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Plan van aanpak Woonvisie  

 

 

Geachte voorzitter, 

 

In het verlengde van de Agenda Ruimte voor de Stad heb ik aan de Commissie toegezegd om uiterlijk een 

half jaar na het verschijnen van de Agenda Ruimte voor de Stad met een nieuwe woonvisie te komen.  

 

In deze brief licht ik u, op hoofdlijnen, nader toe op welke wijze ik tot een breed gedragen nieuwe 

woonvisie wil komen. Ten eerste ga ik nader in op wat ik als aanleiding(en) zie voor een nieuwe 

woonvisie. Vervolgens worden de inhoudelijke thema’s voor een nieuwe woonvisie verkend. Daarna ga ik 

(meer puntsgewijs) in op een aantal procesmatig belangrijke elementen. Achtereenvolgens komen aan bod: 

de randvoorwaarden voor het eindproduct, het benodigde onderzoek en analyse, de manier waarop 

stakeholders participeren en de planning.  

 

Aanleiding: waarom een nieuwe woonvisie? 

Een woonvisie formuleert de gewenste en/of noodzakelijke ontwikkelingen op het terrein van het wonen 

voor de middellange termijn. De huidige woonvisie loopt van 2009 tot 2020. Er zijn een aantal evidente 

redenen om in 2016 met een nieuwe woonvisie te komen, namelijk:   

 

1.  Groei van de stad 

De groei van de stad gaat sneller dan geanticipeerd in de huidige woonvisie en ook de aard van de groei 

is anders. Een nieuwe woonvisie kan nadrukkelijker afgestemd zijn op deze groei en op (nieuwe) 

doelgroepen en type huishoudens die zich in de stad vestigen, op hoe dit zich verhoudt tot de groepen 

die Den Haag wil aantrekken en behouden en op wat dit betekent voor het woningbouwprogramma. 

De woonvisie geeft daarmee een nadere inkleuring aan de Agenda Ruimte voor de Stad en sluit daar 

ook in proces en in tijdsvolgorde op aan. 
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2. Veranderende wonen-context waarop de huidige woonvisie onvoldoende antwoord geeft 

De context van het woonbeleid is sinds de huidige woonvisie drastisch veranderd. Op dit moment 

verandert er veel tegelijk. De manier waarop we daarmee omgaan verandert ook. Al dan niet blijvende 

veranderingen waar een actuele woonvisie rekening mee zou moeten houden, zijn: 

 

- Veranderingen in het Rijksbeleid 

Veranderingen in het Rijksbeleid binnen het ruimtelijk domein en binnen het sociale domein 

hebben invloed op het wonen, op de woningmarkt als geheel en de corporatiesector in het 

bijzonder. Te denken valt onder andere aan de implementatie van de nieuwe woningwet, de 

verhuurdersheffing, de decentralisatie van de zorg en het verdwijnen van het verzorgingshuis. 

Speciaal belangrijk is dat een nieuwe woonvisie toegeschreven wordt naar haar nieuwe, meer 

sturende, functie richting corporaties.   

 

- De impact van de crisis op de woningmarkt 

De crisis heeft de woningmarkt blijvend veranderd. Bijvoorbeeld zien we sinds de huidige 

woonvisie een verschuiving in rolopvatting van partijen (waaronder van de gemeente: adaptieve 

strategieën, minder masterplannen, gebiedsgericht werken, van actief naar passief grondbeleid) en 

nieuwe en andere spelers op de woningmarkt (bijvoorbeeld een grotere rol voor particuliere 

(kleine) investeerders in de stad).  

 

- Trends in het wonen 

De betekenis van trends als flexibilisering van wonen/werken (bijvoorbeeld meer vraag naar 

huurwoningen), individualisering, toenemende vraag naar collectiviteit (kleinschalig 

opdrachtgeverschap, wooncoöperaties en CPO), toenemende vraag naar (sobere) huisvesting voor 

kort of middellang verblijf (onder andere voor statushouders). 

 

- Verdere tweedeling van Den Haag 

De verschillen binnen Den Haag lijken sinds de vorige woonvisie groter te zijn geworden. Tegelijk 

ontstaat er een ‘gat in het midden’, waardoor opklimmen in opleiding, werk en wooncarrière voor 

een deel van de bevolking van Den Haag steeds lastiger wordt. Deze toenemende tweedeling geldt 

ook voor de kwaliteit en betaalbaarheid van woonmilieus en woningen in de stad. En ook op de 

woningmarkt ontbreekt het aan voldoende en kwalitatief ‘middensegment’. 

 

- Ruimte voor Haagse Kracht 

Stad maken is stad zijn. Er is in Den Haag heel veel energie en initiatief aanwezig om de stad te 

verbeteren. Met het traject Agenda Ruimte voor de Stad is deze energie succesvol aangeboord door 

aan de slag te gaan in co-creatie en met (nieuwe) partners. Het is tijd om ook binnen het 

wonendomein Haagse Kracht nog veel nadrukkelijker een plek te geven.  

 

- Positie van Den Haag in economische structuur van de Randstad en Nederland 

Den Haag heeft ten opzichte van de andere grote steden een serieuze inhaalslag te maken op het 

gebied van werkgelegenheid en nieuwe economie. Aantrekkelijke woon(werk)milieus zijn een 

belangrijke vestigingsvoorwaarde voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. Het voorzien in deze 

milieus is een belangrijke randvoorwaarde om de noodzakelijke economische inhaalslag te kunnen 

realiseren.  

 

3. Het uitvoeringsprogramma van de huidige woonvisie is niet meer actueel 

Het deel van de woonvisie waar algemene ambities uitgewerkt worden in een (korte termijn) 

bouwprogramma en uitvoeringsprogramma is niet meer actueel.  De woonvisie is daarmee geen 

‘levend’ document meer dat voor partners en inwoners in de stad duidelijk maakt wat zij van de 

gemeente kunnen verwachten en wat de gemeente van hen verwacht.  
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4. Ontwikkelingen in regio Haaglanden en Metropoolregio (MRDH) 

In de woningmarktregio Haaglanden wordt gewerkt aan een nieuwe regionale woonvisie tot aan 2025. 

Deze regionale visie moet in 2016 gereed zijn. In metropoolverband krijgt het thema wonen ook steeds 

meer aandacht. Hier kunnen zowel een nieuwe regionale woonvisie als een Haagse woonvisie op 

voorsorteren. 

 

Verkenning inhoudelijke thema’s 

Er zijn een achttal thema’s geformuleerd die samen een inhoudelijk startpunt vormen voor een nieuwe 

woonvisie. Hiervoor zijn de thema’s uit de bestaande woonvisie (2009-2020) over het tussenproduct van de 

agenda Ruimte voor de Stad en bovengenoemde ontwikkelingen gelegd. 

De analyse, dilemma’s en eerste conclusies met betrekking tot onderstaande thema’s komen terug in een 

discussiestuk woonvisie dat ik graag voor de zomer aan u voorleg. Dat is dan ook het moment om een 

nadere prioritering aan te brengen, thema’s te herdefiniëren, toe te voegen of af te voeren. 

 

Op dit moment liggen de volgende thema’s en vraagstukken voor: 

 

1. Groei van de stad: vertaling van groei in een kwalitatief en kwantitatief woningbouwprogramma 

Voor welke doelgroepen moet er waar (ver/ge)bouwd worden? Welke woonfunctie hebben de 

verschillende transitiegebieden van de Agenda Ruimte voor de Stad nu en in de toekomst? Hoe zorgt 

Den Haag er met de juiste nieuwbouw en verbouw/transformatie in deze gebieden voor dat niet alleen 

de groei in het algemeen wordt opgevangen, maar dat de stad ook meelift op de populariteit van 

stedelijk wonen van kapitaalkrachtige groepen (en hun werkgevers) en niet de boot mist ten opzichte 

van andere steden? Hoe stuurt Den Haag met een bouwprogramma op nieuwbouw in het betaalbare of 

sociale segment? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende goede huur- en koopwoningen zijn in het 

(lage) middensegment? 

 

2. Woonconcepten/vormen van de toekomst: wat wil de toekomstige woonconsument? 

Wat zijn aantrekkelijke woonconcepten voor bijvoorbeeld gezinnen, expats en empty-nesters, welke 

tijdelijke woonvormen en/of huurcontracten (onder andere statushouders, arbeidsmigranten) heeft Den 

Haag nodig, welke concepten voor starters, studenten, ouderen, mensen met beperkingen of woon-

werkcombinaties zijn interessant? In hoeverre zet Den Haag in op collectieve woonvormen 

(groepswonen), consumentgerichte en flexibele concepten? Hoe gaat de gemeente om met airBnB, en 

met standplaatsen? En wat betekent dit alles voor de manier waarop de stad wordt ontwikkeld, voor 

hoe Den Haag verder gaat met gebiedsontwikkelingen, met zelfbouw en met wooncoöperaties?  

 

3. Stedelijke vernieuwing: strategie voor onze ‘aandachtswijken’ 

Een aantal wijken blijft extra aandacht vragen. De vraag is hoe toekomstbestendig de huidige 

woningvoorraad in deze wijken is. Deels gaat het hier om wijken als de Schilderswijk, Transvaal en 

Den Haag Zuidwest waar de gemeente al jarenlang actief is met stadsvernieuwing, herstructurering, 

wijkaanpak en andere actieplannen. Daarnaast zijn er ook andere wijken die aandacht vragen, zoals 

Laak, Mariahoeve en Waldeck. In een aantal wijken, zoals delen van de Rivierenbuurt en 

Stationsbuurt, treedt voorzichtig verbetering op, maar vaker dreigt de achterstand in de 

‘aandachtswijken’ ten opzichte van andere wijken toe te nemen. De Haagse woonvisie op deze wijken 

verdient een update. Het gaat om vragen als: hoe blijft vernieuwing en differentiatie van de 

woningvoorraad op gang? Is het al tijd voor vernieuwing van de stadsvernieuwing? Hoe kunnen 

mogelijkheden aangeboord worden om investeringen in woningen in deze gebieden aan te trekken. Dit 

alles met als doel deze wijken meer leefbaar te maken, verschillen in de stad te verkleinen en de 

bewoners ook op het gebied van wonen perspectief of een groeipad te bieden.   
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4. Voldoende betaalbare woningen 

Den Haag is een sociale stad, waar we streven naar een goede en betaalbare woning voor iedereen. De 

Haagse woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor een (kern)voorraad van betaalbare en kwalitatief 

goede woningen voor mensen met een laag inkomen.  

De woonvisie moet kaders bieden om hierover afspraken te kunnen maken. Bijvoorbeeld over 

kwaliteit, duurzaamheid en kwantiteit van de bestaande woningvoorraad en nieuwbouwprogramma van 

corporaties.  

Maar ook over hun huurbeleid en hoe ze omgaan met woonlasten. Daarnaast kunnen ook andere 

partijen en coalities dan woningcorporaties een rol spelen om in voldoende betaalbare woningen te 

voorzien. Bijvoorbeeld door te zorgen voor aanbod in het (lage) middensegment dat aantrekkelijk is 

voor de (bovenkant van de) doelgroep van woningcorporaties of de doelgroep die net daar buiten valt. 

Het realiseren van gemengde wijken is en blijft een belangrijke doelstelling. Hierdoor komt 

doorstroming op gang, komen corporatiewoningen beschikbaar en kunnen mensen ‘wooncarrière’ 

maken.  

 

5. Energievoorziening voor de toekomst 

Het Rijk wil een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal 

zijn. Dit vraagt om een heroriëntatie op de warmtevoorziening van woningen in Den Haag. In 2040 

wordt er geen fossiel aardgas meer verbrand. Woningen zullen dus op een andere manier verwarmd 

moeten worden. Hier zijn verschillende oplossingen voor (zowel centraal als decentraal), die elk hun 

eigen consequenties hebben voor woningen in Den Haag.  

 

6. Kwaliteit en gebruik van de particuliere woningvoorraad 

Ondanks grote inspanningen de afgelopen decennia verdient de kwaliteit en het gebruik van de 

bestaande (goedkope) particuliere woningvoorraad blijvende aandacht, met name in een aantal 

gebieden. Hoe kan Den Haag de sprong naar een duurzame en meer levensloopbestendige particuliere 

woningvoorraad echt maken? Hoe blijven tegelijkertijd de woonlasten beheersbaar? Daarnaast neemt 

in een aantal wijken de druk op de bestaande particuliere woningvoorraad toe, onder andere door 

woningsplitsing en kamerbewoning.  

 

7. Wonen met zorg 

Steeds meer Hagenaars met grote of kleine, fysieke, sociale of andersoortige beperkingen blijven 

zelfstandig wonen. In veel gevallen doen zij dat in de woning waar ze al woonden voordat ze de 

beperking hadden of in een woning die ze op de reguliere woningmarkt vinden. De vraag is hoe Den 

Haag haar bestaande woningvoorraad en het nieuwbouwprogramma hier op toerust, bijvoorbeeld door 

voldoende toegankelijk te zijn of gemakkelijk aan te passen. Daarnaast is er de groep die iets 

bijzonders nodig heeft of wenst. Bijvoorbeeld een bijzonder kleinschalig woonconcept, een zeer snel 

beschikbare woning, een bijzonder huurcontract of een woning waar bepaalde begeleiding of zorg 24-

uur nabij is. 

 

8. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 

Het belang van samenwerken op het gebied van wonen in de metropoolregio krijgt steeds meer 

aandacht. Dit werd nog eens onderstreept in een recent OESO (Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling) rapport over de economische potentie van regio Rotterdam Den 

Haag. In dit rapport wordt geconcludeerd dat de gescheiden woningmarkten van de regio’s Rotterdam 

en Den Haag een hindernis vormen voor werkzoekenden – zeker die met een lager opleidingsniveau – 

om buiten hun eigen woningmarktregio een baan te vinden. De lokale woonvisie moet voorsorteren op 

meer samenwerking in metropoolverband op het gebied van wonen. 
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Bouwstenen voor het proces 

 

1. Het eindproduct 

Wat betreft het eindproduct zijn de volgende randvoorwaarden geformuleerd:   

- Het eindproduct is onderverdeeld in duidelijk te onderscheiden onderdelen:  

1. Analyse en visie 2016-2030 (waarom en hoe) 

2. ‘Agenda/programma’ 2016-2030 (wat: lange termijn) 

3. ‘Uitvoeringsprogramma’ 2016-2020 (wat: korte termijn) 

- Het uitvoeringsprogramma voor de korte termijn kan als los product gezien en gelezen worden. 

Hier staat beschreven wat de gemeente de komende 3-5 jaar verwacht van partijen en wat zij zelf 

doet om de doelen uit de woonvisie dichterbij te brengen. 

- De eerste twee delen van de woonvisie moeten over 3-5 jaar (bijvoorbeeld naar aanleiding van een 

evaluatie) makkelijk te herijken zijn, door thema’s toe te voegen of het lange termijn programma 

bij te stellen. 

- De woonvisie is op veel manieren beeldend (foto’s van de stad, mensen, infographics, kaarten) en 

de taal is helder, kort en krachtig (met behulp van bullits en schema’s). 

 

2. Onderzoek en analyse 

In de periode februari tot en met mei 2016 staan de werkzaamheden voor de nieuwe woonvisie in het 

teken van het opstellen van een gedegen analyse en de verbinding hiervan met de inhoudelijke thema’s.  

- Er zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeken, analyses en reeds 

beschikbare data.  

- De data van het WoON 2015 (landelijk woonwensenonderzoek van Ministerie van BZK) vormt 

belangrijke nieuwe input voor de analyse. Vanaf april 2016 wordt de data van het nieuwe WoON 

vrijgegeven voor openbaar gebruik. Voor die tijd kan, onder voorwaarden, gebruik gemaakt 

worden van de voorlopige data.   

- Waar nodig worden nieuwe onderzoeken uitgezet of analyses aangevuld, bijvoorbeeld ten aanzien 

van trends en ontwikkelingen, woonwensen van specifieke doelgroepen of de waarde(ring) en 

toekomstwaarde van woningen en wijken en woonmilieus.  

- Stakeholders worden betrokken bij het maken, duiden en toetsen van de analyse.  

- De analyse leidt voor de zomer tot een tussenproduct in de vorm van een discussiestuk.  

 

3. Participatie: rol van stakeholders en woonconsumenten 

Het participatietraject van agenda Ruimte voor de Stad is tot de zomer leidend en bovenliggend. Pas na 

de zomer wordt ook over de woonvisie breed met de stad gecommuniceerd en gesproken. Stakeholders 

en woonconsumenten zijn echter ook voor de zomer al nodig. Waar mogelijk communiceert de 

woonvisie hierbij onder de paraplu van agenda Ruimte voor de Stad en trekt samen op.  Dit kan er als 

volgt uit zien: 

- Voor de zomer worden er, in samenwerking met agenda Ruimte voor de Stad, maximaal 5 

‘wonentafels’ georganiseerd. Er wordt nadrukkelijk een verbinding gelegd met de stadsgesprekken 

die Platform Stad in de eerste helft van 2016 organiseert, zodat er geen overlap, maar juist 

meerwaarde, ontstaat. Voor de ‘wonentafels’ wordt gericht uitgenodigd onder stakeholders als 

corporaties, makelaars, ontwikkelaars, banken, beleggers, zorgpartijen, bedrijven, instellingen, 

huurdersverenigingen en regio/MRDH. Er wordt specifiek gezocht naar een goede 

vertegenwoordiging van minder gevestigde ‘stadmakers’.  

- In september 2016 wordt een woonvisie-manifestatie georganiseerd. Hierover wordt breed 

gecommuniceerd met de stad, via allerlei kanalen en wordt zo breed mogelijk uitgenodigd en 

worden uitgewerkte thema’s voorgelegd. 

- Rondom deze bijeenkomst in september wordt de Haagse Hogeschool gevraagd een project te 

starten met studenten om een vernieuwende digitale communicatie strategie te bedenken en uit te 

voeren.  
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Doel is om ideeën en geluiden uit de stad op een vernieuwende manier op te halen, nieuwe groepen 

woonconsumenten (bewoners) naar de bijeenkomst te trekken en de bijeenkomst meer body te 

geven.  

- Externe experts met landelijke uitstraling (bijvoorbeeld hoogleraar, opinieleider, directeur 

kennisinstelling) worden op een of meerdere momenten in het proces benut als ‘luis in de pels’. 

- Er wordt een Haags ‘expertteam woonvisie’ gevormd dat gevraagd wordt als klankbord en 

uithangbord  voor de nieuwe woonvisie te fungeren. Leden van dit expertteam hebben een groot 

netwerk binnen een groep van relevante stakeholders. 

- Woonconsumenten (bewoners) worden tot de zomer alleen (en waar nodig) op basis van gerichte 

vragen betrokken (bijvoorbeeld stadspanels, focusgroepen of online) om zo de Agenda Ruimte 

voor de Stad niet voor de voeten te lopen. 

 

4. Planning 

De bestuurlijke planning voor de Woonvisie is als volgt: 

- februari/maart: Plan van Aanpak in College en Commissie Ruimte. 

- mei: Discussiestuk met analyse voorleggen aan College.  

- juni: Werkbespreking met Commissie Ruimte aan de hand van het discussiestuk. 

- september: brede woonvisie-manifestatie. 

- december: Eindversie woonvisie in College en Raad. 

 

Na besluitvorming over de woonvisie in de raad volgt het eindproduct in definitieve opmaak en de 

presentatie aan de stad. 

 

Afsluitend 

Den Haag is een stad om trots op te zijn. De afgelopen 20 jaar heeft de stad een ongekende transformatie 

doorgemaakt. Waar in het traject Agenda Ruimte voor de Stad richting gegeven zal worden aan de verdere 

ontwikkeling van de stad, vormt de woonvisie een verdere inkleuring van deze agenda op het gebied van 

wonen. Het tij zit voor een deel niet mee, Den Haag staat voor grote opgaven en moeilijke keuzes, ook op 

het gebied van wonen. Een nieuwe woonvisie is dè aanleiding om het gesprek hierover met de stad 

expliciet te voeren. Ik ben er zeker van dat dit nieuwe inzichten en kansen oplevert om van Den Haag een 

nog aantrekkelijkere woonstad maken, niet alleen voor de huidige Hagenaars, maar vooral ook voor onze 

toekomstige inwoners.  

 

Met vriendelijke groet, 

De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur, 

 

Joris Wijsmuller 


