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Motie 

Datum vergadering: 16 juli 2015 

Agendapunt: 11 

Ingediend door: PvdA 

Onderwerp: Uitbreiding wooneenheden 

 

De gemeenteraad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op 16 juli 2015; 

 

Constaterende dat:  

 Er m.b.t. woningbouw zeer regelmatig besluiten worden genomen die strijdig zijn met het 

vastgestelde beleidskader; 

 Er, met name aan de kust, grote aantallen appartementen gebouwd worden zonder sloop van 

bestaande woningen; 

 Er, in tegenstelling tot wat vastgesteld is in de visies, bestaande plannen niet geschrapt of 

aangepast worden; 

 De herstructurering van bestaande bebouwing in het centrum van Oostburg niet van de grond komt; 

 

Overwegende dat:  

 Uitbreiding van de woningvoorraad leidt tot onverkoopbaarheid van bestaande woningen en 

uiteindelijk leegstand; 

 Dit leidt tot een vergroting van de herstructureringsopgave, welke toch al gigantisch is, of aantasting 

van de leefbaarheid; 

 Door forse uitbreiding van appartementen aan de kust (Cadzand, Breskens) de markt wordt 

ontwricht en de problemen in andere kernen dus vergroot worden; 

 

Spreekt als zijn mening uit:  

 Dat de ambitie, verwoord in de structuurvisie Goed Leven, “Sluis staat voor goed leven” overeind 

blijft en behoud van leefbaarheid dus leidend is; 

 

Verzoekt het college om:  

 Zo nodig in overleg te gaan en bestaande plannen en bestaande mogelijkheden in 

bestemmingsplannen te schrappen of aan te passen conform de vastgestelde structuurvisie; 

 

 

Ondertekening namens de fractie(s):  

 

 

 

Dit amendement is aangenomen/verworpen/ingetrokken  

met ….. stemmen voor en ….. stemmen tegen. 

 

De gemeenteraad van de gemeente Sluis 

 

De griffier,                                 De voorzitter, 

 

 

mr. P.T.G. Claeijs                     mr. A.M.M. Jetten MSc 
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Toelichting: 

In het afgelopen decennium zijn er al vele onderzoeken gedaan en publicaties verschenen over de 

bevolkingskrimp in de gemeente Sluis en de gevolgen daarvan voor onder andere de woningmarkt. 

De daadwerkelijke gerealiseerde cijfers van de afgelopen jaren liggen in lijn met de prognoses. Er is dus 

geen enkele reden om aan te nemen dat de prognoses voor de komende jaren niet realistisch zouden zijn. 

 

 
Fig. 1 Daadwerkelijk aantal inwoners per 31 december. 

 

 
Fig. 2 Prognose Provincie Zeeland ontwikkeling aantal inwoners gemeente Sluis t/m 2030 

 

Dat deze afname ook gevolgen heeft voor de woningmarkt mag duidelijk zijn. Reeds jaren is er door 

verschillende instanties over nagedacht, zijn er aanbevelingen gedaan en is er beleid vastgesteld. 

De Provincie Zeeland kwam al in 2008 met de nota “Onverkende Paden”, gevolgd door de nota “Op Pad!”. 

De gemeenteraad van Sluis stelde in oktober 2011 o.a. de toekomstvisie “Samen Goed” en de structuurvisie 

“Goed Leven” vast. 

In de toekomstvisie staat bij speerpunt 4 – wonen naar wens - , onder meer: 
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Doel:  er is een inhaalslag gemaakt om de woningvoorraad te laten aansluiten bij de kwaliteitseisen van de 

doelgroepen. Hiermee is ingespeeld op de afname van het bevolkingsaantal en op de gewijzigde 

demografische samenstelling. Oostburg is op dit punt een landelijk voorbeeld. 

Doen: De gemeente voert de regie bij de herstructurering van de woningmarkt waarbij met behulp van 

herstructureringsfondsen en het bedrijfsleven (met name) de onderkant van de woningmarkt wordt 

gesaneerd. 

 

In de vastgestelde structuurvisie “Goed Leven” is te lezen dat deze de kapstok vormt waaraan het huidige 

beleid, nog op te stellen beleid en uitwerkingen gehangen kunnen worden. 

Zo staat er onder 2.1 Wonen: 

Er zijn nog (te veel) plannen voor toename van het aantal woningen door nieuwbouw. Een klein deel 

daarvan is al vastgelegd in bestemmingsplannen. Het huidige aantal woningen is echter al meer dan 

voldoende voor de eigen bevolking. Een toename van het aantal woningen leidt tot leegstand, tenzij 

bewoners van elders worden aangetrokken. 

En bij de algemene uitgangspunten: 

 Geen nieuwbouw van woningen zonder sloop van hetzelfde aantal bestaande woningen, tenzij 

maatwerk tot de mogelijkheden behoort. 

 Bestaande woningbouwplannen, die een uitbreiding van de woningvoorraad inhouden en waarover 

bindende afspraken zijn gemaakt, indien mogelijk volledig schrappen (geen markt) of aanpassen 

(minder woningen – meer kwaliteit) 

 Nieuwe projecten die leiden tot een toename van het aantal woningen zijn uitsluitend mogelijk als 

wordt aangetoond dat deze projecten in staat zijn specifieke doelgroepen van buiten de 

gemeente/regio aan te trekken. 

 

Het Economisch Instituut voor de bouw heeft, in opdracht van de Provincie Zeeland en de Rijksoverheid, het 

MKBA Zeeuws Vlaanderen – Maatschappelijke kosten en baten van beleidsalternatieven op het terrein van 

wonen en voorzieningen – opgesteld en gepresenteerd in oktober 2013. 

Uit dit rapport komt onder andere naar voren dat er een omvangrijke en kostbare herstructurering van de 

woningvoorraad nodig zal zijn tot 2040; 

 
De herstructurering van de woningvoorraad is financieel gezien de zwaarste opgave die de drie gemeenten 
van Zeeuws-Vlaanderen boven het hoofd hangt. Uitgaande van de bevolkingsprognoses van de Provincie 
Zeeland dient zich een beeld aan van een groeiend woningoverschot in de tijd, dat richting 2040 zal oplopen 
met 2.400 woningen. Het woningoverschot zal bovendien niet gelijkmatig zijn verdeeld over verschillende 
locaties en woningmarktsegmenten, maar sterk geconcentreerd zijn bij de goedkope, minder aantrekkelijke 
delen van de voorraad, in minder geliefde buurten en straten. Zonder nadere interventies zal de leegstand in 
dergelijke buurten en straten kunnen oplopen richting 30%. Daarbij staat dan elk derde huis in een dergelijke 
straat of buurt leeg. De prijzen van deze woningen zullen ook fors dalen, maar dit kan de enorme toename 
van de leegstand alleen wat temperen, maar niet doen omkeren.  

 
Indien de overtollige voorraad bij de hier gehanteerde huishoudenprognose volledig moet worden gesloopt 
en - bij particulier bezit - tegen marktwaarde opgekocht, dan is hiermee een kostenpost gemoeid van € 100 
miljoen in contante waarde van 2012. Dit is het cumulatieve bedrag dat, teruggerekend en contant gemaakt, 
moet worden opgebracht in de periode tot 2040. De kosten kunnen sterk worden gespreid in de tijd, maar 
ook op jaarbasis gaat het tegen de achtergrond van de schaal van Zeeuws-Vlaanderen nog altijd om forse 
bedragen. De operatie is additioneel ten opzichte van normale sloopactiviteiten en zal bovendien nagenoeg 
volledig vanuit publieke middelen en door corporaties moeten worden bekostigd. Dit is het dilemma waar 
Zeeuws-Vlaanderen voor staat in de komende decennia: een keuze tussen omvangrijke extra publieke 
uitgaven of het accepteren van omvangrijke leegstand en hiermee verbonden leefbaarheidproblemen.  
 
In oktober 2013 heeft de gemeenteraad vervolgens de woonvisie 2013-2020 Gemeente Sluis vastgesteld, 
een uitwerking binnen de kaders van de voornoemde visies. 
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Er is dus best goed nagedacht en geanalyseerd wat de gevolgen zijn van de bevolkingskrimp en hoe hierop 
te anticiperen om de leefbaarheid in stand te houden. 
 
Vervolgens neemt de gemeenteraad wel besluiten die hier niet mee sporen, o.a.: 

 Januari 2014 wordt de tweede woningverordening geheel afgeschaft, terwijl volgens de vastgestelde 
visies het gebruik van tweede woningen en deeltijdwonen niet toegestaan zou worden in de 
dragende en verzorgende kernen (Oostburg, IJzendijke, Aardenburg, Breskens, Sluis) 

 April 2015: Nieuwbouw van 10 woningen in Nieuwvliet, zonder sloop. Dit omdat het “al op de 
planningslijst stond”, terwijl de vastgestelde structuurvisie zegt dat bestaande plannen opnieuw 
bekeken en zo mogelijk geschrapt moesten worden. 

 
Ook worden er, met name aan de kust, erg veel appartementen gebouwd. Voor een groot deel zijn deze niet 
voor permanente bewoning maar dit zal er wel voor zorgen dat bestaande huizen minder snel als tweede 
woning verkocht zullen worden en dus eerder leeg zullen komen staan. 
Met name in Breskens worden er echter ook veel appartementen voor permanente bewoning gebouwd. 
Volgens de vastgestelde structuurvisie zou dit enkel mogen indien wordt aangetoond dat deze projecten in 
staat zijn specifieke doelgroepen van buiten de gemeente/regio aan te trekken… Al deze 
appartementencomplexen voegen wooneenheden toe aan de woningmarkt en worden gebouwd zonder dat 
er elders gesloopt wordt. Welke mogelijkheden biedt het bestemmingsplan Breskens nog meer? Nog even 
afgezien van het ondertussen ook al vastgestelde Masterplan Havengebied Breskens waar ook nog eens ca. 
460 appartementen moeten komen, waarvan 100 voor permanente bewoning. 
 
De bouw van al deze appartementen zorgt voor een toename van het aantal woningen. Aangezien we al 
meer dan voldoende woningen hebben zal dit dus leiden tot onverkoopbaarheid en uiteindelijk leegstand van 
bestaande woningen. Resultaat is een vergroting van de herstructureringsopgave, welke al gigantisch is! 
 
Tot slot zien we ook dat, door dit allemaal in Breskens mogelijk te maken, er in andere kernen eigenlijk 
helemaal niks meer mogelijk is. Met name de dragende en verzorgende kernen Oostburg en Aardenburg 
lijden hieronder en dit heeft dan weer gevolgen voor het voorzieningenniveau in deze kernen. Volgens de 
toekomstvisie zou Oostburg een landelijk voorbeeld moeten worden. Hiervoor is het Masterplan 
Aantrekkelijk Oostburg opgesteld. Om daar een herstructurering van de centrumbebouwing te realiseren 
zullen we echter ook “kostendragers” moeten hebben. Dit zouden appartementen boven winkels kunnen zijn, 
door echter gigantische aantallen aan de kust mogelijk te maken wordt deze markt als het ware ontwricht en 
zullen ze in Oostburg onverkoopbaar en dus niet realistisch worden. 
 

 
 


