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1. Inleiding 
 
Eind 2009 heeft de Raad met de Haagse Woonvisie 2009-2020 ingestemd. Deze visie is 
gemaakt omdat wonen, naast de traditionele volkshuisvestingsthema’s, ook nieuwe 
uitdagingen en ontwikkelingen kent. Deze ontwikkelingen vragen steeds om actuele 
antwoorden. Om deze reden was het van groot belang om, samen met stakeholders, een 
visie te creëren die de algemene richting bepaald voor het wonen in Den Haag en die zorgt 
voor antwoorden op een aantal prioritaire thema’s.  
 
Doel 
Naast dat het opstellen van deze gezamenlijke visie een mooi product van samenwerking is, 
krijgt de woonvisie pas echt betekenis als er plannen, in lijn met deze visie, worden opgepakt 
en uitgevoerd. Om deze reden is het dan ook van groot belang deze visie en haar 
actieprogramma te (blijven) monitoren. Deze voortgangsnotitie doet hiervoor een eerste 
aanzet, met uiteindelijk het doel om onze gestelde ambitie te bereiken.  
 
Opbouw 
In deze voortgangsnotitie is ervoor gekozen om per thema te bespreken wat de 
ontwikkelingen de afgelopen periode zijn geweest. Bij deze terugblik wordt gekeken in 
hoeverre acties uit het actieprogramma woonvisie hebben bijgedragen aan de ambitie van 
de woonvisie. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de resultaten in de stad. Naast deze 
bespreking van ontwikkelingen en acties per thema, wordt er ook vermeld op welke manier 
dit thema de komende periode aandacht zal krijgen.  
 
De volgorde van de bespreking van de thema’s is als volgt. Als eerste wordt het thema 
duurzaamheid besproken. Vervolgens zullen de stedelijke (inkomens)groepen de revue 
passeren. Na de bespreking van de stedelijke (inkomens)groepen komt de bestaande 
woningvoorraad en het woningbouwprogramma aan bod. De bespreking van deze thema’s 
wordt afgerond met een korte conclusie. In deze conclusie wordt aangegeven of Den Haag 
op de juiste weg zit om haar woonambities te bereiken en worden aandachtspunten op een 
rij gezet. Deze conclusie leverde input voor de strategische woonagenda voor de komende 
periode.  
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2. Thema’s 
 
2.1 Duurzaamheid  
De realisatie van een duurzame stad Den Haag is één van de belangrijke doelstellingen uit 
de Woonvisie. Het verduurzamen van de Haagse woningvoorraad staat daarmee hoog op de 
agenda. Dit vanwege milieuwinst, maar ook vanuit het oogpunt van het waarborgen van 
betaalbaarheid (stijgende energielasten zorgen namelijk voor hogere woonlasten).  
 
Plan van Aanpak ‘Bestaande woningen: duurzame woningen!’ opgesteld 
Het collegeakkoord stelt dat in 2040 Den Haag uiteindelijk een CO2 neutrale stad moet zijn. 
In de woonvisie is daarom opgenomen om in 2020 30 % CO2 reductie te bereiken bij de 
verwarming van woningen. Om dit te realiseren is een plan van aanpak opgesteld met als 
titel ‘Bestaande woningen: duurzame woningen!’. Dit plan is eind 2010 door het College van 
B&W vastgesteld. Het plan beoogt dat duurzame woningen energiezuinig zijn, minder afval 
produceren, een gezond binnenklimaat hebben, toegankelijk zijn en toekomstbestendig zijn. 
Hieruit volgen diverse acties die de gemeente Den Haag samen met partners de komende 
jaren uitvoert om de woningen in Den Haag duurzamer te maken. 
 

 
Subsidie voor particulieren succesvol 
Er zijn momenteel twee duurzaamheidsubsidies beschikbaar voor particulieren in Den Haag: 
één subsidie voor dak en vloerisolatie en één subsidie voor de aanleg van groene daken. 
Van beide subsidies wordt goed gebruik gemaakt. Zo is er onder vigeur van de 
subsidieregeling ongeveer 16.000 m2 aan dak- en vloerinstallatie aangelegd en ca 11.000 
m2 groen dak gerealiseerd.  
Verder werkt de gemeente samen met bouwmarkten om in de winkels de gemeentelijke 
subsidieregelingen aan te bieden en op locatie informatie aan te kunnen bieden over deze 
regelingen. 
 
Afspraken over duurzaamheid met corporaties 
Tevens maken B&W dit jaar prestatieafspraken met de Haagse corporaties over onder meer 
het duurzamer maken van de corporatievoorraad. Insteek is dat de corporaties geen 
woningen meer verkopen met een F&G label en dat corporatiewoningen bij ingrijpende 
woningverbeteringen ook tegelijkertijd twee (energie)labelsprongen omhoog moeten gaan. 
 
Informeren en voorlichten bewoners 
Op dit moment worden er een tweetal communicatieplannen opgesteld: één voor 
Vruchtenbuurt en één voor Laak. Deze communicatieplannen hebben als doel om bewoners 
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te stimuleren hun woning, en daarmee hun buurt, tot de meest duurzame van Den Haag te 
maken.  
 
Voorbeeldwoningen als aanjager 
In de Binckhorst wordt nu een duurzame voorbeeldwoning gerealiseerd. Doel van dit project 
is om bewoners te laten zien wat er allemaal mogelijk is om je eigen woning duurzamer te 
maken. Een dergelijk initiatief is al gerealiseerd in het Zeeheldenkwartier. Beide 
voorbeeldwoningen dienen als aanjager voor meer duurzame woningen in Den Haag.  
 
Bovenstaande voorbeelden beschrijven concrete acties die op dit moment door de 
gemeente, samen met andere partners, in de stad worden uitgevoerd. Deze acties dienen 
als vliegwiel om uiteindelijk ruim 100.000 particuliere woningen en ruim 50.000 
corporatiewoningen in de stad duurzamer te maken. 
 
2.2 Diverse groepen stedelingen 
De Woonvisie onderscheidt verschillende groepen stedelingen, waarop de nieuwbouw-
productie en de woningtoewijzing (in de bestaande voorraad) vooral gericht zijn. Dit zijn de 
volgende groepen: 

 De traditionele doelgroep van lage inkomens (< €33.614); 
 De nieuwe doelgroep van (lage) middeninkomens vanaf de nieuwe Brussel-

norm (> €33.614 - €43.000); 
 Vanuit het perspectief zorgzame stad aandacht voor de groep sociaal 

kwetsbaren; 
 Groepen stedelingen van belang vanuit hun betekenis voor een bloeiende en 

vitale stad. 
 
Den Haag voldoet al bijna aan de nieuwe toewijzingsnorm uit Brussel 
De BBSH1-doelgroep bestaat uit ruim 76.000 huishoudens, dit is bijna eenderde van alle 
zelfstandig wonende huishoudens in Den Haag. Inclusief de lage middeninkomens gaat het 
om 111.000, ofwel bijna de helft van alle Haagse huishoudens.  
De doelgroep en lage middeninkomens hebben in Den Haag 135.000 goedkope woningen 
tot hun beschikking: 80.000 corporatiewoningen, 25.000 particuliere huurwoningen en circa 
30.000 goedkope koopwoningen tot €152.000 (volgens het NIBUD betaalbaar voor 
huishoudens met een inkomen tot €33.000). In de prestatieafspraken met de corporaties 
worden afspraken gemaakt over de zogenaamde kernvoorraad, dat wil zeggen het minimum 
aantal sociale huurwoningen dat de corporaties moeten aanhouden.  
Om deze reden blijft 30% productie van sociale 
woningbouw (vooral in de grote gebiedsontwikkelingen) 
noodzakelijk. Dit om verdere vernieuwing en differentiatie 
van de sociale voorraad te bewerkstelligen en om de 
doelgroep meer keuzevrijheid in woonmilieus te bieden. 
Naast de autonome afname van scheefwonen, door 
spontane mutaties en bij herhuisvesting, blijft het 
terugdringen ervan belangrijk voor het opvangen van de 
brede doelgroep in sociaal bezit.  
 
Brussel heeft de doelgroep opnieuw gedefinieerd. Vanaf 
1 januari 2011 gaat het om huishoudens met een 
inkomen van maximaal €33.614. In 2010 werden volgens deze norm al 84% van de 
goedkope corporatiewoningen toegewezen aan deze doelgroep. De Europese richtlijn stelt 
dat tenminste 90% van de woningen wordt toegewezen aan huishoudens van deze 
doelgroep. Den Haag ligt dus goed op koers om in 2011 de vrijkomende woningen toe te 

                                            
1 BBSH-doelgroep (Besluit Beheer Sociale Huursector) 
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wijzen aan de doelgroep. De corporaties geven aan dat zij verwachten dat de 90% 
probleemloos kan worden gehaald.  
 
Meer aandacht nodig voor huisvesten van (lage)middeninkomens net boven € 33.614 
De bouw van woningen voor de (lage)middeninkomens staat al enige tijd op de “Wonen-
agenda”. In de Woonvisie is dat nog eens bevestigd. Door de (verscherpte) Europese 
regelgeving komen groepen huishoudens in de knel: meerpersoonshuishoudens met 
inkomens tussen €33.614 tot €43.000, die qua budget zijn aangewezen op de sociale huur. 
In Den Haag gaat het om zo’n 28.000 huishoudens. Deze huishoudens zullen bij de aanpak 
van het scheefwonen zoveel mogelijk worden ontzien. Ook zullen de corporaties de 10% 
“vrije ruimte” van Brussel zoveel mogelijk voor deze categorie huishoudens inzetten.  
 
Tegelijkertijd biedt deze nieuwe Europese wetgeving kansen aan marktpartijen en 
corporaties om woningen voor deze huishoudens te ontwikkelen. Daar zal de komende jaren 
sterk op worden ingezet. Rond 25% van de totale nieuwbouw in Den Haag zal ontwikkeld 
worden in het lage- en het lage middensegment (€152.000 – €185.000), van de totaal 
voorgenomen 45% voor de middeninkomens. Om de productie in het lage middensegment 
aan te jagen is tot 2014 €2.5 miljoen bestemd uit de gemeentelijke stimuleringsregeling.  
 
Garanderen ongestoord woongenot en bestrijden woonoverlast 
Veel burgers klagen over woonoverlast. Ongestoord woongenot is een basisrecht voor een 
burger, dat overheid en verhuurders moeten borgen. Gemeente, Politie en corporaties 
inventariseren momenteel mogelijkheden tot gezamenlijk optreden via gele en rode kaarten 
tegen overlastgevers. Overlastgevers moeten hiermee duidelijker in beeld worden gebracht. 
Voor hen komt er een expliciet laatste kansbeleid ervan uitgaande dat zij begeleiding 
accepteren. Voor een beperkte groep overlastgevers, die in een gewone woonomgeving niet 
meer te accepteren zijn, kan een Skaeve Huse-achtig project aan de rand van een 
woonomgeving een optie zijn. Men kan daar in een ‘prikkelarme’ omgeving tot rust en inkeer 
komen en met begeleiding mogelijk weer de stap naar herstel en zelfstandig wonen zetten. 
De haalbaarheid van een dergelijk project wordt nu onderzocht.   
 
Huisvesten sociaal kwetsbaren blijft urgent 
Het huisvesten van mensen die uit de maatschappelijke opvang weer de weg naar herstel 
inslaan en via Begeleid Wonen gespreid in het corporatiebezit worden gehuisvest blijft 
urgent. Hierbij gaat het om circa 3% van de jaarlijkse mutaties. Om een grotere keuzevrijheid 
voor deze groep te bewerkstelligen is ook de particuliere verhuursector benaderd. 
Huisvesting van (hulpbehoevende) senioren en gehandicapten blijft tevens een belangrijk 
aandachtspunt in het licht van de veroudering van verpleeg- en verzorgingstehuizen. 
 
Meer (tijdelijke) huisvesting nodig voor 
MOE-landers  
Het aantal in Den Haag ingeschreven 
personen uit de MOE-landen is de 
afgelopen twee jaar bijna verdubbeld tot 
ruim 10.000 personen. Het feitelijk 
aanwezige aantal MOE-landers ligt mogelijk 
twee tot drie maal zo hoog. Onderzoekers 
menen dat deze groep tussen 2009-2015 
met circa 50% toeneemt.  
De meeste MOE-landers doen het goed in 
Den Haag. Zij werken en integreren geleidelijk. Het vaak goede opleidingsniveau helpt 
hierbij. Taalproblemen e.a. dragen echter wel bij aan een vaak problematische woonsituaties 
en arbeidsomstandigheden. Voor een aanpak van de huisvesting kan men afhankelijk van 
werksituatie, verblijfsduur, woonkwaliteit en betrokken partijen drie deelsegmenten 
benoemen: 
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 Mensen, die hier kort (seizoenen/maanden) verblijven, via een 
arbeidscontract huisvesten in gedeelde ruimtes (bedden) in grote op zichzelf 
staande voorzieningen door werkgevers; 

 Mensen, die hier ‘middellang’ (tot 2 jaar) verblijven, niet op basis van een 
arbeidscontract, huisvesten in kamers in woningen of collectieve woonvormen 
in de woonomgeving door particuliere huisvesters en corporaties; 

 Mensen, die hier langer verblijven dienen zelf een zelfstandige woning te 
vinden. 

  
Direct arbeidsgerelateerde huisvesting is primair een zaak voor de werkgevers i.c. 
gecertificeerde uitzendbureaus, die zich toeleggen op de bemiddeling van MOE-landers. 
Deze werkgevers kunnen zich via convenanten en/of CAO’s committeren aan een 
gegarandeerde minimumwoonkwaliteit. Hierbij doen zich een tweetal problemen voor: een 
huurprijs die niet kostendekkend is én het gebrek aan locaties voor grootschalige 
voorzieningen (die vanwege een efficiënte bedrijfsvoering en kwaliteit nodig zijn). De 
gemeente ondersteunt momenteel initiatieven op een drietal locaties met 1000-1200 
plaatsen. Deze locaties zijn echter alle drie slechts tijdelijk beschikbaar. Daarnaast wordt er 
in regionaal verband gezocht naar locaties voor grootschalige voorzieningen. 
 
Er zijn ook arbeidsmigranten die zelf hun werk regelen of flexibel inzetbaar zijn door 
uitzendbureaus of die werkzaam zijn als zelfstandige. Voor deze groep migranten is een 
betere woonkwaliteit gewenst op het niveau van kamers. Deze kan geleverd worden door 
een verruiming van kamergewijze verhuur door particulieren en corporaties. Corporaties 
kunnen dure woningen, boven de liberalisatiegrens, beschikbaar stellen en goedkope 
woningen, die door sloop en/of beperkte woonkwaliteit niet meer via het reguliere 
woonruimteverdelingssysteem verhuurd worden. Aanvullend zijn shortstay voorzieningen 
nodig. De corporaties zullen volgens de prestatieafspraken 2010-2014 voorzien in 1.500 
plaatsen. 
 
Het lijkt er inmiddels op dat een aanzienlijke groep MOE-landers kiest voor een langer en 
mogelijk permanent verblijf. Deze groep kan afhankelijk van het inkomen een woning vinden 
op de particuliere (koop)markt óf via het woonruimteverdelingssysteem van de corporaties. 
Dit kan de vraagdruk in het sociale aanbod vergroten met gevolgen voor woningtoewijzing en 
mogelijk sociale productie. Vooralsnog gaat het nog niet om zodanige aantallen dat de 
kansen van de reguliere woningzoekenden daardoor significant afnemen.  
De gemeente zal lopende de prestatieafspraken een betere raming van de woningbehoefte 
in de drie deelmarkten verzorgen om haar inspanningen, en die van anderen, beter te 
kunnen kanaliseren .  

 
Er wordt volop gebouwd voor studenten 
In de Woonvisie zijn diverse gebieden genoemd waar kansen 
liggen voor jongeren. Creatievelingen kunnen worden 
gehuisvest rondom culturele of creatieve clusters (Binnenstad, 
Laakhaven-west, Binckhorst). Anderzijds wordt ook gezocht 
naar (zelfstandige) woonlocaties voor studenten, die eveneens 
belangrijk zijn voor de positionering en innovatie van de stad. 
Daarmee dienen we de in 2015 verwachte toename van 
studenten van 28.000 naar 33.600 en die van internationale 
studenten overtuigend te accommoderen. Uit het 
woonwensenonderzoek onder studenten bleek een grote 
behoefte aan zelfstandige woonruimte. Hierbij gaat de voorkeur 
uit naar wonen in de binnenstad en in de statige maar 
ontspannen buurten rondom het centrum.  
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Momenteel zitten er 1.977 kamers in de planning voor deze collegeperiode (1500 kamers 
was het streven in het collegeakkoord). Het doel is 3.000 extra kamers in 2020. Daarbij wordt 
ingezet op nieuwbouw én transformatie. De markt biedt een scala aan nieuwe concepten. 
Een voorbeeld van in 2010 opgeleverde innovatieve studentenhuisvesting is de snelle 
realisatie van woonruimte voor de studenten van het University college the Hague op het 
Stamkartplein. Binnenkort wordt het House of Music opgeleverd in de Stationsbuurt, waar 
een oude school is verbouwd tot huisvesting voor conservatoriumstudenten.  
 
Meer inspelen op de woningvraag van empty-nesters/ouderen 
In den Haag wonen 118.000 senioren van 55 jaar en ouder. Zij wonen in ruim 77.000 
woningen waarvan 70% gelijkvloers. In de Woonvisie onderkennen we dat er een groep 
traditionele senioren is, die zorg behoeft en die we moeten blijven ondersteunen, terwijl er 
anderzijds een groeiende groep senioren is die mobiel, vitaal en koopkrachtig is. Deze groep 
willen we vooral verleiden in de stad te blijven/komen wonen. We willen op de woningvraag 
van deze senioren inspelen, mede omdat vele van hen scheefwonen in goedkope en/of grote 
woningen. Binnenkort wordt de nota “Geen senior is hetzelfde’ aangeboden. Daarin wordt 
geschetst hoe de woningvraag wordt beïnvloed door (verwachte) zorgafhankelijkheid maar 
ook door (post)moderne leefstijlen en hoe deze doorwerkt in de situering van woningen en 
nieuwe woonconcepten. Naast meer en minder luxe appartementen, in groenstedelijke dan 
wel centrumstedelijke woonmilieus, zal ook meer vraag ontstaan naar allerhande vormen 
van woongroepen.  
     
Kansennotitie wonen voor stedelijke gezinnen 
Het belang van gezinnen in de stad wordt steeds meer onderkend. Hoewel deze groep 
(zoals in alle grote steden) in de minderheid is (72.000 huishoudens, 29%), zijn er steeds 
meer gezinnen die zich zouden willen vestigen in de stad. De meeste gezinnen wonen nog 
steeds in een appartement of een sociale huurwoning. Vele gezinnen die momenteel in een 
flat wonen willen verhuizen, waarbij zij de voorkeur uitspreken om in de stad een nieuwe 
(eengezins)woning met buitenruimte te betrekken. Een aanzienlijke groep middenklasse 
gezinnen voelt zich aangetrokken tot de diversiteit, gelaagdheid en levendigheid van de stad. 
Maar als buurten niet kindvriendelijk en veilig zijn zal men toch kunnen kiezen voor 
verhuizing naar elders. Binnenkort krijgt u een ‘kansennotitie’ stedelijke gezinnen. Deze 
schetst hoe we groen– en centrumstedelijke milieus in de luwte via diverse concrete acties 
aantrekkelijker kunnen maken voor gezinnen. 
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2.3 Bestaande woningvoorraad 
De staat en het juiste gebruik van de bestaande 
woningvoorraad in Den Haag is essentieel voor het goed 
wonen in Den Haag. De komende jaren zal er door een 
verminderde nieuwbouwproductie meer aandacht voor de 
staat en de potentie van de bestaande voorraad zijn 
(renovatie, transformatie, splitsing, onttrekking, 
strategische verkoop en leegstand). Er zal meer dynamiek 
en kwaliteit gegenereerd moeten worden om doorstroming 
en huisvesting van vooral middengroepen te realiseren.  
  
De aandacht voor de bestaande voorraad valt in tweeën 
uiteen. De sociale voorraad (1/3) en die voor de 
particuliere voorraad (huur en koop; 2/3).  
 
2.3.1 Sociale voorraad 
Bouwtechnische kwaliteit in orde, woontechnische kwaliteit blijft achter 
Voor de sociale voorraad geldt dat, op enkele uitzondering na, de bouwtechnische kwaliteit 
van de voorraad is geborgd. Wel zien wij een trend waarbij corporaties 
herstructureringsbeslissingen uitstellen en in plaats daarvan overgaan tot investeringen in 
groot onderhoud. Dit komt voort uit de (slechte) financiële situatie van een aantal corporaties. 
Hierdoor wordt de exploitatietermijn van complexen verlengd. De woontechnische kwaliteit 
wordt echter alleen marginaal verbeterd. In feite betekent dit dat de herstructureringsopgave 
wordt gefrustreerd.  
 
Prestatieafspraken 2011-2014 
De onderhandelingen over de prestatieafspraken zijn nagenoeg afgerond. In deze 
prestatieafspraken zijn verschillende bepalingen rond de bestaande voorraad opgenomen:  

 De zorgplicht voor onderhoud. Als verbijzondering van deze zorgplicht is 
opgenomen dat corporaties voor complexen, die op de nominatie staan om te 
worden gesloopt, door middel van het opstellen van een sociaal statuut 
zorgen dat verpaupering wordt voorkomen en de leefbaarheid in het complex 
op peil blijft.  

 De kernvoorraad. Met de corporaties wordt een minimaal aantal sociale 
huurwoningen afgesproken. Een aantal dat voldoende is om de huishoudens, 
die voor hun huisvesting op deze voorraad aangewezen is, te kunnen 
huisvesten.  

 Verkoop van sociale huurwoningen. Deze afspraken sluiten in beginsel de 
verkoop uit van: 

 eengezinswoningen;  
 woningen die gebouwd zijn voor bijzondere doelgroepen;  
 woningen die bouwtechnisch of woningmarkttechnisch kwetsbaar zijn;  
 en van woningen die – wanneer deze worden verkocht - een toekomstige, 

voorgenomen gebiedsontwikkelingen kunnen frustreren.  
 
2.3.2 Particuliere woningvoorraad 
Kwaliteit van de particuliere woningvoorraad! 
In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw heeft de gemeente het woningonderhoud aan 
particuliere woningen gesubsidieerd. Het blijkt dat de inspanningen uit de laatste decennia 
van de vorige eeuw effect hebben gesorteerd. In 2009 heeft het KOW een rapport 
uitgebracht over de kwaliteit van de particuliere voorraad. De kwaliteit van de particuliere 
voorraad is volgens het rapport over het algemeen goed te noemen.  
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Beleids- en uitvoeringsprogramma ‘Onderhoud en kwaliteitsverbetering van de particuliere 
woningvoorraad 2010-2014’ vastgesteld. 
Het programma ‘Onderhoud en kwaliteit van de particuliere woningvoorraad 2010-2014’ richt 
zich daarom vooral op het borgen van onderhoud en zonodig op verbetering. Het gaat om 
het versterken van VvE’s, onderhouds- en renovatieprojecten, handhavingsactiviteiten en 
samenwerking met particuliere partijen. De focus ligt op gebieden, waar investeringen van 
eigenaren uitblijven en sprake is van achterstallig onderhoud en/of illegale woonsituaties 
(bijvoorbeeld delen van Laak en Rustenburg-Oostbroek). Ook komt er dit jaar een aanvulling 
op het programma, omdat het college incidenteel € 5 miljoen voor de aanpak van 
achterstallig onderhoud van de particuliere voorraad beschikbaar heeft gesteld. Wijken met 
veel achterstallig onderhoud (Bomen- en Vruchtenbuurt, Moerwijk en Rustenburg-Oostbroek) 
worden daarin meegenomen.  
 
2.3.3 Overige inzet op het gebied van voorraadbeleid (sociaal en particulier) 

 Verruiming van het splitsingsbeleid. De gemeente stelt een verruiming van 
het splitsingsbeleid voor. Het belemmeren van omzettingen van goedkope 
huur naar koop is dan niet meer nodig, omdat de gemeente een 
eigendomsneutraal voorraadbeleid voorstaan. In veel gevallen zal de 
betrokkenheid van de eigenaar/bewoner bij de onderhoudsstaat van en de 
leefbaarheid in en rond de woning of het complex toenemen.  

 Onrechtmatig wonen en woonfraude. De gemeente gaat onverminderd verder 
met de handhaving van onrechtmatige woonsituaties, misdrijven met 
betrekking tot woningbezit en de aanpak van onveilige- en verpauperde 
woningen 

 Verruimd kamerbewoningsbeleid. De mogelijkheden tot kamergewijze 
verhuur van panden zijn verruimd. Op basis van een evaluatie van dit beleid 
wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn om dit beleid nog verder te 
verruimen.  

 Huurteam. Het succesvolle huurteam wordt gecontinueerd. 
 Leegstand. Verder wordt ingezet op de transformatie van een aantal 

leegstaande kantoren naar een woonfunctie. 
 

2.3.4 Toekomst bestaande voorraad 
Voor de sociale sector geldt dat voornamelijk het 
Rijk de vermogens van de corporaties steeds verder 
afroomt. Ook de jarenlange bevriezing van het 
huurstijgingspercentage heeft de vermogens van de 
sector aangetast. Daarbovenop moet de sector de 
komende periode ook nog de klappen opvangen van 
moeilijk verkoopbare nieuwbouw.  
 
Op het terrein van het huurrecht heeft het Rijk een 
aantal maatregelen aangekondigd, maar op dit moment is nog onduidelijk hoe het Rijk van 
plan is die voornemens uit te werken. Laat staan dat er nu al een inschatting kan worden 
gemaakt welke effecten deze maatregelen op het investeringsvermogen van de 
corporatiesector heeft. Voeg daarbij de nog altijd stagnerende woningmarkt en het is 
duidelijk dat de investeringen ook de komende jaren moeilijk van de grond zullen komen.  
Dit betekent dat creativiteit nodig is om door overtuiging en door middel van facilitering van 
processen een investeringsstrategie te vinden. Deze strategie moet ervoor zorgen dat de 
kwaliteit van de corporatievoorraad geborgd blijft en, wellicht tijdelijk in een lager tempo, de 
noodzakelijke productie-investeringen op gang houden.  
 
In de particuliere sector is de opgave wellicht nog moeilijker. Daar waar de gemeente de 
corporaties kan aanspreken op het doen van de noodzakelijke (onrendabele) investeringen, 
heeft de gemeente die mogelijkheid bij particuliere eigenaren niet. De sturing van deze 
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processen via subsidies ligt grotendeels achter ons. Met name in de kwetsbare gebieden, 
waar veelal sprake is van een combinatie van bouwtechnische en woontechnische 
achterstanden, zal de gemeente vooral particuliere investeerders moeten zien over te halen 
om in deze gebieden te investeren. Hiermee moet een vliegwieleffect gecreëerd worden.  
 
2.4 Het woningbouwprogramma  
Met het woningbouwprogramma richten we ons op de verwachte groei van het aantal 
huishoudens met midden- en hogere inkomens in Den Haag, en op het verbeteren van de 
kwaliteit van de woningen voor lage inkomens.  
Dat resulteerde in de woonvisie in een globaal en indicatief bouwprogramma van ongeveer 
2.500 woningen per jaar. Daartegenover staat de sloop en onttrekking van ca 900 woningen 
per jaar, waardoor de voorraad per saldo met gemiddeld ca 1.600 woningen per jaar zal 
groeien.  
In het programma staat kwaliteit centraal door meer onderscheidende woonmilieus te 
ontwikkelen en door de bouw voor verschillende groepen (zoals studenten/jongeren, young 
professionals, gezinnen, expats en emptynesters). 
 
Groei woningvoorraad en inwoners afgelopen twee jaar volgens verwachting 
De bouw van woningen is de afgelopen twee jaar nog goed verlopen. Er zijn ruim 5.600 
nieuwe woningen gebouwd. Vooral 2009 was een topjaar. In dat jaar zijn bijna 3.700 nieuwe 
woningen opgeleverd. Dit was mede te danken aan de inzet van de Taskforce woningbouw 
en de verstedelijkingsafspraken met het Rijk over de periode 2005-2009. 
In 2010 komt het aantal nieuwe woningen uit op bijna 1.980. Naast de nieuwbouw zijn er ook 
nog eens ruim 730 woningen aan de voorraad toegevoegd door verbouwingen. De 
verwachtingen voor komende jaren is overigens aanzienlijk lager.  
 
Met deze nieuwbouw, van de afgelopen twee jaar, zitten we ruim boven het in de woonvisie 
gestelde doel van gemiddeld 2.500 woningen per jaar. Omdat er ook ruim 1.300 woningen 
gesloopt zijn in de krachtwijken, om plaats te maken voor nieuwe woningen, is de 
woningvoorraad per saldo met ruim 4.800 woningen gegroeid.  
 

Totale nieuwbouw [woningen] 2009, 2010
Wijken

Bron: DHIC/Gemeente Den Haag, DSO/BTD
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Vooruitzichten tot 2015 minder gunstig 
Voor de periode tot 2015 zijn de vooruitzichten veel minder gunstig. Door de crisis en de 
gevolgen daarvan op de woningenmarkt, dreigt de bouw van woningen en de investeringen 
in de voorraad tot een onaanvaardbaar peil terug te zakken. Dat baart ons zorgen. Niet 
alleen het wonen wordt daardoor getroffen, maar ook de economische ontwikkeling van de 
stad heeft daarvan te lijden.  
 
Verder lijkt de tijd van grootschalige gebiedsontwikkeling voorbij. De programmering nieuwe 
stijl zal op andere leest geschoeid worden. Programmeren van onderop, flexibeler, gericht op 
kwaliteit en vanuit een globale visie op de ontwikkeling van de stad. Er zal meer ruimte zijn 
voor initiatieven vanuit de markt, ook van burgerinitiatieven. Er zal slimmer gebouwd moeten 
worden. Dit zal gerealiseerd kunnen worden via woon(milieu)concepten welke aansluiten bij 
diverse doelgroepen. Hierdoor zal er nog meer differentiatie tussen projecten worden bereikt. 
Een en ander heeft gevolgen voor het bouwprogramma in de komende jaren. 
 
Komende jaren minder nieuwbouw, uitbreiding voorraad nog redelijk op koers  
We verwachten dat de komende jaren aanzienlijk minder nieuwe woningen gebouwd 
worden, doordat de marktopname sterk is afgenomen. De afzet van woningen is verminderd 
door onzekerheid bij de woonconsument. Recent zijn bovendien de hypotheekeisen fors 
aangescherpt waardoor de leencapaciteit een stuk lager is. De verkoop van woningen ligt 
daardoor op een lager niveau dan twee jaar geleden. Maar doordat er minder gesloopt 
wordt, zal de netto uitbreiding van de voorraad naar verwachting nog redelijk op koers 
blijven. Het aantal inwoners zal daardoor nog deze collegeperiode de 500.000 inwoners 
halen.  
 
Verder werken aan het stimuleren van de bouwproductie en toevoegen van kwaliteit 
We zetten voor de komende jaren in op een productie van minimaal 1.500 nieuwe woningen 
per jaar. Hierover is de Gemeente Den Haag met marktpartijen en corporaties in gesprek. 
Met de corporaties sluiten we binnenkort productieafspraken, om de 30% sociale 
woningbouw te realiseren. Met marktpartijen samen willen we gaan sturen op de start van 
bouwprojecten om te zorgen dat er niet te veel tegelijk in eenzelfde marktsegment wordt 
aangeboden, waardoor de afzet optimaler verloopt.   

 
Verder willen we nadrukkelijk meer aanbod 
voor de (lagere) middeninkomens realiseren, 
waarbij we gebruik maken van aanjagers, in de 
vorm van incentives of faciliteiten.  
In het programma ligt het accent de komende 
twee jaar op het bouwen voor 
middeninkomens. Vooral het lage en het 
lagere middensegment is 
ondervertegenwoordigd op de Haagse 
woningmarkt. Het gaat dan om koopwoningen 
tussen ca 152.000 en 185.000 euro, en 
huurwoningen tussen ca 650 euro en 800 euro 
huur per maand. Dit segment is een zeer 

belangrijke schakel in de doorstroming en daarmee van belang voor o.a. het terugdringen 
van de scheefheid.  
 
Daarnaast heeft Den Haag nog een forse herstructureringsopgave in de krachtwijken, 
Zuidwest, Transvaal, Stationsbuurt en Schilderswijk. Meer verschillende typen huizen van 
andere kwaliteit/prijscategorie, leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van het 
leefklimaat van deze wijken en binden huishoudens met midden inkomens aan de wijk. 
Tevens heeft het ombouwen van leegstaande kantoren tot woningen prioriteit. 
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Gebiedsgerichte prioritering gewijzigd 
De prioritering naar gebieden is als gevolg van de huidige situatie op de woningmarkt 
gewijzigd ten opzichte van het programma in de woonvisie. In het IPSO 2011 zijn deze 
keuzes voorgelegd aan de Raad. In een aantal gebieden neemt de gemeente zelf geen 
initiatieven meer, maar wordt het initiatief bij de markt gelegd. In andere gebieden neemt de 
gemeente wel het voortouw.  
 
Gebieden waar de gemeente de al in gang gezette ontwikkelingen voortzet zijn het Centrum 
(Den Haag nieuw-centraal, Wijnhavenkwartier), de herstructurering in ZuidWest, Laakhavens 
West en Vroondaal-Madestein. Gebieden waar nieuwe woningbouwprojecten worden 
voorbereid en tot uitvoering gebracht zijn het Centrum (omgeving station HS, Binnenstad) de 
Internationale Zone, Regentesse Zuid en Scheveningen Haven.  
Tot slot de gebieden waar de gemeente het initiatief aan de markt laat en alleen faciliteert: 
Binckhorst, Erasmusveld Leywegzone, Kijkduin, Scheveningen Bad/Kuststrook en 
Transvaal/lijn 11. 
  
In de gebieden waar de markt het initiatief heeft wordt naar financieringsbronnen gezocht. 
Het (collectief) particulier opdrachtgeverschap, biedt in bepaalde gebieden uitstekende 
mogelijkheden. Voor Vroondaal, Laakhavens West, Erasmusveld, Uithofslaan en de 
Binckhorst lopen initiatieven om projecten in (collectief) particulier opdrachtgeverschap te 
realiseren. 
 
Toevoegen van kwaliteit en bouwen voor de wensen topprioriteit 
Met de woonvisie hebben we de koers gekozen om ons te richten op het stimuleren van de 
markt om kwalitatief goede, en op de stedelijke doelgroepen gerichte, projecten in door de 
consument gewenste woonmilieus te ontwikkelen.  
 
Voorbeelden van kwalitatieve vernieuwing van 
woonmilieus:  

 In Den Haag Zuidwest wordt een modern 
groenstedelijk woonmilieu ontwikkeld. Daar wordt 
meer ruimte gecreëerd voor gezinnen, door de 
bouw van koop eengezinswoningen. Onlangs is 
bijvoorbeeld de eerste paal geslagen voor fase 2 
van het project La Ligne. 

 Voor senioren worden in Zuidwest nieuwe 
eigentijdse huur- en koopappartementen 
gebouwd.  

 Voor lagere inkomens worden bereikbare 
koopwoningen gerealiseerd, door vernieuwbouw. 
Het project de Vosch is hier een voorbeeld van. 
Een bestaand complex woningen is fors gerenoveerd, en vervolgens voor een door de 
doelgroep lage inkomens bereikbare prijs verkocht. Jongeren en starters krijgen daardoor 
de kans een vernieuwde en betaalbare woning te kopen in Den Haag Zuidwest.  

 In Transvaal is een mooi voorbeeld van 
vernieuwbouw te vinden, passend bij het stedelijke 
woonmilieu. Het complex de nieuwe Hertzog in de 
Hertzogstraat in Transvaal-kwartier midden is een 
bestaand complex, dat volledig is vernieuwd met 
behoud van de oorspronkelijke gevel. Er is een 
gevarieerd woningaanbod van eengezinswoningen, 
appartementen en maisonnettes. De woningen 
worden verhuurd in het middeldure segment en 
dragen daarmee bij aan het doel om midden en 
hogere inkomens aan de wijk te binden. Bovendien is 
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het aantrekkelijk voor gezinnen, die graag meer stedelijk willen wonen. 
 In Stationsbuurt en Rivierenbuurt zijn eveneens vernieuwende projecten gerealiseerd, of 

in aanbouw, met name gericht op middeninkomens, maar ook woningen voor lagere 
inkomens krijgen daar een plek. Een voorbeeld is het project Eden in de Scheldestraat. 
Eden heeft een gemengd programma van 17 koop (vnl stadswoningen voor stedelijke 
gezinnen) en 49 sociale huurappartementen. Bovendien zijn er ook kinderopvang en zorg 
in het project aanwezig waardoor het bijdraagt aan de voorzieningen in de wijk.  

 Ook in het centrumstedelijk milieu worden meer woningen gebouwd om het wonen in de 
binnenstad te stimuleren, noodzakelijk voor de leefbaarheid. Een mooi voorbeeld is 
Nieuw Babylon, een complex gericht op het hogere segment. Doelgroepen zijn onder 
andere young professionals.  

 In het suburbane woonmilieu 
Leidschenveen, Ypenburg 
en Wateringseveld zijn nog 
forse aantallen woningen 
opgeleverd, en in aanbouw 
waardoor het suburbane 
vinexmilieu zijn afronding 
nadert.  

 Een voorbeeld van een gevarieerd project is Wateringse binnentuinen, Het is een project 
met veel differentiatie in typen waardoor het een speels karakter krijgt, in een mix van 
koop en huurwoningen. Her project sluit goed aan bij de consumentenwensen, waardoor 
de afzet naar omstandigheden behoorlijk.  

 
Verder werken aan kwaliteit  
Wonen in de stad voor stedelijke groepen vraagt 
om bepaalde kwaliteiten. Om de onderlinge 
kennisoverdracht en samenwerking met 
marktpartijen op kwaliteitsgebied te stimuleren 
hebben we een handreiking woonkwaliteit 
opgesteld. Daarin is te vinden hoe kwaliteit voor 
stedelijke groepen er uit ziet, vanuit het perspectief 
van woontrends en woonwensen.  
De stedelijke groepen uit de woonvisie, studenten, 
ouderen/empty-nesters, expats en gezinnen, staan 
daarin centraal. Als onderdeel hiervan hebben we 
een methode verkend om vanuit de identiteit van 
een woonmilieu aan te sluiten bij de woonbeleving van consumenten. De resultaten, van 
deze op kwaliteit gerichte handreiking en verkenning, zijn aangeboden aan de commissie. 

 
Woonpromotie 
Het aantrekken en vasthouden van inwoners met 
midden- en hogere inkomens is een van de peilers van 
het woonbeleid.  
In 2009 is de Stichting woonpromotie Den Haag 
opgericht, waarin 21 marktpartijen zijn verenigd. Het 
doel van de stichting woonpromotie is om de 
nieuwbouw in Den Haag prominent onder de aandacht 
te brengen. Eén van de activiteiten van de stichting is 
het ontwikkelen en beheren van een gezamenlijke 
website www.wonenindenhaag.nl. Op deze website is 
het Haagse nieuwbouwaanbod overzichtelijk 
gepresenteerd, en is bovendien meer informatie over 

Den Haag te vinden. In oktober 2010 is de vernieuwde website gelanceerd. 
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De stichting organiseert eveneens de jaarlijkse nieuwbouwbeurs in Den Haag, die elk jaar 
vele duizenden bezoekers trekt. Deze beurs is dit jaar op 5 maart in het Atrium van het 
stadhuis gehouden. Op de beurs was de gemeente Den Haag aanwezig met informatie over 
de plannen voor de komende jaren, maar ook met informatie over praktische zaken zoals 
VVE`s   
 
In 2011 is de promotiecampagne XX070, om Den Haag als woonstad nog beter onder de 
aandacht te brengen, gestart. Speciale aandacht in de campagne gaat uit naar de young 
professionals en de empty-nesters.  
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3. Conclusie 
 
Wanneer de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar worden bekeken, kunnen we 
constateren dat we goed op weg zijn onze ambities te verwezenlijken. Op het gebied van de 
duurzaamheid gaan de ontwikkelingen goed, daarnaast worden de verschillende 
(doel)groepen nauwlettend in de gaten gehouden, zodat er voldoende voor gebouwd wordt. 
Dit is onder andere het geval bij studentenhuisvesting. Ondanks de crisis worden hier naar 
verwachting deze collegeperiode ruim 1.500 woningen voor gerealiseerd. Toch zijn er ook 
zaken welke de afgelopen twee jaar, veelal onder invloed van de crisis, meer in de 
belangstelling zijn komen te staan.  
 
Extra aandacht gaat momenteel uit naar de huishoudens met lage- en lage 
middeninkomens. Dankzij de nieuwe Europese wetgeving hebben huishoudens met een laag 
middeninkomen (> €33.614 - €43.000) het lastiger op de woningmarkt. Zij hebben namelijk in 
de particuliere koop- en huursector weinig mogelijkheden, en hebben minder recht op een 
woning uit de sociale voorraad. Om deze reden zal er ook in de komende periode voor deze 
groep moeten worden gebouwd. Daarnaast inventariseert de gemeente nu de mogelijkheden 
om scheefwonen, samen met de corporaties, tegen te gaan. Op deze manier kunnen de 
sociale huurwoningen zoveel mogelijk worden ingezet voor huishoudens die hier 
daadwerkelijk behoefte aan hebben. 
 
Een ander belangrijk aandachtspunt is om nog meer markgericht te gaan bouwen. De 
gemeente heeft daarbij een faciliterende en stimulerende rol. Doordat een groot aantal 
bouwprojecten uit het IpSO bevroren is, zoekt de gemeente naar andere mogelijkheden om 
gebiedsontwikkelingen op gang te houden. Zo worden momenteel in hoog tempo 
mogelijkheden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap verkend.  
 
Kijkend naar de bestaande voorraad liggen er ook hier tal van nieuwe uitdagingen. Zo wordt 
er hard gewerkt aan het herbestemmen en transformeren van leegstaande 
kantoorgebouwen in woonfuncties. Daarnaast verdient ook het onderhoud van zowel de 
sociale- als particuliere voorraad blijvende aandacht. Het blijkt dat herstructurering van 
corporatiecomplexen niet altijd meer mogelijk is, waardoor gekeken wordt of ingrijpende 
woningverbeteringen of extra onderhoud de levensduur van een complex kan verlengen. 
Doordat in sommige wijken het aandeel sociale woningen hoog is, ligt concentratie van 
armoede op de loer. Hier zal de komende periode wederom aandacht voor zijn. Wat de 
particuliere voorraad betreft is ook het onderhoud hiervan de komende periode van belang. 
Vanwege de moeizamere vastgoedmarkt is te zien dat mensen minder geneigd zijn te 
investeren in het onderhoud van hun woning. De gemeente zal huiseigenaren middels o.a. 
VVE-balies en (duurzaamheids)subsidies overtuigen toch noodzakelijk onderhoud aan hun 
woning te plegen.  
 
Tot slot blijft er, juist in deze tijd, zorg uitgaan naar de groep sociaal kwetsbaren. Hierbij 
betreft het (hulpbehoevende) senioren, gehandicapten, mensen die overlast veroorzaken, 
Begeleid Wonen patiënten en tot slot het toenemende aandeel MOE-landers in Den Haag. 
Om deze reden zal Begeleid Wonen ook de komende periode veel aandacht krijgen, wordt 
er o.a. gewerkt aan betere huisvesting van MOE-landers en wordt er gekeken of er voor 
ernstige overlastveroorzakers ‘Skaeve Huse’ woningen gerealiseerd kunnen worden.  
 
Door onze ingezette koers te blijven volgen en bovenstaande aandachtspunten mee te 
nemen, weten we dat we op de juiste weg zijn onze kerndoelstelling te realiseren: Den Haag, 
een stad met een grote verscheidenheid, vitaliteit en duurzaamheid in de woningvoorraad. In 
deze gevarieerde stad zal voor alle inkomensgroepen voldoende plek zijn en mogen geen 
concentraties van armoede voorkomen of ontstaan.  




