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Aanleiding
Naar aanleiding van een motie bij de begrotingsbehandeling in het najaar van 2003 heeft een groep le-
den van de PS-Commissie ROV besloten een werkgroep Wonen in te stellen om de knelpunten op de
woningmarkt in Noord-Holland te onderzoeken en om te komen tot nadere oplossingen hiervoor.
De problematiek valt uiteen in twee verwante hoofdthema’s.

•  De woningproductie is teruggevallen tot een te laag niveau;
•  De doorstroming op de woningmarkt is drastisch teruggelopen.

In deze notitie wordt eerst ingegaan op de woningproductie; de analyse van de huidige knelpuntsitua-
tie, de noodzaak om de woningproductie te bevorderen en de oorzaken van de belemmeringen (hoofd-
stuk 1).
In hoofdstuk 2 wordt de uitgangssituatie rond de migratie en de doorstroming geanalyseerd en worden
de oorzaken van de belemmeringen nader onderzocht. Daarbij komen de conclusies en de mogelijke
rol van de provincie ter sprake.
In hoofdstuk 3 wordt afzonderlijk ingegaan op de provinciale regierol en de middelen en instrumenten,
die de provincie ter beschikking staan bij het bevordereren van de bouwproductie en de doorstroming.

Inleiding
Er is een te kort aan woningen. Dit te kort is vastgesteld door het nationaal Woningbehoeftenonder-
zoek (WBO). Het woningtekort is opgelopen door stagnatie in de bouw van nieuwe woningen en door
het gebrek aan doorstroming. Dit te kort omvatte in Noord-Holland 32000 woningen, ofwel 2,8% van
de voorraad en zal bij de huidige woningproductie nog kunnen oplopen. Veel mensen kunnen moeilijk
een passende woning huren of kopen. Daarvoor is het aanbod van woningen te gering, te duur of te
onaantrekkelijk. Bij dit laatste is ook sprake van ‘scheefwoners’. Onder scheefwoners wordt verstaan:
mensen die qua inkomen niet passend wonen. Ook wordt door de groei van de bevolking, de veran-
derde woonwensen,  en de ‘woonverdunning’1 de vraag naar geschikte woningen groter dan het aan-
bod (zie bijlage 3: Ontwikkelingen Volkshuisvesting).

                                                
1 Woonverdunning vindt plaats doordat er meer eenpersoonshuishoudens komen en de omvang van huishoudens
is afgenomen door gezinsverdunning.
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1 Woningproductie

1.1 Noodzaak bevordering woningproductie
Om de woningmarkt meer in beweging te krijgen, dient de nieuwbouw bevorderd te worden. Daardoor
wordt voorkomen dat het woningtekort verder oploopt en krijgt de doorstroming een impuls. Dit is
met name voor de starters cruciaal. In Noord-Holland zou blijkens het WoningBehoefteOnderzoek2

(WBO) uit 2002 10% van het aantal 'scheefwoners' urgent woningzoekend zijn. Door de mogelijkhe-
den van deze 'scheefwoners' op de woningmarkt te vergroten, onder andere door het verbeteren van de
prijs-kwaliteit verhouding, ontstaat meer doorstroming wat de kansen voor starters vergroot. De wo-
ningbouwproductie zou moeten stijgen van 9000 naar 12000 woningen per jaar op grond van de prog-
noses op basis van het voornoemde WBO. (Zie bijlage 1:  Toelichting op de raming van het woning-
bouwprogramma).

1.2 Onduidelijkheid precieze woningbehoefte regio’s
Zoals eerder aangegeven is het onduidelijk hoeveel woningzoekenden er werkelijk zijn. Veel woning-
zoekenden staan meermalen geregistreerd als zodanig. Daarnaast zijn er meer en minder ‘gewilde’ re-
gio’s. Echter, de meeste gemeenten willen bouwen omdat groei van groot belang wordt gevonden. In
dit verband is ‘bouwen voor de eigen bevolking’ een veel aangehaald argument. Dit argument kent
echter valse tonen, want wat is de omvang van die eigen behoefte en wordt er ook werkelijk voor de
eigen bevolking gebouwd? Daarnaast zijn er grenzen bij dit argument aan te geven. In Zuid-
Kennemerland is het al lang niet meer mogelijk voor die eigen bevolking te bouwen vanwege het ge-
brek aan geschikte bouwlocaties (zie ook ad 4). Daarnaast is het wettelijk al nauwelijks mogelijk om
woningbouw te beperken tot de eigen bevolking.
De werkgroep vindt het van belang dat PS periodiek worden geïnformeerd over de actuele woning-
bouwprognose voor de regio’s en de provincie als geheel, aangezien deze cijfers noodzakelijk zijn
voor de visie van de politiek op de woningbouw en de woningbehoefte.

                                                
2 Het WBO wordt elke vier jaar uitgevoerd door het Ministerie van VROM.

Conclusie 1:
De achterstand in nieuwbouwwoningen in de provincie bedraagt 3000 per jaar op basis van het
woningbehoeftenonderzoek uit 1998. Jaarlijkse prognoses zijn van groot belang om de spoed
waarmee deze achterstand moet worden ingelopen te kunnen bepalen.

Conclusie 2:
Een deel van de scheefwoners wil verhuizen. Het bevorderen van de woningproductie stimuleert de
doorstroming en creëert ruimte op de woningmarkt. De provincie kan de doorstroming weer vlot-
trekken door de woningproductie op te voeren. Indirect bevordert zij dat ook het scheefwonen kan
worden verminderd.

Conclusie 3:
Er dient meer inzicht te komen in de omvang van de woningbehoefte van de regio’s en de provin-
cie als geheel. PS dienen hierover periodiek te worden geïnformeerd. Verder zijn de regionale
woonvisies van groot belang, aangezien deze dienen te fungeren als onderlegger voor de regionale
woningbouwopgave. Voor de totstandkoming van regionale woonvisies zijn de samenwerkende
gemeenten verantwoordelijk.
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1.3 Belemmeringen bij nieuwbouw
Er zijn verschillende redenen voor het achterblijven van de bouwproductie, namelijk:
1. Gebrek aan geschikte locaties;
2. Wettelijke en procedurele belemmeringen;
3. Grondprijzen / stichtingskosten woningen;
4. Ontoereikende infrastructuur.

Ad 1 Gebrek aan geschikte locaties
Het vinden van geschikte woningbouwlocaties hangt van een aantal factoren af. Te denken valt onder
meer aan:
a) Een onevenwichtige woon-werkbalans (West-Friesland);
b) De gevoeligheid van een bepaalde locatie waar het gaat om natuur- of aardkundige waarden

(Weesp, Huizen, Texel);
c) Beleidskeuzen van het Rijk (20 KE-norm bij Schiphol / Haarlemmermeer);
d) De mate van verstedelijking van een bepaald gebied (Haarlem);
e) Weerstand bij de bevolking tot verdere groei (o.a. Heerhugowaard);
f) Provinciaal kleine-kernen beleid voor dorpen;
g) Grenzen van gemeente zijn bereikt (o.a. Haarlem, Bennebroek);
h) Wel geschikte locaties, maar geen vraag of behoefte;
i) Cultuurhistorische belemmeringen (Enkhuizen e.v.a.);
j) Overige (wettelijke of politieke) belemmeringen, zoals versnippering van landschap of groene

ruimte.

Een aantal van deze belemmeringen is -deels- beïnvloedbaar (a, b, d, e, f en j), de rest niet of nauwe-
lijks. Voor het bevorderen van woningbouw sec zal in eerste instantie moeten worden gekeken naar
locaties waar deze belemmeringen niet of nauwelijks spelen en vervolgens naar locaties waar de mate
van de belemmeringen het geringst is. Uiteraard moet worden overwogen of de op deze wijze gevon-
den woningbouwlocaties zich ook verhouden tot de gewenstheid van verdere verstedelijking (zie con-
clusie 5). Punten van overweging hierbij zijn o.a. de mate van versnippering van landschap en groen
(bij j) of de gewenste omvang van stedelijke verdichting.

Dit proces kan worden bevorderd door het opstellen van een provinciale woon- of bouwvisie (hierna:
woonvisie) waar vooral de keuzes tussen verstedelijking en versnippering in vervat staan. De regionale
woonvisies, waarin op basis van (de mate van) aanwezige belemmeringen de haalbaarheid van woon-
of bouwlocaties onderzocht is, vormen vervolgens de concrete invulling van deze provinciale woonvi-
sie. De drie noordelijke regio’s dienen de in het Ontwikkelingsbeeld NHN genoemde regionale woon-
visies nog op te stellen. Daardoor is het mogelijk dat problemen gaan ontstaan in het maatschappelijk
draagvlak voor een aantal woonlocaties. In het streekplan NHZ is weliswaar duidelijker aangegeven
waar woningbouw kan plaatsvinden, maar ook hier stuiten we regelmatig op het ontbreken van draag-
vlak (Muiden - Weesp, Haarlemmermeer).

Ad 2 Wettelijke en procedurele belemmeringen
Er bestaat een grote discrepantie tussen datgene dat beoogd wordt en de mate van realisering ervan.
Bij woningbouw is dat beslist het geval. Een greep uit de vertragingsfactoren:
− Aan nieuwbouw gestelde eisen zijn niet altijd reëel, veroorzaken grote vertragingen en jagen de

bouwkosten op;
− Nieuwbouwlocaties kennen vaak een opzet waar niet iedereen gelukkig mee is (qua leefbaarheid

en variatie). Dit levert regelmatig maatschappelijk verzet tegen bouwplannen op;
− Bouwaanvraagprocedures zijn soms star, belemmerend (bouwhoogte, uiterlijk enz.) en staan wei-

nig creativiteit toe. Afwijkingen van vaak té gedetailleerde bestemmingsplannen werken enorm
vertragend (artikel 19-procedures);

− De totstandkoming van bestemmingsplannen vereist veel tijd (mede door juridische procedures);
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− Bouwveiligheidseisen zijn soms doorgeschoten en bureaucratie bij de behandeling van bouwaan-
vragen leidt vaak tot vertragingen.

Voorts, maar beslist niet onbelangrijk, zijn veel (4000) bestemmingsplannen erg verouderd en abso-
luut niet meer in overeenstemming met provinciale streekplannen of ontwikkelingsbeelden. Daarmee
zijn verschillende werkelijkheden ontstaan; die van het provinciale streekplan en van de vigerende be-
stemmingsplannen. Voor bouwondernemingen of burgers is vaak niet meer te volgen welke rechten ze
hebben. Ook dit leidt tot juridische procedures die enorme vertragingen tot gevolg hebben.

Daarnaast zijn er wettelijke belemmeringen als het gaat om eisen van verdichting (bijvoorbeeld van-
wege het zogeheten ‘Rode-contouren-beleid’). Deze eisen zijn vooral opgesteld om ‘verrommeling’
tegen te gaan en de schaarse open ruimte zo veel mogelijk te sparen. Dit beleid geeft vertragingen in
de bouw vanwege de complexere wijze van bouwen en de hogere kosten die hiermee gepaard gaan
(zie ook ad 3). Dit contourenbeleid kent weerstanden bij diegenen die snel meer nieuwbouw willen re-
aliseren, maar het loslaten hiervan geeft omgekeerd uiteraard weerstanden bij diegenen die de groene
ruimte zo veel mogelijk willen sparen. De uitkomsten van conclusie 7 zijn daarom van groot belang
bij dit punt.

Ad 3 Grondprijzen / stichtingskosten woningen
Bouwgrond is duur. Vooral in de Randstad, maar ook in Noord-Holland Noord gaan de prijzen om-
hoog. Daar spelen zowel grondspeculaties als prijsopdrijvende eisen van gemeenten een rol in. Het
gevolg is dat woningbouw duur wordt, waardoor goedkope woningbouwprojecten voor doelgroepen

Conclusie 4:
Ruimte voor bouwen betekent dat er meer vrijheid moet komen voor bouwplannen. Heldere com-
municatie over bouwvoornemens kan bijdragen aan de vermindering van bezwaarprocedures. De
hoeveelheid juridische bezwaarmogelijkheden van burgers en anderen moeten worden ingeperkt.

Conclusie 5:
Het knelpunt bij de realisering van woningbouw en woningbouwlocaties is het gebrek aan capaci-
teit en deskundigheid bij veel kleinere gemeenten. De rol van de provincie zal daarin faciliterend
moeten zijn door middel van aanjaagteams die deze gemeenten helpen knelpunten bij bestem-
mingsplannen of woningbouw op te lossen. De deskundigheid van de provincie zal daartoe moeten
worden versterkt.

Conclusie 6:
De provincie zal in specifieke gevallen kortdurende bijstand moeten verlenen bij het beoordelen /
actualiseren van bestemmingsplannen. Voorts moet worden onderzocht of het (wettelijk) mogelijk
is bij een aantal procedures (artikel 19, bezwaar- en beroepsprocedures) verschillende ‘snelheden’
tussen ‘zware’ en ‘lichte’ kwesties te introduceren in de te hanteren termijnen (wetswijziging no-
dig?). De provincie zal gemeenten ook hulp gaan bieden bij het volgen van gecompliceerde (wet-
telijke) procedures.

Conclusie 7:
Indien het rode contourenbeleid niet van toepassing wordt verklaard voor Noord-Holland Noord
dan dient eerst de regionale woonvisie met de regionale woningbouwontwikkeling gereed te zijn.

Conclusie 8:
De regionale woonvisies dienen periodiek – ca. eens in de 4 jaar – te worden geactualiseerd.
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onaantrekkelijk worden voor gemeenten. Grond vertegenwoordigt immers kapitaal. Gemeenten zullen
daar niet graag afscheid van nemen. Dit valt ook op te maken uit de ontwikkelingen bij nieuwbouw;
waarbij eerder duurdere dan goedkopere woningen worden gebouwd en waar goedkopere woningen
gebouwd worden, gebeurt dit soms in dichtheden en op een wijze die spanning met de leefbaarheid
van zo’n gebied oplevert.
Voorts is er spanning bij de eisen tot stedelijke verdichting en de stichtingskosten van gewenste wo-
ningbouw. Het valt niet te voorkomen dat in sommige gevallen moet worden onderzocht of er com-
penserende mogelijkheden zijn. Te denken valt aan regionale woningbouwprojecten waarbij gemeen-
ten samenwerken bij de dekking van onrendabele woningbouw, mogelijk met behulp van in ieder ge-
val ook de provincie en zo mogelijk ook met marktpartijen en woningbouwcorporaties. De mogelijk-
heden van verevening van kosten en opbrengsten bij bouwprojecten die meerdere gemeenten betref-
fen, dient hierbij nadrukkelijk betrokken te worden.

Ad 4 Ontoereikende infrastructuur
Bij woningbouwprojecten speelt de aanwezigheid van goede infrastructuur een grote rol. Bij grotere
woningbouwprojecten zal de realisatie van deze infrastructuur dan ook vast moeten staan om conges-
ties te voorkomen. Een voorbeeld hiervan betreft de Velserbroek. Doordat er geen aansluiting op de
A9 is, geeft dit een te grote verkeersdruk op het lokale wegennet met alle negatieve gevolgen van dien.
Dit type infrastructuur is kostbaar en vereist medewerking van onder meer het Rijk. Daar zit dan ook
meteen hét grote knelpunt. De vraag die dan ook aan de orde moet komen is of er wel tot grootschali-
ger nieuwbouw moet worden overgegaan zonder de garantie op een deugdelijke (ontsluitende) infra-
structuur en OV-voorzieningen.

Conclusie 9:
Gemeenten zullen gestimuleerd moeten worden om bij regionale woningbouwprojecten intensief
samen te werken (ook in financieel opzicht), waarbij positieve opbrengsten bij de ene gemeente
bijdragen aan de realisatie van woningen bij de andere gemeente waar stichtingskosten te hoog zijn
(door o.a. verdichtingeisen). De provincie zal hier een actieve stimulerende rol moeten gaan spelen
(zie ook ad 4).

Conclusie 10:
Bij grootschaliger nieuwbouw hoort een goede, ontsluitende, infrastructuur. Zonder garantie op de
aanleg hiervan moet niet aan de beoogde nieuwbouw begonnen worden als de bestaande infra-
structuur en OV-voorzieningen tot knelpunten leiden.
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2 Noodzaak bevorderen doorstroming

Doorstroming heeft vooral te maken met een juiste koppeling van vraag en aanbod aan elkaar. Door
een te kort aan woningen of door een gebrek aan passend kwalitatief woningaanbod van bestaande
woningen stagneert de doorstroming en loopt de wachttijd op.
Uit het WBO van 2002 is bekend dat er 42.000 urgente starters waren. Daarnaast waren er 67.000 ur-
gente doorstromers. Samen 109.000 huishoudens die willen verhuizen. Nog eens 270.000 huishoudens
gaven aan meer of minder concrete verhuiswensen te hebben. Bij deze categorie gaat het meer om het
maken van een stap in de wooncarrière. Verhuizen speelt dus een rol voor ca. een kwart van de Noord-
Hollandse huishoudens.
Het WBO 2002 heeft ook laten zien dat een deel van de huishoudens, niet behorend tot de aandacht-
groep,  in een goedkope huurwoning woonde. Dit betrof 177.000 huishoudens ofwel 22% van de niet-
aandachtsgroep.  Verder is bekend dat 7% van de huishoudens uit de aandachtgroep te duur3 scheef
woonde. Dit betrof 22.000 huishoudens.
Recent provinciaal onderzoek4 laat zien dat de doorstroming sinds 1997 aanzienlijk is teruggelopen.
Werden in 1997 nog 106.000 woningen betrokken in 2001 waren er dat nog maar 78.000. Het onder-
zoek laat zien dat het gros van de verhuizingen over kleine afstand plaatsvindt. Wel is er potentiële
ruimte voor meer verhuizingen tussen gemeenten en tussen regio’s. Er is  in de sociale huursector in
de provincie sprake  van een veelheid van systemen voor de woonruimteverdeling.

2.1 Belemmeringen bij doorstromingsbeleid
Er zijn verschillende redenen voor de belemmeringen bij de doorstroming, namelijk:
1. Stagnerende woningproductie;
2. Prijsontwikkeling koopsector;
3. Onzekerheid samenstelling nieuwbouwprogramma;
4. Woonruimteverdeling huurwoningen onvoldoende doorzichtig.

Ad 1  Stagnerende woningproductie
De grootste boosdoener voor de stagnerende  doorstroming is in de eerste plaats de achterblijvende
nieuwbouw. Het bouwen van voldoende woningen van groot belang. Door nieuwbouw of door trans-
formatie kunnen nieuwe verhuisketens starten. Dit  is met name van belang voor starters. Aan het eind
van elke keten komt uiteindelijk steeds een starter aan bod. Voor hen is het op zichzelf niet zozeer van
belang welke woningen worden gebouwd als er maar voldoende wordt gebouwd. In hoofdstuk 1 is al
uitvoerig ingegaan op de belemmeringen en de conclusies bij de woningproductie. Zie met name de
conclusies 5 en 8 hiervoor.

Ad 2 Prijsontwikkeling koopsector
Het WBO 2002 laat zien dat de vraag naar koopwoningen en naar kwaliteit nog steeds aanwezig is. De
explosieve ontwikkeling van de prijzen op de koopwoningmarkt sinds eind jaren negentig is er echter
debet aan dat het voor veel huurders niet meer mogelijk of niet meer opportuun om de overstap naar
de koopwoningmarkt te maken. Voor de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid is de entree op de
koopmarkt nauwelijks meer te maken. Tegenover een aanzienlijke stijging in woonlasten staat een be-
perkte toename in wooncomfort of -kwaliteit. Hierdoor stagneert ook de doorstroming in de huursec-
tor. Een beperkt deel van de starters ( veelal met een dubbel inkomen) is nog in staat rechtstreeks de
entree op de koopwoningmarkt te maken. Door de stagnerende conjunctuur stellen consumenten echter
koopbeslissingen uit.

                                                
3 In het WBO 2002 zijn de volgende grenzen gehanteerd (kale huur):
Goedkoop  tot  € 339,- p/m; Middeldure huur van € 339,- tot € 454,- p/m; Dure huur: boven € 454 p/m.
Aandachtsgroep:  Netto inkomen éénpersoonshuishouden € 12.926, Meerpersoonshuishouden € 17.627,- per
jaar.
4 “Van verdelen naar verhuizen” provincie NH, oktober 2004.
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Ad 3 Onzekerheid samenstelling woningbouwprogramma
Er wordt vaak gesteld dat bouw van middenklassewoningen de doorstroming bevordert. Immers, een
aantal scheefwoners zullen bij aanbod van aantrekkelijke woningen gaan verhuizen, zodat er goedko-
pere woningen vrijkomen. Zonder gedegen onderzoek is dit een aanname die technisch gesproken wel
lijkt te kloppen, maar niet geheel door de praktijk gestaafd wordt. In grote steden is dit mogelijk nog
wel het geval (o.a. in Amsterdam lijkt het aanbod van goedkopere woningen kennelijk geen pro-
bleem), maar niet in kleinere plaatsen. In ieder geval zal door meer onderzoek duidelijkheid moeten
worden verkregen over deze stelling.

Er zijn grosso modo 2 typen scheefwoners te onderscheiden:
1. Mensen die qua inkomen verkeerd wonen en al dan niet iets anders willen.

Om deze groep te verleiden tot verhuizen zijn er in principe meer woningen in het middensegment
van de huizenmarkt nodig. Dit geldt in mindere mate voor het duurdere woningsegment, nu blijkt
dat dit type woning relatief lang te huur of te koop staat.

2. Mensen die qua omstandigheden verkeerd wonen en niet iets anders willen. Zo is van veel senio-
ren bijvoorbeeld bekend dat zij wel kleiner zouden willen wonen maar dan wel in de eigen woon-
omgeving. Daar dit niet altijd mogelijk is blijven zij zitten in hun –ongeschikte / te grote– woning.
De woningzoekende die de grote woning wel zou willen hebben kan daar niet terecht. Beiden krij-
gen daardoor niet wat ze willen. Dit vraagstuk pakt in kleinere gemeenten anders uit dan in grotere
gemeenten. In de regionale woonvisies verdient dit onderwerp apart aandacht.

Welke woningsoorten zijn noodzakelijk ?
De huisvestingsproblematiek is met name bij jongeren en senioren aan de orde. Hiervoor zijn in prin-
cipe huur- en koopwoningen in het goedkopere segment nodig. Deze woningen zijn er wel, maar door
het gebrek aan doorstroming komen ze niet, of niet tijdig beschikbaar. Voor doorstromingsmaatrege-
len bestaat er een essentieel verschil tussen stedelijke gemeenten en overige gemeenten. Grotere ge-
meenten met omvangrijke herstructureringsopgaven hebben meer doorstromingspotentie dan kleinere
gemeenten. De grootste mogelijkheden voor doorstroming lijken te liggen in het bouwen in de duurde-
re (huur-)sector. Voor senioren zijn meer op zorg ingestelde woningen noodzakelijk, bij voorkeur in
de eigen oorspronkelijke woonomgeving. Vanwege de vergrijzing zijn vooral levensloopbestendige
woningen nodig. De provincie zou gemeenten moeten adviseren onderzoek te doen naar de groeiende
behoefte aan kleinere ouderenhuisvesting in hun gemeente. Bij een gericht beleid op de bouw van
kleinere woningen voor ouderen zal dit een grote bijdrage leveren aan de gewenste doorstroming van
grotere naar kleinere woningen. De vrijkomende grotere woningen zouden dan geschikt gemaakt kun-
nen worden voor jongeren en  starters.

Welke woonmilieus zijn gewenst?
Voorts is er een verschil tussen de beschikbaarheid van woningen en de gewenste woonlocatie. In ge-
wilde woonlocaties of woonmilieus is het aanbod schaars en de vraag hoog. Dit is precies omgekeerd
in mindere of ongewilde woonlocaties.
Wat maakt een locatie gewild? De nabijheid van werk, recreatie, maar ook een aantal fundamentele
voorzieningen als winkels, banken, uitgaansfaciliteiten, voldoende parkeerruimte, de nabijheid van
openbaar vervoer e.d. zijn daarbij de meest in het oog springende elementen. In welke verhouding de-
ze elementen aanwezig moeten zijn is meestal een individueel te beantwoorden vraag. Uitgaande van
recente onderzoeken blijkt dat de trek naar de stad sterker toeneemt ten koste van de dorpen. Of dit in
Noord-Holland anders ligt is de vraag. Indien dit het geval is, zijn er twee vraagstukken:

Conclusie 11:
Het is gewenst dat gemeenten in de regionale woonvisies ingaan op de mogelijkheden om de over-
stap tussen huren en kopen te vergemakkelijken. Experimenten met tussenvormen tussen huren en
kopen, met goedkope koopwoningen in maatschappelijk gebonden eigendom en die ook door
Noord-Hollandse woningcorporaties worden ondernomen verdienen meer aandacht.
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a. Moet er aansluiting gezocht worden bij die verstedelijkingstendens, of
b. Moet er meer geïnvesteerd worden in woningbouw in dorpen om die verstedelijkingstendens dan

wel leegloop van dorpen te stoppen?

Ad 4 Verdeling huurwoningen is onvoldoende doorzichtig.
Het beleid voor de verdeling van sociale huurwoningen wordt nu geregeld in 7 afzonderlijke regio’s
met in totaal 20 systemen. In 5 regio’s worden regionale bindingseisen gehanteerd5. Het onderzoek
geeft aan dat een flink deel van de verhuizingen nu  over korte afstand plaatsvindt, maar er is potenti-
eel meer ruimte voor meer intergemeentelijke en interregionale verhuizingen. Er vindt momenteel
vrijwel geen afstemming en samenwerking plaats tussen regio’s.
Gelet op de sterk afgenomen doorstroming in de huursector en de oplopende wachttijden is er vol-
doende aanleiding om met de partijen in het veld na te gaan of het beleid en de organisatie van de
woonruimteverdeling efficiënter en doorzichtiger kunnen worden aangepakt. Een deel van het vrijko-
mende woningaanbod zal echter altijd gereserveerd moeten blijven voor urgente woningzoekenden.

                                                
5 Bron:  “Van verdelen naar verhuizen” provincie Noord-Holland, oktober 2004.

Conclusie 12:
Onderzocht moet worden of en hoe bouwen in het middensegment doorstroming bevordert, aange-
zien nieuwbouw doorgaans het midden- en duurdere woningsegment betrof, maar dit onvoldoende
geleid heeft tot het vrijkomen van goedkopere woningen voor starters en senioren. Dit is ook de
klacht van deze groepen.
Gezien de onzekerheden over de gewenste samenstelling van het nieuwbouwprogramma is het no-
dig dat provincie en regio’s kunnen beschikken over uitgebreide regionale woningmarktinformatie
uit het WBO. Zo kan het beleid beter worden onderbouwd.

Conclusie 13:
Investeren in woningbouw / duurdere appartementen voor senioren binnen of nabij de eigen oor-
spronkelijke woonomgeving maakt doorstroming van scheefwonende ouderen een reële optie. De
realisatie van de regionale opgaven voor “nultredewoningen” en voor het “verzorgd wonen”  uit
het provinciale beleidskader ISV is van groot belang.
Het is van belang dat gemeenten gebruik maken van de expertise van de Samenwerkende Oude-
renbonden (SBO) bij woningbouwplannen als het gaat om de eisen waaraan deze woningen dienen
te voldoen. Gemeenten zullen hun ruimtelijke plannen en volkshuisvestingsbeleid moeten afstem-
men op de groeiende behoefte aan ouderenhuisvesting.

Conclusie 14:
De politiek dient de keuze voor het al dan niet verstedelijken, te maken (vragen a en b hierboven).
Deze keuze ziet op veel meer elementen toe dan alleen de bevordering van woningbouw. De ge-
volgen voor dorpen hoeven qua voorzieningen niet negatief uit te pakken als verstedelijking zich in
de relatieve nabijheid hiervan ontwikkelt.

Conclusie 15:
Gezien de stagnerende doorstroming en de bestaande beperkte mogelijkheden om in huurwoning-
markt te verhuizen tussen regio’s is het terecht dat de provincie hierover de discussie met de be-
trokken partijen (gemeenten, regio’s, woningcorporaties en belangenorganisaties) start. Door het
benutten van de kansen om de woningmarkt te vergroten kan een completere woningmarkt ont-
staan voor de woningzoekende. Er dient wel een helder onderscheid in “normale” en bijzondere
woningzoekenden met de partijen te worden afgesproken.
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3 Provinciale regierol, de instrumenten en middelen

Ten aanzien van de situatie op de woning(bouw)markt beschikt de provincie over een aantal bevoegd-
heden en middelen.
1. De woningbouwafspraken 2005-2009 met de stadsgewesten en VROM;
2. Inzet van bestuurskracht in het bestuurlijke en ambtelijke netwerk;
3. Kaderstellende, toetsende en budgethoudende taken bij de 2e fase van de Stedelijke vernieuwing

(ISV-2), prestatieveld Wonen;
4. Monitoring kwantitatieve vraag- en aanbodontwikkeling;
5. Regionale woonvisies;
6. Ondersteunen gemeenten, incl. bevoegdheden Huisvestingswet.

Ad 1 Woningbouw-afspraken 2005-2009
Met de afspraken is (excl. Het ROA) € 28 miljoen aan BLS-, en € 15 miljoen voor bodemsanering
gemoeid, waarvoor de provincie budgethouder is. De acties zijn vooral tot stand gekomen door de
trajecten die zijn afgesproken voor de regionale woonvisies. VROM stuurt aan op afrekenbare presta-
ties met de convenantpartijen. De provincie heeft nadrukkelijk een medeverantwoordelijkheid bij de
totstandkoming en naleving van de convenanten.

Ad 2 Het provinciale netwerk
Het bestuurlijke en ambtelijke netwerk dat de provincie onderhoudt speelt een belangrijke rol in het
proces. Dit betreft de Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting en de Stedelijke vernieuwing
en de (ambtelijke) Provinciale werkgroep Wonen. Daarin worden beleidsthema's en – voornemens pe-
riodiek doorgesproken met de RVC’s en de marktpartijen. De woningbouwafspraken en de regionale
woonvisies vormen vaste agendapunten. In het verlengde van de werkzaamheden is besloten tot de in-
stelling van een provinciaal aanjaagteam.

Ad 3 Investeringsbudget stedelijk vernieuwing (ISV)
De wettelijke instrumenten en de middelen voor het ISV zijn bedoeld voor een integrale vitalisering
van het stedelijke gebied. De woningbouwafspraken met de gemeenten vormen opnieuw een belang-
rijk prestatieveld in de 2e fase van het ISV.  De provincie, dient als budgethouder de gemeentelijke
ISV-programma’s te toetsen op afrekenbare afspraken. De ISV-wetgeving en het beleid voorzien in
een jaarlijkse monitoring door de provincie.

Ad 4 Monitoring kwantitatieve vraag- en aanbodontwikkeling
De provincie beschikt over de mogelijkheid om – ook in vergelijking met de methodiek van VROM –
periodiek te rapporteren over de raming van de bevolkings-,  woningbehoefte-ontwikkeling in de re-
gio’s. Tegenover deze “vraagmonitoring” staat de monitoring van het aanbod in woningbouwplannen.
Over beide monitoringscomponenten zouden GS periodiek kunnen rapporteren aan het genoemde pro-
vinciale netwerk, maar zeker ook aan PS.

Ad 5 Regionale woonvisies
De provincie moet zich inzetten dat de gemeenten samenwerken aan de opgaven voor het wonen. De
woonopgaven overstijgen immers de lokale schaal. Ook de “kwalitatieve” thema’s dienen aan bod te
komen, zoals aandacht voor doelgroepen, omvang en spreiding van de kernvoorraad, het realiseren
van de ontbrekende woonmilieus. Inmiddels zijn deze visies opgesteld. De aanpak en de voortgang
verschillen voor NH-Zuid van NH-Noord. In NH-Zuid is men een fase verder en wordt nu ingezet op
de totstandkoming van uitvoeringafspraken.
In NH-Noord is de opstelling van de woonvisies gekoppeld aan de ruimtelijke opgaven uit het ontwik-
kelingsbeeld NH-Noord. De drie regio’s hebben externe bureaus ingehuurd en hebben een toezegging
voor provinciale steun hiervoor.
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Ad 6 Ondersteunen gemeenten, incl. bevoegdheden Huisvestingswet
De vraag is of de regionale visies voor het bouwen voor de genoemde doelgroepen voldoende zijn. Er
is vrijwel altijd een groot te kort op de bouw voor genoemde doelgroepen. Dit kon vroeger worden af-
gedekt met de objectsubsidie van het Rijk. Nu zou dat te kort door de woningbouwers (projectontwik-
kelaars/corporaties) zelf gedragen moeten worden, door de toegenomen mogelijkheden om uit het rij-
kere deel van hun bezit hogere inkomsten te verwerven. In de praktijk lukt dit volstrekt onvoldoende,
zeker in economisch wat mindere tijden. Gevolg hiervan is dat de woningbouwmarkt voor genoemde
specifiekere doelgroepen behoorlijk instort zodra het een beetje minder goed gaat.
In eerste instantie ligt het merendeel van de financiële beïnvloedingsmogelijkheden om hier wat aan te
doen bij de gemeenten. Maar de woningbouwafspraken met de daaraan gekoppelde middelen biedt het
provinciaal bestuur ook de nodige aanknopingspunten om een sturende rol te vervullen bij de bevorde-
ring van de woningproductie. De wettelijke taken en bevoegdheden voor GS bij het ISV voor het
prestatieveld Wonen sluiten hier ook op aan.
Indirect kan de provincie ook nog veel doen. Juist als bovengemeentelijke afstemmer kan de provincie
bovengenoemde financiële beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeenten ondersteunen. Ten eerste
door gemeenten met elkaar in contact te brengen hierover, zodat een fonds van voldoende grootte kan
ontstaan. Bij regionale bouwprojecten kan dan ook ingezet worden op het stimuleren van verevening
van kosten en opbrengsten. Maar ook door een soort van financiële garantie op de achterhand te willen
geven, zodat gemeenten het ook echt aandurven hier actief mee aan de slag te gaan.
Verder heeft de provincie zich ingezet in het netwerk met de regio’s en de marktpartijen voor een ver-
sterking van de processen en de samenhang in de provincie. De provincie zou er druk op moeten blij-
ven leggen dat de regio’s de regionale woonvisies in een vervolgtraject omzetten in regionale uitvoe-
ringsafspraken.

Naast de woningproductie vraagt ook de stagnatie op de woningmarkt om voldoende aandacht. De
provincie toetst de gemeentelijke huisvestingsverordeningen. De Huisvestingswet kent de mogelijk-
heid dat GS beleidsregels uitvaardigen indien er sprake zou zijn van een gebrek aan samenhang in het
door gemeenten gevoerde beleid (art. 61). Dit biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van de deze
markt te onderzoeken en mogelijk een impuls te geven. Daar zou dus heel actief beleid op ontwikkeld
moeten worden.
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4 Aanbevelingen

Aan de hand van de conclusies heeft de werkgroep enkele aanbevelingen geformuleerd. De werkgroep
verzoekt GS verdere plannen te ontwikkelen op de onderstaande aanbevelingen.

1. Provinciale Staten dienen periodiek geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen van de wo-
ningbehoefte in de provincie en in de regio's.

2. De gegevens over de ontwikkeling van de woningbehoefte worden ter beschikking van de regio's
gesteld, zodat de gemeenten tot een betere onderbouwing van de gewenste samenstelling van de
regionale woonvisies kunnen komen.

3. Gedeputeerde Staten zien erop toe dat de regiogemeenten de regionale woonvisies elke vier jaar
actualiseren.

4. Bij de totstandkoming van plannen voor woningbouw en bij de ruimtelijke planprocedures kunnen
gemeenten een beroep doen op provinciale menskracht en kennis.

5. Gedeputeerde Staten dienen te stimuleren dat bij regionale woningprojecten verevening van kos-
ten en opbrengsten kan plaatsvinden.

6. Marktpartijen en maatschappelijke organisaties dienen in een zo vroeg mogelijk stadium betrok-
ken te worden bij de planvorming van bouwprojecten.
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Ten slotte

De provincie kan niet zelf woningen bouwen of de bouw van gewenste typen woningen subsidiëren.
De provincie kan alleen maar woningbouwlocaties aanwijzen en in procedurele zin meewerken aan de
realisatie. De rol en de invloed van de provincie is gering als het gaat om het bevorderen van de wo-
ningproductie en het bevorderen van de doorstroming. Gezien het voorgaande kan de provinciale rol
echter wel nadrukkelijker worden ingekleurd.
Een te grote vrijheid geven aan gemeenten om te bouwen wat en ook waar zij dat willen zal waar-
schijnlijk grote ongewenste effecten geven voor zowel het soort woningbouw als de aantasting van de
groene ruimte. Er is een regierol nodig, zeker nu de Nota Ruimte die ook aan provincies geeft. De pro-
vincie kan een evenwichtig ruimtelijke ordeningsbeleid (op maat) voeren; condities scheppen (regio-
nale woonvisies) om wonen en werken meer in evenwicht te brengen. Overleg met gemeenten is nodig
om te zorgen dat hetgeen er gebouwd wordt en waar dat gebouwd wordt geen ongewenste effecten
heeft voor zowel de soort woningbouw als voor de aantasting van de groene ruimte.
Het stimuleren van regiogemeenten om woningbouwopgaven als gezamenlijke inspanning te be-
schouwen is noodzakelijk. De provincie kan daar tevens aan bijdragen door in die situaties kortere
wettelijke procedures toe te staan.

De simpele vraagstelling “hoe kunnen we de woningbouw in de provincie versnellen” kent geen sim-
pele antwoorden. Dat is ook logisch, want anders was de werkgroep Wonen niet nodig geweest. Zelfs
de vraagstelling lokt al vragen uit als “moet die woningbouw dan wel versneld worden, of is die wo-
ningbouw wel nodig?” Daar moet een onderbouwd antwoord op gegeven worden om het benodigde
draagvlak voor noodzakelijke nieuwbouw te verkrijgen bij gemeentebesturen en burgers. Anders
wordt het vooral een politieke vraagstelling, maar misschien blijft het dat desondanks toch!
Centraal staat welke ontwikkelingen wij voorstaan in onze provincie Noord-Holland. Daarbij zijn sig-
nificante verschillen tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de provincie. De primaire vraag is
evenwel of we kiezen voor verstedelijking / verdichting of niet en wat de uitkomst daarvan betekent
voor de uitbreidingsmogelijkheden van de plattelandsdorpen.

Het moge duidelijk zijn dat de provincie een stevige regierol op zich moet nemen bij de visie op wo-
ningbouwlocaties en het realiseren van regionale woonvisies (zie ook bijlage 2). Deze regionale
woonvisies zullen niet alleen kwantitatieve woningbouwafspraken moeten bevatten, maar zeker ook
kwalitatieve en op doelgroepen gerichte afspraken. Voor dit laatste blijven de gemeenten verantwoor-
delijk, maar met de provincie zullen er afspraken gemaakt moeten gaan worden om tot daadwerkelijke
realisatie van die visies te komen (ontwikkelingsplanologie).
De mogelijkheden om in overleg met de betrokken partijen (gemeenten, regio’s, woningcorporaties en
belangenorganisaties) te komen tot een effectievere en transparantere huurwoningmarkt horen waar
mogelijk te worden benut om de wachtlijsten terug te dringen, mits de belangen van degenen die om
gegronde redenen een bijzondere positie verdienen gewaarborgd kunnen blijven.
De inzet van ISV-middelen zijn hierbij een belangrijk instrument evenals de inzet van provinciale ca-
paciteit (de ‘aanjaagteams’). Met het Rijk moeten afspraken gemaakt worden over de inzet van (BLS-)
middelen voor doelgroepenwoningen. Intensieve samenwerking tussen provincie, gemeenten, Rijk én
private (markt-)partijen moet ertoe leiden dat gewenste nieuwbouw in een veel kortere tijd kan worden
gerealiseerd dan nu het geval is.

Deze notitie vormt de basis waarop Provinciale Staten uiteindelijk zal bepalen welke kaders er zullen
gelden voor GS om woningbouw in de provincie te bevorderen.
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Bijlage 1 Toelichting op de raming van het woningbouwprogramma

Een woningbouwprogramma moet rekening houden met
•  de demografische groei van het aantal huishoudens,
•  eventueel inlopen op een woningtekort.

De demografische groei van het aantal huishoudens is gebaseerd op een bevolkingsprognose. In de
bevolkingsprognose wordt een prognose gemaakt van de toekomstige bevolkingsomvang en samen-
stelling door het ramen van de afzonderlijke veranderingscomponenten: geboorte, sterfte, vestiging en
vertrek. Bij vestiging en vertrek wordt een onderscheid gemaakt tussen buitenlandse en binnenlandse

migratie.
De omvang van deze componenten is afgeleid van de nationale
CBS-prognose. Omdat het CBS alleen een prognose maakt voor
heel Nederland, moeten de onderdelen worden vertaald naar de re-
gio of de gemeenten. De provincies hebben hiervoor gezamenlijk
een prognosemodel ontwikkeld: IPB. Bij het maken van gemeente-
lijke prognoses wordt rekening gehouden met de regiospecifieke
elementen. Het belangrijkste is daarbij de gemeentelijke bevol-
kingssamenstelling, maar er wordt ook rekening gehouden met so-
ciaal-culturele elementen.
Een complicerende factor bij deze berekening is het feit dat wo-
ningbouw van invloed is op vestiging in of vertrek uit gemeenten.
De woningbouw in Almere leidt tot een vertrek uit Amsterdam en
vestiging in Almere. Dit is een complicerende factor omdat de be-
volkingsprognose ook wordt gebruikt voor het berekenen van de
woningbehoefte, Daarmee is de veronderstelde woningbouw een
uitgangspunt voor of in ieder geval van invloed op de woningbe-
hoefteberekening!
Vanuit de bevolkingsprognose wordt daarna geraamd wat de ont-
wikkeling is van het aantal en de samenstelling van de huishoudens
ofwel de groei van de woningbehoefte.

Bevolking 2000:                                                2.527.162
Geboorte totaal 321.400 (32.100 pers per jaar)
Sterfte totaal 229.700 (23.000 ppj.)
Saldo buitenlandse migratie   87.700 (  8.800 ppj.)
Saldo binnenlandse migratie    -12.900 ( -1.300 ppj.)
Bevolkingsgroei 2000 – 2010:    166.500 (16.600 ppj.)

Bevolking 2010:                                                2.693.700
Groei huishoudens 2000 – 2010:    113.800
Groei woningbehoefte 2000 – 2010:    109.000

De groei van het aantal huishoudens en de groei van de woningbehoefte worden in de ze berekening
nog autonoom van elkaar berekend, maar beide berekeningen geven aan dat er voor de demografische
ontwikkeling in de 10 jaar zoals weergegeven ongeveer 110.000 woningen nodig zijn, ofwel 11.000
woningen per jaar.

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is al sprake van een woningtekort. Sinds de jaren zeventig wordt dat
gemeten via een nationaal onderzoek: het Woningbehoeftenonderzoek. Daarbij worden steeds dezelfde
criteria gehanteerd om het te kort te meten. De resultaten van deze onderzoeken worden ook toegepast
in het prognosemodel. (Woningbehoefte is het aantal mensen dat een woning heeft + het aantal men-
sen dat zoekend is, en waarvan we vinden dat ze eigenlijk al een woning zouden moeten hebben – ur-
genten).

Bevolking

Woningbouw

Buitenl. migratie

Levensverwachting

Binnenl.  migratie

Vruchtbaarheid
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In de huidige prognose is het Woningbehoefteonderzoek 1998 verwerkt. Met de koppeling van deze
gegevens met de demografische ontwikkelingen was het woningtekort in 2000 ongeveer 19.000 wo-
ningen.  Bij een woningproductie van 12.000 woningen per jaar (120.000 woningen 2000 – 2010) zal
er ook in 2010 dus nog een te kort zijn van ten minste 10.000 woningen.

Recente ontwikkelingen sinds het opstellen van de prognose (medio 2002):
uit de resultaten van het Woningbehoeftenonderzoek bleek dat het woningtekort groter was dan we
eerder verwachten:  32.000 woningen in 2002.
In 2002 en 2003 is de buitenlandse migratie sterk gedaald, waardoor in die jaren de bevolkingsgroei
achter is gebleven bij de prognose.

Ad 1 Groter te kort
Bij een eerste evaluatie van de voorspelde groei van het aantal huishoudens, blijkt een geringe onder-
schatting van de huishoudensgroei. De belangrijkste oorzaak voor het grotere woningtekort zit echter
vooral bij de starters: nieuwe huishoudens krijgen, vanwege het te kort, minder kans om te starten. Bij
voldoende huisvestingsmogelijkheden zou het aantal huishoudens nog groter zijn.

Ad 2 Minder sterke bevolkingsgroei
Tot 2003 gaf de prognose een redelijk nauwkeurige schatting  van de bevolking: de prognose gaf
slechts een afwijking van 600 personen. In 2003 is de bevolking echter slechts met 12.700 mensen ge-
groeid, terwijl we een groei van 19.400 verwachtten. De daling van de buitenlandse migratie is daar-
voor de belangrijkste reden. Het CBS beschouwt dit voorlopig nog als een tijdelijke terugval. De ver-
wachting is echter dat dit bij volgende prognoses zal leiden tot een neerwaartse bijstelling van bevol-
king en daarmee ook van woningbehoefte.
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Bijlage 2 De provinciale regierol en de instrumenten en middelen

Ten aanzien van de situatie op de woning(bouw)markt beschikt de provincie over een aantal bevoegd-
heden en middelen.
De woningbouwafspraken 2005-2009 met de stadsgewesten en VROM;
Inzet van bestuurskracht in het bestuurlijke en ambtelijke netwerk;
Kaderstellende, toetsende en budgethoudende taken bij de 2e fase van de Stedelijke vernieuwing (ISV-
2), prestatieveld Wonen;
Regionale woonvisies;
Ondersteunen gemeenten, incl. bevoegdheden Huisvestingswet

Woningbouw-afspraken 2005-2009.
Het laatste jaar  is intensief gewerkt aan de voorbereiding van convenanten voor de woningbouw voor
de periode van 2005-2009. De convenanten met VROM betreffen zowel het ROA als overig Noord-
Holland.
Met de brief van Minister Dekker van september 2003 aan de Tweede Kamer is het accent van de eer-
dere Intentieafspraken verschoven van de kwalitatieve elementen naar de kwantitatieve opgaven. De
inzet van de Rijksmiddelen zal worden gekoppeld aan de woningbouwproductie, een deel blijft gere-
serveerd om de eigenbouw in de stedelijke gebieden te stimuleren.
Met de afspraken is (excl. Het ROA) € 28 miljoen aan BLS-, en € 15 miljoen voor bodemsanering
gemoeid, waarvoor de provincie budgethouder is. De acties die al vanaf 2002 met de regio’s zijn op-
gestart zijn vooral tot stand gekomen door de trajecten die zijn afgesproken voor de regionale woonvi-
sies. VROM stuurt aan op afrekenbare prestaties met de convenantpartijen. De komende afspraken
voor de woningbouw 2005-2009 omvatten:

uitbreidings- + vervangingsbehoefte
ROA   43.0006

Overig NH 24.000 á 32.000
Totaal 67.000 á 74.000

De provincie dient hierin nadrukkelijk een medeverantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de tot-
standkoming en naleving van de convenanten.

Het provinciale netwerk.
Met de doorvoering van de marktwerking in de nationale woningbouwprogrammering en de verzelf-
standiging van de woningcorporaties vormt de inzet van bestuurskracht een belangrijke factor om de
woningproductie in Noord-Holland op peil te houden. Sinds 2000 worden immers geen nieuwe wo-
ninggebonden subsidies meer verleend.
Het bestuurlijke en ambtelijke netwerk dat de provincie onderhoudt speelt een belangrijke rol in dit
proces. Dit betreft de Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting en de Stedelijke vernieuwing
en haar ambtelijke tegenhanger; de Provinciale werkgroep Wonen. Daarin worden beleidsthema's en –
voornemens voor het Wonen en de stand van zaken periodiek doorgesproken met regionale volkshuis-
vestingscommissies (RVC’s) en vertegenwoordigers van de marktpartijen (aanbieders en vragers).
Ook de voorbereiding van de woningbouwafspraken en – samenhang daarmee - de opstelling van de
regionale woonvisies vormen vaste agendapunten in dit netwerk.
In het verlengde van de werkzaamheden in het netwerk is besloten tot een provinciaal aanjaagteam. De
inventarisatie van de voornaamste knelpunten die door dat team moeten worden opgepakt is vrijwel
afgerond. Daarnaast zijn afspraken met de aanjaagteams van VROM gemaakt over afstemming van
acties en het beschikbaar stellen van knowhow. De provincie kan dan ook nu het aanjaagteam aan het
werk zetten.

                                                
6 VROM had hier aanvankelijk ingezet op een productie van 56.000 woningen in 5 jaar om ook hier het huidige
woningtekort van 4,4% terug te dringen onder de 2% per 2010. Een productie van 11. 000 woningen per jaar
blijkt hier niet haalbaar. Daarom is in overleg met de regio’s in overig NH en met het ROA gekeken naar de mo-
gelijke opwaartse marges in de productie. VROM is ook bereid om middelen naar overig NH over te hevelen.
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In het kader van het aanjagen van de woningproductie is er ook een specifiek overleg opgestart door
de gedeputeerde met een delegatie van toonaangevende woningcorporaties in Noord-Holland. Hierbij
dient ook overleg te komen over de inbreng van de corporatiesector in Noord-Holland aan de hand van
een inventarisatie van specifieke knelpuntlocaties.

Investeringsbudget stedelijk vernieuwing (ISV)
De wettelijke instrumenten en de middelen voor het ISV zijn bedoeld voor een integrale vitalisering
van het stedelijke gebied. In aansluiting op het stelsel van de woningbouwafspraken met VROM vor-
men de woningbouwafspraken met de gemeenten opnieuw een belangrijk prestatieveld in de 2e fase
van het ISV.
De provincie, die voor het merendeel van de gemeenten budgethouder voor de ISV-middelen is, dient
de gemeentelijke ISV-programma’s nadrukkelijk te toetsen op afrekenbare woningbouwafspraken. De
ISV-wetgeving en het beleid voorzien in een jaarlijkse monitoring van deze prestatieafspraken. De
provincie heeft ook duidelijk een verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat deze monitoring
(goed) wordt uitgevoerd.

Monitoring  kwantitatieve vraag- en aanbodontwikkeling.
Daarnaast beschikt de provincie over de mogelijkheid om – ook in vergelijking met de methodiek van
VROM – periodiek te rapporteren over de raming van de bevolkings-,  woningbehoefte- en nieuw-
bouwbehoefte-ontwikkeling in de regio’s. Tegenover deze “vraagmonitoring” staat de monitoring van
het aanbod aan inzetbare capaciteit in woningbouwplannen. In opdracht van de provincie is hiervoor
een rapportage methodiek aangeleverd door een extern bureau.
Beide monitoringscomponenten zouden door GS gebruikt kunnen worden om periodiek te rapporteren
aan het genoemde provinciale netwerk, maar ook aan PS.

Regionale woonvisies
De provincie moet zich inzetten dat de gemeenten in regioverband samenwerken aan de opgaven voor
het wonen. Belangrijk is dat gemeenten niet in concurrentie met elkaar, maar gezamenlijk optrekken
bij de woonopgaven aangezien deze de lokale schaal overstijgen. Ook de “kwalitatieve” thema’s die-
nen aan bod te komen, zoals aandacht voor doelgroepen (jongeren, starters, ouderen, zorgvragers),
omvang en spreiding van de kernvoorraad sociale woningen, het realiseren van de ontbrekende
woonmilieus of het aanbod geschikte woningen met zorg.
In het voorjaar van 2002 hebben alle regio’s met het provinciaal bestuur afspraken gemaakt over het
opstellen van dergelijke woonvisies. Inmiddels zijn deze visies opgesteld, in de regio’s heeft dit ook
geleid tot een duidelijke versterking van de platforms. De aanpak en de voortgang verschillen voor
NH-Zuid van NH-Noord.

In NH-Zuid is men een fase verder en wordt nu ingezet op de totstandkoming van uitvoeringafspraken.
Vooral in het ROA zijn in dit proces belangrijke interregionale afspraken van de grond gekomen om
ook overheveling van middelen aan deze afspraken te koppelen (bijv. Amsterdam-Haarlemmermeer)
In NH-Noord is de opstelling van de woonvisies gekoppeld aan de ruimtelijke opgaven uit het ontwik-
kelingsbeeld NH-Noord. De bouwopgave is hier als een minimum geformuleerd. De drie regio’s heb-
ben externe bureaus ingehuurd en hebben een toezegging voor provinciale steun hiervoor. De regio’s
is gevraagd om de woonvisies in een vervolgtraject uit te werken in concrete uitvoeringsafspraken.

Ondersteunen gemeenten, incl. bevoegdheden Huisvestingswet
De vraag is of de regionale visies voor het bouwen voor de genoemde doelgroepen voldoende zijn. Fi-
nancieel is er vrijwel altijd een groot te kort op de bouw van woningen voor de genoemde doelgroe-
pen, dit kan oplopen tot zo'n 80.000 euro per woning. Dit te kort kon vroeger worden afgedekt met de
objectsubsidie van het Rijk.
Die zijn vervallen, nu zou dat te kort door de woningbouwers (projectontwikkelaars/corporaties) zelf
gedragen moeten worden, door de toegenomen mogelijkheden om uit het rijkere deel van hun bezit
hogere inkomsten te verwerven. In de praktijk lukt dit volstrekt onvoldoende, zeker in economisch wat
mindere tijden. Gevolg hiervan is dat de woningbouwmarkt voor genoemde specifiekere doelgroepen
behoorlijk instort zodra het een beetje minder goed gaat.
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In eerste instantie ligt het merendeel van de financiële beïnvloedingsmogelijkheden om hier wat aan te
doen bij de gemeenten. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van de grondprijs, het
jaarlijks afnemen van een bepaald aantal (huur)woningen in bewoonde staat, het (tijdelijk) omzetten
van koopwoningen in huur of het afdekken van (een deel) van de restwaarde verliezen hier wat tegen
doen.
Maar tegelijk kan ook de provincie direct wel iets doen. Het stelsel van de woningbouwafspraken met
de daaraan gekoppelde middelen biedt het provinciaal bestuur de nodige aanknopingspunten om een
sturende rol te vervullen bij de bevordering van de woningproductie. De wettelijke taken en bevoegd-
heden voor GS bij het ISV voor het prestatieveld Wonen sluiten hier ook op aan.
Indirect kan de provincie ook nog veel doen. Juist als bovengemeentelijke afstemmer kan de provincie
bovengenoemde financiële beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeenten ondersteunen. Ten eerste
door gemeenten met elkaar in contact te brengen hierover, zodat een fonds van voldoende grootte kan
ontstaan. Maar ook door een soort van financiële garantie op de achterhand te willen geven, zodat ge-
meenten het ook echt aandurven hier actief mee aan de slag te gaan.
Verder heeft de provincie zich ingezet in het netwerk met de regio’s en de marktpartijen voor een ver-
sterking van de processen en de samenhang in de provincie. De provincie zou er druk op moeten blij-
ven leggen dat de regio’s de regionale woonvisies in een vervolgtraject omzetten in regionale uitvoe-
ringsafspraken.

Naast de woningproductie vraagt ook de stagnatie op de woningmarkt om voldoende aandacht.
De provincie toetst de gemeentelijke huisvestingsverordeningen. De Huisvestingswet kent de moge-
lijkheid dat GS beleidsregels uitvaardigen indien er sprake zou zijn van een gebrek aan samenhang in
het door gemeenten gevoerde beleid (art. 61). Dit biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van de de-
ze markt te onderzoeken en mogelijk een impuls te geven. Een extern bureau heeft voor de provincie
onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre door stroomlijning, uniformering of schaalvergroting van
de woonruimteverdeling een impuls aan de doorstroming kan worden gegeven. (Rapport “Van verde-
len naar verhuizen” september 2004) Daar zou dus heel actief beleid op ontwikkeld moeten worden.
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Bijlage 3 Ontwikkelingen Volkshuisvesting

Volkshuisvesting algemeen
Bij het vaststellen van de woningbehoefte is in Nederland lange tijd uitgegaan van het aanbodmodel.
Men baseerde zich daarbij op het feit dat er in de samenleving veel vraag/behoefte was aan eenge-
zinswoningen. Deze vraag werd met name veroorzaakt door de babyboomgeneratie. Inmiddels heeft er
een complete omslag plaatsgevonden in het doen en denken van de woonconsument. De eisen van be-
woners aan woningen en woonomgeving zijn veel hoger dat in het verleden het geval was.
De ‘woonburger’ is mondiger, heeft andere woonwensen en heeft in de meeste gevallen meer te beste-
den. Was het in de jaren 70 gebruikelijk genoegen te nemen met weinig woonoppervlak, waarbij meer
kinderen op een slaapkamer sliepen, de huidige behoefte is gebaseerd op een eigen huis met tuin en
een eigen ruimte voor ieder lid van het gezin. Dit vertaalt zich dan ook in meer m 2 per woning.

In de afgelopen jaren heeft zich ook nog een andere verandering voltrokken. Onderstaande tabel laat
de verandering in de samenstelling van huishoudens zien. Was in 1960 nog 88% van de huishoudens
een meerpersoonshuishouden, in 2002 was dat nog maar 66 % en de prognoses geven aan dat dat in
2030 nog maar 59 % is. Deze cijfers gelden weliswaar voor heel Nederland, maar voor Noord-Holland
zal waarschijnlijk dezelfde trend gelden.

1960 1980 2002 2020 2030
aantal
in mln % aantal

in mln % aantal
in mln % aantal

in mln % aantal
in mln %

Totaal aantal
huishoudens 3,17 100,0 5,00 100,0 6,94 100,0 7,93 n 100,0 8,26 100,0

Eenpersoons-
huishoudens 0,38 12,0 1,08 21,6 2,35 33,9 3,10 39,1 3,36 40,7

Meerpersoons-
huishoudens 2,78 88,0 3,92 78,4 4,58 66,1 4,83 60,9 4,91 59,3

Gem. aantal
personen per
huishouden

3,56 2,78 2,29 ? ?

Bron: CBS Statline databank (www.cbs.nl)

Gestegen levensverwachting en de trend dat niet alle relaties meer voor het leven, maar ook voor kor-
tere tijd worden aangegaan zijn o.a. oorzaak van deze ontwikkeling. Daarnaast neemt het kindertal per
gezin af waardoor de huishoudens gemiddeld kleiner worden. Genoemde ontwikkelingen hebben niet
altijd het gevolg dat men ook kleiner gaat wonen. Dat men niet kleiner gaat wonen, kan te maken heb-
ben met het feit dat mensen graag ruim willen (blijven) wonen of dat er niet genoeg passend (fysiek
en/of financieel) aanbod is.

Bovengenoemde problematiek heeft te maken met de woonruimteverdeling en de ontwikkeling van
nieuwbouwwoningen. Het probleem van de woonruimteverdeling heeft te maken met het ontbreken
van een goede doorstroming op de woningmarkt in Nederland. De Nederlandse woningvoorraad be-
staat uit respectievelijk 55% koopwoningen en 45% huurwoningen. De overheid kan weinig invloed
uitoefenen op de woningkeuze van burgers in het koopsegment. In het segment van de huurwoningen
kan het meeste worden gestuurd. Uit onderzoek blijkt dat van de 2,5 mln huurwoningen in Nederland
minstens 1 mln  bewoond wordt door mensen van wie de verhouding woonlasten ten opzichte van het
inkomen scheef ligt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door ons systeem van verhuren van wonin-
gen. Op dit moment kan de verhuurder alleen op inkomen toetsen bij het aangaan van een huurcon-
tract. Daarna heeft de verhuurder geen enkel middel om te komen tot een aanpassing van de huur dan
alleen de jaarlijkse huurverhoging en bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. De jaarlijkse huur-
verhoging wordt op landelijk niveau vastgesteld. De bouw van nieuwe woningen in de huursector
wordt veelal gerealiseerd door woningbouwcorporaties. Deze corporaties hebben de beperking dat zij
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slechts in een beperkt segment mogen bouwen. Zij worden wettelijk verplicht met name in de sociale
huursector te investeren (maandhuur tot €545). Om bij een nieuwbouwwoning tot deze huurprijs te
komen moet een corporatie gemiddeld € 50.000,- onrendabel investeren. In markttermen geformu-
leerd, betaalt de huurder te weinig geld voor een kwalitatief hoogwaardig product. Wanneer woning-
bouwcorporaties geen nieuwe middelen kunnen generen om onrendabel te kunnen investeren, zullen
op relatief korte termijn geen sociale woningen meer gebouwd kunnen worden.
Wanneer de huurprijzen tijdens de contractduur aangepast kunnen worden of afhankelijk van het in-
komen een huurbelasting ingevoerd kan worden, hebben de corporaties meer middelen sociale huur-
woningen te bouwen.

Naast de woonruimteverdelingproblematiek bestaat de problematiek van de geringe diversiteit van be-
staande en te bouwen woningen. De vraag rijst of het relatief grote aanbod van eengezinswoningen de
huidige vraag naar woonruimte kan dekken. De al eerder genoemde ontwikkeling in huishoudensa-
menstelling speelt hier een grote rol. De aanbieders spelen onvoldoende in op huidige en toekomstige
vraag. Bovendien leidt de vaak eentonige architectuur, te kleine kavelgrote en de hoge
grond/bouwprijzen, het niet of te laat realiseren van benodigde voorzieningen zoals scholen, winkels,
kinderopvang, openbaar vervoer etc. ertoe dat bouwontwikkelingen stokken.
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