
Rotterdam, 26 maart 2019. 19bb12782

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS 
Rotterdam) over: Te weinig appartementen voor 55-plussers!.

Portefeuillehouder: S A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 21 januari 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS Rotterdam) ons schríftelijke 
vragen over: Te weinig appartementen voor õõ+'plussers!. (19bb681).

Inleidend wordt gesteld:
“Na al die járen van opvoeden, verzorgen, rennen, vliegen en springen zijn de kinderen 
eindelijk het nest uitgevlogen. Een verademing voor de ene ouder, en misschien juist 
het tegenovergestelde voor de andere. Hoe dan ook het gevolg is een empty nest. Een 
empty nest in een veelal ruime eengezinswoning. Hierdoor ontstaat er een 
verhuiswens voor de ouderen van 55 jaar tot 75 jaar waarvan de kinderen het huis 
hebben verlaten en de zogenaamde 'empty nesters’ worden genoemd.

De nieuwe Omgevingsweť gaat naar verwachting in 2021 in. De wet beoogt een 
betere integrale afweging van de vele diverse belangen van inwoners. Daarvoor is er 
inzicht nodig in de behoeften van de gebruiker van deze omgeving. Een inventarisatie 
van de wensen en behoeften van de verschillende gebruikers biedt inzicht naar het 
woongeluk en kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit die kennis kan dan de soorten 
leefomgevingen voor de diverse doelgroepen inwoners voor de korte en lange termijn 
vastgesteld worden.

De provincie Zuid-Holland heeft een dergelijke omgevingstest in Zuid-Holland (de 
zogenaamde Grote Omgevingstest') uitgevoerd. Daaruit blijkt dat zo’n 35.000 Zuid- 
Hollandse 55-plussers het liefst willen doorstromen naar een appartement of een 
kleinere woning in een leefomgeving die geborgenheid en een grotere variatie en 
betrokkenheid biedt. Echter het beperkte aanbod aan woningen maakt dat ze vaak 
toch in de ruime eengezinswoning blijven zitten.

'De Grote Omgevingstest’ constateert dat wanneer de ‘empty nesters’ niet kunnen 
doorstromen naar de woning van hun voorkeur, er een verstopping op de woningmarkt 
ontstaat. De test constateert dat de empty nesters (de doelgroep ouderen van 55-75 
jaar zonder kinderen) juist en de verhuisbewegiņgen en daarmee de doorstroming in 
het woningaanbod een cruciale positie heeft. Alleen al 100.000 rijwoningen in het 
suburbane gebied van Zuid-Holland worden bewoond door deze groep. 3507o van deze 
groep geeft aan op korte termijn een verhuiswens te hebben. Van de groep ouderen 
die wil verhuizen geeft ook zo’n 2007o aan naar de stad te willen vernuizen.
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50PLUS Rotterdam vindt dat Rotterdam zeker het feit dat ouderen een 
belanghebbende rol spelen in de woningmarkt moet meenemen in haar 
woningbouwplannen voor de toekomst. In een samenleving waarin de veranderingen 
zich steeds sneller voltrekken, geeft deze enquête een relevant beeld over de 
aansluiting van de totale woningvoorraad en de toekomstige vraag.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan 
het college van B&W:”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Heeft het college kennisgenomen van dit onderzoek en de resultaten van deze 
‘Grote Omgevingstesť van de provincie Zuid-Holland?

Antwoord:
Ja, wij hebben kennisgenomen van de resultaten van de Grote Omgevingstest van de 
provincie Zuid-Holland.

Vraag 2:
In de enquête ‘Grote Omgevingstesť wordt gesproken over rustige stadswijken. 
Kan het college aangeven wat het college onder rustige stadswijken verstaat en 
welke stadswijken in Rotterdam daar volgens het college onder vallen?

Antwoord:
Volgens de Grote Omgevingstest zijn de volgende wijken in Rotterdam te karakteriseren 
als rustige stadswijken: Blijdorp, Bergpolder, Kleiwegkwartier, Oud Mathenesse, Nieuw 
Crooswijk, Noordereiland en delen van Schiebroek, Oud Charlois, Overschie en De 
Esch.

Vraag 3:
De enquête ‘Grote Omgevingstesť is geïnitieerd door de provincie Zuid-Holland 
en geeft veel waardevolle informatie over woongeluk en kwaliteit van de 
leefomgeving in de gehele provincie Zuid-Holland. De provincie is in 
samenspraak met de gemeenten verantwoordelijk voor de woonvisies in de 
gemeente. Wil het college van Rotterdam een aanvullende enquête opstarten 
voor het specifieke stedelijke gebied Rotterdam in aanvulling op de 
inventarisatie van de provincie Zuid-Holland?

Antwoord:
Nee, wij zullen geen aanvullende inventarisatie uitvoeren. De gemeente Rotterdam was 
namelijk één van tientallen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars, die 
medeopdrachtgever zijn geweest voor de Grote Omgevingstest. Binnen de grenzen van 
de gemeente Rotterdam hebben een kleine 6.500 huishoudens de test ingevuld. Wij 
beschikken over deze data en kunnen daarop nadere analyses verrichten.
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Op basis van de Grote Omgevingstest is een algemene rapportage gemaakt op het 
niveau van de provincie als geheel. Er zijn geen aanvullende, specifieke rapportages 
gemaakt over onderwerpen of gebieden. Indien gewenst, zal een partij zo’n rapportage 
zelf moeten (laten) maken. Gezien de veelheid aan mogelijke invalshoeken, heeft 
Rotterdam nog geen keuze voor verdiepend onderzoek gemaakt. Daarover zijn we met 
corporaties in gesprek.

Als onderdeel van de Grote Omgevingstest zijn wel al zogeheten factsheets gemaakt. Zo 
zijn er factsheets voor verschillende doelgroepen, ingedeeld op basis van leeftijd, 
samenstelling en het inkomen van het huishouden. Specifiek aan 6Õ+ huishoudens zijn 
in de Grote Omgevingstest vragen gesteld over wonen en zorg. Deze doelgroepen- 
factsheets zijn alleen beschikbaar op het niveau van de provincie.

Er zijn meer algemene factsheets gemaakt per regio, gemeente en gebieden 
daarbinnen. Daarin worden de belangrijkste uitkomsten van de Grote Omgevingstest 
gevisualiseerd. Denk aan woontevredenheid, buurtontwikkeling en verhuisgeneigdheid. 
Maar ook over wonen en zorg is informatie opgenomen.

In algemene termen kunnen we op basis van de Grote Omgevingstest stellen, dat in 
Rotterdam 43Vo van 65-plussers zich ervan bewust is, dat ouder worden consequenties 
heeft voor de woonsituatie. Van die groep heeft slechts 160/) er goed over nagedacht en 
270Zo is zich ervan bewust, maar doet nog niets. 570Zo is helemaal niet mee bezig met de 
consequenties van ouder wonen en wil daar soms ook echt niet over nadenken.

Van de 65-plussers woont volgens de Grote Omgevingstest 30o7o in een appartement 
met lift, dat in principe geschikt is voor langer thuiswonen. 420Zo woont in een 
eengezinswoning. Mits groot genoeg, is zo’n huis in principe geschikt voor 
woningaanpassing en langer thuiswonen; wat veelal de voorkeur heeft van bewoners. 
270Zo van de Rotterdamse ouderen woont echter in een appartement zonder lift. Een 
dergelijk woningtype, wat vooral in de oudere stadswijken voorkomt, is ongeschikt voor 
langer thuiswonen. Als zich een zorgvraag aandient, zal men moeten verhuizen.

Vraag 4:
50PLUS Rotterdam wil graag weten van het college of de zogeheten ‘empty 
nesters’ worden meegenomen in het toekomstplan van woningbouwontwikkeling 
in onze gemeente?

Antwoord:
De doelgroep “empty nesters” (ouderen van 55-75 jaar zonder thuiswonende kinderen) 
wordt zeker meegenomen in het toekomstplan van woningbouwontwikkeling in 
Rotterdam. Vanuit de programma’s Sterke Schouders en Langer Thuis is veel onderzoek 
gedaan naar de (woon) wensen en behoeften van deze doelgroep. Uit onder meer deze 
onderzoeken is gebleken dat dit een groeiende doelgroep is in Rotterdam. Daarom zijn 
in onder andere de Woonvisie, in het recent gesloten Bouwakkoord en in het Actieplan 
Middenhuur senioren ook benoemd als prioritaire doelgroep.
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Vraag 5:
In hoeverre wordt er rekening gehouden met de behoefte van deze doelgroep 
‘empty nesters’ om naar de stad te verhuizen? Wat zijn de bouwplannen in het 
centrum voor deze doelgroep?

Antwoord:
Uit onderzoek blijkt dat empty nesters graag terugkeren naar de stad. Deze doelgroep 
heeft tijd en geld te besteden en maakt graag gebruik van horeca, theater, musea en 
andere stedelijke voorzieningen. Deze doelgroep woont dus graag in het centrum of 
directe omgeving; in een comfortabel, met lift ontsloten appartement. In het centrum 
worden momenteel meerdere woontorens en appartementencomplexen gebouwd die 
geschikt zijn voor empty nesters. Denk aan de Zalmhaventoren, Terraced Tower, 
CasaNova of Post Rotterdam. Ook in andere grote nieuwbouwontwikkelingen zoals 
Nieuw-Kralingen en het Schieblok bij het Centraal Station komen ouderenwoningen.

Met het Langer Thuis akkoord worden ook voor de komende járen concrete afspraken 
gemaakt over wie waar gaat bouwen voor senioren L)e focus zal hierbij liggen op het 
centrum en de omliggende stadswijken op Noord en Zuid, omdat hier de grootste opgave 
ligt voor het toevoegen van toegankelijke woningen.

Vraag 6:
Zijn er plannen voor eventuele alternatieve woning vormen (zoals bv. het delen 
van gemeenschappelijke voorzieningen) om te voldoen aan de wensen van deze 
groep ouderen van 55-75 jaar zonder kinderen? Waarbij er toch nog wordt 
gedacht aan de diversiteit en mobiliteit van het stadswonen?

Antwoord:
Ja, deze plannen zijn er In het Masterplan Ouderen en het daarbij behorende Langer 
Thuis akkoord wordt nadrukkelijk ingezet op nieuwe (innovatieve) woonvormen voor 
ouderen. Denk aan woningen waarbij men wel zelfstandig woont maar wel in een 
gemeenschappelijke context met bijvoorbeeld een gezamenlijke 
tuin/woonkamer/keuken. In deze woonvormen behoudt men zijn zelfstandigheid maar 
heeft men wel de mogelijkheid om andere bewoners op te zoeken en hiermee activiteiten 
te ondernemen. Ook wordt er ingezet op nieuwe woonvormen waarbij er meerdere 
generaties samenwonen, bijvoorbeeld One Family Housing. Er wordt ook ingezet op 

voor migrantenouderen en roze ouderen.

secret Ir !,

V.J.M. Ròòzen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdí

De bun

la-vanB. Wijberíga-van 
Nieuwenhuizen, I b.
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