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1. INLEIDING 

Een nieuwe visie in economisch andere omstandigheden 

 

De huidige woonvisie van de provincie Zuid-Holland is vastgesteld in januari 2005. In deze woonvisie zijn 

ambities en doelstellingen voor wonen in Zuid-Holland tot 2015 vastgelegd. Het uitgangspunt was dat alle 

bevolkingsgroepen kunnen beschikken over een passende woning. De invulling daarvan was zowel kwantitatief, 

in de vorm van een woningbouwprogramma, als kwalitatief, met onder andere aandacht voor doelgroepen.  

 

Sinds 2008 is het beleidsveld wonen sterk in beweging. De woningmarkt is nagenoeg tot stilstand gekomen en 

daarmee ook de noodzakelijke doorstroming op die woningmarkt. De financiële crisis met de daarop volgende 

economische recessie hebben een grote impact op het functioneren van de woningmarkt. Woningen staan 

langer te koop en de prijzen dalen. Ondanks de crisis is er tot 2010 nog doorgebouwd, doordat projecten nog in 

ontwikkeling waren. Alles wijst erop dat vanaf 2010 de nieuwbouw stagneert. 

 

Structurele verandering vraagt om ander beleid 

Het is eenvoudig de crisis op de woningmarkt in zijn geheel te wijten aan de economische recessie. Onderzoek 

toont echter aan dat er meer aan de hand is op de woningmarkt dan alleen een tijdelijk gebrek aan financiële 

middelen bij alle betrokkenen. De woningmarkt is structureel veranderd. Aan de vraagkant is de 

kwaliteitscomponent van groter belang geworden. Aan de productiekant ontstaan momenteel nieuwe coalities 

onder marktpartijen, soms ook in samenwerking met overheden. Deze coalities zijn er enerzijds op gericht om 

de woningmarkt weer op gang te krijgen, anderzijds om kwaliteit te verbeteren en kosten te verlagen. 

 

De veranderde context en de conclusie dat sommige veranderingen structureel zijn, zijn voor de provincie 

aanleiding om de Woonvisie 2005-2014 te vernieuwen. In de monitor Wonen 2010 zijn de beleidsthema’s uit 

de Woonvisie 2005-2014 en de provinciale structuurvisie 2010-2020 gemonitord. De vooruitblik uit de monitor 

staat mede aan de basis van deze visie. De visie wordt opgesteld voor de periode tot 2020, maar biedt ook 

doorzicht op de lange termijn (2030). Fundamentele keuzes voor de periode 2011-2020 zijn daarom essentieel. 

 

Een schets van de rol van de provincie en haar voornaamste gesprekspartners (hoofdstuk 2) geeft inzicht in het 

krachtenveld van de Zuid-Hollandse woningmarkt. Uit de analyse (hoofdstuk 3) blijkt dat meer 

nieuwbouwwoningen gepland zijn dan nodig, dat de kwaliteit van de huidige voorraad kan worden verbeterd 

en dat voor een deel van de woningmarkt er een disbalans tussen vraag en aanbod is. De analyse is basis voor 

een bijstelling van de ambities (hoofdstuk 4) van de provincie op het gebied van wonen: iedereen in Zuid-

Holland moet kunnen beschikken over een woning passend bij zijn of haar sociaal-economische situatie in een 

daarbij passend woonmilieu. Dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Daarvoor is balans 

tussen de huidige en de gewenste voorraad nodig en moet de (energetische) kwaliteit van de bestaande 

voorraad verbeteren. Herijking van het nieuwbouw- en herstructureringsprogramma is nodig om de gewenste 

voorraad in 2020 te bereiken. In de sturingsfilosofie van de provincie (hoofdstuk 5) wordt het belang van 

regionale woonvisies onderstreept en de sturing op kwaliteit uitgewerkt. De concrete acties (hoofdstuk 6) die 

hieruit volgen, worden na vaststelling van deze Woonvisie uitgewerkt in een uitvoeringsagenda Wonen. 

Bij de totstandkoming van deze visie zijn verschillende partners uit het interne en externe speelveld betrokken, 

zoals markt, bestuurskundigen, regio's, gemeenten en corporaties. Hun inhoudelijke input is vooral in de 

analyse meegenomen.  
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Tabel 1. Bevolking, huishoudens en woningvoorraad in Zuid-Holland in 2000 en 2010 (CBS) en 2020 

 

 

De huidige situatie in Zuid-Holland: cijfers en feiten 
Op 1 januari 2010 telde Zuid-Holland 3,5 miljoen inwoners en 1,6 miljoen woningen. Daarmee heeft 
Zuid-Holland verreweg de meeste inwoners en woningen van alle provincies: 21 procent van de 
nationale bevolking en 22 procent van de woningvoorraad. Het aantal huishoudens komt globaal 
overeen met het aantal woningen. Een deel van de huishoudens woont in een niet-woning, zoals een 
studentenflat, verzorgingshuis of woonwagen.  
 

 Cbs Cbs Socrates Groei Groei 
Onderwerp: 2000 2010 2020 2000-10 2010-20 
      
Bevolking      
0-19 jaar 828.652 830.709 805.560 2.057 -25.149 
20-39 jaar 1.030.624 934.998 944.218 -95.626 9.220 
40-59 jaar 904.956 1.001.366 973.349 96.410 -28.017 
60-79 jaar 495.646 597.678 729.852 102.032 132.174 
80 jaar en ouder 118.636 140.860 165.949 22.224 25.089 
      
Totaal 3.378.514 3.505.611 3.618.928 127.097 113.317 
      
Grootte huishoudens      
1 (zonder kinderen) 546.624 611.924 668.998 65.300 57.074 
1 (met kinderen) 96.437 121.404 138.377 24.967 16.973 
2 (zonder kinderen) 416.744 428.245 460.765 11.501 32.520 
2 (met kinderen) 423.483 418.671 420.944 -4.812 2.273 
Overig 10.990 14.552 13.508 3.562 -1.044 
      
Totaal 1.494.278 1.594.796 1.702.592 100.518 107.796 
      
Woningvoorraad 
(meergezinswoning = appartement)      
Huur eengezinswoning 262.000 260.000 263.000 -2.000 3.000 
Huur meergezinswoning 553.000 503.000 492.000 -50.000 -11.000 
Koop eengezinswoning 494.000 584.000 679.000 90.000 95.000 
Koop meergezinswoning 145.000 221.000 256.000 76.000 35.000 
      
Totaal 1.453.735 1.568.159 1.689.419 114.424 121.260 

  
Tussen 2000 en 2010 groeide het aantal inwoners van Zuid-Holland met 127.000. Er kwamen vooral 40-
plussers bij. Voor de komende tien jaar is een bevolkingsgroei van 113.000 personen berekend, vrijwel 
uitsluitend 60-plussers (Socratesprognose). De groei van het aantal huishoudens in het afgelopen 
decennium betrof voor 90 procent alleenstaanden en éénouderhuishoudens. Tot 2020 neemt ook het 
aantal (oudere) paren zonder kinderen toe. De gemiddelde huishoudengrootte daalt steeds verder, van 
2,26 in 2000, via 2,20 in 2010 tot 2,13 in 2020. 
 
De woningvoorraad volgt de huishoudengroei in grote trekken, maar is iets ruimer vanwege 
frictieleegstand (2%) en inloop van het woningtekort. Het aantal huurwoningen neemt gestaag af, door 
sloop of verkoop. Het aantal koopwoningen is sinds 2000 al fors toegenomen en zou, conform de Zuid-
Hollandse woonwensen, verder moeten toenemen tot 2020 (Socrates woningmarktprognose, 2010). 

 

Bron: Socratesprognose september 2010
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2. KRACHTENVELD  

Rollen en verantwoordelijkheden provincie en partners op het gebied van wonen 

 

Doel van de provincie is dat de woningvoorraad in Zuid-Holland duurzaam en passend is voor alle doelgroepen, 

nu en in de toekomst (zie verder ambities in hoofdstuk 4). De provincie richt zich op (boven)regionale 

afstemming door middel van verstedelijkingsafspraken en programmering. Zij heeft op dit terrein formele 

taken en taken waarover afspraken zijn gemaakt met partners.  

De wettelijk vastgelegde taak van de provincie staat in de Huisvestingswet: toezien dat lokale en regionale 

huisvestingsregelgeving aansluit op de provinciale structuurvisie. Provinciale woondoelstellingen (waar wordt 

gebouwd en in welk woonmilieu) worden gerealiseerd via de Wet ruimtelijke ordening. Daarnaast richt de 

provincie zich op kwaliteitsverbetering van bestaande voorraad en omgeving, lange termijn behoefteramingen 

en contact met andere partners in de woningmarkt. Dit contact is bijvoorbeeld bedoeld om de mogelijke rol 

van de provincie bij oplossen van de stagnerende bouwproductie, innovatie en grondbeleid te bespreken. 

 

Verhouding Rijk – provincie – regio  

Het kabinet heeft in haar regeerakkoord aangegeven de rol van het Rijk, het toezicht en de regie op de 

woningmarkt te decentraliseren naar de provincies. Momenteel wordt gewerkt aan een bestuursakkoord 

tussen Rijk en IPO waarin afspraken worden vastgelegd over taken en verantwoordelijkheden. Wij verwachten 

dat de rol van het Rijk in de planning en programmering van woningbouw geminimaliseerd wordt. In de 

definitieve versie van deze visie zullen eventuele consequenties van het bestuursakkoord worden verwerkt. 

 

Relatie en rol provincie tot partners in de Zuid-Hollandse woningmarkt 

Uitvoeringsagenda provinciale structuurvisie  

 Trekker van de uitvoeringsafspraken, regio’s participeren in de totstandkoming; 

 Afspraken maken over uitvoering/acties (provincie staat voor integrale tweejaarlijkse monitoring aan de 

lat);  

 Inbreng in ruimtelijke ordeningsagenda’s en gebiedsagenda’s van het Rijk. 

 

Partner van het Rijk in bestuurlijk overleg meerjarenprogramma infra, ruimte, transport (BO MIRT)  

 Invullen van de ruimtecomponent (R) in MIRT: afwegingen over aan wonen gerelateerde projecten voor 

infrastructuur, groen en werken breder laten plaatsvinden. 

 

Partner van de regio’s in het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) en de samenwerkingsagenda Zuidvleugel/ 

gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland) 

 Zorgen voor provinciale inbreng ruimtelijke ordening en wonen in het hele traject en mede opstellen van 

de gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland; 

 Als deelnemer in het BPZ de provinciale inzet en input duiden en borgen door met regio's af te stemmen.  

 

Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel, Groene Hart en Delta 

Relatie en rol van de provincie als 1 van de partners in het verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel is 

meervoudig, namelijk: 

 Een coördinerende taak, zoals afstemming op gebiedsagenda en regionale uitvoeringsagenda's; 

 Monitoring van de voortgang van afspraken; 

 Monitoring van de voortgang van de woningbouw; 

 Initiatief in aanvullen of bijstellen van afspraken naar aanleiding van nieuwe inzichten of ontwikkelingen. 

 

Na vaststelling (door BO MIRT in 2011) van de strategie wonen voor Groene Hart en Delta is de relatie en rol 

van de provincie als een van de partners vergelijkbaar met de relatie en rol in het verstedelijkingsprogramma 

Zuidvleugel.
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3. WAT IS ER AAN DE HAND? 

 Analyse 

 

3.1 Er is geen goede balans op de woningmarkt 

De woningmarkt in Zuid-Holland voorziet nog niet voor alle doelgroepen in de vraag. De provincie onderscheidt 

vier segmenten:  

 Sociale woningbouw (huishoudens met een jaarinkomen onder modaal (€33.000 in 2010, bron: CBS); 

 Lage middeninkomens (huishoudens met een jaarinkomen tussen €33.000 en €43.000);  

 Middeninkomens en hoger (huishoudens met een jaarinkomen hoger dan €43.000); 

 Topsegment (woningen boven 1 miljoen euro).  

 

Zuid-Holland heeft een onevenredige spreiding van sociale woningbouw over de regio’s
1
  

 

Tabel 2. Verdeling van huishoudens naar inkomen over de (scoaile) woningvoorraad in Zuid-Holland in 2009 
Regio Totale 

voorraad 
Sociale 
voorraad 

Doelgroep % sociaal/ 
voorraad 

% doelgroep 
in sociale 
voorraad 

Drechtsteden 114.209 70.697 44.436 62% 80% 

Holland-Rijnland 221.783 97.031 89.197 44% 65% 

Stadsregio R'dam 525.435 364.238 253.094 69% 81% 

Midden-Holland 96.733 50.199 36.009 52% 78% 

Stadsgewest Haaglanden 456.839 278.996 214.487 61% 77% 

Goeree Overflakkee 18.843 10.417 7.459 55% 81% 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 51.020 26.835 20.757 53% 76% 

Hoeksche Waard 35.302 18.265 9.686 52% 82% 

Zuid-Holland 1.520.164 916.678 675.125 60% 77% 

Bron: WoON2009, bewerkt door Explica 

 

Door 'scheefwonen' is de sociale voorraad onvoldoende beschikbaar voor de doelgroep 

Een deel van de sociale woningvoorraad wordt bewoond door huishoudens voor wie de woningen niet 

bestemd zijn; vaak omdat er geen andere woning beschikbaar is die past bij de sociaal-economische situatie 

van de bewoner(s). Recent heeft de EC vastgesteld dat sociale woningen bestemd zijn voor huishoudens met 

een jaarinkomen tot modaal. Provincie Zuid-Holland definieert daarom scheefwonen als ‘een sociale woning 

bewonen en bovenmodaal verdienen.’ Een gevolg van scheefwonen is dat er te weinig sociale woningen 

beschikbaar zijn voor de sociale doelgroep, terwijl de voorraad sociale woningen groter is dan de doelgroep (zie 

tabel).  

  

Om  voor meer huishoudens die conform de EC-regels recht hebben op een sociale huurwoningen ook 

daadwerkelijk een sociale woning beschikbaar te krijgen, zijn er twee mogelijkheden:  

         De doorstroming van de groep die scheefwoont bevorderen;   

         De hoeveelheid sociale woningen vergroten.  

                                                        
1
 Tot sociale woningvoorraad behoren in deze tabel de goedkope koopwoningen (< €215.000) en de goedkope en middeldure 

huurwoningen (huur< €348 en tot liberaliseringsgrens [€ 648 per maand]). De afbakening van de doelgroep is overeenkomstig 
de nieuwe EC-norm -  jaarinkomen < €33.000,-. De EC-norm inzake de benutting van de sociale voorraad wordt per 1 januari 
2011 van kracht. 
 
De verhouding tussen de voorraad en de doelgroep was tot voor kort twee op één. De verhouding in deze tabel is gebaseerd op 
de nieuwe EC-norm voor de doelgroep en nieuwe normen over welke woningen tot de sociale voorraad behoren (bron: 
WoON2009). Zowel de sociale voorraad als de doelgroep veranderen daardoor van absolute omvang en de verhouding in heel 
Zuid-Holland wordt anderhalf op één. Het percentage sociale woningen dat bewoond wordt door de doelgroep geeft de mate 
van druk op de voorraad aan en de mate van scheefwonen.  



Ontwerp-Woonvisie 2011-2020 - 7 - 

Op dit moment blijft de doorstroming echter beperkt, doordat er op de woningmarkt zeer beperkt woningen 

beschikbaar zijn voor huishoudens met een inkomen net boven modaal (lage middeninkomens). Voor 

marktpartijen is dit segment weinig renderend en daarom minder interessant. Ook de corporaties worden 

momenteel beperkt in het bouwen van woningen die betere doorstroming tot stand brengen, doordat 

de nieuwe EC-regelgeving stelt dat corporaties maximaal 10% mogen bouwen/toewijzen aan een doelgroep 

anders dan sociaal. 

  

Scheefwonen kent overigens niet uitsluitend nadelen. Een voordeel is dat huishoudens met een inkomen hoger 

dan modaal kunnen bijdragen aan een betere huishoudenmix en de leefbaarheid van de wijk en/of buurt. 

 

De doorstroming is beperkt door onvoldoende woningen voor huishoudens met een jaarinkomen tussen 

€33.000 en €43.000 

Deze inkomensgroep, de lage middeninkomens, heeft een beperkt aanbod in de woningmarkt. De groep mag 

niet langer een corporatiewoning toegewezen krijgen en is over het algemeen niet in staat een eigen woning te 

kopen omdat de maandlasten van een sociale woning en een koopwoning nog te veel verschillen. Te weinig 

woningen voldoen aan de eisen voor deze doelgroep "net boven modaal". Marktpartijen en corporaties geven 

aan dat bouwen voor dit segment niet eenvoudig is omdat de bouwkosten hoger zijn dan de marktwaarde. In 

de nationale woonvisie
3
 van het kabinet wordt naar verwachting gekeken naar de huurmarkt en naar 

verbetering van de doorstroming. 

 

Regelgeving van de Europese Commissie leidt mogelijk op termijn tot leegstand in de sociale voorraad 

De Europese Commissie stelt dat corporaties minimaal 90 procent van hun bezit moeten toewijzen aan 

huishoudens met een jaarinkomen tot modaal (€33.000 in 2010, bron: CBS). Bij mutatie betekent dit dat 

mensen die nu scheefwonen niet meer voor een corporatie (sociale) huurwoning in aanmerking komen. 

Aangezien op dit moment het aantal sociale woningen groter is dan het aantal huishoudens dat een 

jaarinkomen van modaal of minder heeft, zal de bezetting door scheefwonen op termijn langzaamaan 

afnemen. Voorlopig zijn er nog lange wachtlijsten met woningzoekenden met een inkomen tot modaal.  

Andere mogelijke effecten van de Europese regelgeving zijn: 

 Indien corporaties woningen buiten het sociale segment willen bouwen (< €215.000), komen zij niet meer in 

aanmerking voor borging van de financiering door Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en moeten 

zij lenen tegen een gelijke rentevoet als commerciele ontwikkelaars;  

 Inkomenssegregatie wordt versterkt in wijken met sociale woningbouw;  

 Hoewel de nieuwe regelgeving bedoeld is om de doelgroep doelmatiger te huisvesten in een passende 

woning, bestaat het gevaar dat het sociale deel van de woningmarkt helemaal vastloopt, omdat mensen 

die scheefwonen en geen (financieel of anderszins) passende woning kunnen vinden buiten het sociale 

segment, vasthouden aan hun woning. 

 

De particuliere huursector is te klein of ontbreekt 

Onder de huidige marktcondities loont het niet om een woning te kopen als de verwachting is dat er ongeveer 

vijf jaar in gewoond wordt, aangezien de kosten er door de beperkte waardestijging niet uitgehaald worden. In 

dat geval zou huren interessanter zijn. Echter het aanbod van middeldure tot dure huur is beperkt. 

 

Afspraken over woningen voor het topsegment komen niet van de grond 

Er zijn te weinig concrete afspraken die bijdragen aan de totstandkoming van een topsegment (woningen van 

één miljoen euro of hoger) in Zuid-Holland. Dit topsegment moet de aantrekkelijkheid voor de vestiging van 

(internationale) bedrijven vergroten. 

                                                        
3
 De Eerste Kamer heeft het nieuwe kabinet gevraagd voor eind 2011 te komen met een 'integrale herziene visie op de 

woningmarkt' van zowel koop- als huurwoningen, inclusief de daarbij behorende financiële aspecten. 
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3.2 Er zijn meer nieuwbouwwoningen gepland dan nodig 
 
Er worden minder woningen gesloopt dan gepland 

De huidige woningmarktverkenning Zuid-Holland (september 2010) veronderstelt sloop van 56.000 woningen 

tot 2020. Hiervoor komt in de planning in veel gevallen nieuwbouw terug. Deze voorgenomen sloop zou vooral 

plaatsvinden in de sociale woningbouw, over het algemeen corporatiebezit. De realiteit is echter dat 

corporaties momenteel weinig woningen verkopen, waardoor hun investeringscapaciteit structureel kleiner 

wordt. Met het oog op waardebehoud van de bestaande voorraad zetten de corporaties hun beperkte 

middelen in op kwaliteitsbehoud (renovatie) in plaats van te investeren in (sloop en) nieuwbouw. Een halvering 

van de hoeveelheid te slopen woningen is dan ook niet uitgesloten. Dit is niet in de verstedelijkingsopgave (mei 

2010) opgenomen. Gevolg is dat er minder kwalitatief slechte sociale woningen verdwijnen dan verondersteld 

en dat er daarom in het stedelijke gebied minder nieuwe, kwalitatief betere, woningen ter vervanging voor dat 

deel gerealiseerd worden. Dat is van invloed op de afgesproken verhouding  over het percentage van de 

woningproductie die volgens afspraak binnenstedelijk gebouwd wordt, als ook van invloed op de gewenste 

kwaliteitssprong van de bestaande voorraad.  

 

Samenhang woningbehoefte, woningbouwprogramma's en realisatie: 

 
 

Op termijn krimp 

Nationaal en internationaal is de trend van afnemende bevolkingsgroei zichtbaar. Op Europese schaal is al de 

omslag gemaakt van afname van de groei naar afname van de bevolking. Ook in Nederland is afname van groei 

aan de orde. De nationale bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2008) geeft aan 

dat  ’na een te verwachten top van 17,5 miljoen inwoners in 2038, de nationale bevolkingsgroei zal omslaan in 

1. Uitgangspunt voor woningbouwprogramma's is de provinciale woningbehoefteraming, zoals de 

WBR2010: 130.000 extra woningen nodig tussen 2010 en 2020. Deze raming gaat uit van een 

binnenlands migratiesaldo nul per gemeente. 

2. Op basis van WBR2004 zijn programma's ontwikkeld, zoals voor de Zuidvleugel (115.000 uitbreiding, 

naast 60.000 sloop en vervanging en eventueel 5.000 extra voor opvang Haarlemmermeer). WBR2010 

berekent voor de Zuidvleugel een identieke behoeftegroei: 115.000 woningen. Voor Groene Hart en 

Delta ligt dat iets ingewikkelder: daar zijn programma's afgesproken voor 2004-2019. De productie in 

die regio's is achtergebleven bij het toegestane programma. WBR2010 berekent een behoeftegroei 

van 15.000 woningen. De PSV biedt ruimte aan 23.250 woningen op basis van WBR2004 en uitgaande 

van migratiesaldo 0.   

3. De landelijke regio’s bouwen structureel minder dan het maximum (migratiesaldo nul) en de 

verwachting is dat dat zo blijft (Onderzoek: "Krimp in het Groene Hart"). Dus zelfs de WBR2010-cijfers 

kunnen hoger zijn dan de te verwachten woningproductie. 

4. Op provinciaal niveau is er in 2009 en 2010 een positief binnenlands migratiesaldo. Echter: die winst 

wordt door de crisis veroorzaakt. De vestiging van studenten en arbeidsmigranten in de Zuidvleugel 

ondervindt weinig hinder van de crisis (kamerhuur of huurwoningen), terwijl het vertrek uit Zuid-

Holland van gezinnen met kinderen stagneert door problemen met de verkoop van de bestaande 

woning. Verwacht wordt dat binnen enkele jaren het vroegere migratiepatroon terugkeert, waarbij 

structureel verlies wordt geleden in de gezinsmigratie. 

5. De relatie tussen migratiesaldo nul en de bouwproductie is complex. Behoefteberekeningen en 

daarop gebaseerde woningbouwprogramma's worden meestal niet gehaald. Vooral buiten de 

Zuidvleugel lijkt dat structureel geworden. Voor de komende jaren dreigt structureel een sterk  

achterblijvende nieuwbouwproductie. 



Ontwerp-Woonvisie 2011-2020 - 9 - 

krimp’. Oorzaken voor bevolkingsdaling op gemeentelijke en regionale schaal zijn minder natuurlijke aanwas 

(geboortetekort of sterfteoverschot), negatief migratiesaldo buitenland en negatief migratiesaldo binnenland. 

 

Regionaal bestaan echter grote verschillen. De groei zal zich voornamelijk concentreren in en rondom de 

Randstad, met een paar groeicentra daarbuiten. De bevolking van de Randstad neemt naar verwachting nog 

met circa 1,25 miljoen inwoners toe, de rest van Nederland levert 250.000 inwoners in. Bij landelijke gebieden 

zet de krimp eerder in dan in de steden. Steden met universiteiten blijven groeien. 

 

Krimp in Zuid-Holland zal bescheiden van omvang zijn. Waar bevolkingsdaling optreedt, is die volgens de 

prognoses lokaal maximaal vijf procent en regionaal maximaal een procent over een periode van 20 jaar. 

Bevolkingsdaling is vooral voorzien in het Groene Hart, Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-

Overflakkee. In de laatste drie gebieden daalt vanaf 2030 de eigen woningbehoefte 

 

3.3 De kwaliteit van de bestaande voorraad is niet altijd voldoende 

Om te duiden of de kwaliteit van een woning ‘goed’ of ‘slecht’ is, moet worden gekeken naar verschillende 

aspecten. Op hoofdlijnen is er onderscheid in ‘harde’ en ‘zachte’ kwaliteit. ’Hard’ gaat over de technische 

kwaliteit, ‘zacht’ betreft de waardering door bewoners (in hoeverre sluit de woning aan op de woonwens). 

 

Technische kwaliteit 

Tot 2000 is de bouwtechnische kwaliteit van woningen gemonitord via de Kwalitatieve WoningRegistratie
2
 

(KWR). In dat jaar is door de rijksoverheid geconstateerd dat er geen bouwtechnische problemen met de 

oudere woningvoorraad waren, die rijksbeleid nodig maakten. De registratie is daarna gestaakt. 

 

De belangrijkste hedendaagse component van de technische kwaliteit is de energetische kwaliteit, uitgedrukt 

in energielabels. De rijksoverheid zet zich in om het bewustzijn van bewoners te vergroten over de bijdrage van 

hun woning aan de energie-uitstoot (de gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 35 procent van de totale 

Nederlandse uitstoot; 47 procent utiliteitsbouw, 53 procent woningen. Bron: Ecofys 2005.)  

Ongeveer 20 procent van het energiegebruik in Nederland gaat op aan ruimteverwarming en verbruik van 

warm tapwater in woningen. Voor het overgrote deel gebeurt dit met gas, een laagwaardige benutting van 

aardgas met een aanzienlijke CO2 emissie. Het gasverbruik in de huidige nieuwbouwwoningen is de afgelopen 

decennia wel sterk afgenomen door bouwkundige maatregelen zoals betere isolatie. De energieprestatie-eis 

(EPC) voor nieuwe woningen wordt aangescherpt van 0,8 naar 0,6 (kabinetsbesluit juli 2010). Voornemen is 

om, na het bereiken van overeenstemming tussen corporaties en het Rijk, deze maatregel in de loop van 2011 

op te nemen in het nieuwe bouwbesluit. Dit betekent feitelijk dat voor nieuwbouw een uitgekiend energetisch 

ontwerp nodig zal zijn; maximale isolatie alleen is niet langer voldoende. Voor bestaande woningen gelden 

(nog) geen energieprestatie-eisen maar bij verkoop dient sinds 2008 een energieprestatiecertificaat aanwezig 

te zijn.  

 

Een tweede mogelijkheid om het gasverbruik in woningen en de CO2 emissie te beperken is gebruik van 

warmte in plaats van aardgas. Via stadsverwarming vanuit gasgestookte warmtekrachtcentrales gebeurt dit al, 

in Zuid-Holland aan enkele honderdduizenden woningequivalenten (naast woningen ook utiliteit). Met 

                                                        

2 Tot de kenmerken van kwalitatieve woningregistratie behoren: bouwtechnische kwaliteit; energietechnische kwaliteit en 
uitrusting; gebruikskwaliteit; geschiktheid voor ouderen en mindervaliden; inbraakwering; isolatiegraad; uitgevoerd 
onderhoud/verbetering; woontechnische kwaliteit (aantal vertrekken, oppervlakte); de woonomgeving van een woning; de 
bewoners van een woning. 
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warmtenetten gebaseerd op nieuwere technieken kan meer aardgas bespaard worden. Deze toepassingen 

krijgen daarom ook een waardering in het kader van de EPC-bepaling. De belangrijkste toepassingen zijn:  

 

techniek:     schaalniveau per project:  duurzaam? 

benutting van restwarmte   > 10.000 woningen   ja  

benutting van aardwarmte   3.000 - 10.000 woningen   ja 

ondergrondse warmte-/koudeopslag  1 - 500 woningen    ja 

 

Vooral voor (herstructurering van) bestaande gestapelde woningen en eventueel bij nieuwbouw in hoge 

dichtheden zijn warmtenetten een optie. Bij nieuwbouw in lagere dichtheden liggen bouwkundige maatregelen 

en eventueel toepassing van warmte-/koudeopslag meer voor de hand. 

 

Waardering door bewoners 

De waardering van bewoners, de zachte kwaliteit, hangt af van verschillende factoren, waaronder: 

 heeft de locatie/buurt het gewenste imago; 

 is de omvang van de woning voldoende voor de (toekomstige) bewoner; 

 is de woning levensloopbestendig (zie ook paragraaf 3.6); 

 is de woning op de juiste manier aangesloten op het openbaar vervoer (reistijd); 

 zijn de juiste voorzieningen bereikbaar. 

Deze elementen bepalen de zachte kwaliteit van een woning, aangeduid door woonmilieus. In Zuid-Holland 

bestaat momenteel een disbalans tussen de beschikbare en de gewenste woonmilieus. 

 

3.4 Nieuwbouw stagneert door de crisis 

Financiers, beleggers en ontwikkelaars zijn terughoudend en zoeken naar andere manieren van bouwen 

Door terughoudendheid van projectontwikkelaars, commerciële beleggers, ontwikkelaars en corporaties zijn 

gemeenten genoodzaakt de planning van de woningbouw bij te stellen. Grondexploitaties drukken momenteel 

zwaar op de prijs van nieuwbouw. Jarenlang werd het als vanzelfsprekend ervaren dat gemeenten opbrengsten 

konden genereren uit de verkoop van grond. Zodoende werd de grondexploitatie naast de basisbenodigdheden 

voor het bouwrijp maken, voor een groot deel ingevuld door extra ruimtelijke kwaliteiten. Daarnaast zijn 

financiers terughoudend in leningen verstrekken, zowel aan potentiële kopers die in de nieuwbouw nodig zijn 

om een voorverkoop te garanderen, als aan commerciële partijen om bouwkosten voor te financieren.  

 

Nieuwe coalities zijn in de maak 

Bouwers en ontwikkelaars zoeken, soms samen met overheden, naar alternatieven om de woningmarkt weer 

op gang te krijgen. Enerzijds door te kijken naar bijvoorbeeld ketensamenwerking en coalitievorming om 

faalkosten te reduceren, anderzijds door gebruik van gezamenlijke financieringsvormen als revolving funds, 

(fondsen waarin een deel van de opbrengst van nieuwbouwprojecten terugvloeien) om nieuwe rentelasten te 

dekken. Zodoende wordt voor een regio/gebied waarbinnen participerende partners opereren de fasering van 

projecten eenvoudiger. 

 

3.5 Huisvesting van doelgroepen 

 

Ouderen: vergrijzing leidt tot vraag naar zorg en welzijn op korte afstand 

Vergrijzing van de bevolking leidt op termijn tot verandering in de vraag. De vraag richt zich vooral op zorg en 

welzijn op korte afstand van de woning. Vergrijzing heeft nog niet tot gevolg dat het aantal verhuizingen door 

deze doelgroep toeneemt. De vraag naar nultredewoningen is dan ook lager dan gedacht. 

Een andere bevolkingsgroep die niet of nauwelijks beweegt op de woningmarkt zijn 50-plussers met 

uitwonende kinderen. Deze groep heeft vaak zeer lage of geen hypotheeklasten en bindt zich daarom zo lang 

mogelijk aan de huidige woning en woonomgeving.  
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Studenten, mensen met een beperking, starters op de woningmarkt en arbeidsmigranten zijn naast ouderen 

aandachtgroepen in provincie Zuid-Holland. Huisvestingsproblematiek voor deze doelgroepen wordt vaak als 

tijdelijke problematiek beschouwd, maar is in de praktijk vaak structureel. Ondanks diverse initiatieven binnen 

en buiten de provincie is er momenteel nog weinig gecoördineerd/structureel beleid om deze doelgroepen van 

goede huisvesting te voorzien. 

 

3.6 Innovaties in de Zuid-Hollandse woningmarkt blijven achter 

 

Wonen en werken 

De combinatie van wonen en werken (werken aan huis door zzp-ers, kunstenaars enzovoorts) is uit onderzoek 

van ABF een goede impuls voor de waarde(ring) van een wijk/buurt gebleken (broedplaatsen). Zuid-Holland 

blijft achter bij deze ontwikkelingen en vooral de creatieve sector lijkt de Noordvleugel te verkiezen boven de 

Zuidvleugel, omdat daar meer mogelijkheden zijn. 

 

Gebruik van kantoren 

Ondanks de vele onderzoeken die (landelijk) zijn uitgevoerd, wordt nog weinig gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden om leegstaande kantoren in te zetten ter bestrijding van de krapte op de woningmarkt, 

bijvoorbeeld bij studenten of arbeidsimigranten. Provincie Zuid-Holland is vooralsnog kritisch op deze 

oplossing, omdat de (bouwtechnische) kwaliteit van het wonen moeilijk te garanderen valt en dat verschillende 

onderzoeken aangeven dat maar een klein gedeelte van kantoren eventueel geschikt is voor transformatie 

(STEC 5%-10%, TU Eindhoven: 2,5%). Momenteel is er echter een aantal ontwikkelingen gaande die mogelijk 

kwalitatief betere oplossingen bieden.  
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4. WAT IS DE VISIE VAN PROVINCIE ZUID-HOLLAND?  

 Ambities 

 

Op basis van de analyse (hoofdstuk 3) en de monitor Wonen 2010 (bijlage) heeft de provincie haar ambities 

geformuleerd en stelt zij (boven)regionaal prioriteiten. Uitgangspunt is dat goed wonen en een goede 

woonomgeving essentieel zijn voor een krachtige provincie. Inzet van de provincie is een ‘Concurrerend 

internationaal profiel’, een ‘Duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie’, een ‘Divers en samenhangend 

stedelijk netwerk’, een ‘Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap’ en ‘Stad en land verbonden’ (PSV). Wonen 

speelt bij een deel van deze doelstellingen een centrale rol. De ambities verwoord in dit hoofdstuk zijn 

vertaald naar een rol voor de provincie (hoofdstuk 5) en concrete acties (hoofdstuk 6). 

 

4.1 Er komen voldoende woningen beschikbaar voor de prioriteitssegmenten 

Woningen moeten passend zijn voor de huishoudens die ze bewonen. Passend betekent dat: 

 Voldoende woningen aansluiten bij de sociaal-economische situatie van bewoners, zo mogelijk ook voor 

een volgende levensfase (levensloopbestendig); 

 Woonmilieus passen bij de wensen van bewoners, bijvoorbeeld qua bereikbaarheid, voorzieningen, 

levensloopbestendigheid, dichtheid, relatie met groen; 

 Woningen en woonmilieus duurzaam zijn (nu en in de toekomst passend); 

 Woonmilieus passen binnen de ruimtelijke visie en deze versterken. 

 

Doorstroming van lage middeninkomens creëert ruimte in de sociale voorraad 

De verhouding tussen voldoende sociale huurwoningen, scheefwonen en beperkte doorstroming verandert 

door de nieuwe Europese regelgeving (zie ook paragraaf 3.1). De groep met een inkomen tussen €33.000 en 

€43.000 wil wel verhuizen, maar de mate waarin in de regionale woningmarkt voor deze groep een geschikte 

woning te vinden is verschilt regionaal sterk. Dat betekent dat rekening gehouden kan worden met een per 

regio gedifferentieerd beleid. Voorwaarde is dat de regio aangeeft in welke mate de slaagkansen voor de lage-

middeninkomens kunnen worden verbeterd en de doorstroming kan worden bevorderd. Deze maatregelen 

worden verankerd  in een regionale woonvisie.  

Momenteel is de streefwaarde voor het aandeel sociale woningbouw in de totale woningproductie 30 procent. 

De meest recente woningmarktverkenning geeft aan dat tot 2020 de behoefte in dit segment blijft, door sloop 

en verkoop van de bestaande sociale woningbouw. De afgelopen jaren zijn met een aantal regio’s afspraken 

gemaakt om af te wijken van de stelregel dat 30 procent van de woningproductie sociale woningbouw moet 

zijn. Reden daarvoor was dat in deze regio’s de doelgroep en sociale voorraad redelijk in balans zijn en dat deze 

regio’s al afspraken hebben over het sociale voorraadbeheer.  

 

Tabel 3. Verdeling van huishoudens naar inkomen over de (scoaile) woonruimtevoorraad in Zuid-Holland-2009 

  Inkomen in €     

Woning < 33.000 33-43.000 >43.000 Totaal: 

     

huur, tot liberalisering 440.000 81.000 112.000 633.000 

huur, boven lib.grens 28.000 11.000 33.000 72.000 

     

Koop 157.000 98.000 561.000 816.000 

     

Niet-woning 50.000 2.000 5.000 57.000 

     

Totaal 675.000 192.000 711.000 

1.578.000 
(betreft 1.520.164 van tabel in 

paragraaf 3.1 met toevoeging van 
aantal 'Niet-woning' 

Bron: WoON2009 
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Een gedifferentieerde benadering per regio is aanvaardbaar als in de regionale woonvisie wordt aangegeven: 

 Op welke wijze de regio stuurt op de voorraad in relatie tot de doelgroepen en hoe monitoring plaatsvindt; 

 Of er voldoende spreiding is van de voorraad binnen de regio;  

 Of de verhouding stad-land in balans is of komt; 

 Of de beoogde woonkwaliteit voldoet aan de wens van de doelgroep.  

 

Zuid-Holland heeft te weinig woningen in het topsegment 

Voldoende aanbod in het topsegment (meer dan € 600.000,=) is prioriteit om een beter vestigingsklimaat te 

scheppen voor bedrijven en (technologische en innovatieve) instellingen die de internationale 

concurrentiepositie van de Zuidvleugel kunnen verbeteren. De eenzijdige voorraad in sommige regio’s wordt 

op deze manier aangevuld. Deze ambitie is afgesproken in Zuidvleugelverband, waarbij binnen elke regio een 

specifieke locatie is aangewezen voor topmilieus. In 2003 is op basis van het WoON 2001, bij een 

veronderstelde permanente economische groei van drie procent, na overleg met makelaars de afzet van een 

programma van 5.000 woningen in het topsegment reëel geacht. Op basis van de huidige woningvraag 

(WoON2009) zou op een zelfde manier een ruimtereservering voor maximaal 2.500 woningen nodig zijn. Deze 

reservering is echter geen garantie voor de afzet. 

 

Op dit moment komt het topsegment nog niet van de grond. Aangezien het aantal te bouwen woningen voor 

dit segment beperkt is, maar daarmee niet minder van belang voor de concurrentiepositie van Zuid-Holland, is 

afstemming voor de reservering van ruimte op bovenregionaal niveau nodig.  

 

4.2 De juiste mix in de woningvoorraad brengt vraag en aanbod in balans 

 

Vraag en aanbod in evenwicht 

De woningmarkt in balans betekent vraag en aanbod in balans en de woonmilieus in balans (de juiste mix in 

woningvoorraad). Hiervoor kijkt de provincie naar zowel renovatie als nieuwbouw. Doelstelling is om de 

opbouw van wijken en/of woonmilieus evenwichtiger te maken en beter te laten aansluiten bij de wensen van 

(toekomstige) bewoners (woonmilieubalans).  

 

Tot nu toe vormde de woonmilieubalans uit de Verstedelijkingsstrategie het uitgangspunt. Recent heeft echter 

in het woningbehoefteonderzoek (WoON2009) een verschuiving plaatsgehad in de methode van weergeven en 

uitdrukken van woonmilieus. VROM baseert haar woningmarktbeleid al jaren op de woonmilieumethodiek van 

ABFResearch. Zuid-Holland heeft zich daarbij aangesloten.
3
 De provincie realiseert zich dat door de gewijzigde 

vraagstelling in WoON2009 een verschuiving in de vraagkant van de woonmilieubalans is ontstaan en wil met 

een heldere keuze nu duidelijkheid verschaffen. De meest recente raming van de vraag naar woonmilieus is 

niet gebaseerd op WBR2010 (migratie in balans) maar op het Socratesmodel. Dit model rekent met een 

trendmigratie (zie bijlage). De uitkomst is toegepast op het afgesproken verstedelijkingsprogramma van 

175.000 woningen in de Zuidvleugel, die bestaat uit 115.000 nieuwbouw en 60.000 sloop en vervanging of 

ingrijpende renovatie. 

De belangrijkste verandering tegenover WoON2006 is dat veel meer vraag naar ‘buiten centrumstedelijk’ 

gemeten is en veel minder vraag naar ‘groenstedelijk’. Daarmee zijn de grote overschotten bij buiten 

centrummilieu verdwenen en de enorme tekorten aan groenstedelijke woonmilieus grotendeels opgelost (zie 

voor een overzicht van de belangrijkste verschuivingen ‘Wonen in Zuid-Holland 2009’ Explica, 2010, blz. 42-46). 

 

                                                        
3 Ten opzichte van de vorige woonwensenenquête, WoON2006 zijn er in het nieuwe WoON definitieverschillen opgetreden. In 
plaats van postcodegebieden vormen buurten de nieuwe rekeneenheid. Kenmerken van de woonomgeving zijn homogener 
binnen deze eenheden. Dat levert andere uitkomsten op, los van de gemeten woonvoorkeuren. 
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In de nieuwe berekening van de vraag naar woonmilieus voor 2010-2020 is vooral opmerkelijk dat het grote 

overschot in het buiten centrummilieu terugloopt. In de oude woonmilieubalans werd de sloopopgave in 

verband gebracht met het overschot aan het buiten centrummilieu (zie bijlage). De dominantie van het buiten 

centrummilieu is niet verwonderlijk; twee van de drie woningen in Zuid-Holland staan in dat milieu. 

 

Voor de berekening van de woonmilieubalans aan de aanbodzijde is uitgegaan van het aanbod per medio 2010. 

In dit planaanbod is het effect van uitval en vertraging ten gevolge van de crisis nog niet verwerkt. Minder 

slopen kan eveneens leiden tot minder planaanbod ten behoeve van vervanging. Dat leidt tot een bandbreedte 

voor het aanbod. Toch geeft een voorlopige herziene woonmilieubalans duidelijke richtingen in de 

verschuivingen.  

 

Tabel 4. Voorlopige herziene woonmilieubalans in Zuidvleugel 2010-2020 per woonmilieu 

  Vraag Aanbod Balans 

Centrumstedelijk  28.000 21.500 -6.500 

Buiten centrum  70.800 75.300 4.400 

Groenstedelijk  27.000 43.700 16.700 

Dorps  33.200 43.900 10.300 

Landelijk  16.000 13.300 -2.700 

     

Zuidvleugel  175.000 197.600 22.600 

Bron: VRAAG-deel: Socrates 2010 & AANBOD-deel: provincie Zuid-Holland, monitorsysteem woningbouwplannen-2010  
 

De aanzienlijke verschuiving in deze woonmilieubalans van groenstedelijk naar buiten centrum ten opzichte 

van de woonmilieubalans op basis waarvan de verstedelijkingsafspraken zijn gemaakt, zijn voor een deel te 

verklaren door de verandering in methodiek. Dit verklaart echter nog niet volledig de verschuiving. In 

samenwerking met de regio’s zal daarom moeten worden onderzocht wat de oorzaak is van de verschuiving en 

wat dit voor de sloopopgave betekent.   

 

Verder valt op: 

 Verbeterde ABF vraag en gemeentelijk aanbod sluiten goed op elkaar aan;  

 Er is nog steeds druk op centrumstedelijk en landelijk; 

 Er is een overschot aan dorps, buiten centrum en groenstedelijk; 

 Vraag lijkt te verschuiven van 80-20 naar 70-30. 

 

Deze verandering heeft gevolgen voor de woonmilieubalans: de vergelijking tussen de gewenste productie en 

het bestaande planaanbod per woonmilieu. De balans komt meer in evenwicht. Wel is het nog steeds zo dat 

gemeenten in de periode 2010-2020 meer woningen in centrumstedelijke en landelijke woonmilieus moeten 

realiseren dan nu gepland zijn. Vanwege de tijd nodig om plannen te maken en uit te voeren, is het 

onwaarschijnlijk dat er nu nog geheel nieuwe plannen worden ontwikkeld die nog in deze periode tot grote 

aantallen opleveringen leiden. De aandacht moet daarom vooral gericht zijn op waar mogelijk versneld 

ontwikkelen of prioriteren van plannen voor woningen in centrumstedelijke en landelijke woonmilieus.   

 

De woonmilieubalans zal door de provincie per regio worden uitgewerkt. In samenspraak met de regio‘s wordt 

daarna besloten of de ambities zoals aangegeven in de verstedelijkingsstrategie en het 

verstedelijkingsprogramma moeten worden herijkt voor 2014. Herijking kan leidt tot herziening van de 

verstedelijkingsafspraken, voorzien in juni 2011.   
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Nu al rekening houden met krimp 

Uit onderzoek blijkt steeds duidelijker dat ook Zuid-Holland op termijn (na 2040) te maken krijgt met een 

relatief nieuw fenomeen: bevolkingsdaling (krimp). In delen van Zuid-Holland (Voorne-Putten, Hoeksche Waard 

en delen van het Groene Hart) daalt de bevolkingsomvang nu al. Krimp treft (op termijn) niet alleen Zuid-

Holland, in andere delen van Nederland heeft krimp nu al ingezet. De aantrekkingskracht van steden tegenover 

landelijk gebied maakt dat Zuid-Holland, wellicht het meest verstedelijkte gebied van Nederland, relatief laat 

de effecten van huishoudenskrimp zal merken. Echter, fysieke toevoeging of ingrepen in de woningvoorraad 

zijn voor de lange termijn, dus ook voor de periode wanneer krimp inzet.  

 

De juiste woning op de juiste plaats 

De provincie wil de keuze voor woningbouwlocaties structureren door de introductie van een Afwegingskader 

Woningbouw (een vorm van SER-ladder voor de woningbouw). Uitgangspunt voor het Afwegingskader 

Woningbouw zal zijn ‘kwaliteit boven kwantiteit’.  

 

Een groot deel van de woningbouwproductie moet worden gerealiseerd op binnenstedelijke locaties. Voor 

vrijwel alle potentiële locaties in binnenstedelijk gebied geldt dat ze een zekere mate van inventiviteit en 

innovatie vereisen. Vaak zijn deze locaties kleinschalig(er) dan de vroegere uitleglocaties. Een globale analyse 

laat zien dat er binnen de provincie binnenstedelijke locaties zijn die door een meervoudige problematiek nu 

niet tot ontwikkeling komen. Het gaat hier vaak om transformatielocaties waarbij ook functieverandering en/of 

functiemenging een rol speelt.  

 

4.3 De duurzaamheid van de bestaande voorraad verbetert  

 

Inzet duurzame warmte 

De provincie heeft alleen voor het warmteverbruik enige mogelijkheden tot beïnvloeding. Zij wil tussen 2010 

en 2020 100.000-200.000 woningen op grotendeels duurzame warmte in plaats van aardgas laten aansluiten. 

Dit is een forse tempoversnelling vergeleken met de afgelopen jaren. Zo'n versnelling kan alleen tot stand 

komen op basis van een programma ondersteund door andere publieke partijen (grote gemeenten) en private 

partijen (zoals energiebedrijven en woningcorporaties).  

 

(Her)gebruik leegstaande gebouwen kantoren en leegstaanden woningen boven winkels 

Op veel plaatsen staan gebouwen/delen van woningen leeg. Kantoren zijn reeds benoemd, maar ook andere 

gebouwen, zoals winkels met daarboven leegstaande woonruimte, kunnen worden ingezet om de vraag naar 

(tijdelijke) huisvesting, waaronder die van arbeidsmigranten, op te lossen.  

 

4.4 Woonruimteverdeling: goede huisvesting voor arbeidsmigranten 

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten 

De hoeveelheid arbeidsmigranten is de laatste jaren toegenomen. Ondanks de verwachting dat de huidige 

groep zich tijdelijk zal vestigen, moet ook rekening worden gehouden met blijvende vestiging. Recente CBS 

gegevens tonen aan dat zich in Zuid-Holland al circa 21.000 Polen en 8.000 Bulgaren en Roemenen hebben 

gehuisvest. Bovendien is de verwachting dat op middellange termijn andere arbeidsmigranten zullen komen, 

ondermeer om te ondersteunen in de zorg, als gevolg van de vergrijzing. Er is dus continu behoefte aan 

kwalitatief goede tijdelijke woningen.  

De provincie is van mening dat tijdelijke huisvesting kwalitatief in orde moet zijn en een opmaat naar 

permanente, kwalitatief goede, vestigingsmogelijkheid voor een deel van de arbeidsmigranten (NB: van de 

groep Polen heeft inmiddels 40 procent zich permanent gehuisvest, waaronder een grote groep 

hoogopgeleiden en verpleegkundigen).  
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4.5   Nieuwbouw op gang brengen 

De vraag naar nieuwbouw in Zuid-Holland blijft, ondanks de economische crisis, aanwezig. Ondanks dat meer 

woningen zijn gepland dan nodig, wordt momenteel minder gebouwd dan de behoefte is. De economische 

crisis is hiervan de grootste oorzaak. 
 
Naast de economische crisis zijn er meer redenen waarom niet gebouwd wordt: 
         Het is onduidelijk wat, waar en wanneer gebouwd moet worden; 
         De marktwaarde is lager dan de nieuwbouwwaarde. 
 

De markt heeft duidelijk aangegeven dat overheden kaders moeten stellen over wat waar gebouwd wordt. De 

provincie doet dit kwalitatief door prioriteiten te stellen en een Afwegingskader Woningbouw op te stellen, dat 

verankerd moet worden in regionale woonvisies (zie hoofdstuk 5.2). Kwantitatief doet de provincie dit door als 

uitgangspunt te nemen: nieuwbouwprogramma is 130.000 woningen (115.000 Zuidvleugel en 15.000 

daarbuiten) plus één woning voor iedere gesloopte woning. 

 

De balans tussen nieuwbouwwaarde en marktwaarde kan verbeteren door enerzijds de bouwkosten te 

verlagen (markt) en anderzijds de grondexploitatie minder te belasten met onderdelen anders dan direct op de 

woning gericht (gemeenten, provincie). Grondbezit alleen is geen argument om te bouwen; een voorgenomen 

bouwplan past in de brede programmering. Geconstateerd is dat niet altijd de vraag leidend is, maar dat de 

druk op de begroting door grond leidend is voor de motivatie van de keuze voor herprogrammering of –

fasering. Dit mag alleen als de herprogrammering ingepast kan worden in hernieuwde afspraken of elders 

gecompenseerd kan worden. 

 

4.6 Deeltijdwonen kan mogelijk bijdragen aan het opvangen van gevolgen van van krimp 

Deeltijdwonen wordt vooralsnog beperkt in provincie Zuid-Holland. Een vraag die bij dit thema opkomt, is in 

hoeverre deeltijdwonen (ook wel genoemd bipolair wonen of pendelrelatie) kan bijdragen aan het opvangen 

van gevolgen  van krimp. Bij deeltijdwonen woont van een huishouden één partner een deel van de tijd op een 

locatie vlak bij het werk in plaats van bij de andere partner c.q. het gezin. De dagelijkse pendel tussen woning 

en werk wordt dan vervangen door een veelal wekelijks terugkerend mobiliteitspatroon tussen werk en 

gezinslocatie. Volgens bestaand onderzoek kan dit een effectieve manier zijn om gezinsmigratie te voorkomen. 

Dit fenomeen zal echter voor krimpregio’s in Zuid-Holland geen betekenis hebben. Een pendelrelatie blijkt een 

ingrijpende keuze te zijn en de afstanden binnen een provincie zijn klein, waardoor partners een dergelijke 

keuze alleen als alternatief zien voor dagelijkse pendel over een grote afstand. Voor Zuid-Holland zal het effect 

vooral zitten in het bewonen van woningen in grote steden door pendelaars komend van ver buiten de 

provincie. In beperkte mate zal er wel sprake kunnen zijn van het gebruik van tweede woningen in de provincie 

gedurende een deel van de week/de zomer. Met name in gebieden aan de kust lijkt dat kansrijk. 
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5. HOE STUURT DE PROVINCIE? 

 Afspraken maken en verankeren  

 

Decentraliseren van verantwoordelijkheden 

Deze provinciale woonvisie vormt het kader en formuleert de aandachtsvelden voor het beleidsveld wonen, 

zoals de provincie Zuid-Holland dat ziet. In regionale woonvisies wordt de provinciale woonvisie verder 

ingevuld en uitgewerkt door de regio’s. In deze regionale visies dienen ondermeer de verstedelijkingsafspraken 

Zuidvleugel en de nog te maken strategieën wonen Groene Hart en Delta vastgelegd te worden. Provincie Zuid-

Holland wil de decentralisatie van de regie op de woningmarkt verder vormgeven door het belang van actuele  

regionale woonvisies te benadrukken. Kortom, voor de provincie Zuid-Holland zijn regionale woonvisies 

belangrijk en de provincie zal uitgangspunten hiervoor in de PSV opnemen. 

 

De veranderingen op het gebied van wonen ten gevolge van de crisis, EC richtlijn, doelgroepenbeleid, andere 

woonmilieubalans en woonkwaliteit zijn groot. Daarom wordt in samenwerking met regio’s verkend welke 

impact deze veranderingen hebben op de strategieën en afspraken die gemaakt zijn voor de gehele provincie 

en voor de regio’s en hoe de (bestaande) kwaliteit kan worden verbeterd danwel door nieuwbouw kan worden 

toegevoegd. Indien aanpassingen nodig zijn, zullen de bestaande afspraken worden herijkt en vervolgens 

worden verankerd in de provinciale en regionale woonvisies.  

 

De provincie stuurt hierop door middel van: 

 Een kwaliteitsdefinitie in de vorm van woonmilieus; 

 Bevorderen dat regio’s een actuele regionale woonvisie hebben; 

 Prioriteiten stellen door middel van een Afwegingskader Woningbouw. 

 

De provincie monitort jaarlijks de voortgang van de woningnieuwbouw in Zuid-Holland en blikt vooruit. De 

resultaten hiervan worden gepubliceerd in de Monitor Wonen (zie ook bijlage). Bovenregionale aspecten, zoals 

de woonmilieubalans, een regionale woonvisie en het Afwegingskader Woningbouw, wil de provincie 

vastleggen in de provinciale structuurvisie (PSV) en in de provinciale verordening ruimte (PVR). Met andere 

woorden, de provincie Zuid-Holland realiseert haar ambities op het gebied van wonen door verankering van de 

ruimtelijke consequenties in de PSV. 

 

Woonmilieus 

Door woningbouwprogrammering wil de provincie een optimale ruimtelijke toewijzing van woonkwaliteiten 

realiseren. De woningmarkt in balans betekent vraag en aanbod in balans en de woonmilieus in balans. De 

provincie geeft dit weer in de woonmilieubalans en bespreekt deze met regio's aan de hand van de 

woonmilieuprogrammering. Hierdoor wordt de opbouw van wijken en/of woonmilieus evenwichtiger en sluit 

beter aan bij wensen van (toekomstige) bewoners (woonmilieubalans).  

 

Actuele regionale woonvisies 

Provincie Zuid-Holland gaat aansturen op actuele en goede regionale woonvisies en zal gaan toetsen of deze 

passen binnen en/of een uitwerking zijn van de provinciale Woonvisie. In de verordening ruimte (PVR) wordt 

opgenomen dat in bestemmingsplannen moet worden verwezen naar een regionale woonvisie. Indien er geen 

actuele regionale woonvisie is, zal in een bestemmingsplan een separate toelichting op het “woongedeelte” 

van het plan moeten worden opgesteld, waarbij tevens wordt ingegaan op de impact op regionale aspecten 
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Prioritering: Afwegingskader Woningbouw is de basis voor beslissingen 

De provincie Zuid-Holland wil keuzes voor herstructureringslocaties en woningbouwlocaties structureren, door 

expliciet te maken op basis waarvan keuzes worden gemaakt. Hiertoe is het  "Afwegingskader Woningbouw" 

opgesteld (een vorm van SER-ladder). 

 

Het Afwegingskader Woningbouw wordt gebruikt om te beslissen hoe de vraagkant van de woningmarkt moet 

worden ingevuld. Uitgangspunt is ‘kwaliteit boven kwantiteit’. De onderstaande stappen zijn een volgordelijke 

beschrijving van de te ondernemen stappen om een antwoord te formuleren op de woningbehoefte en gaan 

tevens in op de ruimtelijke vraag: 

 

1. Benut de bestaande voorraad. Te allen tijde moet worden gekeken of een oplossing voor een woningvraag 

kan worden gevonden in de bestaande voorraad;  

2. Transformeer de bestaande voorraad, waardoor woonmilieus beter in balans raken; 

3. Voeg nieuwbouw toe, waardoor woonmilieus beter in balans raken, met inachtneming van de ruimtelijke 

voorwaarden (Bouwen binnen bestaande stedelijk en dorps gebied: 80-20 binnen de Zuidvleugel en 50-50 

in overig Zuid-Holland. Binnen de Zuidvleugel is gekozen is om deze woningen in hoge dichtheid rond 

hoogwaardig openbaar vervoer te concentreren.); 

4. Voeg nieuwbouw toe als aanvulling van kritische massa met het oog op behoud van voorzieningen in 

stedelijk gebied in de Zuidvleugel, met inachtneming van de ruimtelijke voorwaarden; 

5. Voeg nieuwbouw toe als aanvulling van kritische massa vanuit optiek van kernenbeleid, met 

inachtneming van de ruimtelijke voorwaarden; 

6. Wijzig de contouren. 
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6. WAT GAAN WE DOEN? 

 Inzet van de provincie om haar ambities te bereiken 

 

De acties die in dit hoofdstuk zijn beschreven vormen een eerste aanzet voor de uitvoeringsagenda die in 

2011 na vaststelling van de woonvisie wordt opgesteld.  

 

6.1 Monitoring en Woningbehoeftenraming (WBR) 

De provincie monitort jaarlijks de voortgang van de woningnieuwbouw in Zuid-Holland en blikt vooruit. De 

resultaten staan in de monitor Wonen en vormen input voor regionale woonvisies. De basis voor de monitor 

zijn de ambities uit woonvisies. Een samenvatting van de monitor Wonen 2010 is terug te vinden als bijlage. 

 

In de monitor Wonen 2010 staan onder meer: 

 de woonmilieubalans; 

 gerealiseerde sloop in dat jaar en in totaal; 

 gerealiseerde percentages in de verschillende woonsegmenten en ten opzichte van de totale voorraad. 

Bijdragen van sectoren op specifieke locaties worden in de monitor van de provinciale structuurvisie in kaart 

gebracht. 

 

Daarnaast wordt jaarlijks een woningbehoeftenraming (WBR) gemaakt, die demografische ontwikkelingen en 

woonwensen vertaalt in een behoefteraming. De meest recente WBR is gebruikt voor kwantitatieve en 

kwalitatieve ramingen in deze visie. Een samenvatting van de WBR is terug te vinden als bijlage. 

 
6.2 Opstellen van een agenda voor een actuele regionale woonvisie 

Zoals reeds benoemd zijn actuele regionale woonvisies essentieel voor het verwezelijken van de ambities van 

de provincie. In deze woonvisie is reeds een aantal onderdelen benoemd die terug zouden moeten komen in 

een regionale woonvisie. De provincie wil met haar partners een uitwerking maken van de agenda voor 

regionale woonvisies en afspreken met welke frequentie woonvisies worden geactualiseerd.  

 

De provincie Zuid-Holland meent dat regionale woonvisies minimaal een aantal onderwerpen bevatten: 

 Afwegingskader Woningbouw; 

 Afspraken over de ontwikkeling van de voorraad voor de prioriteitssegmenten: sociale woningbouw, lage-

middeninkomens en topsegment; 

 Afspraken over bouwen voor doelgroepen, met specifieke aandacht voor studenten, mensen met een 

beperking, starters op de woningmarkt en arbeidsmigranten; 

 Afspraken over verbeteren woonmilieubalans; 

 Maatregelen waardoor scheefwonen wordt tegengegaan; 

 Maatregelen met betrekking tot duurzaamheid. 

 
6.3 Vraag en aanbod in balans: herijking van afspraken over nieuwbouwprogramma en 

bestaande voorraad 

 
De crisis in de woningbouw is momenteel overal zichtbaar. Bottom-up worden maatregelen getroffen en wordt 
opnieuw een raming van het aanbod gemaakt. De Zuidvleugelpartners en de provincie Zuid-Holland zijn net als 
veel andere ketenspelers in de Zuid-Hollandse woningmarkt van mening dat over de ontwikkeling van 
het  afgesproken programma  nagedacht moet worden. Begin 2011  is daarom gestart met een inventarisatie 
van de gevolgen van de crisis. Dit kan in de loop van 2011 mogelijk leiden tot een herijking van de afspraken. 
 
Doordat sloop/nieuwbouw in Zuid-Holland en de behoefte in Groene Hart en Delta achterblijven bij de 
verwachtingen, verandert het uitgangspunt voor de nieuwbouw (de woningproductie), dat was gebaseerd op 
sloop/nieuwbouw van 56.000 woningen. Omdat het aantal nieuw te bouwen woningen voor een deel afhangt 
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van de sloop, is het uitgangspunt voor de nieuwbouwafspraken van de komende tien jaar voor Zuid-Holland: 
130.000 woningen plus één nieuwbouwwoning voor iedere gesloopte woning, waarvan 115.000 in de Zuid-
Vleugel en 15.000 in het Groene Hart en Delta. 
 

Verder in kaart brengen van de gevolgen van de crisis 

De provincie en Zuidvleugelpartners willen samen de gevolgen van de huidige crisis voor de woningmarkt in 

Zuid-Holland in kaart brengen. De vraagkant is reeds bekend. Daarom wordt in overleg met regio’s en 

marktpartijen gekeken naar de aanbodkant. Het onderzoek is opgedeeld in drie onderdelen:  

1.       Topsegment (dun-duur);  

2.       Zuidvleugel; 

3.       Groene Hart en Delta. 

 

Herijken van afspraken op (boven)regionaal niveau 

Zowel de resultaten uit de gezamenlijke aanpak van de crisis met de regio’s als de reguliere beleidsontwikkeling 

op basis van de monitor en woonmilieubalans kunnen aanleiding zijn om afspraken te herzien. Bij een grote 

afwijking van bestaande verstedelijkingsafspraken is overleg over herijking nodig. De bestaande 

verstedelijkingsafspraken op Zuidvleugelniveau zijn opgenomen als bijlage. Bij een eventuele herijking zet de 

provincie in op het stellen van prioriteiten op basis van het Afwegingskader Woningbouw. Verankering hiervan 

vindt plaats in de PSV en de regionale woonvisies. De provincie wil bij een herijking gebruik maken van 

scenario’s en bandbreedtes. 

De aanmerkelijke daling van de woningbehoefte in Groene Hart en Delta geeft aanleiding om met de 

betreffende regio’s in gesprek te gaan over het nieuwbouwprogramma. Het heeft hoge prioriteit dat de 

betreffende regio’s hun woonvisies actualiseren. 

 

6.4 Verder uitwerken van instrumenten voor kwaliteitsverbetering 

 

De provincie verbindt partijen en invalshoeken bij het maken van woonmilieus 

 ’Voldoende aanbod van verschillende woonmilieus’ is provinciaal belang. De provincie maakt hierover 

afspraken met de regio’s op basis van de provinciale structuurvisie, de uitvoeringsagenda structuurvisie en 

de gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland; 

 Kaderstelling, programmering en monitoring van de woonmilieubalans (zie ook 5.2); 

 Partijen verbinden: gemeenten en andere lokale partijen gebruiken andere begrippen dan Rijk en 

provincie. In de stadsregio Rotterdam hebben gemeenten en corporaties een werkwijze ontwikkeld om de 

begrippen samen te brengen in een ’taal’. Daarmee kunnen de afspraken over woonmilieus met Rijk en 

provincie worden vertaald naar concrete maatregelen op planniveau. De provincie kan andere regio’s via 

kennisdeling ondersteunen bij eenzelfde proces; 

 Verbinden van invalshoeken: de provincie beziet de woonmilieuopgave in bovenregionaal perspectief en 

stemt samen met de regio’s de woonmilieuopgave in de grensgebieden van woningmarkten af. 

In de structuurvisie zijn locaties voor hoogstedelijke en nieuwe landelijke (top)woonmilieus aangeduid. In 

de gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland staat dat op zeven locaties unieke woonmilieus worden 

ontwikkeld (Iconen van de Zuidvleugel). Nader onderzocht zal worden hoe het "unieke" vorm is te geven.  

Ook de profilering van woonmilieus rond Stedenbaanstations/Zuidvleugelnetwerk is een opgave die nader 

onderzoek vraagt (waar is een meer of minder intensief verdichtingsprogramma van wonen, voorzieningen 

en/of kantoren gewenst, vanuit het belang van versterking van het stedelijk netwerk en 

vanuit vervoerdersoptiek). Nader zal worden aangegeven op welke manier het ontwikkelen van 

gedifferentieerde werkplekken kan bijdragen aan het verbeteren van de waardering van woonmilieu’s;  

 In bepaalde situaties kan er zo nodig voor gekozen worden het provinciaal belang te laten realiseren via 

beleidsverankering achteraf (zienswijze, reactieve aanwijzing). Te denken valt bijvoorbeeld aan locaties 
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bedoeld bij verbinden van invalshoeken. Deze gedachte wordt uitgewerkt in de volgende fase van de 

beleidscyclus wonen (uitvoeringsprogramma) of bij een actualisering van de structuurvisie.  

 

Woonmilieus: iedereen spreekt dezelfde taal 

De provincie stimuleert de ontwikkeling van een gezamenlijke taal. In het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel is 

afgesproken dat gemeenten in regionaal verband een taal (gaan) ontwikkelen die landelijke, regionale en lokale 

definities van woonmilieus verbindt. De provincie doet dit voor de strategieën wonen Groene Hart en Delta. Zij 

bewaakt via de Wro-instrumenten de uitvoering van interregionale afspraken over woonmilieus.  

Andere voorgenomen acties om woonmilieus beter verankerd te krijgen bij regio’s en andere partners: 

 Concretiseren bovenregionale woonmilieuopgaven: gewenste ontwikkelingen op bepaalde locaties om het 

stedelijk netwerk en de bereikbaarheid te verbeteren (Zuidvleugelnet), bedrijvigheid aan te trekken 

(investeringsstrategie economie Zuidvleugel), krimp te ondervangen (experiment/strategische toevoeging 

wonen) en een groenstructuur te realiseren (stad en land verbinden); 

 Opname van de bovenregionale woonmilieuopgave in de regionale woonmilieuprogrammering; 

 Actualiseren van MIRT-afspraken op de bovenregionale woonmilieuopgave. 

 

6.5 Verbeteren van kwaliteit door stimulering van collectieve energiebesparingsmaatregelen  

De kwaliteit van de bestaande voorraad en nieuwbouw verbetert  

Wonen is voor de provincie een betekenisvolle sector, bepalend voor een deel van de kwaliteit van de 

leefomgeving en dus ook de ruimtelijke ordening. Deze kwaliteit komt tot stand door verschillende 

schaalniveaus goed op elkaar af te stemmen. Zodoende ontstaat een balans tussen factoren die de kwaliteit 

van de woonomgeving bepalen, zoals de woning zelf, aantal woningen, woonmilieu, bereikbaarheid, 

voorzieningen en openbare ruimte. De kwaliteit van bestaande voorraad en woonomgeving wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door duurzaamheid. Duurzaamheid bestaat uit veel componenten. De provincie kiest 

voor sturing op betere energetische kwaliteit van woningen. Hiervoor wil de provincie onderzoek bevorderen 

naar benutting van restwarmte en aardwarmte en ondergrondse warmte-/koudeopslag (WKO).   

Zuid-Holland biedt grote kansen voor toepassing van rest- en aardwarmte en WKO. Zowel het aanbod als de 

potentiële vraag zijn hoog. In de afgelopen tijd is al een aantal warmteprojecten tot stand gekomen: 

warmtebedrijven Rotterdam en Delft, vijf aardwarmteprojecten (waarvan één gericht op woningen, Den Haag), 

en circa 300 WKO projecten (vooral gericht op utiliteitsbouw en glastuinbouw). Hoge investeringen vormen 

een belangrijke drempel voor warmteprojecten. De provincie zoekt daarom naar nieuwe publiek-private 

financieringsvormen. 

 

Momenteel ondersteunt de provincie warmteprojecten op verschillende manieren, ondermeer met bijdragen 

aan verkenningen in de beginfase van projecten (innovatie), financiële projectondersteuning (incidenteel en 

beperkt), gebiedsontwikkeling, helpen optimaliseren van bestaande en nieuwe warmtenetten, adviezen over 

aardwarmtevergunningen en als bevoegd gezag van industrie (warmtelozingen) en WKO. 

Op meer beperkte schaal gaat de provincie de komende jaren mogelijk ook onderzoek naar gebruik van andere 

warmteopties stimuleren, zoals warmte uit biomassa (verbranding, vergassing of vergisting) of op basis van 

zonne-energie. 

 

6.6 Toezicht op goede woonruimteverdeling 

De provincie ziet toe op de vestigingsvrijheid 

In principe heeft iedere woningzoekende op grond van de Huisvestingswet het recht zich in iedere gemeente te 

vestigen. Wil een regio of gemeente daarvan afwijken dan is voorafgaand formele toestemming van de 

provincie nodig. Bij wijze van uitzondering kan aan gemeenten lokaal maatwerk voor een bepaalde tijd worden 

toegestaan, om specifieke plaatselijke problemen met knelgroepen als senioren of starters aan te pakken of 

om de leefbaarheid in een wijk, buurt of kern te verbeteren. De provincie ziet toe op goed lopende 

woningmarkten met een afgestemd, transparant, regionaal huisvestingsbeleid.  
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Bij de woonruimteverdeling gaat het om de vraag ‘wie mag waar in welke woning wonen’. De provincie heeft 

hierbij op grond van de Huisvestingswet de taak om aantasting van de vestigingsvrijheid tegen te gaan. Slechts 

bij grote uitzondering kan op grond van aantoonbare zwaarwegende omstandigheden daarvan tijdelijk via 

maatwerk worden afgeweken. In landelijke en, in geringe mate, stedelijke regio's komen nog veel (soorten) 

vestigingsbeperkingen voor, zoals lokale voorrangscriteria en/of regionale toelatingscriteria, om mensen uit de 

regio of gemeente met voorrang te kunnen huisvesten en zo verdringing van de plaatselijke bevolking door 

stedelingen tegen te gaan. Gezien het huidige ruimtelijke beleid (vrijheid binnen contouren) en stagnerende 

doorstroming in de woningmarkten, moeten deze vestigingsbeperkingen worden afgebouwd en/of beëindigd.  

 

De provincie ziet toe op goede huisvesting van verblijfsgerechtigden en arbeidsmigranten  

Provincies hebben volgens de Huisvestingswet de taak erop toe te zien dat gemeenten hun plichten met 

betrekking tot huisvesten van verblijfsgerechtigden nakomen. Een complicerende factor hierbij is de 

samenstelling van deze doelgroep, grotendeels alleenstaanden en daarnaast vaak grote gezinnen. Huisvesting 

is voor veel gemeenten een probleem door gebrek aan passende woningen, vooral in landelijke regio’s. In deze 

regio’s komen vrijwel alleen eengezinswoningen vrij. Daarnaast heeft de doelgroep zelf vaak de wens zich te 

vestigen in de nabijheid van bekenden, vaak in de grote steden.  

 

De wettelijke taakstellingen vereisen inzet van gemeenten, waarbij het nodig kan zijn dat gemeenten woningen 

aanpassen, door bijvoorbeeld splitsing of juist samenvoeging. De provincie ziet erop toe dat de gemeenten hun 

wettelijke taakstellingen nakomen. Eind 2010 heeft het Rijk de provincies erop gewezen dat de huisvesting van 

verblijfsgerechtigden bij gemeenten moeizaam verloopt. In de meeste provincies zijn de achterstanden 

opgelopen, ook in Zuid-Holland. Dit is aanleiding voor verscherpt toezicht. Conform de Huisvestingswet zal de 

provincie met iedere gemeente die op de peildata 1 januari en 1 juli een achterstand heeft, nog in datzelfde 

jaar overleg voeren. In dat overleg krijgt de gemeente een termijn van een halfjaar om de achterstand weg te 

werken. Is dit na het halfjaar niet gelukt, dan zal de provincie dit op kosten van de gemeente uitvoeren. 

 

6.7 Proactief reageren op trends in de woningmarkt 

De provincie participeert niet financieel in bouwprojecten, maar kan en wil wel meewerken en meedenken 

over innovatieve/onorthodoxe manieren van (stimuleren van) bouwen en renoveren. Denk daarbij aan 

ketensamenwerking, collectief particulier opdrachtgeverschap, duurzaamheid, alternatieve woonvormen of 

goede randvoorwaarden, zoals bereikbaarheid of garantstellingen in samenwerking met de rijksoverheid.  

Een aantal provincies is gestart met de oprichting van revolving funds. Provincie Zuid-Holland beschikt niet over 

de financiële middelen om in een dergelijk fonds te participeren, maar wil wel meedenken over mogelijkheden 

om dit regionaal te organiseren. 

 

Nieuwbouw: grondexploitaties moeten weer gezond worden 

De provincie wil inzicht of via haar toezichtsrol op de gemeentefinanciën sturing op de grondexploitaties 

mogelijk is. Via de Wro en regionale woonvisies ziet de provincie toe op de motivatie om te bouwen. 

 

Voorbereiding op krimp 

De mogelijkheid van bevolkingsafname lijkt zich het eerst aan te dienen voor het gebied buiten de Zuidvleugel. 

In WBR2010 is aangegeven is dat in het Groene Hart en de Zuid-Hollandse Delta 15.000 woningen nodig zijn om 

te voorzien in eigen behoefte en migratie in balans (migratiesaldo nul). Het afgesproken programma  is 23.250 

woningen. Dat is voldoende om de migratie uit de periode 2004-2009 in tegengestelde richting op te vangen 

(migratie in balans). Echter ook in de periode voor de crisis was de afzet in deze gebieden beperkt. Uitgezocht 

wordt of in deze beperktere keuze voor wonen buiten de Randstad een voorbode van krimp kan betekenen. De 

provincie ondersteunt daarom impulsen en ontwikkelingsmogelijkheden gericht op behoud van kwaliteit en 

benutten van kansen in een krimpsituatie. Niet op krimpbestrijding. In de beleidsagenda bevolkingsdaling is 



Ontwerp-Woonvisie 2011-2020 - 23 - 

voor diverse beleidsvelden aangegeven welke rol de provincie concreet kan vervullen. Voor het beleidsveld 

wonen is deze rol op dit moment vooral agenderend. De provincie vergelijkt de ontwikkeling van vraag en 

aanbod in verschillende scenario’s, verkent nieuwe sturingsstrategieën in tijden van groei en krimp en voor een 

onderzoek hoe krimp benut kan worden om kernen te profileren (experiment Groene Hart). Deze agenda 

wordt uitgewerkt in de volgende fase van de beleidscyclus wonen (uitvoeringsprogramma). Ook wordt bekeken 

hoe tweede woningen een uitkomst kunnen bieden bij krimp. 

Tevens wordt gewerkt aan een bovenregionale strategie wonen voor het Groene Hart en Zuidwestelijke Delta. 

 

De acties genoemd in de beleidsvisie bevolkingsdaling worden uitgevoerd: 

 Kwantitatieve ambities: recente provinciale woningbehoefteraming en mogelijke structurele vraaguitval 

tegen het licht houden, samen met bouwscenario’s die in de monitor Wonen 2010 zijn gepresenteerd. 

 Nader onderzoek naar achterliggende factoren van beëindiging van autonome groei in delen van de 

provincie. 

 Bevorderen dat prioriteiten worden gesteld waar meer overcapaciteit is dan nodig voor de opvang van 

planuitval. Belangrijke voorwaarde is dat alleen wordt gebouwd waar ook na krimp behoefte aan is. 

 Een verkenning uitvoeren naar nieuwe sturingsstrategieën in tijden van krimp en groei.  

 De doorwerking van resultaten van deze acties in regionale woonvisies bevorderen. 

 

Tijdelijke woningen in leegstaande kantoren 

Momenteel wordt in meerdere provincies en gemeenten onderzocht hoe, onder voorwaarde van voldoende 

kwaliteit, leegstaande kantoren kunnen worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting door toevoeging van ‘units’ 

waarin alle essentiele elementen zitten die een woning nodig heeft. Onderzoek moet uitwijzen of dergelijke 

huisvesting voldoet aan de kwaliteitseisen die ook worden gesteld aan ‘reguliere’ tijdelijke huisvesting voor 

bijvoorbeeld studenten en arbeidsmigranten  Benadrukt wordt dat het in eerste instantie gaat om tijdelijke 

huisvesting, die dient als een buffer totdat reguliere huisvesting, zoals beschreven in §4.4, mogelijk is. 

Provincie Zuid-Holland wil kennis nemen van bestaande en lopende onderzoeken en initiatieven van regio’s, 

gemeenten en/of de markt binnen en buiten Zuid-Holland teneinde de eventuele mogelijkheden in breder 

kader op te kunnen pakken.  

 

Wonen en werken gaan goed samen 

Uit onderzoek van ABF Research blijkt dat de verhouding wonen/werken een aanzienlijke invloed heeft op de 

vastgoedwaarde en de waarde van de plaats. De Zuidvleugel blijft in de verhouding wonen/werken achter bij 

de Noordvleugel en bij de omliggende provincies. Een verbetering van de waardering van een deel van de 

woonmilieus (het overgrote deel woonmilieus in Zuid-Holland is groenstedelijk en buiten centrum) zou 

mogelijk kunnen worden bereikt door de monofunctionaliteit van het wonen alleen te doorbreken. Een start 

kan dan worden gemaakt met wonen/werken. Zogenaamde ‘broedplaatsen’ kunnen daarin betekenisvol zijn. 

De provincie Zuid-Holland wil samen met haar Zuidvleugelpartners dit onderwerp verder vormgeven. 
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7.  COMMUNICATIE 

 

In de aanloop naar deze Woonvisie is een aantal communicatieactiviteiten ontplooid, deels gericht op 

interactieve beleidsvorming. Zo zijn er bijeenkomsten geweest met diverse groepen deskundigen, waar al 

brainstormend de stand van zaken en de vraag zijn verduidelijkt, hebben diverse besprekingen met 

vertegenwoordigers van regio's, gemeenten en organisaties plaatsgevonden en hebben portefeuillehouders 

van gemeenten en provincie met elkaar overlegd. Op www.zuid-holland.nl is een pagina voor de Woonvisie 

ingericht. 

 

Voor het vervolg zijn de plannen: 

 Tijdens de inspraakperiode digitale inspraak mogelijk maken; 

 Tijdens de inspraakperiode een conferentie organiseren (7 april 2011). Tijdens de conferentie staan deze 

Woonvisie en de beleidsnotitie Krimp centraal; 

 Na vaststelling deze Woonvisie 2011-2020 beschikbaar stellen via www.zuid-holland.nl en als hard-copy 

verspreiden; 

 Na vaststelling van de Woonvisie visie burgers betrekken bij de uitvoering, die concreter zal zijn dan de 

fase van visievorming.  

 

Planning 

Na vaststelling van de Woonvisie wordt gestart met een uitvoeringsagenda, naar verwachting medio 2011. 

http://www.zuid-holland.nl/
http://www.zuid-holland.nl/
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BIJLAGE 1: Bestaande verstedelijkingsafspraken Zuidvleugel 

 

Het verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel 2010-2020 bestaat uit een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie 

van de Zuidvleugelpartners en regionale uitwerkingen. Dit totale pakket is te downloaden via 

http://www.zuidvleugel.nl/Zuidvleugel/Publicaties. 

 

De gezamenlijke strategie bestaat uit een aantal afspraken:  

1.  Geen nieuwe plancapaciteit ontwikkelen buiten BSD 2010; 

2.  De afspraken hebben het karakter van een inspanningsverplichting; 

3.  De gezamenlijke regio’s realiseren een woningproductie van 175.000 woningen en 5000 woningen extra in 

Holland–Rijnland voor de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek; 

4. De regio’s garanderen voldoende uitvoerbare plancapaciteit, kwalitatieve doeleinden zijn uitgangspunt; 

5.  Partners sturen intensief op een balans tussen vraag en aanbod van woonmilieus. Zij zorgen voor meer 

centrumstedelijke en landelijke woonmilieus en ontwikkelen binnenstedelijk groene woonmilieus; 

6.  De bestaande regionale werkwijze voor woonmilieuontwikkeling wordt gebruikt of er wordt een nieuwe 

werkwijze ontwikkeld; 

7.  De partners ontwikkelen zeven locaties als iconen van bijzondere woonmilieus: Valkenburg, Scheveningen, 

Binckhorst, Stadshavens, Central District Rotterdam, Maasterras, Rode Waterparel; 

8.  In de hele Zuidvleugel wordt 80 procent binnenstedelijk gebouwd (140.000 woningen). De percentages 

kunnen per regio verschillen; 

9. Er wordt een taskforce binnenstedelijk bouwen ingesteld per regio; 

10. Het ventiel Zuidplaspolder wordt tot 2015 niet benut. Evenmin worden nieuwe locaties in de PSV voorzien; 

11.  Verkend wordt of meer woningen rond haltes van het openbaar vervoernet Zuidvleugel mogelijk zijn, 

conform de ambities van de Stedenbaan; 

12.  Gestreefd wordt naar verbetering bereikbaarheid via het openbaar vervoernet Zuidvleugel; 

13.  Gestreefd wordt naar een goed bereikbare en bruikbare Zuidvleugelgroenstructuur; 

14.  Gestreefd wordt naar het afdoende wegnemen van milieubelemmeringen; 

15.  De integrale afweging wordt gemaakt via de gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland. 

 

Tabel 1. 

De woonmilieubalans in de verstedelijkingsstrategie geeft de stand van zaken weer bij vaststelling van de 

verstedelijkingsafspraken in het BO-MIRT in mei 2010. De stand per mei 2010 (excl. opgave gebiedsuitwerking 

Haarlemmermeer-Bollenstreek) ziet er als volgt uit. 

 

 Vraag Aanbod Balans 

Centrumstedelijk 39.000 22.800 -16.200 

Buiten centrum 29.400 90.000 60.600 

Groenstedelijk 68.800 26.500 -42.300 

Dorps 28.600 54.700 26.100 

Landelijk wonen 9.200 3.600 -5.600 

Zuidvleugel 175.000 197.600 22.600 

Bron: Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel 2010-2020, mei 2010 

http://www.zuidvleugel.nl/Zuidvleugel/Publicaties
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BIJLAGE 2: Woningmarktprognose Zuid-Holland 

 

Zuid-Holland heeft de resultaten van het meest recente nationale woningmarktonderzoek (WoON2009) laten 

verwerken in een woningbehoefteprognose. Zuid-Holland heeft eerst zelf een woningbouwprognose gemaakt 

en die met het IPB/Primosmodel doorgerekend naar een bevolkingsprognose. Deze kwantitatieve 

woningbouw-/bevolkingsprognose is aan ABFResearch geleverd als basis voor een kwalitatieve doorrekening 

met het Socratesmodel. Daarbij zijn de woonwensen uit WoON2009 gekoppeld aan de eigen bevolkings- en 

woningaantallen. ABFResearch heeft hierover eind september gerapporteerd in de ‘Woningmarktverkenning 

Zuid-Holland’. 

 

WBR2010 

In de Zuid-Hollandse woningbehoefteraming (WBR) 2010 is een uitbreidingsbehoefte berekend van 130.000 

woningen van 2010-2020. Voor de Zuidvleugel betreft het 115.000 woningen, voor overig Zuid-Holland 15.000. 

Rekening houdend met een opvangtaak van 5.000 extra woningen voor Noord-Holland komt het totaalcijfer op 

135.000 woningen, wat redelijk tot goed spoort met de beschikbare programma's. WBR2010 is berekend met 

binnenlands migratiesaldo-nul, dat wil zeggen evenwicht tussen binnenlandse vestiging en vertrek.  

 

Socrates 

In de bevolkingsprognose voor Socrates is in eerste instantie het officiële woningbouwprogramma van Zuid-

Holland doorgerekend. Echter: doordat het Primos-model de binnenlandse migratietrend van de afgelopen 

decennia doortrekt, vertrekken er tussen 2010 en 2020 circa 40.000 Zuid-Hollanders uit de provincie, ongeveer 

18.000 huishoudens. De woningbehoefte groeit tussen 2010 en 2020 daardoor met slechts 112.000 

huishoudens. Rekening houdend met het officiële bouwprogramma (202.300 woningen) en een lager 

sloopprogramma (56.000 woningen) is er een overschot van 34.300 woningen (202.300-56.000-112.000), waar 

Socrates dan typen, prijzen en milieus bij moest berekenen. Daarom is gewerkt met een voorraadgroei tot 

120.000 woningen, dat wil zeggen een nieuwbouwprogramma van 120.000 + 56.000 (sloop) = 176.000 

woningen. Bij dit aantal zijn de gewenste kwaliteiten berekend. Aangezien de woningvoorraad in Zuid-Holland 

het afgelopen decennium groeide met 114.000 woningen, is de Socratesraming nog optimistisch. De komende 

jaren worden de gewenste nieuwbouwaantallen (17.600 per jaar bij de geraamde sloop) zeer waarschijnlijk 

niet gehaald en het is de vraag of dat na 2015 nog wordt gecompenseerd. 

 

Woningbehoefte: kwantitatief  

Voor de nieuwe Zuid-Hollandse woningmarktverkenning is een demografische prognose gemaakt, die de 

werkelijke bevolkingsontwikkeling 2010-2020 probeert te voorspellen aan de hand van realistische 

woningbouwprogramma’s. Bij een groei van de woningvoorraad met 120.000 woningen berekent de prognose 

een huishoudengroei van 112.000. De resterende 8.000 woningen dienen als frictieleegstand en inloop van het 

woningtekort. Het verschil met de Zuid-Hollandse woningbehoefteraming 2010 (WBR2010), 130.000 woningen 

erbij tussen 2010 en 2020, houdt verband met het binnenlandse migratieverlies in de nieuwe prognose: circa 

40.000 personen in 10 jaar, dat scheelt 18.000 huishoudens. 

 

Socrates veronderstellingen 

Naast aantallen mensen naar leeftijd, huishoudentype en dergelijke en de opgegeven aantallen woningen per 

gemeente, zijn er ook veronderstellingen gemaakt over de economische groei. Het basisscenario gaat uit van 

een jaarlijkse economische groei van nul procent  

 

Toelichting op nul procentgroei keuze: 

In de woningmarktverkenning Zuid-Holland van ABF september 2010 (de Socratesraming) staat hierover het 

volgende:  
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‘De financiële crisis van eind 2008 laat zijn sporen na. Hoe lang dit zal duren valt niet precies te voorspellen. In 

2009 en 2010 is Nederland geconfronteerd met een ongekende economische krimp van -3,5 procent 

respectievelijk -0,25 procent van het Bruto Binnenlands Product. Na 2010 rekent het CPB op herstel. In deze 

studie is niet geprobeerd om de precieze jaarlijkse cijfers te voorspellen, maar is een meer lange termijn 

gerichte lijn getrokken. 

 Het trendscenario veronderstelt een vlot herstel van de huidige crisis: de inkomens stijgen met ongeveer 1 

procent per jaar zoals dat ook in de afgelopen decennia het geval geweest is. 

 Het basisscenario houdt rekening met een blijvend minder gunstige economische ontwikkeling. De 

inkomens blijven ongeveer gelijk. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen decennia, waarin de 

inkomens steeds gegroeid zijn. 

 In het terugvalscenario zijn de minder gunstige elementen nog wat scherper aangezet. De inkomens dalen 

in dit scenario zelfs met ongeveer 1 procent per jaar. 

Het basisscenario wordt gezien als het meest waarschijnlijke toekomstbeeld.’ 

 

In deze bijlage worden alleen uitkomsten van het basisscenario gepresenteerd. 

Voor het Socratesmodel zijn de aangeleverde huishoudens in de verschillende gemeenten en jaren verdeeld 

over inkomensgroepen. Aan de berekende aantallen huishoudens naar type en inkomen worden vervolgens 

woonwensen toegekend, zoals die in WoON2009 zijn gemeten.  

Tegenover deze woningvraag staat het huidige aanbod van woningen, naar type (huur/koop, eengezins-

/meergezinswoning) en prijs. De aangeleverde aantallen te slopen woningen zijn ook in deze categorieën 

onderverdeeld. Daarnaast zijn er aannamen gedaan over het jaarlijkse aantal te verkopen huurwoningen. 

Hierdoor kan voor elk jaar een beschikbare woningvoorraad worden berekend. Het verschil tussen de 

woningvraag en het berekende aanbod, is de gewenste nieuwbouw. Over deze gewenste 

nieuwbouwwoningen gaat de Woningmarktverkenning. 

 

Tabel 2. Groei van de woningvoorraad en van het inwonertal in Zuid-Holland in de jaren 2010-2019 

Regio: Woningen Inwoners 

   

Holland-Rijnland 20.514 14.888 

> Duin-Bollenstreek 8.849 9.018 

> Leidse regio 8.980 7.399 

> Rijnstreek 2.685 -1.529 

SG Haaglanden 46.571 74.539 

SR Rotterdam 28.569 17.955 

> Voorne-Putten 5.070 -5.454 

> R'damse regio 23.499 23.409 

Midden-Holland 13.340 11.729 

> BBR-gemeenten 980 376 

> K5-gemeenten 820 -514 

> Z3-gemeenten 11.540 11.867 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 1.936 -1.967 

Drechtsteden 6861 6.897 

Hoeksche Waard 900 -1.687 

Goeree-Overflakkee 1.180 391 

   

Zuidvleugel 111.370 127.675 

Overig Zuid-Holland 8.501 -4.930 

   

Zuid-Holland 119.871 122.745 

Bron: Socrates 2010 
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Uitkomsten: woningtypen 

In het Socratesmodel worden huur- en koopwoningen onderscheiden, in drie prijsklassen. Daarnaast wordt 

onderscheid gemaakt tussen eengezins- en meergezinswoningen. Door de woonwensen per huishoudcategorie 

(naar leeftijd/inkomen) te koppelen aan de verwachte aantallen huishoudens in 2010 en 2020 ontstaat een 

beeld van het gewenste nieuwbouw/sloopprogramma. 

 

Tabel 3. Gewenst nieuwbouw-, sloop en verkoopprogramma in Zuid-Holland 2010-2020 

Woningtype Sloop Verkoop Nieuwbouw Saldo 

  huurwon.  

     

Huur goedkoop (<348) -17.000 -12.000 4.000 -25.000 

Huur middelduur (348-535) -17.000 -17.000 44.000 11.000 

Huur duur (>535) -3.000 -16.000 25.000 6.000 

   .  

Koop goedkoop (<215.000) -11.000 29.000 17.000 36.000 

Koop middelduur (215.000-350.000) -5.000 16.000 46.000 57.000 

Koop duur (>350.000) -3.000 0 39.000 36.000 

     

Huur totaal -37.000 -45.000 73.000 -9.000 

Koop totaal -19.000 45.000 102.000 129.000 

     

Totaal -56.000 0 176.000 120.000 

Bron. Socrates, 2010 

 

In de jaren tot 2020 daalt de behoefte aan huurwoningen (-9.000), terwijl de vraag naar koopwoningen fors 

groeit (+ 129.000). Tóch moeten er nog 73.000 nieuwe huurwoningen gebouwd worden, om de afname door 

sloop en verkoop te compenseren.  

 

Ten aanzien van een- en meergezinswoningen is er een voorkeur voor eengezinswoningen. De vraag naar 

zowel eengezinshuur als -koopwoningen neemt toe ten opzichte van de realisatie in de afgelopen jaren. De 

behoefte aan nieuwe koopappartementen is gering ten opzichte van de productie in de voorafgaande jaren. De 

voorkeur van eenpersoonshuishoudens ligt ook bij eengezinswoningen.   

 

Figuur 1. Feitelijke productie (links) en consument gericht nieuwbouwprogramma 2010/2019,  gemiddeld per jaar (rechts) naar 

eigendom en type 
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Bron. Socrates 2010 
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Overigens groeit het aandeel eengezinskoopwoningen als de economische groei hoger zou uitkomen en daalt 

dat aandeel bij een lagere economische groei. 

 

Sociale woningbouw 

Tot de sociale sector wordt hier gerekend: goedkope en middeldure huur en goedkope koop. In totaal zouden 

er de komende 10 jaar 65.000 sociale woningen gebouwd moeten worden binnen een totaal 

nieuwbouwprogramma van 176.000 woningen. Dat betekent 36,9 procent. Als er alleen met de huurwoningen 

gerekend wordt, zou een aandeel van 27 procent nodig zijn. Dit hoge percentage sociale woningbouw valt te 

verklaren doordat sociale nieuwbouw nodig is om de sloop van de sociale voorraad te compenseren: 45.000 

van de 65.000 woningen. Het aantal te slopen woning heeft dus een grote invloed op de nieuw te bouwen 

sociale woningen. 

 

Tabel 3. Gewenst nieuwbouw-, sloop en verkoopprogramma in de sociale sector, Zuid-Holland 2010-2020 

Woningtype Sloop Verkoop Nieuwbouw Saldo 

  huurwon.  

     

huur goedkoop -17.000 -12.000 4.000 -25.000 

huur middelduur -17.000 -17.000 44.000 11.000 

koop goedkoop -11.000 29.000 17.000 36.000 

     

totaal sociaal -45.000 0 65.000 22.000 

     

Totaal nieuwbouwprogramma -56.000 0 176.000 120.000 

     

% nieuwbouw sociaal:   36,9%  

Bron. Socrates, 2010 

 

Nuancering 

In WoON2009 zijn woonwensen gemeten in 2009, toen de effecten van de kredietcrisis nog niet in volle 

omvang duidelijk waren. Intussen is een en ander veranderd op de woningmarkt, waardoor het de vraag is hoe 

realistisch de wensen zijn. Zo wensen meer mensen onder de 65 jaar met een laag inkomen een koopwoning: 

+31.000 koopwoningen. Dit geldt ook voor mensen met een middeninkomen: +12.000 koopwoningen. Het is 

de vraag of dit realistische wensen betreft.  

Datzelfde geldt voor de berekende vraag naar eengezins- en meergezinswoningen. In tegenstelling tot de trend 

van het laatste decennium is een stijgende vraag naar eengezinskoopwoningen geprognosticeerd. Bijna de 

helft van alle nieuwbouwwoningen zou dit type betreffen. Ook de vraag naar eengezinshuurwoningen is sterk 

gestegen. De productie zou de komende jaren moeten verdubbelen. De vraag naar meergezinskoopwoningen 

is sterk afgenomen, waardoor de productie zou moeten halveren.  

Eengezinskoopwoningen zijn in Zuid-Holland meestal te duur voor eenverdieners, terwijl dat de snelst 

toenemende groep is. Ook stagneert de groei van het aantal tweeverdieners, de motor achter de duurdere 

woningproductie. Vaker zien we tegenwoordig huishoudens waarin 1,5 personen verdienen. 

Het berekende woningbouwprogramma 2010-2020 moet naar verwachting worden genuanceerd naar meer 

huur, meer goedkoop, ten koste van de berekende aantallen eengezinskoopwoningen. 

 

Scenario 2010-2020 

In de eerste zes maanden van 2010 is het aantal opgeleverde woningen in Zuid-Holland met 30 procent terug 

gevallen. Het aantal verleende bouwvergunningen kende eenzelfde daling. Dat betekent dat Zuid-Holland in de 

komende jaren te weinig nieuwe woningen gaat bouwen. Het aantal onttrekkingen halveerde in het afgelopen 

halfjaar ten opzichte van de eerste helft van 2009, dat is nu al voor het derde jaar achtereen een daling. Per 

saldo zal de woningvoorraad de komende jaren minder snel groeien dan het aantal huishoudens, waardoor het 
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woningtekort, na jaren van afname, weer zal gaan toenemen. Dat tekort heeft vooral effect voor de lagere 

inkomens. Gevolg is mogelijk inwoning of bewoning van een niet-woning
4
. In de Socratesraming wordt juist een 

afname van het wonen in niet-woningen berekend, voor lage inkomens en voor jongeren. Daar kan voorlopig 

echter geen sprake van zijn.  

 

Corporaties moeten hun toewijzingsbeleid conformeren aan de Europese norm. Binnen de sociale huursector 

biedt dit enige ruimte voor huishoudens met een inkomen tot € 33.000. Voor de groep € 33.000 - €43.000 

dreigt een krappe markt. Deze categorie zal zo lang mogelijk blijven zitten in de bestaande goedkope 

huurwoning.  

Het lijkt verstandig om méér dan Socrates berekent in te zetten op de bouw van huurwoningen, niet zozeer 

sociaal, maar juist ook boven de liberaliseringsgrens. Met de vraagdruk van huishoudens met een inkomen 

tussen €33.000 en €43.000 lijkt dat een veilige investering. De bouw van koopwoningen moet vooral 

plaatsvinden in de goedkope en middeldure sector. De vraag naar nog meer dure koopwoningen zal de 

komende jaren beperkt zijn.  

                                                        
4
 zoals: studentenflat, verzorgingshuis, woonwagen 
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BIJLAGE 3: Samenvatting monitor Wonen 2010 

 

De beleidsthema’s uit de Woonvisie 2005-2014 en de provinciale structuurvisie 2010-2020 vormen de basis 

voor de monitor Wonen 2010. Met een terugblik op de periode 2005-2009 is invulling gegeven aan het verzoek 

van Provinciale Staten om jaarlijks de voortgang van de Woonvisie (inclusief woningbouwafspraken, BLS en ISV) 

te monitoren. Daarnaast is vooruit gekeken naar de periode 2010 tot en met 2019. Deze input is meegenomen 

in de Woonvisie.  

 

Onderwerpen uit de monitor: 
Bevolking 2000-2009: een toename met 127 duizend personen. De groei werd veroorzaakt door natuurlijke 
aanwas en het saldo buitenlandse migratie. Het binnenlands migratiesaldo was negatief van 2000-2008 en 
nagenoeg nul in 2009.  

 
Ontwikkeling woningvoorraad 2000-2009: een toename met 114 duizend woningen (8 procent). Bijna 90 
procent van deze groei vond plaats in de Zuidvleugel. 
 
Kwalitatief programma: voor de periode 2010-2019 zijn de belangrijkste trends: 

 Door de economische crisis zal de toename van de woningvoorraad in 2010 en 2011 waarschijnlijk 30 

procent lager zijn dan in 2009. 

 Er is voldoende harde plancapaciteit beschikbaar om de benodigde jaarproductie tot 2015 te halen (los van 

de economische crisis). 

 Van 2010-2019 is onvoldoende harde plancapaciteit beschikbaar om het nieuwbouwprogramma van 

202.000 woningen te realiseren. Voor ongeveer 60 procent van de woningbouwplannen zijn nog geen 

bestemmingsplannen in voorbereiding of vastgesteld. 

 Tekorten aan harde plancapaciteit ten opzichte van het programma komen voor in landelijke en stedelijke 

regio’s. In de landelijke regio’s is daarbij het programma (op basis van migratiesaldo nul plus inhaal 

achterstand) mogelijk te ruim bemeten ten opzichte van de vraagdruk. 
 
Binnenstedelijk bouwen 

2005-2009: De ambitie om 50 procent van de toename van de woningvoorraad binnen de begrenzing bebouwd 

gebied (BBG 2000) te realiseren is niet gehaald. In de periode 2005-2009 vond ongeveer 36 procent van de 

toename van de woningvoorraad en 96 procent van de sloop plaats binnen de BBG 2000. In de provinciale 

woonvisie is aangegeven dat ook de nog in 2005 en volgende jaren te ontwikkelen delen van VINEX-locaties 

binnen het BBG 2000 worden gerekend. Op basis van deze definitie wordt 50 procent wel gehaald. 

 

Woonmilieus in balans 

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de woonmilieubalans als gevolg van een aantal 

definitieveranderingen. Deze zijn meegenomen in de Woonvisie. 

 

Sociale woningbouw 

2005-2009: het gemiddelde aandeel sociale woningbouw was ongeveer 21 procent. Regionaal zijn er grote 

verschillen. Het aandeel per jaar is gestegen van 17 procent in 2005 naar 25 procent in 2009.  

 

Beleidsuitwerking 

In de provinciale structuurvisie is de verstedelijkingsstrategie voor de Zuidvleugel, het Groene Hart en de Delta 

aangegeven. Deze strategie is leidend voor de programma’s in deze gebieden. Uitgangspunt is dat de 

Zuidvleugel voor meer dan de eigen behoefte kan groeien voor versterking van de internationale economische 

positie. Beide andere gebieden hebben die functie niet en hoeven niet meer te bouwen dan de eigen behoefte 

(migratiesaldo nul). 
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Voor de Zuidvleugel ziet de structuurvisie versterking van het stedelijke gebied vooral langs haltes van 

hoogwaardig openbaar vervoer. De ambities is om 80 procent van de woningproductie te realiseren binnen 

bestaand stads- en dorpsgebied (BSD 2010). De kwaliteit van woning en woonomgeving staat voorop. In balans 

brengen van vraag en aanbod van woonmilieus is daarvoor een vereiste . Niet meer gevraagde verouderde en 

kwalitatief slechte woningen worden gesloopt of vervangen. In deze voorraad zijn vaak huishoudens gehuisvest 

die zich een duurdere koop of huurwoning niet kunnen veroorloven. Daarom wil de provincie dat in beginsel de 

gesloopte sociale voorraad (ongeveer 30 procent van de woningproductie) wordt teruggebouwd . 

 

Financiering 

2010-2019 

 Bij de verstedelijkingsafspraken is duidelijk gemaakt dat tot 2020 er geen rijksbudget voor woningbouw 

beschikbaar is. Het Rijk wil dit compenseren met onorthodoxe maatregelen. 

 

In 2010-15 komt geen BLS budget beschikbaar. Het budget dat op de meerjarenbegroting stond, wordt ingezet 

als stimuleringsregeling. Bij de verdeling van de eerste twee tranches ligt ongeveer 26 procent van het aantal 

woningen dat subsidie ontvangt in Zuid-Holland.
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BIJLAGE 4: Toelichting analyse en gebruikte terminologie 

 

De economische crisis is niet de oorzaak van de woningmarktcrisis 

De economische crisis heeft al bestaande spanningen en onevenwichtigheden op de woningmarkt versterkt. 

Eén van de belangrijkste factoren is een structurele mismatch tussen vraag en aanbod, omdat de voorraad zich 

zeer langzaam aanpast aan de vraag. Een tweede factor is dat het beïnvloedbare deel van het aanbod, de 

strategische toevoeging, niet direct reageert op de vraag. Dit komt door beperkingen door onvoldoende 

producenten (ontwikkelaars, beleggers, arbeidskrachten en toeleverende bedrijven) en onvoldoende plannen 

die passen bij de snel wisselende vraag (van idee tot oplevering duurt gemiddeld vijf tot zeven jaar). 

Marktpartijen zien restrictief ruimtelijk overheidsbeleid als een van de oorzaken van een beperkt aanbod.  

 

Snel veranderende vraag: demografische ontwikkelingen en veranderende woonvoorkeuren  

De vraag naar woningen is enerzijds gebaseerd op demografische ontwikkelingen. Anderzijds hangt de 

(kwalitatieve) vraag naar woningen (woonmilieus) samen met levensfase, leefstijl en inkomen.  

De belangrijkste demografische trends die nu een rol spelen zijn: 

 Tot 2040 neemt de bevolking van Zuid-Holland niet af; 

 Bevolkingsgroei wordt steeds meer groei van het aantal ouderen; 

 Huishoudengroei wordt steeds meer groei van het aantal alleenstaanden;  

 Afnemende grootte van huishoudens; 

 Afnemende groei van aantal tweeverdieners; 

 Bevolkingsdaling in sommige regio’s. 

 

Verhuismotieven 

In de Socratesprognose wordt verondersteld dat de inkomensverdeling de komende tien jaar gelijk blijft. De 

verhuismotieven van mensen veranderen in verschillende levensfases. Vijf algemene redenen om te verhuizen: 

 Opleiding: mensen die voor hun studie een andere woning zoeken, dichter bij de opleidingsinstantie; 

 Veranderende huishoudensamenstelling: mensen die gaan samenwonen, kinderen krijgen, mensen van 

wie de kinderen uit huis gaan en gezinnen die uit elkaar gaan; 

 Werk: baanverandering kan er voor zorgen dat men moet verhuizen naar een andere stad of regio; 

 Woningkwaliteit: door huishoudenontwikkeling en arbeidscarrière zoekt men een andere woning;  

 Pensioen: ouderen, die door bepaalde behoeften of beperkingen (zoals niet meer trap kunnen lopen) of 

het verlies van hun partner een andere woning zoeken; 

 

Gevolgen van de onevenwichtige woningmarkt en de economische crisis:  

 Het is moeilijker om leningen te verkrijgen, zowel voor de bouwpartijen als voor starters; 

 Marktpartijen willen meer zekerheid, durven minder risico’s te nemen, waardoor minder wordt gebouwd; 

 Stagnerende verkoop: mensen wachten met kopen tot het oude huis verkocht is. De verkoop laat op zich 

wachten omdat de vraagprijs als te hoog wordt gezien en omdat starters moeilijker leningen krijgen; 

 Hierdoor dalen ook de prijzen. (In het verleden waren er echter wel snelle en hoge prijsstijgingen); 

 Stagnerende verkoop door mismatch tussen vraag en aanbod (binnen de bestaande voorraad). Hoewel 

deze mismatch in de afgelopen decennia als minder problematisch werd gezien, heeft de woningmarkt 

door de economische crisis een permanente omslag gemaakt, van een aanbod- naar een vraagmarkt;  

 Door stagnerende verkoop van bestaande woningen valt ook de verkoop van nieuwbouwwoningen terug; 

 Het gevolg van mindere verkoop nieuwbouwwoningen is het zogenaamde woningbouwkannibalisme
5
; 

 Een daling van het aantal verleende bouwvergunningen en afname van de gemeentelijke inkomsten. 

                                                        
5 De bouw pas begint als 70 procent van de woningen is voorverkocht. Dit leidt tot opschorten van de bouw indien meerdere projecten 
gelijktijdig in de markt gezet worden en er dus een potentiële overcapaciteit ontstaat. Het is efficiënter en marktbestendiger om één 
project te ontwikkelen en in te spelen op de werkelijke vraag, zodat er gebouwd kan worden. Het is ook mogelijk om grote projecten te 
splitsen in kleinere onderdelen. 
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