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Geachte voorzitter, 
 
Op 19 november 2009 heeft de raad met de “Woonvisie 2009-2020” ingestemd. Deze visie is in 
samenspraak met bewoners, corporaties, marktpartijen en andere relevante partijen opgesteld. 
Samenwerking bij de uitwerking en uitvoering is eveneens essentieel. De woonvisie krijgt pas echt 
betekenis als er plannen, in lijn met deze visie worden gerealiseerd. Om deze reden is het dan ook van 
groot belang deze visie te (blijven) monitoren.  
 
De Woonvisie geeft een lange termijnvisie. In ontwikkelingen over een langere termijn doen zich 
(conjuncturele) ups en downs voor. Voorkomen moet worden dat wij ons voor een visie op langere 
termijn (te veel) laten leiden, door de “waan van de dag”. Niettemin waren op het moment van 
vaststelling van de Woonvisie de gevolgen van de economische teruggang en de vrees voor het 
instorten van de woningmarkt evident. De gevolgen daarvan voor de Haagse woningmarkt waren op 
dat moment evenwel minder goed te voorzien. Om die reden hebben wij toegezegd dat wij u in 2011 
zouden informeren over eventuele noodzakelijke aanpassingen van ons woonbeleid.  
 
In bijgaande Voortgangsnotitie Woonvisie informeren wij u over de concrete voortgang van het 
actieprogramma Woonvisie en wat dit bijdraagt aan de realisatie van de verschillende ambities uit de 
Woonvisie. Wij doen dit door middel van deze brief, waarin wij de strategische agenda voor het 
woonbeleid voor de komende jaren uiteen zetten.  
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De woningmarkt stagneert. Voor het Rijk is dat aanleiding om de aandacht voornamelijk op het 
functioneren van de huurwoningmarkt te richten (scheefwonen en vormen van huurliberalisatie). Het 
is jammer dat het Rijk niet het hele woningmarktbeleid (huur- en koopwoningenmarkt in samenhang) 
onder de loep neemt. Op gemeentelijk niveau is dat echter een gegeven waarmee wij verder om 
moeten (leren) gaan.  
Een moeilijke woningmarkt of niet, onze strategische agenda wordt bepaald door het zoeken naar 
kansen en mogelijkheden. Geen luchtfietserij, maar om wat goed gaat te koesteren en zonodig nog 
beter te laten verlopen, maar vooral om wat stroef verloopt door middel van inzet van (gemeentelijke) 
expertise van de grond te tillen.  
 
De bouw van een groot aantal studentenwoningen is een opsteker. Maar ook de aangepaste 
programmering rond Vroondaal is een voorbeeld dat wij niet bij de pakken neer zitten, maar dat wij 
blijven zoeken naar (andere) kansen en mogelijkheden om tot een goede ontwikkeling van dit gebied 
te komen.  
 
De moeilijke woningmarkt van dit moment willen wij niet zien als een probleem maar als uitdaging. 
Ondanks terughoudendheid van marktpartijen (inclusief de corporaties), zal er toch alles aan gedaan 
moeten worden om ervoor te zorgen dat deze partijen alle mogelijke inspanningen blijven verrichten.  
 
Terugkijkend op de afgelopen periode kunnen wij stellen dat wij op de goede weg zijn. Er wordt hard 
gewerkt om de woningvoorraad te verduurzamen, er is een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de 
kwaliteitsverbetering van de particuliere voorraad en er wordt flink gebouwd voor specifieke groepen, 
waardoor Den Haag er meer inwoners bij heeft gekregen. De uitgangspunten van de Woonvisie 
houden wij nog steeds recht overeind. Wel hebben wij de ambities op een aantal terreinen (tijdelijk) 
teruggeschroefd. De Woonvisie ging bijvoorbeeld nog uit van een jaarlijkse nieuwbouwproductie van 
2.500 woningen. In de huidige markt achten wij dat aantal niet haalbaar en hebben ons streven voor de 
korte termijn bijgesteld naar 1.500 woningen per jaar.  
 
Hieronder zetten wij in een zestal punten de strategische agenda Wonen tot 2014 uiteen.  
 
Strategische agenda Wonen tot 2014 
 
1. Doorstroming van groot belang voor de Haagse woningmarkt 
Huishoudens die in de loop van de tijd hun inkomenspositie hebben zien verbeteren hebben vaak 
moeite om de volgende stap in hun wooncarrière te maken, omdat er onvoldoende (goede) woningen 
in het middensegment zijn. De doorstroming moet daarom verbeterd worden en vooral de aansluiting 
tussen het lage- en het middensegment vraagt aandacht. Om doorstroming te bevorderen biedt het Rijk 
ruimte voor een meer marktconform huurbeleid. Wij zullen op een zorgvuldige inzet van dit 
instrument aansturen. In samenwerking met de SEV wordt gezocht naar een invulling voor een 
experiment Flexibele Huren in Den Haag. Hierbij zal voornamelijk worden ingezet op het 
terugbrengen van het aantal scheefwoners. Scheefwoners zullen verleidt moeten worden om te 
verhuizen naar een duurdere woning door ze bijvoorbeeld meer te laten betalen voor hun sociale 
huurwoning. In een afzonderlijke brief is de Commissie Ruimte geïnformeerd over de stand van zaken 
tot nu toe. In ieder geval is verruiming van het aanbod voor (lage) middeninkomens daarvoor 
essentieel. Doel is om circa 45% van de totale Haagse nieuwbouwproductie te realiseren in dit 
middensegment. De gemeente faciliteert en stimuleert de marktpartijen hierbij.  
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Vooral aan het middensegment in zowel huur als koop is nog steeds grote behoefte gericht op 
huishoudens met een inkomen > € 33.000. Binnenkort zullen wij hiervoor voorstellen presenteren.  
 
2. Inzet op vraaggerichte bouw 
Voor steeds meer mensen is wonen in een grote stad zeer aantrekkelijk. Deze (toekomstige) 
kapitaalkrachtige stedelingen moeten meer mogelijkheden krijgen op de Haagse woningmarkt. Zodat 
ze binnen Den Haag steeds weer een woning kunnen vinden die aansluit bij hun specifieke wensen. 
Het huidige nieuwbouwaanbod van woningen is nog erg standaard en sluit daarmee vaak niet aan bij 
de specifieke wensen en gevraagde kwaliteit van deze huishoudens. Ontwikkelingen op het gebied van 
individualiteit en expressie, beleving, oriëntatie op gelijkgestemden, buitenruimte en openbare ruimte 
en comfort en zorg hebben grote invloed op de stedelijke woningvraag. Dit vraagt om nieuwe 
woonconcepten voor young professionals, gezinnen, empty nesters en ouderen. Wij zetten in op 
stimulering en facilitering van ontwikkelende partijen die de komende jaren bouwen voor deze vraag. 
Bijvoorbeeld door workshops te organiseren waarbij inspirerende en vernieuwende woonconcepten 
gedeeld kunnen worden en samen gezocht wordt naar geschikte locaties. Een ander speerpunt is de 
realisatie van 1.500 studenteneenheden in deze collegeperiode. Op dit moment wordt er al volop 
gebouwd voor deze groep. Tenslotte zal er ruimte worden gecreëerd voor andere 
ontwikkelmogelijkheden zoals (collectief) particulier opdrachtgeverschap. In minimaal vier gebieden 
in Den Haag zal (C)PO gefaciliteerd worden. 
 
3. Speciale aandacht voor kwetsbare groepen  
Naast de hierboven genoemde stedelingen, die belangrijk zijn voor een bloeiende en vitale stad, hebben 
wij eveneens veel aandacht voor goede huisvesting voor huishoudens met lage inkomens. Wij zetten 
daarom in op scherpe toewijzing aan deze huishoudens (90% conform de Brussel norm) en op 30% 
goedkope nieuwbouw in de grotere ontwikkelingen in de stad. Het doel is voldoende goede woningen 
voor mensen met een laag inkomen. Maar ook dat er voor deze groep iets te kiezen is in de stad én de 
regio. Aanpassingen in het landelijke huurbeleid kan namelijk zorgen voor meer inkomenssegregatie. 
Dit moet voorkomen worden. We hebben speciale aandacht voor huishoudens die zorg nodig hebben. 
Daarnaast wordt de doelgroep DHOD II (daklozen en hoogrisico groep achter de voordeur) bediend, 
zie het plan Den Haag Onder Dak (RIS 180714). Doelstelling is om de doelgroep te stimuleren richting 
huisvesting met (tijdelijke) begeleiding richting een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het Project 
Housing First, waar diverse partijen aan meewerken, is hier een goed voorbeeld van.  
Verder is er de groep MOE-landers die naar verwachting de komende jaren in Den Haag verder in 
aantal zal toenemen. Wij ondersteunen initiatieven om meer tijdelijke huisvesting (zoals kamerverhuur 
of wooncontainers) te realiseren. Ook is er aandacht voor huishoudens die zorgen voor overlast. Deze 
mensen leven nu op straat, in woonvoorzieningen of in een gewoon huis, maar zorgen voor problemen 
in hun directe woonomgeving. Op zeer kleine schaal wordt nu (als onderdeel van een omvattender 
overlastbenadering) gezocht naar locaties in Den Haag voor het “allerlaatste kansconcept” 
Skaeve Huse. 
 
4. Bouwproductie op peil houden vraagt om investeringscapaciteit 
Een stad moet zich doorontwikkelen, ook in moeilijke tijden. Vanwege beperkte investeringscapaciteit 
en tijdelijke afname van de vraag zal de nieuwbouw echter op korte termijn lager uitvallen. Wij 
hebben het streefaantal naar beneden bijgesteld (gemiddeld 1.500 nieuwbouwwoningen per jaar in de 
komende periode).  
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Om dit te realiseren zullen de condities voor investeringen op de woningmarkt verbeterd moeten 
worden. Nu overheden minder te besteden hebben moet het vizier meer gericht worden op particulier 
geld. Er zal daarom gezocht worden naar nieuwe verdienmodellen en maatregelen gericht op het 
vergroten van de investeringkracht in steden. Denk aan institutionele beleggers (pensioensfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen) en meer ruimte voor kleinschalige particuliere initiatieven zoals (C)PO 
(zie punt 2). Daarnaast constateren wij dat vanwege het afschaffen van de Vogelaarheffing en het 
meebetalen aan de huurtoeslag (heffing) de investeringsmogelijkheden voor corporaties ernstig onder 
druk komen te staan. Niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor goed onderhoud van bestaand bezit.  
Naast aanbodgerichte maatregelen is vraagstimulering van groot belang. Dit gebeurt via goede en 
efficiënte woonpromotie gericht op het vasthouden en aantrekken van midden- en hogere 
inkomensgroepen. Een goed voorbeeld daarvan is het huidige project “Proefwonen in Den Haag”. 
De komende jaren gaan we door met diverse promotieactiviteiten en –campagnes. 
 
5. Focus op versterken woonfunctie in de bestaande stad 
Wij streven naar gemiddeld 1.500 nieuw te bouwen woningen per jaar voor diverse groepen 
stedelingen. Kansen zijn er vooral voor woningbouw op inbreidingslocaties in populaire wijken. 
Vanwege de toenemende vraag wordt vooral ingezet op het uitbreiden en versterken van 
centrumstedelijk wonen en groenstedelijk wonen. Binnen centrumstedelijke woonmilieus ligt de 
prioriteit in eerste instantie bij het versterken van de woonfunctie in de Binnenstad en in de 
Schilderswijk. Daarnaast dragen woningbouwontwikkelingen in de Rivierenbuurt, Stationsbuurt, op 
het GIT-terrein, in Scheveningen Haven, Kijkduin-bad en op Laakhavens West en (op de langere 
termijn) Binckhorst bij aan het versterken van dit milieu. Meer en beter aanbod in groenstedelijk 
wonen d.m.v. de bouw van grondgebonden stadswoningen en kleinschalige appartementencomplexen 
zal de komende periode vooral gerealiseerd worden in Zuidwest, in de Westlandse Zoom en in (de 
laatste fase van) de Haagse Vinexwijken. Zodat deze gebieden zich kunnen ontwikkelen naar 
gezinsvriendelijke wijken.  
Verder wordt ingezet op transformatie van een aantal leegstaande kantoren naar een woonfunctie.  
 
6. Doorgaan met kwaliteitsverbetering en investeringen in kwetsbare wijken 
Een aantrekkelijke woonomgeving is van essentieel belang voor de stedelijke ontwikkeling. Een goed 
woon- en leefklimaat is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk en economisch klimaat. Dit vraagt 
om aanpassing (herstructurering) van woningvoorraad en een verbetering van de leefomgeving in de 
kwetsbare stadswijken. Sinds een aantal jaren werken we aan een programma Krachtwijken. Deze 
wijkenaanpak werkt omdat het partijen bij elkaar brengt die samen investeren. Overheidsgeld van rijk 
en gemeenten initieert investeringen van corporaties, ondernemers en bewoners. We zijn dus op de 
goede weg, maar de voortgang is nog fragiel en de aanpak nog onvoldoende verankerd. Naast inzet in 
Zuidwest, Transvaal en Stationsbuurt/Rivierenbuurt is er speciale aandacht voor de Schilderswijk. 
Hiervoor zal een gebiedsvisie gemaakt worden. In deze gebiedsvisie zullen wij, naast voorstellen voor 
een fysieke aanpak, ook aandacht besteden aan een systeem van gerichte woningtoewijzing waardoor 
de eenzijdigheid in deze wijk kan worden doorbroken.  
Er zijn ook (delen van) wijken met overwegend particulier bezit, waar investeringen achterblijven, 
zoals Laakkwartier en Rustenburg-Oostbroek. Het programma “Onderhoud en kwaliteit van de 
particuliere woningvoorraad 2010-2014” focust op deze gebieden. Specifiek gaat het om het 
versterken van VvE’s, onderhouds- en renovatieprojecten, handhavingsactiviteiten en samenwerking 
met particuliere partijen. We kunnen dit echter niet alleen.  
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Voor een succesvolle aanpak is het nodig deze wijken op strategische agenda’s van het Rijk te krijgen 
om te voorkomen dat deze wijken de krachtwijken van de toekomst worden. 
Tenslotte gaan wij aan de slag met de uitvoering van het plan van aanpak “bestaande woningen, 
duurzame woningen”. Doel is om te zorgen voor meer duurzame materialen, meer energiezuinige 
woningen en een gezonder binnenklimaat. 
 
7. Prioriteiten  
Deze strategische agenda vormt het kader voor de komende jaren en bepaalt in grote lijnen de koers en 
de aanpak voor het wonen in Den Haag. De prioriteiten voor de komende periode zijn: 
 
- vergroting aanbod woningen (lage) middensegment;  
- meer aandacht voor de vraag van de eindgebruiker (o.a. door stimulering (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap); 
- realisatie Skaeve Huse woningen voor ernstige overlastveroorzakers; 
- versterking woonfunctie in bestaand stedelijk gebied, met name in de binnenstad en in de 

Schilderswijk; 
- samen met ontwikkelaars, investeerders en Rijk op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor 

stedelijke ontwikkeling; 
- continuering van de krachtwijkenaanpak; 
- zorg dragen voor een afgestemd woningaanbod voor de verschillende doelgroepen; 
- kwaliteitsverbetering (o.a. verduurzamen) van de sociale en particuliere woningvoorraad. 
 
Halverwege 2012 komen wij met de “Staat van het wonen”, een midterm review van de Haagse 
woningmarkt. Op basis van de (dan te verwachten) ontwikkelingen op de woningmarkt zullen wij 
wederom onze prioriteiten bepalen.  
 
Met vriendelijke groet, 
de wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie, 
 
Marnix Norder 




