis gingen, worden nu geacht zelfstandig te blijven wonen. Deze extramuralisering is ook 

ingezet voor andere zorgdoelgroepen die voor hun beperking of stoornis zorg ontvangen. Dit maakt dat er 

meer kwetsbare mensen in de reguliere woningvoorraad (blijven) wonen dan voorheen.  

 

Voor senioren is een geschikte, comfortabele en veilige woning wenselijk om langer thuis te kunnen blijven 

wonen. Daarnaast zijn er tussen het zelfstandig wonen in een reguliere of toegankelijke woning enerzijds en 

het wonen met (intramuraal) verblijf anderzijds vele woonvariaties mogelijk. Er is behoefte aan nieuwe 

woonvariaties om goed aan te sluiten bij de behoefte van diverse (zorg)doelgroepen. 

Voor de doelgroep die aangewezen is op de Wmo 2015 (die langer thuis blijft wonen) heeft de gemeente een 

regierol in de huisvestingsopgave. Onder de Wmo zullen mensen met een beperking ( lichamelijk, cognitief 

en/of psychiatrisch) zo veel als mogelijk in de wijk c.q. thuis blijven wonen. Voor die doelgroep 0-100 jaar is 

een variatie aan woonvormen gewenst. 

 

Mismatch geschikte woningen en bewoners 

De huidige voorraad van ruim 2.100 nultredenwoningen is niet toereikend voor de huidige en toekomstige 

behoefte. Wel biedt de bestaande voorraad met 8.700 potentieel geschikte woningen voldoende 

mogelijkheden. Dit vergt echter wel een inspanning van eigenaar-bewoners en woningcorporaties om deze 

woningen geschikt te maken. De voorraad geschikte woningen dient in de periode tot 2025 met 300 tot 600 
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woningen te groeien. Hiervoor kan eventueel de Blijverslening7 voor worden ingezet. Op dit moment 

hebben 28 gemeenten de regeling, 75 gemeenten hebben plannen voor invoering. Momenteel zijn er 

landelijk de eerste twee concrete aanvragen in behandeling. Veel gemeenten voeren de regeling in voor een 

proefperiode van een jaar, om gaandeweg te ontdekken of de regeling effectief is. De effectiviteit van dit 

nieuwe instrument is nu nog niet te duiden. Daarvoor is nader onderzoek en besluitvorming nodig 

(landelijke en lokale behoefte, monitoring sociaal domein). 

 

Verzorgd wonen en begeleid wonen 

Als gevolg van de extramuralisering en de vergrijzing zal de vraag naar verzorgd wonen8 van senioren 

toenemen (bestaande en nieuwbouw) met ruim 500 woningen in de periode 2015-2025 (op basis van 

regionale analyse JSO). Voor mensen met een verstandelijke beperking (VG) en voor mensen met een 

psychische stoornis (GGZ) groeit de behoefte in dezelfde periode aan begeleid wonen met respectievelijk 

ruim 70 en 60 woningen. Deze twee doelgroepen zijn doorgaans aangewezen op een sociale huurwoning tot 

de aftoppingsgrens.  

 

Beschermd Wonen (GGZ) is in 2015 overgeheveld naar de centrumgemeenten en gaat in de komende jaren 

verder gedecentraliseerd worden naar de gemeenten. Het beleid is er op gericht om de (intramurale) 

capaciteit beschermd wonen af te bouwen en deze doelgroep ook in toenemende mate zelfstandig te laten 

wonen. Dit zal een hogere vraagdruk op de sociale huurvoorraad met zich meebrengen.  

 

Urgente doelgroepen en vergunninghouders 

De vraag van specifieke groepen, zoals vergunninghouders en urgente- en bijzondere doelgroepen zorgt 

voor extra druk op de sociale huurwoningmarkt. Naar verwachting neemt dit verder toe als gevolg van het 

groeiend aantal vergunninghouders, maar ook door verdere maatschappelijke ontwikkelingen.  

Voorrang op andere woningzoekenden kan worden verkregen door urgentie aan te vragen. Urgentie kan 

aangevraagd worden door9: 

 Medisch urgenten. 

 Slachtoffers van geweld en bedreiging die in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijven. 

 Slachtoffers van geweld en bedreiging die zelfstandig wonen. 

 Mantelzorgers. 

 Mantelzorgontvangers. 

 Doorstromers vanuit opvanginstellingen. 

 Achterblijvers van MIVA-woningen. 

 Vanwege herhuisvesting in verband met sloop of ingrijpende verbetering. 

 

Vergunninghouders krijgen evenals urgenten voorrang bij de toewijzing van vrijkomende woningen. 

Halfjaarlijks hebben wij een taakstelling om vergunninghouders te huisvesten. De doelstelling is om 

halfjaarlijkse taakstelling te behalen, zonder dat dit leidt tot oplopende wachttijden voor andere 

woningzoekenden.  

  

                                                                        
7 Met de Blijverslening kunnen woningen door eigenaar-bewoners levensloopbestendig worden gemaakt, waardoor zij zo lang mogelijk 
van de eigen woning kunnen genieten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of 
aan het verwijderen van drempels 
8 Geschikte woning met mogelijkheid van 24-uurs zorg op afroep in de nabijheid van een steunpunt of een woonzorgcomplex (vaak 
geclusterd) 
9 Huisvestingsverordening 2015 
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Bijzondere doelgroepen 

Maatschappelijke opvang vindt plaats onder regie van de regio. Mensen die uitstromen uit de 

maatschappelijke opvang naar onze gemeente kunnen aanspraak maken op de urgentieregeling. In onze 

huisvestingsverordening is regionaal (convenant uitstroom opvang en zorg regio Midden-Holland) 

vastgelegd dat wij jaarlijks afspraken maken over het aantal woningen dat beschikbaar komt voor de 

uitstroom uit instellingen voor maatschappelijke opvang en huisvesting van ex-gedetineerden. Jaarlijks 

mogen maximaal 5% van de vrijgekomen woningen toegewezen worden aan woningzoekenden die niet via 

het reguliere woningtoewijzingssysteem of urgentie in aanmerking komen voor woonruimte. 

 
Alle genoemde doelgroepen hebben met elkaar gemeen dat ze vaak geen tijd hebben om lang te wachten 

en meestal weinig kunnen betalen.  

 

6.2 Wat willen we bereiken: gezonde samenleving 
 

Realisme: kleine versus grote kernen 

Langer zelfstandig wonen in de eigen woning kan in alle kernen in onze gemeente, doordat er steeds meer 

aan huis diensten geleverd worden. De apotheek en supermarkt brengen medicijnen en boodschappen aan 

huis en voor zorg kan men gebruik maken van mantelzorg, thuiszorg en/of zorg op afstand te leveren (zie 

verderop). Als de zorgvraag toeneemt, zijn inwoners echter aangewezen op kernen waar een verpleeghuis is 

en meer zorg geleverd kan worden (24 uurs toezicht, ongeplande zorg). 

Wij zetten in kleine kernen met name in op doorstroming naar geschikte huisvesting in eigen kern of naar 

een andere kern binnen onze gemeente. Als er zich nieuwbouwmogelijkheden voordoen vindt dat 

kleinschalig plaats (in goede afweging met bestaand aanbod), gericht op het mogelijk maken voor ouderen 

om in de eigen woonomgeving te blijven wonen. 

Voor sommige doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met autisme, kan een (intramurale) woonvorm in een 

kleine kern vanwege de rustige woonomgeving gewenst zijn. Dergelijke woonvormen kunnen een lokale, 

bovenlokale of zelfs regionale functie. 

 

Eigenaar en huurder verantwoordelijk 

Als gevolg van de vergrijzing en extramuralisering is de opgave om senioren passend te laten wonen groot. 

Daarom zetten wij in op zowel het bevorderen van doorstroming naar toegankelijke woningen (zie 

hoofdstuk 4) als het langer zelfstandig wonen in de huidige woning. We stimuleren doorstroming naar een 

passende woning, tenzij de huidige woning met beperkte investeringen geschikt te maken is (minimaal 

nultredenkwaliteit). 

Woningeigenaren en huurders zijn primair zelf verantwoordelijk voor het meer levensloopgeschikt maken 

van hun woning. In de huursector vinden wij het een gedeelde verantwoordelijkheid van de corporaties en 

huurders om woningen aan te passen voor de ouder wordende bewoners. Bij renovatie en mutatie kunnen 

de corporaties huurders extra informeren over levensloopbestendige (en duurzame) maatregelen.  

Tijdige aanpassingen in de koopsector zijn moeilijker te realiseren. De meeste mensen gaan pas nadenken 

over woningaanpassingen als de noodzaak zich voordoet door fysieke beperkingen. Als gemeente willen we 

graag stimuleren dat mensen eerder nagaan welke maatregelen genomen moeten worden.  

 

Ondersteuning en mantelzorg 

Mantelzorgers spelen een bepalende rol in het langer thuis wonen van senioren. Tegelijkertijd is de belasting 

van mantelzorgers vaak hoog. Om die reden is het essentieel dat partners op lokaal niveau gezamenlijk 

mantelzorgers voldoende faciliteren in de ondersteuning die zij bieden aan hun naaste. Dit betreft onder 

andere het mogelijk maken van (tijdelijke of structurele) specifieke woonvormen voor mantelontvangers in 
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de nabijheid van de zorgverlener. Of andersom: een woning voor mantelzorgverlener dichtbij 

zorgontvanger. Ook wanneer dit een aanpassing van regelgeving vraagt. Daarnaast willen we dit thema bij 

de corporaties agenderen. Mantelzorgers en -verleners kunnen al urgentie krijgen, en het is voor hen ook 

mogelijk om een tijdelijke unit te plaatsen. De huidige wet- en regelgeving bieden in principe voldoende 

mogelijkheden voor het vergunningsvrij bouwen of plaatsen van mantelzorgwoningen. Als gemeente 

hebben we hierin een informerende rol. En wij kunnen zelf als gemeente ruimtelijk ook tijdelijk 

mogelijkheden bieden voor mantelzorgwoningen. Andere mogelijke woonoplossingen zijn tiny houses, 

kangoeroewoningen en nieuwe vormen van woongroepen. Maar belangrijker nog: de komende jaren zal 

zich een ingrijpende verschuiving voordoen in de balans tussen vrijwillige en professionele zorg. Informele 

zorgnetwerken zijn nodig, die de vraag naar zorg opsporen en die organiseren dat informele zorg, ook als 

persoonlijke netwerken daar niet toe in staat zijn, toch geboden wordt. Sociale bereidheid in de 

gemeenschappen is hiervoor een randvoorwaarde. Een onderwerp dat we allemaal zullen moeten 

uitdragen. 

 

Thuistechnologie en zorg op afstand 

Er is tegenwoordig veel mogelijk op basis van technologische ontwikkelingen. Thuistechnologie (techniek in 

en om huis) en zorg op afstand bieden ondersteuning bij het langer zelfstandig wonen. Bij zorg op afstand 

kan de zorg meer flexibel en efficiënt worden georganiseerd en wordt het veiligheidsgevoel van zorgvragers, 

maar ook van hun mantelzorgers vergroot. 

We zien bij het bovenstaande een belangrijke rol voor de welzijns- en zorgorganisaties in onze gemeente 

weggelegd. Waar nodig hebben we als gemeente een faciliterende rol.  

 

Openbare ruimte: functie ontmoeting en toegankelijkheid  

Ook de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte is belangrijk. Zo is het bijvoorbeeld van belang 

dat mensen elkaar kunnen ontmoeten of actief kunnen zijn. De functie ‘ontmoeting’ is belangrijk in elke 

levensfase, maar in het bijzonder voor inwoners die vanwege ouderdom, ziekte of omstandigheden een 

beperkt sociaal netwerk hebben. Elkaar op een natuurlijke en laagdrempelige manier ontmoeten in de eigen 

wijk of dorp (op een bankje, in een winkel of dorpshuis) is een prettige manier om eenzaamheid te 

verminderen. Bij (nieuwe) wijkontwikkelingen krijgt het creëren van de mogelijkheid tot ontmoeten 

aandacht. De loop- en fietsroutes dienen daarnaast obstakelvrij te zijn inclusief voldoende rustpunten voor 

voetgangers en fietsers met een visuele of mobiliteitsbeperking.  

 

Nieuwe woonvormen met ruimte voor ontmoeting  
Bij nieuwbouw en in de bestaande voorraad willen wij aandacht hebben voor nieuwe woonvormen voor 

vitale senioren en mensen met een zorgvraag inclusief de doelgroep die aangewezen is op de Wmo 2015. 

Daarbij valt te denken aan combinaties van ouderen- en gezinswoningen. Een mogelijk initiatief van de 

GGZ, corporatie en huurders voor de Krimpenerwaard is het realiseren van een tussenvorm van wonen en 

zorg: mengvorm van mensen die zelfstandig kunnen wonen en mensen die woonbegeleiding nodig hebben 

(hybride vorm). Daarbij wordt gedacht aan een 25-tal woningen (30 m2) in een ambulante setting met twee 

keer per dag bezoek. Gemeente stimuleert en faciliteert dit initiatief.  

 

Innovaties en nieuwe initiatieven 

Er zijn diverse landelijke en lokale initiatieven om mensen met een hulpvraag en mensen die iets te bieden 

hebben bij elkaar te brengen. Ook zijn er ondernemers die tweedehands woningaanpassingen en 

hulpmiddelen verkopen zodat het voor mensen met een lager inkomen mogelijk wordt om veiliger 

(zelfstandig) te wonen. Dergelijke initiatieven stimuleren en faciliteren wij door ruimte te geven en alle 

initiatieven bij sociaal team welzijn en zorg terecht te laten komen. Zij weten intern en extern de juiste 

paden te bewandelen om kansrijke initiatieven tot uitvoering te laten komen, denken actief mee met de 
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initiatiefnemer en verbinden de initiatiefnemer met anderen in ons netwerk. Daarnaast zal de gemeente 

inzetten op twee skaeve husen10 en zal in de woningbouwprogrammering ruimte worden gemaakt voor 

kleine, goedekope wooneenheden en grondgebonden woningen met slaapkamer voor kleinkinderen op de 

verdieping dicht bij de voorzieningen in de kernen. 

Vanzelfsprekend pakken wij onze verantwoordelijkheid zoals die in het kader van de transitie van het sociaal 

domein geformuleerd is. Het garanderen van zorg voor en goede begeleiding van specifieke doelgroepen is 

cruciaal voor de mensen zelf én de leefbaarheid van buurten. 

 

6.3 Wat gaan we doen 
1. Wij zetten in op zowel het bevorderen van doorstroming naar toegankelijke woningen als het langer 

zelfstandig wonen in de huidige woning.  

2. Mantelzorgwoningen in de nabijheid van zorgvragers worden door ons gefaciliteerd in samenwerking 

met andere woonpartners. Daarbij wordt ook gekeken naar (tijdelijke) innovatieve oplossingen.  

3. Het creëren van de mogelijkheid tot ontmoeten krijgt aandacht bij (nieuwe) wijkontwikkelingen. 

4. We onderzoeken de toegevoegde waarde van het instellen van een blijverslening. 

5. Voor kwetsbare doelgroepen voor de regio inzetten op: 

a. 80 kleine wooneenheden verspreid over de regio; Krimpenerwaard circa 25 kleine zelfstandige 

wooneenheden eenheden met lage huur 

b. drie tot vijf skaeve husen in de regio, uitgangspunt is twee in de Krimpenerwaard 

c. kleine, goedkope wooneenheden in programmering, innovatieve woonvormen en maatwerk 

6. Bij nieuwbouw en in de bestaande voorraad willen wij aandacht hebben voor nieuwe woonvormen voor 

vitale senioren en mensen met een zorgvraag.  

  

                                                                        
10 Skaeve husen zijn woningen die bedoeld zijn voor personen die voor zware overlast in de omgeving zorgen en intensieve begeleiding 
nodig hebben 
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Hoofdstuk 7  
BOUWEN AAN VITALE KERNEN 

De kernen vormen in hun onderlinge samenhang de ‘verschillende gezichten van de 

Krimpenerwaard’. Profilering en ontwikkeling van de kernen krijgt invulling op basis van kwaliteiten 

van kernen, waarbij de huidige inwoners als primair belanghebbenden de hoofdrol spelen. 

 

7.1 Wat zien we: kernen met karakter en groeiperspectief 
 
Karakter en eigen identiteit 

Elk van de 11 kernen in Krimpenerwaard kent een min of meer traditionele ruimtelijke opzet, met ofwel een 

duidelijk herkenbaar dorps- of stadshart, ofwel met een nog duidelijk aanwezige historische lintbebouwing. 

In de grotere kernen zijn rondom de kernen moderne buitenwijken ontstaan. 

Een relevant onderscheid voor het wonen is ook het type gemeenschap. In de Regionale Agenda Wonen 

voor Midden-Holland worden een hechtere en een vrijere gemeenschap onderscheiden. In een hechte 

gemeenschap hebben de meeste mensen een sterke binding met de dorpsgemeenschap. Ook kan sprake 

zijn van een specifieke cultuur. Men kiest er bewust voor hier te (blijven) wonen. Vrijere gemeenschappen 

zijn meer flexibel en open, waardoor mensen van buiten hier makkelijker komen wonen.  

 

Groeiperspectief en bouwprogramma 

In elke kern is sprake van huishoudensgroei. Om dit te faciliteren stellen wij als ambitie om minimaal 3.000 

nieuwe woningen te realiseren in de periode 2015-2030 (500 meer dan de eerder genoemde behoefte van 

2.500 woningen). We gaan voor minimaal 100% natuurlijke groei in de kernen (behalve eventueel de hele 

kleine kernen; daar is de groei afhankelijk van de behoefte). Bovendien liggen er kansen en mogelijkheden 

om capaciteit uit te breiden en nieuwe woonmilieus toe te voegen.  

 

Per kern zijn er verschillen die mogelijk bijsturing van het voorziene bouwprogramma vereisen om de 

doelstelling van 3.000 woningen te halen. De huidige plancapaciteit voor de periode 2015-2024 in de 

gemeente Krimpenerwaard (zie figuur 7.1) bedraagt 1.400 woningen (waarvan er circa 470 in 2015 en 2016 

zijn opgeleverd). Er zijn verschillen per kern qua capaciteit en uitbreidingsmogelijkheden.  
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Figuur 7.1 Huidige plancapaciteit, vergeleken met de huishoudensprognoses (2015-2025) 
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Bergambacht 147 60% 43% 

Ammerstol 32 267% 89% 

Berkenwoude 20 105% 63% 

Schoonhoven 465 175% 102% 

Haastrecht 108 109% 62% 

Stolwijk 126 274% 138% 

Vlist 0 0% 0% 

Lekkerkerk 119 113% 62% 

Krimpen aan de Lek 264 99% 76% 

Ouderkerk aan de IJssel 99 119% 80% 

Gouderak 21 84% 49% 

Totaal 1.401* 120% 76% 

Bron: RWP, Primos 2015, bewerking Atrivé 

* In 2015 en 2016 zijn hiervan 471 woningen opgeleverd 

 

Kwalitatieve behoefte vooral koopwoningen  

Er is voornamelijk behoefte aan koopwoningen. Uitgaande van de recente verhuismobiliteit (gedrag) is er 

met name bij jongeren behoefte aan woningen (rij- en hoekwoningen) in het goedkope segment, tot  

€ 185.000,-. Doorrekening van de behoefte op basis van de verhuiswensen laat een gevarieerder beeld zien, 

met ongeveer evenveel interesse in het goedkope prijssegment tot € 185.000,- als in het wat duurdere 

segment (€ 300.000,- tot € 400.000,-). Qua woningtype varieert de vraag van (goedkopere) appartementen 

tot tweekappers en vrijstaande woningen.  

De behoefte aan appartementen is een behoefte aan nultredenwoningen van ouderen. Dit hoeven niet per 

definitie appartementen te zijn. Ook valt te denken aan kleine grondgebonden woningen met niet al te 

grote en makkelijk te onderhouden buitenruimte, zoals geschakelde bungalows of woningen in hofjes. 

Naarmate de woningmarkt meer floreert, is er een behoefte aan gevarieerde woningtypen. Uitzondering 

hierop is de vraag naar ouderenwoningen (appartementen of grondgebonden). Ouderen blijken in de 

praktijk veel minder te verhuizen dan uit hun plannen is af te leiden, vooral in de leeftijdsgroep 55-75 jaar.  

 

Voorzieningen in de kernen 

In vrijwel alle kernen zijn basisvoorzieningen (onderwijs, winkels, zorg) aanwezig. Hoe de 

basisvoorzieningen zich in de toekomst zullen ontwikkelen hangt, met name voor de commerciële 

voorzieningen (winkels, horeca), af van trends zoals schaalvergroting, technologische ontwikkelingen, 

veranderende consumentenvoorkeuren, de groei van het internetwinkelen en de ambities van de gemeente. 

We verwachten wel dat het (basis-) voorzieningenniveau in de grotere kernen grosso modo op peil zal 

blijven. 
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7.2 Wat willen we bereiken: aantrekkelijke en toekomstbestendige 
kernen 
 

Het toekomstbeeld voor onze gemeente is een gemeente met onderscheidende en vitale kernen met een 

goed woon- en leefklimaat, waar iedereen met binding met onze gemeente kan (blijven) wonen als dat de 

woonwens is.  

Om een gedifferentieerde en evenwichtige bevolkingsopbouw in onze kernen te behouden en te voldoen 

aan onze ambities is het gewenst om 3.000 woningen toe te voegen.  

 

Vraaggestuurde woningbouw en flexibiliteit in de programmering 

De Krimpenerwaard staat voor kwaliteit, vitaliteit, sterke samenleving en kracht van de kernen. Om 

voldoende en passende woningen in de juiste woonomgeving beschikbaar te hebben om aan te sluiten op 

de ambities van de Krimpenerwaard, is de huidige plancapaciteit, met circa 1.400 woningen die tot 2025 

kunnen worden gebouwd, niet voldoende. De Krimpenerwaard gaat daarom voor 3.000 nieuwe woningen in 

de periode 2015-2030; een extra opgave van 1.600 woningen. Deze extra capaciteit is als volgt te 

onderbouwen: 

 Uitval vanuit de huidige plancapaciteit doordat sommige plannen het stadium van realisatie niet 

bereiken. Zekere buffer in de plancapaciteit is wenselijk, zodat plannen die niet doorgaan 

gecompenseerd kunnen worden door andere plannen. 

 Invulling geven als de Krimpenerwaard aan de opgave van 250.000 extra woningen; wij gaan met 3.000 

woningen voor 1,2% van deze opgave. 

 Door onderscheidend te zijn (woonmilieus, ligging, bereikbaarheid) ten opzichte van de regiogemeenten 

zoals Vinex-locaties en Gouda-West.  

 Inzetten op sterk integraal programma ‘Ambities voor een vitale en leefbare samenleving’ op het gebied 

van wonen en voorzieningen, welzijn en zorg, economie en natuur, landbouw en buitengebied.  

 

Aanvullende plannen zijn dus nodig om voldoende nieuwbouw beschikbaar te hebben. Daarbij zetten we in 

op een capaciteit van circa 1.600 woningen extra ten opzichte van de huidige plancapaciteit. Flexibiliteit en 

vraaggestuurd bouwen vraagt om de volgende inzet van de gemeente: 

 Bij de woningbouwplannen (sloop, nieuwbouw, inbreiding, transformatie, woningsplitsing en 

functiewijziging) zal de nodige flexibiliteit, fasering en kleinschaligheid worden gehanteerd om maximaal 

in te kunnen spelen op de actuele wensen en behoeften en om de 3.000 woningen te realiseren;  

 Ook in de bestemmingsplannen zal deze flexibiliteit ingebouwd moeten worden. Voor plannen geldt dat 

inbreiding gaat voor uitbreiding conform een nog nader uit te werken afwegingskader. Bij dit 

afwegingskader gebruiken onder andere de volgende mogelijke selectiecriteria: 

o Inzetten op transformatie bestaand vastgoed 

o Verbinding met landschap en respect voor de rode contour 

o Bijdrage leveren aan huisvesting jongeren, vitaliteit, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid 

o Versterking sociale structuur zoals CPO-projecten  

o Bijdrage leveren aan de vraag naar wonen en zorg  

o Flexibel bouwen en vernieuwing 

 Daarnaast zal de gemeente in een kort tijdsbestek (‘quick scan’) een eerste indicatie moeten kunnen 

geven op de haalbaarheid van ingediende plannen alvorens er veel tijd, geld en energie in wordt gestoken 

door alle betrokken partijen.  

Door het creëren van deze ruimte en mogelijkheden door de gemeente ontstaan mogelijkheden voor zowel 

commerciële bouwpartners als corporaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.  
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Bouwen voor vitaliteit in de kernen 

Toevoegen van woningen dient bij te dragen aan het in stand houden van het sociale netwerk, 

gemeenschapsleven, identiteit van een dorp, ruimtelijke kwaliteit en aan een levendig verenigingsleven. Als 

jongeren en gezinnen in de kernen kunnen blijven wonen, of van buiten de gemeente gaan wonen in onze 

kernen, blijft op termijn ook het netwerk voor vrijwilligerswerk, verenigingsleven en mantelzorg in stand. 

Onze kernen blijven zelfredzaam. Nieuwbouw in de kernen vraagt daarnaast een goede marktanalyse 

vooraf en gesprekken met potentiële kopers. Op deze wijze kunnen we vraaggericht woningen toevoegen 

en transformeren om aan onze doelstelling van 3.000 woningen te voldoen. Daarbij is tijdelijke woningbouw 

ook mogelijk, waarbij we wel kwaliteit nu en op termijn voorop stellen. 

Dat betekent dat we blijvend een instroom van huishoudens willen faciliteren, relatief veel gezinnen en vaak 

ook stedelingen, die zich in onze aantrekkelijke gemeente willen vestigen en mogelijk elders werken. Een 

instroom die het vertrek van jongeren compenseert. We richten ons daarnaast op gezinnen en een- en 

tweepersoonshuishoudens die al een sociale binding met Krimpenerwaard hebben. De prognose op basis 

van de natuurlijke groei is voor ons de basis (plus 1.870 huishoudens in de periode 2015-2024). Als de 

natuurlijke groei variant geheel wordt gerealiseerd telt Krimpenerwaard in 2030 ongeveer 55.600 inwoners, 

circa 1.400 inwoners meer dan op 1 januari 2015 (54.208, bron CBS). Op 1 januari 2016 was het inwonertal 

54.208 (bron CBS), op 1 januari 2017 55.211 (gegevens bevolkingsadministratie).  

 

Plannen met karakter en met onderscheidende woonmilieus 

Nieuwbouw moet het karakter en de meerwaarde van onze gemeente versterken. Dus geen grootschalige 

uitbreidingswijken maar bouwen vanuit de behoefte van elke leefgemeenschap en gemeente als geheel. 

Het gaat dan om een organische, gecontroleerde ontwikkeling. Het onderscheidende karakter ten opzichte 

van andere gemeenten is als volgt samen te vatten: 

 Een krachtig punt van de Krimpenerwaard is de ruimtelijke kwaliteit: nabijheid van het groen in elke kern. 

Niemand is veel meer dan 1 kilometer van het groen verwijderd. We willen nieuwe stedenbouwkundige 

concepten, waarin de bebouwing meer wordt verbonden met het groen en het buitengebied het dorp 

wordt ingetrokken. Met de ontwikkeling van nieuwbouw maken we het aangrenzende buitengebied 

meer toegankelijk met nieuwe recreatieve infrastructuur (wandelen, fietsen et cetera). 

 Krimpenerwaard biedt ruimte aan initiatiefnemers van (ver)nieuwe(nde) woonconcepten, eventueel in 

combinatie met andere functies, zoals werken, recreatie of cultuur. Dit is het handelsmerk van de 

Krimpenerwaard. Hergebruik van bestaand vastgoed en de eigen inzet van inwoners hebben hierbij 

prioriteit. We nodigen inwoners en ondernemers graag uit om vernieuwende woonconcepten te 

realiseren zoals wooncoöperaties en (collectief) particulier opdrachtgeverschap.  

 De huidige harde bebouwingsgrenzen worden meer vloeiend, met een grote variatie in 

bebouwingsdichtheid. Dit vraagt om meer ruimte dan traditionele dorpsuitbreiding; we zetten in op 

toevoegen van woonkwaliteit aan de randen en het realiseren van meer groen in kernen met een hoge 

dichtheid. Deze ruimte is er ook. Onze gemeente heeft een oppervlakte van 160 km2. Ook bij realisering 

van onze plannen in gemiddeld lage dichtheden is niet meer dan 1% tot 2% van dit areaal nodig. Om een 

gevoel te krijgen wat we hier mee bedoelen, tastbaar maken en voor een nadere concretisering zal er een 

stedenbouwkundig ontwerp worden opgesteld met helderen beelden.  

 

Bouwen voor doorstroming 

We leggen het accent op verleiden en het bouwen voor de doorstroming door goede alternatieven te 

realiseren. De weer aantrekkende woningmarkt biedt hiervoor goede kansen. Als de doorstroming meer op 

gang komt, komen er meer betaalbare koop- en huurwoningen vrij. Bouwen voor de doorstroming betekent 

ook dat we gevarieerd en met kwaliteit kunnen bouwen, zodat we woonmilieus realiseren die ook in de 

toekomst gewild zijn. We realiseren ons dat een groeiend deel van de woningbehoefte door ouderen zal 

worden uitgeoefend, ook door relatief jonge ouderen (vanaf 55 jaar) die gaan anticiperen op hun 
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woonbehoefte op hogere leeftijd. Deze doorstroming komt niet vanzelf op gang omdat veel ouderen hun 

verhuiswens in de praktijk niet blijken te realiseren. Met name voor ouderen willen we, naast het stimuleren 

van een passend aanbod (appartementen, maar zeker ook aan geschakelde bungalows, patiowoningen, 

hofjes, al dan niet groepsgewijs ontwikkeld, flexibel bouwen), flankerende maatregelen inzetten (zie ook 

hoofdstuk 6).  

 

Inbreiding/transformatie 

We gaan zorgvuldig om met inbreiding/verdichting in bestaande kernen, voor zover het om bebouwing van 

groen en open ruimte gaat. Zoals aangegeven wordt voor het beoordelen van de plannen een nieuw 

afwegingskader opgesteld. We zetten in op inbreiding en verdichting als dit ruimtelijk een 

kwaliteitsverbetering betekent, en niet ten koste gaat van de kracht van de kern. Een dergelijke 

kwaliteitsverbetering, die ook kan resulteren in unieke woonconcepten op unieke plekken is bijvoorbeeld 

wenselijk voor vastgoed dat niet meer voor het oorspronkelijke doel wordt gebruikt, leegstaat of al gesloopt 

is.  

Bij transformatie van bestaande gebouwen tot woningen denken we ook aan ons oude gemeentelijke 

vastgoed en aan vrijkomende boerderijen in de bebouwingslinten. Voor leegstaand vastgoed in de centra 

van de kernen zien we ombouw tot kleine en betaalbare woningen als een kansrijke optie. We stimuleren 

dit, bieden de ruimte en hebben het voornemen om samen met onze woonpartners een transformatiepilot 

te starten. 

 

Samenwerking en nieuwe investeerders 

We zijn als de Krimpenerwaard met zo’n uitdagende opgave om 3.000 woningen te realiseren ook op zoek 

naar (nieuwe-) investeerders en partners. De gemeente moet alert zijn, anticiperen, ruimte bieden voor 

experimenten en in contact staan met de verschillende actoren in de samenleving. 

In de Krimpenerwaard en daarbuiten zien we mooie voorbeelden van nieuwe investeerders, creatieve 

coalities en bijzondere samenwerkingsvormen. We gaan op zoek naar dit soort nieuwe coalities. 

We staan open voor ideeën van partners uit de bouw- en woonsector, maar vooral ook voor nieuwe partijen 

en investeerders. Denk bijvoorbeeld aan energiebedrijven, verzekeringsmaatschappijen of netwerk-

beheerders.  

 

Kernsheets per kern.  

In de bijlage (2) is een overzicht per kern opgenomen. Per kern is aangegeven: 

 Aantal huishoudens naar leeftijd en type (2015). 

 Samenstelling woningvoorraad naar eigendom (2016). 

 Omvang woningvoorraad (2016) en verwachte toename voor de periode 2015-2024 op basis van de 

huidige plancapaciteit. 

Dit overzicht vormt de basis voor de verdere uitwerking en concretisering van de plancapaciteit en de 

kwalitatieve toevoeging per kern. 

 

7.3 Wat gaan we doen 
1. Bij de woningbouwplannen zal de nodige flexibiliteit, fasering en kleinschaligheid worden gehanteerd 

om maximaal in te kunnen spelen op de actuele wensen en behoeften en om de 3.000 woningen te 

realiseren.  

2. Per kern de potentiële plancapaciteit voor nieuwbouw en herontwikkeling vaststellen en nader 

concretiseren in concrete locaties en mogelijkheden. 

3. Opstellen stedenbouwkundig ontwerp; tastbaar maken en nadere concretisering van de ruimtelijke 

opgave in de kernen.  
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4. Opstellen afwegingskader voor het beoordelen van initiatieven en plannen. 

5. Participatie van alle relevante groepen in woonbeleid en in productie en beheer van woonruimte. 

6. We sluiten ook coalities met partijen buiten de traditionele bouwwereld en we gaan op zoek naar 

nieuwe investeerders.
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Hoofdstuk 8  
UITVOERINGSPROGRAMMA 

Wederzijdse afhankelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Aan het einde van deze woonagenda zal één ding u als lezer heel helder zijn geworden: antwoord geven op 

de nieuwe uitdagingen kunnen we als gemeente niet alleen. Smeden en verbinden van duurzame 

allianties is ons nieuwe adagium. We zien ook de meerwaarde in het delen van kennis met partners en het 

verhogen van kennisniveau om innovatieve oplossingen en experimenten mogelijk te maken. We willen 

ten minste één keer per jaar een Woonalliantiefabriek organiseren, waarbij we corporaties, zorg en markt 

uitnodigen, maar zeker ook bewoners, belangenbehartigers, informele netwerken, ondernemers en 

werkgevers. Om op die manier echt contact te houden bij wat werkelijk leeft. Luisteren, leren en inspireren 

van elkaar. Zoekend naar nieuwe onvermoede krachtige allianties.  

 

Het bijgaande uitvoeringsprogramma heeft betrekking op de periode 2017 t/m 2020. Op basis van een 

goede evaluatie en monitoring van de uitvoering en ontwikkelingen op de woningmarkt stellen we jaarlijks 

waar nodig het uitvoeringsprogramma bij. Ook maken we ieder jaar in het uitvoeringsplan duidelijk wat we 

concreet gaan doen in de daaropvolgende een tot twee jaren. 

Met de corporaties en huurders maken we prestatieafspraken over de resultaten die we willen bereiken. Bij 

het maken van deze afspraken speelt wederkerigheid en gelijkwaardigheid een belangrijke rol. 
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Uitvoeringsprogramma woonvisie Krimpenerwaard 2017 -2020 
 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 
Algemeen 

Prestatieafspraken  

2017-2020 

Raamafspraken opstellen voor periode 2017-2020 

 

Jaarcyclus: monitoren, evalueren en nieuwe 

jaarafspraken maken voor volgend jaar  

Gemeente, woningcorporaties, 

huurdersorganisaties 

2017 

 

 

Jaarlijks 

Positionering in de regio 

Economie: Stimuleren werkgelegenheid  Bedrijven: leerbedrijf 

Faciliteren MKB-ers en ZZP’s (huisvesting, internet en 

werkplek) 

 

Bevorderen bedrijvigheid op het gebied van maak- en 

techniek 

Gemeente, ondernemers, ontwikkelaars en 

onderwijs 

Continu 

Verbeteren bereikbaarheid  Algeracorridor: vergroting capaciteit N210, verbeteren 

ontsluiting via OV, water, beperken forensenverkeer 

Gemeente, Rijkswaterstaat, OV-partners, 

bedrijfsleven en Provincie 

2018 en verder 

Gebiedspromotie  PR bij realisatie concrete innovaties Gemeente 

Partners in promotie 

Continu, nader uitwerken 

in afstemming met 

Programma 

Gebiedspromotie 
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Betaalbaar & beschikbaar 

Prestatieafspraken over: 

- Verkennen en benutten concepten als woningsplitsing, 

kluswoning voor starters 

- Verkoop en sloop van (eengezins-)woningen 

- Jaarlijkse monitoring actieve zoektijden 

woningzoekenden 

- Instrumenten doorstroming: passende voorraad 

- Passendheidsmakelaar 

- Schuldhulpverlening 

- Preventieoverleg huisuitzettingen 

- Woningen jongeren 

Onderdeel prestatieafspraken Gemeente, corporaties, 

huurdersorganisaties 

2017 en verder +  

jaarlijkse monitoring en 

evaluatie 

Voldoende betaalbare woningen jongeren Naast sociale woningen ook inzetten op creatieve en 

innovatieve (tijdelijke) oplossingen 

Gemeente, ontwikkelaars, corporaties Continu 

Starterslening Starterslening voortzetten Gemeente 2017 en verder 

Doorstroming bevorderen (zie ook prestatieafspraken) Toevoegen aantrekkelijke woningen en verleiden 

inwoners 

Bewustwordingscampagnes (zie ook hoofdstuk 4) 

Gemeente, ontwikkelaars, corporaties Continu 

Evaluatie systematiek woonruimteverdeling Agenderen op initiatief van de corporaties Corporaties, gemeente Tweede helft 2017 

Generieke achtervangovereenkomst sluiten met 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

Overeenkomst opstellen in overleg met WSW Gemeente en WSW Mei 2017 

Duurzaam gebouwde omgeving 

Duurzaamheidsbeleid: nog in wording?  Concretiseren en concrete afspraken maken met 

samenwerkingspartners over ketensamenwerking en 

energieneutrale bouw in 2020 

Gemeente. 

Afspraken met: corporaties, zelfbouwers, 

particulieren en ontwikkelaars 

2017 en verder, in nadere 

afstemming met 

Programma 

Duurzaamheid 

Bewustwording: voortzetten en verstevigen Duurzaam 

Bouwloket 

Nieuwe inhoudelijke accenten (onder andere bijdragen 

milieukwaliteit leefomgeving)  

Verbreden bekendheid 

Checklist voor nieuwbouw, transformatie, renovatie 

Gemeente, provincie, corporaties, 

ontwikkelaars 

2017 en verder 
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Promoten subsidies 

Energiebeleid en verduurzaming (gehele) bestaande 

woningvoorraad 

Onderdeel prestatieafspraken Gemeente, corporaties, 

huurdersorganisaties 

2017 

Faciliteren bewonersinitiatieven  Actief mee denken, verbinden met anderen in ons 

netwerk 

Gemeente Continu 

Energieneutrale of gasloze buurt of wijk Onderzoek, in zowel bestaande wijk als bij nieuwbouw Gemeente, corporaties, netwerkbeheerders, 

ontwikkelaars 

2017 en verder 

Duurzame opwekking Onderzoek mogelijkheden duurzame opwekking voor 

inwoners die zelf niet kunnen opwekken 

Gemeente, corporaties, netwerkbeheerders 2017 en verder 

Aanbestedingen gemeentelijk vastgoed en openbare ruimte  Checklist opstellen Gemeente 2017 en verder 

Wonen welzijn en zorg 

Bewustwording langer zelfstandig thuis wonen Campagne met diverse onderdelen (informatiemarkten, 

vrijwilligers die advies thuis geven, betrekken 

ondernemers) 

Gemeente, corporaties, ouderenbond, 

welzijnsinstelling, et cetera 

2017 en verder 

Onderzoek en besluit Blijverslening Onderzoeken of het gewenst is + gewenste resultaten 

(behoefte, toegevoegde waarde)  

Gemeente Eerste helft 2017 

Advies bij groot onderhoud en nieuwbouw corporaties 

toegankelijkheid 

Advies per plan Gemeente, corporaties Continu 

Afspraken over aanpassen bestaande woningen Onderdeel prestatieafspraken Gemeente, corporaties, 

huurdersorganisaties 

2017, daarna in jaarlijkse 

afspraken 

Mantelzorgwoningen  Informatiebrochure opstellen (beleid, wetgeving, 

gevolgen, financiën, tips voor inrichting, verwijzing naar 

leveranciers) 

Gemeente, corporaties Tweede helft 2017  

Nieuwe initiatieven Verbeteren klantgericht proces Gemeente 2017 en verder 

Thuistechnologie/zorg op afstand Faciliteren bekendheid en inzet Gemeente Continu 

Aanpak openbare ruimte en voorzieningen Afstemmen planningen corporaties en gemeenten Gemeente, corporaties Continu 

Toegankelijkheid en woonomgeving Integraal onderdeel beheer en onderhoud openbare 

ruimte (met name in wijken waar veel senioren wonen) 

Gemeente Continu 

Ontmoeting Accommodatiebeleid en integreren in bestaande en 

nieuwe wijkplannen 

Gemeente, corporaties en ontwikkelaars Continu 
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Nieuwe woonvormen Aandacht voor nieuwe woonvormen voor vitale senioren 

en mensen met zorgvraag 

GGZ, corporaties, huurders, ontwikkelaars Continu 

Bouwen voor vitale kernen 

Woningbouw:  

- Bouwen voor vitaliteit: voor gezinnen en een- en 

tweepersoonshuishoudens met sociale binding aan 

Krimpenerwaard 

- Plannen met karakter 

- Doorstroming 

- Inbreiding/transformatie 

- Accenten per kern 

- Inzet: 3.000 woningen 2015-2030.  

- Flexibiliteit, vraaggestuurd  

- Per kern programma nieuwbouw en 

herontwikkeling (plancapaciteit) opstellen. 

- Regelmatig monitoren en bijstellen 

Gemeente, corporaties, ontwikkelaars 2017 en verder 

Uitwerking per kern 

uiterlijk november 2017 

gereed 

Flexibele bestemmingsplannen 

 

Opstellen flexibele bestemmingsplannen die ruimte 

bieden aan nieuwe initiatieven 

Gemeente Continu 

Stedenbouwkundig ontwerp Opstellen stedenbouwkundig ontwerp; tastbaar maken 

en nadere concretisering van de ruimtelijke opgave in de 

kernen 

Gemeente Najaar 2017 

Regionale afstemming programmering en realisering 3.000 

woningen in Krimpenerwaard 

Overleg en afstemming met binnen de regio en met de 

provincie over programmering van 3.000 woningen 

Regiogemeenten en Provincie Spoedig in 2017 

Quick scan 

 

Opstellen quick scan om snel een eerste reactie te geven 

op haalbaarheid initiatieven 

Gemeente 2017 

Nieuwe investeerders en coalities We sluiten ook coalities met partijen buiten de 

traditionele bouwwereld en we gaan op zoek naar 

nieuwe investeerders 

Gemeente Continu 
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Bijlage 1  
DEFINITIELIJST 

Vergunninghouders Dit betreft asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. De taak om deze 

vergunninghouders te huisvesten ligt bij de gemeenten. Een vergunninghouder verhuist in 

principe binnen 14 weken na het krijgen van een verblijfsvergunning. 

Intramurale zorg Intramurale zorg (letterlijk: zorg binnen de muren) is gezondheidszorg die gedurende een 

onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een 

ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk 

gehandicapten. De geboden zorg kan bestaan uit begeleiding, verzorging en/of 

behandeling. 

Passend toewijzen Kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met lage inkomens. Een 

eenduidige en goed toetsbare norm zorgt ervoor dat de mensen met de laagste inkomens 

de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur. Corporaties dienen 

ten minste 80% van de vrijkomende woningen te verhuren aan huishoudens met een 

belastbaar huishoudinkomen onder de € 35.739,-. Dit betreft de lage doelgroep. Maximaal 

10% van de vrijkomende woningen mag worden toegewezen aan  de hoge doelgroep, de 

huishoudens met een belastbaar inkomen hoger dan of gelijk aan  € 35.739,- maar lager 

dan € 39.874,-. Woningcorporaties mogen de overige 10% vrij toewijzen aan huishoudens 

met een belastbaar huishoudinkomen hoger dan of gelijk aan € 39.874,-. Dit betreft de 

inkomensgrenzen over 2016. Deze grenzen worden jaarlijks van overheidswege 

vastgesteld. 

Aftoppingsgrens De huurprijsgrens waarboven de eventuele huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd wordt. 

De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In de praktijk zijn er 

twee verschillende aftoppingsgrenzen: 

 

Lage aftoppingsgrens: Deze grens geldt voor eenpersoonshuishoudens en voor 

tweepersoonshuishoudens tussen 23 en de AOW-gerechtigde leeftijd en ligt in 2016 op 

circa €587,-. 

 

Hoge aftoppingsgrens: Deze grens is van toepassing op huishoudens van drie of meer 

personen. De grens geldt ook voor tweepersoonshuishoudens, als minstens een van de 

twee ouder is dan de AOW-gerechtige leeftijd. En voor tweepersoonshuishoudens die 

vanwege een handicap in een aangepaste woning wonen. In 2016 ligt deze grens op circa 

€ 629,-. 

Nultredenwoning  Dit zijn woningen waarvan de voordeur zonder traplopen te bereiken is en waar alle 

voorzieningen in de woning gelijkvloers zijn. Deze woningen zijn geschikt voor mensen 

met functiebeperkingen, aangezien je in deze woningen geen trap hoeft te lopen. 
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Extramuralisering Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een intramurale instelling 

gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning (thuiszorg). Steeds vaker 

willen ouderen, die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging zelfstandig 

blijven wonen. De zorgsector speelt hierop in door een passend aanbod te creëren. 

Scheefwoners Dit zijn huishoudens die niet passend wonen. Veelal wordt hier passendheid naar inkomen 

onder verstaan. Er zijn twee soorten scheefwoners: 

Goedkope scheefwoners: Huishoudens die te veel verdienen voor de woning waarin ze 

wonen. In de sociale huursector worden hieronder huishoudens verstaan met een 

belastbaar huishoudinkomen hoger dan of gelijk aan € 39.874,- en huurprijs lager dan of 

gelijk aan de liberalisatiegrens (€ 710,-). 

Dure scheefwoners: Huishoudens die te weinig verdienen voor de woning waarin ze 

wonen. In de sociale huursector worden hieronder huishoudens verstaan die qua inkomen 

recht hebben op huurtoeslag woonachtig in een huurwoning boven aftoppingsgrens. 

Roltrapeffect Jongeren trekken naar de stad voor studie (het ‘magneet-effect’) en vervolgens voor hun 

eerste carrière-stappen (het zogenaamde ‘roltrap-effect’). 

Sociale doelgroep Dit zijn huishoudens met een belastbaar huishoudinkomen tot de tijdelijk verhoogde 

grens van € 39.874,-. Corporaties dienen ten minste 80% van de vrijkomende woningen te 

verhuren aan huishoudens met een belastbaar huishoudinkomen onder de € 35.739,-. Dit 

betreft de lage doelgroep. Maximaal 10% van de vrijkomende woningen mag worden 

toegewezen aan de hoge doelgroep, de huishoudens met een belastbaar inkomen hoger 

dan of gelijk aan € 35.739,- maar lager dan € 39.874,-. Woningcorporaties mogen de 

overige 10% vrij toewijzen aan huishoudens met een belastbaar huishoudinkomen hoger 

dan of gelijk aan € 39.874,-. Dit betreft de inkomensgrenzen over 2016. Deze grenzen 

worden jaarlijks van overheidswege vastgesteld. 

Huurtoeslagdoelgroep Dit betreft huishoudens met recht op huurtoeslag. Voor eenpersoonshuishoudens ligt 

deze grens in 2016 op circa € 20.000,- en voor meerpersoonshuishoudens op circa  

€ 30.000. Deze grenzen worden jaarlijks van overheidswege vastgesteld. 

Liberalisatiegrens De huurprijsgrens waarboven geen huurtoeslag meer mag worden ontvangen. In 2016 ligt 

deze grens op € 710,- per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks van overheidswege 

vastgesteld. 

Nul-op-de-meter-

woning 

Dit betreft een woning dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor 

de woning en het huishouden. Dat kan gerealiseerd worden door een upgrade van de 

woning met onder meer gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking. 

Ouderenwoning/ 

seniorenwoning 

Woning bedoeld voor bewoners met en zonder fysieke beperkingen. Alle voor bewoning 

bestemde ruimten zijn geschikt voor een bewoner die gebruik maakt van een 

loophulpmiddel als een looprek, rollator of rolstoel. De woning is geschikt voor het 

verlenen van zorg 

Trendprognose 

(=Referentieprognose) 

 

Migratiesaldo O 

 

Natuurlijke groei 

Natuurlijke groei + saldo binnenlandse migratie + saldo buitenlandse migratie 

(BP 2013 en Primos 2015) 

 

Alleen natuurlijke groei, saldo binnenlandse migratie en buitenlandse migratie is nul. 

(Primos 2015 migratiesaldo = 0) 

 

Saldo geboorte en sterfte 

  



  

Pag: 44 

 

Bijlage 2  
FACTSHEETS KERNEN 

 

 

Bergambacht pag. 44 

 

Ammerstol pag. 45 

 

Berkenwoude pag. 46 

 

Schoonhoven pag. 47 

 

Haastrecht pag. 48 

 

Stolwijk pag. 49 

 

Vlist pag. 50 

 

Lekkerkerk pag. 51 

 

Krimpen aan de Lek pag. 52 

 

Ouderkerk aan de IJssel pag. 53 

 

Gouderak pag. 54 

 

  



 

Pag. 45 

 

 

 

Bergambacht
Aantal huishoudens 2015 2786

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 147

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 60%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 43%

Opleveringen 2015 en 2016 32

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Ammerstol
Aantal huishoudens 2015 714

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 32

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 267%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 89%

Opleveringen 2015 en 2016 29

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Berkenwoude
Aantal huishoudens 2015 601

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 20

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 105%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 63%

Opleveringen 2015 en 2016 15

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015 & CBS

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Schoonhoven
Aantal huishoudens 2015 5279

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 465

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 175%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 102%

Opleveringen 2015 en 2016 212

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Haastrecht
Aantal huishoudens 2015 1712

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 108

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 109%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 62%

Opleveringen 2015 en 2016 39

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Stolwijk
Aantal huishoudens 2015 1982

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 126

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 274%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 138%

Opleveringen 2015 en 2016 49

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Vlist
Aantal huishoudens 2015 233

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 0

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 0%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 0%

Opleveringen 2015 en 2016 0

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Lekkerkerk
Aantal huishoudens 2015 3340

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 119

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 113%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 62%

Opleveringen 2015 en 2016 13

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Krimpen aan de Lek
Aantal huishoudens 2015 2836

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 264

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 99%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 76%

Opleveringen 2015 en 2016 21

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Ouderkerk aan de Ijssel
Aantal huishoudens 2015 2220

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 99

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 119%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 80%

Opleveringen 2015 en 2016 43

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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Gouderak
Aantal huishoudens 2015 1032

Plancapaciteit 2015-2024 (harde plannen RWP2015) 21

Plancapaciteit als percentage referentieprognose 84%

Plancapaciteit als percentage mig=0-prognose 49%

Opleveringen 2015 en 2016 18

Aantal huishoudens naar leeftijd en type, 2015 Aandeel huishoudens naar leeftijd en type, 2015

Bron: Primos2015 Bron: Primos2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendom, 2016 Samenstelling woningvoorraad naar woningtype, 2016

Bron: WOZ-bestand Bron: WOZ-bestand
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