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VOORWOORD

In het kader van het onderzoek naar de regionalisering van de volkshuisvesting in
opdracht van het Ministerie van VROM wordt onderzoek gedaan naar de wijze
waarop in Nederland vorm is gegeven aan de regionalisering binnen de volkshuisvesting en welke mogelijkheden die biedt om tot een succesvolle aanpak van de
regionale volkshuisvestingsproblematiek te komen.
Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en het uitvoeren van een aantal
case-studies in een aantal tevoren geselecteerde regio's. Door middel van deze casestudies kan een beter inzicht worden verkregen in de vraag hoe in de verschillende
regio ' s de regionalisering wordt opgepakt en wordt geconcretiseerd in bepaalde
structuren van regionale samenwerking. Met deze inzichten dient een antwoord te
worden gegeven op de volgende onderzoeksvragen:
1. Hoe wordt vorm gegeven aan de regionale samenwerking tussen de partijen en
welke voorwaarden worden daaraan gesteld?
2. Welke factoren stimuleren of belemmeren de regionalisering?
3. Welke resultaten zijn behaald met de regionalisering?
Deze notitie vormt het eindresultaat van één van deze case-studies l . Het gaat om de
case-studie regio Haaglanden. Een regio die voor een groot deel al een lange
samenwerkingstraditie kende in voormalige Stadsgewesten, maar deze hadden een
andere begrenzing dan het huidige Haaglanden. Binnen het huidige Haaglanden zijn
ook het Delftland enhet Westland betrokken. Opgebouwd rondom de centrale stad
Den Haag, vormt Haaglanden één van de zeven BoN-gebieden binnen Nederland. In
de BoN-gebieden doe zich een zodanige stedelijke problematiek voor dat de oplossing niet meer kan worden gevonden binnen de steden zelf, maar in de wijde regio
daaromheen. Daar de bestaande regionale samenwerking op basis van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) te vrijblijvend en vrijwillig van aard wordt
geacht om die regionale oplossing te vinden, is voor de BoN-regio's een speciale
procedure gestart om tot een stadsprovincie te komen. Dit regionale bestuur vervangt
de provincie en neemt daarbij ook een aantal gemeentelijke taken over. De overgang
naar de stadsprovincie verloopt in een aantal fasen. Op dit moment functioneert
De andere regio's waar onderzoek is verricht zijn: Gooi en Vechtstreek, Oostelijk ZuidLimburg, West-Friesland, Zuidwest-Drenthe, Midden-Brabant en het Knooppunt
Arnhem-Nijmegen.

Haaglanden in de fase van Regionaal Openbaar Lichaam (ROL), hetgeen neerkomt
op een Wgr+ regio. Een aantal taken dienen in deze fase verplicht te worden
uitgevoerd. In hoofdstuk 1 wordt hier verder op ingegaan.
Het onderzoek in Haaglanden is verspreid uitgevoerd in de periode december 1996
tot en met februari 19972 • Daarbij is een selectie gemaakt tussen de aanwezige
gemeenten en corporaties (partijen die het meest actief zijn op regionaal niveau). Als
representanten voor de stedelijke gemeenten is gekozen voor Den Haag, Zoetermeer
en Delft. Gemeenten met een ligging aan de rand van dit stedelijk gebied zijn
Rijswijk (stedelijk) en Nootdorp (landelijk). Tenslotte is De Lier benaderd als
gemeente in het meer landelijke Westland. Bij het Stadsgewest Haaglanden is zowel
gesproken met de betrokken beleidsmedewerker als met de betrokken beleidsmedewerker vallend onder de Bestuurscommissie Westland.
De corporaties die zijn benaderd, komen uit de gemeenten Naaldwijk en Delft,
terwijl ook is gesproken met de voorzitter van de vereniging Sociale Verhuurdèrs
Haaglanden (SVH).
Verder is gesproken met een vertegenwoordiger van de NVM-makelaars en met de
directeur van de Woonkoepel Delft als representant van de woonconsumenten.
Tenslotte zijn de provincie Zuid-Holland .en de Inspectie volkshuisvesting ZuidHolland benaderd.
Al deze personen (zie bijlage 1), die hun tijd en informatie beschikbaar stelden ten
behoeve van dit onderzoek wil ik hartelijk danken. De vragen die hen zijn gesteld,
staan vermeld in bijlage 2. Ik hoop dat de betrokken partijen door deze studie meer
inzicht in elkaars standpunten en overtuigingen zal krijgen, hetgeen een verdere
stimulans kan betekenen voor de samenwerking binnen de regio.
Roger Raat
Onderzoeksinstituut OTB
Delft, 29 januari 1998
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Deze periode werd afgesloten voordat het kabinet aankondigde dat het Stadsgewest
Haaglanden geen stadsprovincie zou worden. Op een aantal plaatsen in- de tekst is dat
later aangegeven, maar in het algemeen was de situatie voor de geïnterviewde partijen
nog onzeker.
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INLEIDING

De regionalisering is in Nederland vorm gegeven binnen de bestuurlijke regio's die
het Rijk op basis van de in 1985 herziene Wet Gemeenschappelijke Regelingen
(Wgr) heeft ingesteld. Aan het eind van de jaren tachtig laten verschillende onderzoeken zien dat er in de grote steden van het land een sociaal-economische problematiek zichtbaar is die gemeentegrensoverschrijdend is en die niet krachtig genoeg
kan worden aangepakt binnen de huidige regionale samenwerkingsverbanden op
basis van de Wgr. Met de nota's Bestuur op Niveau (BoN 1, 2 en 3) (Ministerie van
Binnenlandse Zaken, 1990, 1991 en 1993) is op basis van deze onderzoeken
uiteindelijk een weg ingeslagen waarbij zeven grootstedelijke gebieden zich zouden
ontwikkelen tot een stadsprovincie, via de fasen van Regionaal Openbaar Lichaam
(ROL) en Stedelijk-Gebiedsautoriteit (SGA). De juridische procedure die moet
worden doorlopen voor dit proces is aangegeven in de Kaderwet Bestuur in verandering uit 1994. Het Stadsgewest Haaglanden is één van de zeven BoN-gebieden die de
fasen volgens de Kaderwet zal doorlopen. Het gewest is sinds 1 maart 1995 een
Regionaal Openbaar Lichaam geworden.
Binnen Haaglanden werken 16 gemeenten regionaal samen: Delft, 's-Gravenzande,
Den Haag, Leidschendam, De Lier, Maasland, Monster, Naaldwijk, Nootdorp,
Pijnacker, Rijswijk, Schipluiden, Voorburg, Wassenaar, Wateringen en Zoetermeer.
Verder zijn er binnen Haaglanden 32 corporaties actief. Van de in totaal 420.000
woningen in Haaglanden worden er ongeveer 170.000 door de gezamenlijke corporaties beheerd. Tussen de 32 corporaties in Haaglanden bestaan grote verschillen qua
grootte, werkgebied en wijze van werken, maar alle vinden elkaar in één regionale
overlegstructuur (zie hoofdstuk vier).
De woonconsumenten zijn niet regionaal georganiseerd, terwijl van de marktpartijen
de NVM-makelaars wel samenwerken binnen de afdeling Den Haag, dat een groot
deel van Haaglanden beslaat.
Voordat echter meer specifiek wordt ingegaan op de individuele partijen die gezamenlijk de regionalisering trachten vorm te geven, gaan we nader in op de rol van
het Stadsgewest Haaglanden als bestuurlijke en projectmatige partner in de regio.
Een dergelijk regionaal orgaan is de eerst aangewezen organisatie om het proces van
regionalisering te stimuleren en te ondersteunen.

Waar ligt de oorsprong van het Stadsgewest Haaglanden? Al in de jaren zestig
kwamen in het tegenwoordige Haaglanden al regionale samenwerkingsverbanden van
de grond in de algemene tendens tot gewestvorming. In 1967 kwam er een gewest
voor het Westland en in 1968 ontstond er een gewest rondom Den Haag. Deze
gewesten hebben gefunctioneerd tot de jaren tachtig, en werden vervolgens opgeheven of omgezet in Wgr-regio's op basis van de in 1985 ingestelde herziene Wet
Gemeenschappelijke Regelingen. Binnen Haaglanden bestonden er toen twee regio's:
het Gewest 's-Gravenhage en de Delftse regio met daarin het Westland. De regionale
samenwerking in deze twee regio's was over het algemeen nogal vrijblijvend van
aard. Als doel kenden beide regio's het afstemmen en integreren van bepaald beleid,
dat over de gemeentegrenzen van de afzonderlijke gemeenten heengaat. Deze vorm
van samenwerking was echter onvoldoende voor het succesvol aanpakken van de
grootstedelijke problematiek, zoals die zich in Den Haag en omgeving voordoet. Een
intensievere vorm van regionale samenwerking is daarvoor nodig en na een aantal
rapporten en adviezen besloot het Rijk tot de instelling van zeven BoN-gebieden. Het
Gewest 's-Gravenhage is één van deze zeven BoN-gebieden en wordt vanaf 1992
Stadsgewest Haaglanden genoemd. Het Westland en de Delftse regio vallen hier nog
niet onder. Het Stadsgewest kent dan als taakvelden: verkeer en vervoer, milieu,
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economie en werkgelegenheid. Op 1 januari
1993 sluiten ook Delft en Pijnacker zich aan bij Haaglanden, dat nu verder gaat met
negen gemeenten. Het Westland gaat alleen verder in het Samenwerkingsorgaan
Westland. Als in 1994 de Kaderwet uitkomt, is duidelijk dat Haaglanden op weg is
naar een stadsprovincie. De eerste fase is die van Regionaal Openbaar Lichaam en
om die te kunnen opstarten, dient het Westland verplicht te worden aangesloten bij
Haaglanden. Gelijk met de instelling van de ROL-fase op 1 maart 1995 zijn dan ook
de Westlandse gemeenten bij Haaglanden gekomen, dat dan bestaat uit zestien
gemeenten.
Haaglanden wordt sindsdien bestuurd door een algemeen bestuur (69 zetels) dat
bestaat uit tenminste één vertegenwoordiger van elke gemeente. Het dagelijks
bestuur (17 leden) draagt zorg voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden
binnen Haaglanden. Onder het dagelijks bestuur functioneren meerdere commissies
van advies, waaronder één op het terrein van de volkshuisvesting. Qua plaats in de
bestuurlijke structuur kan deze commissie nog het beste vergeleken worden met de
regionale volkshuisvestingscommissie (RVC) die men veelal in andere regio's
tegenkomt. Het Stadsgewest kent een ambtelijk apparaat met ruim 70 medewerkers,
van wie vier op het terrein van de volkshuisvesting.3 Inmiddels is het aantal mede'~
werkers gegroeid tot boven de 80.
Al in 1996 is Haaglanden begonnen met een evaluatie van het opereren als Regionaal
Openbaar Lichaam. Deze vervroegde evaluatie vloeide voort uit de onzekerheid die
ontstond door de voortschrijdende discussies over de bestuurlijke organisatie na de

Stadsgewest Haaglanden, 1996, Jaarverslag stadsgewest Haaglanden 1995.
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inwerkingtreding van de Kaderwet4 . Vanuit de buitenwereld (maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven en ministedes) gezien, functioneert Haaglanden goed,
alhoewel de efficiency van het Stadsgewest niet groot wordt geacht en ook de
betrokkenheid van de gemeentebestuurders en -ambtenaren in twijfel wordt getrokken. Bij de gemeenten is een discussie ontstaan over de grenzen in en van Haaglanden. De gemeenten (buiten Den Haag) zijn voor een opdeling van Den Haag of voor
een verruiming van de buitengrenzen van de regio. De provincie is vervolgens in
opdracht van het kabinet ook nog eens met drie alternatieven voor de stadsprovincie
gekomen: niets doen, intensiveren van de bestuurlijke samenwerking en gemeentelijke herindeling. Na de commissie-Andriessen lijkt het kabinet echter vooralsnog nog
altijd af te stevenen op een stadsprovincie in Haaglanden, maar dan niet met alle
bevoegdheden (met name grondpolitiek) die de commissie-Andriessen adviseerdes.
Op het terrein van de volkshuisvesting bezit het Stadsgewest nu een aantal taken en
bevoegdheden die voortvloeien uit de Kaderwet. Net als de meeste Wgr-regio's is
Haaglanden regionaal budgethouder met betrekking tot de BWS-subsidies. Voor de
andere regio's houdt hier de verplichte taakuitoefening op. Voor Haaglanden komt
daar evenwel nog bij het budgethouderschap van de BLS-subsidies. Tevens heeft het
Stadsgewest de bevoegdheid om een huisvestingsverordening en een regionaal
volkshuisvestingsplan op te stellen. Verder vormt een belangrijk instrument voor het
Stadsgewest het opstellen van een regionaal structuurplan en kan men voorschriften
geven met betrekking tot het verwerven en uitgeven van gronden door de deelnemende gemeenten. Dit maakt een meer regionaal grondbeleid mogelijk. Het stadsgewest kan dit echter alleen via gezamenlijke afspraken tot stand brengen en niet zelf
opleggen en afdwingen.
Na deze korte schets van de werkzaamheden van het Stadsgewest op het terrein van
de volkshuisvesting, zal hierop in de volgende hoofdstukken dieper worden ingegaan. In hoofdstuk twee zal een schets worden gegeven van de woningmarkt in
Haaglanden. De door de verschillende partijen ervaren regionale volkshuisvestingsproblematiek vormt hierin een belangrijk thema.
Vervolgens wordt in hoofdstuk drie een beschrijving gegeven van de totstandkoming
van de regionale samenwerking en de concretisering daarvan op het terrein van de
volkshuisvesting.
In hoofdstuk vier wordt aandacht besteed aan de organisatie van de regionale
samenwerking en de beoordeling daarvan door de verschillende partijen.

Stadsgewest Haaglanden, 1996, Het refrein; Evaluatie van het stadsgewest Haaglanden,
Den Haag.
Tot veler verrassing besloot de Tweede Kamer anders en is inmiddels vast komen te
staan dat Haaglanden geen stadsprovincie zal worden. Juist de gewilde afwijking van het
Rotterdamse model heeft ervoor gezorgd dat Haaglanden afviel, omdat het Kabinet geen
verdere afwijkingen wil van het stadsprovincieconcept. Het Kabinet stelt voor 'om enkele
Vinex-locaties aan het grondgebied van Den Haag toe te voegen.
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In hoofdstuk vijf komt aan de orde wat de verschillende partijen inbrengen in de
huidige regionale samenwerking en hoe zij de inbreng van de andere actoren
waarderen.
Een beschrijving van de oordelen van de verschillende partijen over de resultaten die
tot nu toe zijn geboekt met de regionale samenwerking en de aanbevelingen met
betrekking tot de toekomst, worden gegeven in hoofdstuk zes.
In hoofdstuk zeven wordt tenslotte een samenvatting gegeven met enkele concluderende opmerkingen.
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2

DE REGIO HAAGLANDEN

2.1

Inleiding

De regio Haaglanden is na de regio Amsterdam en Rotterdam qua bevolking de
grootste regio van ons land en tegelijk ook één van de belangrijkste economische en
bestuurlijke centra. Het grondgebied van de regio zelf is niet groot met een breedte
van 15 km . en een lengte van 25 km . In het westen wordt de regio begrensd door de
Noordzee, in het zuiden door de Rotterdamse agglomeratie en de Nieuwe Waterweg,
in het oosten ook door de Rotterdamse agglomeratie en het Schieland en in het
noorden door de Leidse regio .
Haaglanden is een sterk verstedelijkte regio. De steden Den Haag, Delft en Zoetermeer domineren het landschap, samen met de vele glazen kassen in het Westland en
Delftland. Het overige landschap wordt gekenmerkt door groene weidegebieden met
een open karakter. Langs de kust zijn met name aan de noordkant van Den Haag en
bij Wassenaar nog grote duingebieden te vinden, die een belangrijke recreatieve
functie hebben in de regio .
Qua ruimtelijke structuur kent Haaglanden een stedelijk zwaartepunt in Den Haag en
voorsteden met oostelijke uitlopers naar Delft en Zoetermeer. Daaromheen is een
overwegend landelijk gebied te vinden met kleinere dorpen, die in het Westland in
een zee van glas zijn te vinden. Haaglanden kent goede verbindingen met overig
Nederland. Zowel de snelwegen als de spoorwegen lopen vanuit Den Haag naar het
noordoosten (Amsterdam) , het oosten (Utrecht) en het zuidoosten (Rotterdam) . Deze
concentratie van snelwegen, tezamen met de concentratie van bewoners en werkgelegenheid zorgen echter wel voor een toenemende congestie op de belangrijkste
verkeersaders. Voor de komende jaren ondergaat Haaglanden dan ook belangrijke
ingrepen in de (spoor)wegenstructuur. Daar wordt nu al hard aan gewerkt.
De economie in Haaglanden draait op vier belangrijke pijlers. Ten eerste bevinden
zich in Haaglanden alle ministeries en ambassades. Dit heeft er ook voor gezorgd
dat zich veel internationale dienstverlenende organisaties in Haaglanden hebben
gevestigd. Ten tweede bevindt één van de grootste tuinbouwcomplexen ter wereld
zich in de regio. Vervolgens profileert Haaglanden zich ook als een kennis innovatieve regio, met een universiteit en enkele hoogwaardige onderzoeksinstellingen.
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Tenslotte is het toerisme . een belangrijke economische activiteit in de regio. De
badplaatsen, attractieparken en de musea springen daarbij het meest in het oog.

2.2

De regionale woningmarkt

Per 1 januari 1996 telt Haaglanden 926.000 inwoners. Hiervan wonen er ruim
442.900 in Den Haag. Zoetermeer en Delft volgen met 105.000 en 92.500 inwoners.
De kleinste gemeente binnen Haaglanden is Maasland met 6.500 inwoners.
De woningvoorraad telt in de totale regio 420.000 woningen. De verhouding
koop:huur is 40:60. Haaglanden kent in verhouding tot het Nederlandse gemiddelde
veel meergezinswoningen en ook veel vooroorlogse woningen. Het aandeel van
nieuwbouw in de totale woningvoorraad is gering. Uit het WBO 93/94 blijkt dat
36 % van de woningvoorraad bestaat uit goedkope huurwoningen en 11 % uit
goedkope koopwoningen. Deze aandelen steken boven het Nederlandse gemiddelde
uit en behoren, zeker wat betreft het aandeel goedkope koopwoningen, tot de
hoogste in het land.
De druk op de Haaglandse woningmarkt is groot. Van de grote groep potentiële
verhuis geneigden kan slechts een klein deel binnen de regio van een andere woning
voorzien worden. Met name de vraag naar middeldure huur en koop is groot, terwijl
de vraag naar goedkope koopwoningen en dure huurwoningen gering is. De Haaglandse woningvoorraad kent in omvang voldoende goedkope koopwoningen, maar
juist een tekort aan vooral Iiliddeldure koopwoningen en goedkope huurwoningen.
De woningvoorraad is niet gelijkmatig over de regio verdeeld, maar kent bepaalde
concentraties naar type woningen binnen de regio. Met name in Den Haag en ook de
andere grote steden (op Zoetermeer na), zijn vooral veel meergezinswoningen en
(goedkope) huurwoningen te vinden. In het Westland vinden we de meeste koopwoningen en qua bevolkingsstructuur ook meer gezinnen met jonge kinderen. In tabel
2.1 worden een aantal kerngegevens weergegeven van de verschillende onderscheiden subregio' s in Haaglanden.
Haaglancten staat tot 2005 nog een forse bouwopgave te wachten. Het grootste
gedeelte daarvan past in het kader van de VINEX. De VINEX voorziet in een bouw
van tenminste 42.500 woningen6 , waarvan 28.500 voor het jaar 2000. Op de
VINEX-Iocaties wordt 30% van de woningen gebouwd in de sociale sector. Het gaa,t
om 10% extra goedkope woningen « f 679,- per maand) en 20% goedkope
woningen (tot f 1.047,- huur en f 167.000 stichtingskosten). In het binnenstedelijke
gebied wordt maximaal 50% van de te bouwen woningen gebouwd in de sociale
sector. Van de overige te bouwen woningen wordt 45% middelduur (totf 300.000,-)
en 25% duur.

Het Vinex-convenant heeft betrekking op het 'oude' Haaglanden met negen gemeenten.
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Tabel 2.1

Enkele kerncijfers Haaglanden per subregio op 1 januari 1996

%
Koopwoningen

%
MeergezinsWoningen

%
Kernvoorraad

%
Verhuisgeneigdheid

Den Haag

29

84

50

37

Zoetermeer

36

45

22

33

Delft/Pijnacker

33

57

51

37

Westland

65

15

21

16

Overig Haaglanden

47

50

31

24

Haaglanden

37

63

42

32 .

Subregio

Bron: Priemus, Van Rosmalen en Wassenberg, 1996.

Verder worden er naast de VINEX nog woningen gebouwd op basis van Belstatoafspraken in Den Haag en Delft, in het Westland en op basis van overige plannen.
Het gaat daarbij ook al gauw over ruim 10.000 woningen, waarvan een deel ter
vervanging van onttrekkingen in de woningvoorraad dient.
In principe is de huidige voorraad goedkope woningen voldoende voor de doelgroepen van beleid binnen Haaglanden. Van de voorraad goedkope woningen is echter
39% niet beschikbaar voor de doelgroep, omdat de bewoners niet tot de doelgroep
behoren. Deze goedkope scheefheid, zoals VROM die hanteert bedraagt voor
Haaglanden 23 % van alle huurwoningen. Dit percentage komt overeen met het
landelijk gemiddelde en is flink lager dan het percentage goedkope scheefheid in de
Amsterdamse en Rotterdamse regio. Als gevolg van het niet beschikbaar zijn van
een groot deel van de goedkope woningvoorraad voor de doelgroep moet de doelgroep zich in andere, · veelal te dure, woningen vestigen. Voor Haaglanden bedraagt
deze dure scheefheid 4 % volgens het WBO 93/94. Dat ligt iets boven het landelijk
gemiddelde van 3 %.

2.3

De regionale volkshuisvestingsproblematiek

De volkshuisvestingsproblematiek in de regio wordt door veel gemeenten nog
bekeken vanuit hun eigen positie. Deze problemen zijn voor een groot deel te
herleiden tot de gevolgen die worden verwacht met de VINEX-bouwopgave . Deze
grote bouwopgave zal doorstroming opwekken, hetgeen zijn invloed zal hebben op
de bestaande woningvoorraad en dat kan tot specifieke volkshuisvestingsproblematie7

ken leiden. Verder geven een aantal grote gemeenten aan dat de belangrijkste
problematiek in de regio voortvloeit uit de Haagse problematiek van segregatie door
de oververteg~nwoordiging van doelgroepen binnen de Haagse woningvoorraad. Dit
kan Den Haag niet zelf meer oplossen en daarvoor dient een oplossing te worden
gevonden in de gehele regio. Den Haag spreekt zelf niet zozeer van een problematiek die de regio bindt, maar van een problematiek die de regio verdeelt, omdat niet
iedereen in de regio dit als een specifiek regionale problematiek ervaart.
De bestuurders van de gemeenten erkennen deze problematiek wel, maar kijken toch
vooral, niet onlogisch, naar de gevolgen daarvan voor hun eigen gemeente. De
stedelijke gemeenten erkennen dan toch sneller een regionale problematiek als
segregatie en woningtekort, die gezamenlijk dient te worden opgelost, dan de
landelijke gemeenten.
Ook het merendeel van de corporaties ziet duidelijk een Haagse problematiek dat
zijn invloed heeft op de gehele regio Haaglanden. Ook buiten Den Haag zijn echter
specifieke volkshuisvestingsproblematieken op kleinere schaal aan te wijzen. Dit is
veelal een gevolg van de eenzijdig opgebouwde woningvoorraad per gemeente,
hetgeen bijvoorbeeld tot vergrijzing leidt in bepaalde Westlandse gemeenten. Eén
van de corporaties geeft aan dat vooral de voorraad goedkope woningen ten opzichte
van de vraag naar goedkope woningen de partijen in de regio aan elkaar bindt,
omdat deze kwestie niet binnen de gemeentegrenzen kan worden opgelost. Verder
wordt de VINEX-bouwopgave niet zozeer als een probleem gezien, maar wel als een
ontwikkeling met gevolgen voor de gehele regio, die nauw in de gaten dient te
worden gehouden.
Vanuit het Stadsgewest wordt gewezen naar het regionale volkshuisvestingsplan voor
wat betreft de regionale volkshuisvestingsproblematiek. De centrale thema's daarin
zijn de beschikbaarheid van de kernvoorraad en de herstructurering, die vooral in de
grote steden dient plaats te vinden en waarbij men de hulp van de overige gemeenten
hard nodig heeft. Ook de VINEX-bouwopgave zorgt voor een regionale binding.
Vanuit de Bestuurscommissie Westland (BCW) wordt dit onderschreven, maar wordt
gesteld dat het niet de enige problematiek is binnen de regio. Ook de ruimtenood en
herstructurering in de glastuinbouw is belangrijk en werpt de vraag op wat er gaat
gebeuren met eventueel vrijkomende ruimte.
De provincie ziet de effecten van de VINEX -operatie op het bestaande stedelijke
gebied als belangrijkste problematiek in Haaglanden. Ook bestaat er in die stedelijke
gebieden een reëel gevaar van segregatie. De provincie ziet dat dit binnen Haaglanden ook erkend wordt en dat men door differentiatie in de woningbouw probeert dat
op te lossen. Dat kan alleen regionaal.
De Inspectie ziet in Haaglanden wel een gezamenlijke problematiek, maar die wordt
anders vertaald. De partijen nemen strategische posities in om de eigen positie zo
goed mogelijk te kunnen waarborgen. Op deze wijze zagen de partijen aanvankelijk
geen regionale problematiek, maar door de meest recente woningbehoeftecijfers
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(minder woningen nodig in de regio) en de opkomst van de herstructurering, ervaren
de meeste partijen op dit moment wel een regionale problematiek die elkaar bindt.
De makelaars zien in de VINEX-bouwopgave een regionaal bindend volkshuisvestingsprobleem, dat de partijen wel naar elkaar toe trekt. De stad Den Haag heeft
een duidelijk problematiek en de andere gemeenten worden min of meer gedwongen
door het Rijk, de angst voor herindeling en de VINEX om mee te werken aan de
oplossing daarvan.
Duidelijk wordt dat de meeste partijen de VINEX-bouwopgave wel als een belangrijke regionale problematiek zien, met name de gevolgen die deze bouwopgave heeft
op de bestaande woningvoorraad. Daarnaast zijn het vooral de beschikbaarheid van
goedkope woningen, de herstructurering en de dreiging van segregatie die sterk in de
belangstelling staan bij de grotere gemeenten.
Uit de reacties van de verschillende partijen blijkt dat nog niet zo lang geleden de
partijen binnen Haaglanden ieder sterk hun eigen weg gingen bij het signaleren van
een regionale volkshuisvestingsproblematiek. Deze problematiek werd niet gezien of
vertaald naar de eigen lokale situatie. Dit constateren partijen die wat meer van
buitenaf kijken, zoals de Inspectie, maar ook de gemeenten geven daar blijk van in
hun beschrijving van de problematiek. In principe is er echter wel overeenstemming
over de belangrijkste problematiek in de regio, zoals die hierboven is beschreven.
Het is nu de vraag in hoeverre de betrokken partijen in Haaglanden deze problemen
regionaal gaan aanpakken. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven in
hoeverre de partijen daar al mee bezig zijn, hoe dat verloopt en binnen welke
structuren dat wordt geregeld.

9

10

3
REGIONALE SAMENWERKING

3.1

Inleiding

De regionalisering van de volkshuisvesting is de laatste jaren steeds meer opgekomen als belangrijke ontwikkeling in de volkshuisvesting. Het regionaal functioneren
van de woningmarkt, de complexiteit van het te voeren beleid en de gemeentegrensoverschrijdende problematiek zijn enkele ontwikkelingen die een meer regionaal
volkshuisvestingsbeleid stimuleren. Dit beleid dient tot stand te komen door middel
van onderlinge samenwerking tussen de betrokken partijen.
In Haaglanden wordt nog niet al te lang samengewerkt op het terrein van de
volkshuisvesting binnen de huidige ruimtelijke constructie. Wel vormt het één van de
belangrijkste taken die het Stadsgewest Haaglanden wil vormgeven en uitvoeren.
Welk belang hechten de verschillende partijen in Haaglanden nu eigenlijk aan de
regionalisering van de volkshuisvesting?
Voor het Stadsgewest is het niet meer dan een logische ontwikkeling dat beleidsmatig steeds meer op regionaal niveau wordt samengewerkt, omdat ook de volkshuisvestingsprocessen zich op regionaal niveau voordoen. De in het vorige hoofdstuk
geschetste problematiek zorgt er ook voor dat de partijen elkaar nodig hebben en
regionaal iets moeten gaan doen. Dat daar een regionale bestuursstructuur op wordt
gezet, is daar dan een logisch gevolg van, want een provinciale structuur is vaak te
ruim. De provincie moet een afweging maken tussen zowel stedelijke als landelijke
belangen, terwijl het hier in eerste instantie gaat om een stedelijke regio .
Bij de ambtenaren van de gemeenten overheerst toch het gevoel dat de regionalisering een belangwekkende en ook noodzakelijke ontwikkeling is binnen Haaglanden.
De gemeenten zijn via woon- , werk- en verzorgingsrelaties zodanig met elkaar
verbonden, dat elke gemeente afzonderlijk geen grip kan krijgen op alle ontwikkelingen. Het is dan ook noodzakelijk dat men zich als regio krachtig profileert en zorgt
voor een goed leefmilieu. Daarbij onderkennen de ambtenaren dat de gemeenten
toch vaak uitgaan van de individuele belangen, maar doordat de aanwezige problematiek iedereen toch wel regionaal bindt, is dat een spel van geven en nemen.
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Bij de bestuurders wordt in het algemeen ook het belang erkend van de regionalisering , maar bij hen valt ook duidelijk te horen dat vanuit een eigen belang wordt
geopereerd. In de grote gemeenten wordt een groot belang gehecht aan regionalisering , omdat daar zelf weinig mogelijkheden zijn binnen de gemeentegrenzen om een
integraal volkshuisvestingsbeleid te voeren. De grote stad moet wel regionaal
samenwerken om de eigen inwoners een alternatief te kunnen bieden. Andere
bestuurders zien vooral een belang in de verdeling van gelden die plaatsvindt op
regionaal niveau en willen daar graag bij zitten. Een andere bestuurder ziet de
regionalisering als te streng en strikt en zou graag meer ruimte zien voor een eigen
lokale invulling. Er kunnen specifieke lokale problemen zijn die daarom vragen.
De corporaties zien vooral een belang in regionalisering om mensen een vrije keus te
geven in de regio en tegelijk een mogelijkheid om hun verzorgingsgebied uit te
breiden. Verder kan men op regionaal niveau tot afstemming komen, waardoor men
een beter volkshuisvestingsprodukt kan aanbieden. Daarnaast is het ook van belang
geweest voor de profilering van de corporaties, omdat de corporaties een tijd buiten
beeld zijn geweest.
De woonconsumenten geven aan dat hun meest concrete belang ligt op het niveau
van de eigen straat/wijk. Doordat de woningmarkt steeds meer regionaal gaat
functioneren en er meer regionale activiteiten worden ondernomen door andere
partijen (blijkens bijvoorbeeld het aanbodmodel), krijgt het regionale niveau voor de
woonconsumenten ook steeds meer belang. De woonconsumenten volgen daarbij de
regionale ontwikkelingen bij andere partijen en initiëren de regionalisering niet zelf.
De makelaars vinden de regionalisering een essentiële ontwikkeling. Zij zagen de
woningmarkt al geruime tijd regionaal werken, terwijl gemeenten nog vaak vasthielden aan hun eigen grenzen. Ook nu nog zien gemeenten vaak het regionale niveau
als te bedreigend.
De provincie ondersteunt de regionalisering ook. In het verleden heeft de provincie
geprobeerd de regionalisering te stimuleren door de instelling van regionale volkshuisvestingscommissies (RVC's) en nog altijd wordt door regionale taakstellingen
geprobeerd partijen te bewegen om regionaal te werken. Dit sluit het beste aan op de
woningmarkt en zorgt ook voor de meest efficiënte inzet van middelen.
De Inspectie ziet een groot belang in de regionalisering in relatie tot de grotestedenproblematiek. Alles wat in de grote stad gebeurt heeft invloed op de omliggende gemeenten, terwijl de grote stad ook de omliggende gemeenten nodig heeft om
het beleid (zoals herstructurering) vorm en inhoud te geven. Verder functioneert de
woningmarkt regionaal en heeft er in het verleden selectieve migratie plaatsgevonden, waardoor er op regionaal niveau een onevenwichtige bevolkingsopbouw is
ontstaan.
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3.2

Het ontstaan van de regionale samenwerking

In hoofdstuk 1 is al ingegaan op een stuk historie van Haaglanden. Duidelijk is
geworden dat Haaglanden is opgebouwd uit meerdere regio's die vroeger hun eigen
samenwerkingsstructuur kenden. Het Westland is de laatste van deze 'oude' regio's
die is opgegaan in Haaglanden. Voordat het Westland in Haaglanden opging,
bestond er sinds 1989 het Samenwerkingsorgaan Westland, dat voor die tijd deel
uitmaakte van een grotere regio met het Delftland erbij, dat sinds 1986 als Wgrregio was ingesteld. Bij het Delftland behoorden ook de gemeenten in de zogenaamde B-driehoek (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk), die later naar de
regio Rijnmond zijn overgegaan. Naast het Westland en Delftland bestond er het
Gewest 's-Gravenhage, dat ook in 1986 een openbaar lichaam werd op basis van de
Wgr.
Al vanaf het eind van de jaren zestig werd in deze regio' s op informele wijze met
elkaar overleg gepleegd. Daarbij werd ook gepraat over de woningmarkt, maar tot
meer dan enige afstemming kwam men niet. Vanaf 1985 werden er regionale
volkshuisvestingscommissies ingesteld. Dat gebeurde ook in de regio's binnen het
huidige Haaglanden. Deze RVC's gingen zich bezighouden met het adviseren binnen
de plannings- en programmeringscyclus. Dit hield in dat de provincie de regio's de
mogelijkheid gaf te adviseren over de verdeling van de bouwcontingenten. Onderling
kon men deze contingenten binnen de regio ook lenen en ruilen. Met deze ontwikkeling werd meer inhoud gegeven aan de regionalisering van de volkshuisvesting.
Vanaf 1993 werd het regionale BWS-budgethouderschap geïntroduceerd. De
samenwerking werd daardoor meer formeel en meer gestructureerd van aard, ook al
omdat het Stadsgewest Haaglanden min of meer tegelijk werd opgericht. Daarna zijn
nog meer volkshuisvestingstaken aangepakt, zoals met name de woonruimteverdeJing. Op deze taken wordt in de volgende paragraaf dieper ingegaan.
De corporaties binnen 'oud' Haaglanden werken al op een vrijblijvende manier
samen sinds het begin van de jaren negentig toen het Stadsgewest Haaglanden zich
had gevormd en het regionale budgetbeheer was geïntroduceerd. Binnen deze
regionale samenwerking ging het vooral om informatie-uitwisseling. De organisatiestructuur bestond uit een aantal kieskringen binnen de regio. Men kende geen
gemeenschappelijk beleid. Na verloop van tijd ontstond meer en meer de behoefte
aan intensievere vormen van samenwerking en aan een gemeenschappelijk beleid.
Niet alleen functioneerde de woningmarkt meer regionaal, maar ook gemeenten
gingen zich, anticiperend op de komst van de stadsprovincie, meer richten op het
regionale niveau. Dit leidde in maart 1996 tot de oprichting van de stichting Sociale
Verhuurders Haaglanden (SVH). Het SVH kent een bestuur van zes personen, die
subregionaal worden afgevaardigd. Binnen de SVH werken ook de Westlandse
corporaties samen met de corporaties uit 'oud' Haaglanden. Voor die tijd (en ook nu
nog) kenden de Westlandse corporaties, net als de Westlandse gemeenten, een eigen
overlegcircuit.
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Na deze korte schets van het ontstaan van de samenwerking van de twee sterkst
georganiseerde partijen binnen Haaglanden op het terrein van de volkshuisvesting,
wordt in de volgende paragrafen bekeken hoe de verschillende taakvelden binnen de
volkshuisvesting op regionaal niveau zijn uitgewerkt.

3.3

Het regionale budgetbeheer

Sinds 1993 is het Stadsgewest regionaal budgethouder van de BWS-gelden. Voor die
tijd waren sinds 1992 de grote steden zelfstandig budgethouder. Het eerste jaar was
het Stadsgewest alleen budgethouder voor 'oud' Haaglanden zonder Delft en
Pijnacker. Deze laatste twee gemeenten voerden samen met het Westland en de Bdriehoek nog een jaar zelf een regionaal budgethouderschap. Vanaf 1994 zijn Delft
en Pijnacker mee gaan doen in het regionale budgethouderschap bij het Stadsgewest,
zodat alleen het Westland nog zelfstandig een regionaal budgethouderschap uitvoerde. Toen de ROL-fase startte voor Haaglanden kwam het Westland erbij en vervult
Haaglanden ook voor het Westland het budgethouderschap. De afspraak is echter
gemaakt dat binnen Haaglanden wordt vastgesteld welk deel van het budget het
Westland krijgt en dat het Westland zelf de gelden onderling verdeeld.
De regionale administratie vindt niet plaats bij het Stadsgewest, maar op drie punten
in de regio. De gemeente Den Haag en het Westland voeren hun eigen administratie,
terwijl de gemeente Delft de administratie voert voor de overige gemeenten in
Haaglanden. Deze scheiding is ontstaan doordat de gemeente Den Haag een administratiesysteem heeft opgezet waarmee vele verschillende subsidieregelingen konden
worden verwerkt. Dit kostte veel tijd en geld en het bevatte meer dan wat de andere
gemeenten nodig zouden hebben. Delft heeft toen een standaardpakket aangeschaft
voor de BWS-adrninistratie en daar hebben de andere gemeenten zich bij aangesloten. Een gevolg is wel dat het Stadsgewest problemen kent bij de aggregatie van
gegevens en de vergelijking ertussen. Dit bemoeilijkt de controle en het zal dan ook
slechts een kwestie van tijd zijn, voordat wordt gekozen voor een uniform systeem.
Het lijkt erop dat voor het Haagse systeem zal worden gekozen, gezien het feit dat
de meeste gegevens uit Den Haag komen. De besluitvorming hierover dient nog
plaats te vinden.
De verdeling van de BWS-gelden geschiedt binnen Haaglanden op basis van inhoudelijke criteria, die in de loop van de tijd scherper zijn gesteld, naarmate de gelden
ook in omvang afnamen. De hoogste prioriteit wordt toegekend aan extra goedkope
en sociale-huurwoningen op VINEX-uitleggebieden. De gemeenten krijgen geld op
basis van de ingediende bouwprogramma's en per categorie woning gelden dan
normbedragen die beschikbaar zijn. Deze normbedragen zijn in de loop van de tijd
ook aangescherpt. Er is bijvoorbeeld besloten om sociale koop vanaf dit jaar niet
meer te subsidiëren.
De gemeenten zijn in het algemeen tevreden over de verdeling zoals die nu is
toegepast binnen Haaglanden. Wel vinden enkele gemeenten dat de manier waarop
dat verder wordt uitgewerkt niet goed gaat. Er wordt daarbij nog teveel uitgegaan
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van het eigen belang. Een enkele gemeente bespeurt ook een omslag in het denken.
Waar vroeger nog werd gestreden om subsidies voor sociale woningen, vindt deze
strijd nu niet meer plaats. De sociale sector wordt nu meer en meer geassocieerd
met problemen. Het belang van het BWS als sturingsmiddel neemt dan ook af, mede
gezien de sterke reductie van de subsidiegelden. 7 Een bestuurder in het Westland is
tevreden met de verdeling van de gelden zoals die nu plaatsvindt. De verdeling op
inhoudelijke gronden doet meer recht aan de volkshuisvesting en het Westland komt
er in vergelijking tot het verleden ook niet kariger van af.
Voor de corporaties is de BWS-subsidieverdeling niet het belangrijkste onderwerp op
regionaal niveau. De wijze waarop de gelden worden verdeeld en de wijze waarop
de corporaties ook graag de gelden verdeeld zien, lopen niet zoveel uit elkaar. Voor
de corporaties dienen de gelden voldoende omvangrijk te zijn om te kunnen voorzien
in de bouw van voldoende huurwoningen.
De provincie heeft geen directe bemoeienis met de subsidieverdeling binnen Haaglanden. Wel geeft de provincie een bindend advies aan het Rijk. De subsidie voor de
BoN-regio's vormt daarin een van tevoren vastgesteld bedrag waaraan de provincie
niet kan tomen. De provincie constateert wel dat veel van de BWS-gelden niet
worden verbruikt in de BoN-regio's en worden gespaard. Het BWS verwordt zo tot
een spaarpot van de BoN-regio's en dat zorgt voor felle reacties van andere regio's,
zeker gezien de vraag om nog meer BWS-middelen vanuit de BoN-regio 's.

3.4

De regionale woonruimteverdeling

Haaglanden bestaat uit twee gebieden met ieder een eigen gezicht wat betreft de
vestigingsmogelijkheden voor woningzoekenden. Het 'oude' Haaglanden geldt als
een stedelijk gebied met een wervende huisvestingsfunctie. Dit betekent dat het
gebied ook woningzoekenden uit enkele landelijke gebieden in de provincie dient te
huisvesten. Bij de VIN EX-afspraken is hiermee rekening gehouden. Het overige deel
van Haaglanden, het Westland, is een landelijk gebied, dat door de provincie in staat
wordt gesteld te voorzien in de eigen woningbehoefte. Binnen dit gebied dient er een
evenwicht te zijn tussen vestiging en vertrek. Als gevolg hiervan voert het Westland
een werend volkshuisvestingsbeleid.
Met de komst van de Hvw in 1993 dienden gemeenten hun woningmarkt te openen
voor woningzoekenden van buitenaf. Al naar gelang het restrictieve ruimtelijke
beleid is het echter mogelijk om bindingseisen te stellen aan de regio. Daarvoor
dient dan een huisvestingsverordening te worden opgesteld.
In het Westland is al vanaf 1992 hieraan gewerkt en sinds 1994 is er een huisvestingsverordening. 'Oud' Haaglanden heeft sinds de Hvw gewerkt met een
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In 1996 was nog f 105 mln. beschikbaar voor Haaglanden. In 1997 zal dat
zijn en in 2000 f 27 mln.

f 42 mln.
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regionale richtlijn, die zorgde voor zoveel mogelijk regionale afstemming van
toewijzingscriteria.
Met de komst van de ROL-fase van het Stadsgewest diende er een regionale huisvestingsverordening te komen en tegelijk kwam ook het Westland bij Haaglanden.
Bij de toetreding van het Westland is door het Stadsgewest het werende volkshuisvestingsbeleid overgenomen. Als gevolg daarvan zijn sinds de ROL-fase twee aparte
huisvestingsverordeningen (per juni 1996) operationeel binnen Haaglanden. Deze
ontwikkeling van aparte verordeningen heeft als achtergrond dat de ontwikkeling van
een woonruimteverdelingssysteem in beide subregio's gescheiden heeft plaats
gevonden. ' Oud' Haaglanden werkt namelijk sinds januari 1995 met een aanbodmodel, terwijl het Westland sinds juli 1995 een regionaal distributiemodel hanteert.
Tegelijk met de ontwikkeling van de regionale huisvestingsverordeningen is gedacht
over het type systeem dat men wil hanteren voor de woonruimteverdeling. Het zijn
vooral de corporaties geweest die dat hebben opgestart in zowel 'oud' Haaglanden
als in het Westland. In 'oud' Haaglanden waren een aantal grotere gemeenten en het
Stadsgewest zeer voor een aanbodmodel. Het regionale aanbodmodel is vanaf januari
1995 gefaseerd ingevoerd. Veel gemeenten hanteerden vanaf toen nog een overgangsbestand van woningzoekenden. Van een echt regionale werking was zo nog
geen sprake. Dat werd pas sinds april 1996 bereikt. Nu kan iedereen binnen
Nederland reageren op het woningaanbod in 'oud' Haaglanden. Het aanbod wordt
weergegeven in lokale woonkranten binnen elke gemeente.
In het Westland worden de woningen nog verdeeld volgens een distributiemodel.
Elke woningzoekende in het Westland heeft de mogelijkheid zich binnen de gemeenten in het Westland te vestigen. In 1993 hebben vooral de corporaties de totstandkoming van dit regionale distributiemodel geïnitieerd. Er wordt gewerkt met een
centraal verdeelpunt van de woningen. Dit wordt verzorgd door de BCW in samenwerking met de Westlandse corporaties, die de uitvoering van het woonruimteverdelingssysteem verzorgen.
In zowel het Westland als 'oud' Haaglanden functioneren een regionale urgentie- en
klachtencommissie. Het is de bedoeling om in 1997 beide woonruimteverdelingssystemen te evalueren.
De gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de totstandkoming en het
functioneren. van de woonruimteverdelingssystemen. De meerderheid van de betrokken personen spreekt toch van een goede prestatie dat zo snel gezamenlijk eer;t
dergelijk ingrijpende wijziging in de woonruimteverdeling tot stand is gebracht. Dit
betreft het regionale aanbodmodel. Met name de gemeente Den Haag heeft hierin
een belangrijke rol gespeeld door het net ingevoerde geautomatiseerde inschrijvingssysteem (voor een distributiemodel) aan de kant te zetten om vervolgens mee te doen
aan het regionale aanbodmodel. Bij dit model verzorgen de corporaties in de
gemeenten de inschrijvingen voor de woningen binnen de afzonderlijke gemeenten.
Toch zijn er wel een aantal kritiekpunten. Deze zijn vooral te horen bij de gemeenten in 'oud' Haaglanden en minder bij de gemeenten in het Westland. Een aantal
gemeenten vindt ook dat het Westland zo snel mogelijk zou moeten meedoen met het
regionale aanbodmodel van Haaglanden. Ook in het Westland zelf leven er ideeën
16
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dat op den duur best kan worden geparticipeerd in het regionale aanbodmodel. Dit
zal dan meer een gevolg zijn van een interne druk vanuit het Westland, omdat het
restrictieve beleid als te beknellend wordt ervaren, dan als gevolg van een externe
druk vanuit de regio.
In de praktijk blijkt de instroom van woningzoekenden van buiten de eigen gemeente
mee te vallen. Vooral de door de randgemeenten gevreesde stroom van lagereinkomensgroepen uit Den Haag is niet groot. Wel zien enkele gemeenten problemen
ontstaan met de instroom van erkende asielzoekers die met name van buiten de regio
naar Haaglanden komen. Een enkele gemeente heeft dan ook twijfels over de open
woningmarkt. Met name de scheefwonenden binnen de eigen regio zou men voorrang willen geven bij de verdeling van woonruimte, zodat de doorstroming ook meer
bevorderd kan worden. Kleine gemeenten hadden kritiek op de te snelle invoering
van het systeem, waardoor er weinig tijd was om overgangsbestanden weg te werken
en woningzoekenden te informeren over het nieuwe systeem.
Het Stadsgewest geeft aan dat de huidige verdelingssystemen het hoogst haalb~re
waren op dit moment. Het Stadsgewest had graag gezien dat er één systeem was
gekomen voor Haaglanden. Een wat hardere opstelling van de provincie en het Rijk
had daarbij kunnen helpen, maar dat is uitgebleven.
De Inspectie ervaart de huidige woonruimteverdeling formeel als regionaal, maar
ziet dat er tijdens de uitvoering toch nog drempels worden opgeworpen op lokaal
niveau. De Inspectie vindt het belangrijk dat er een regionale verordening is
gekomen en zou ook graag zien dat het Westland daarin wordt opgenomen. Het
restrictieve beleid zou namelijk slechts in enkele gemeenten binnen het Westland van
toepassing zijn. Het aanbodmodel is er volgens de Inspectie vooral gekomen door de
corporaties. Zij hebben de gemeenten voorgesteld om dat zo te gaan uitvoeren. Een
aantal gemeenten, waaronder Den Haag, waren in eerste instantie niet echt enthousiast, maar onder bepaalde voorwaarden (verdeling van urgenten over de regio) zijn
de gemeenten er toch aan gaan werken met het hiervoor beschreven resultaat.
De corporaties zijn tevreden over de wijze waarop de woonruimteverdeling functioneert binnen Haaglanden, al heeft men ook daar het idee dat op den duur het
Westland geïntegreerd dient te worden binnen het 'oud' Haaglandse woonruimteverdelingssysteem .
De woonconsumenten zijn nog niet tevreden over het functioneren van de woonruimteverdeling. Dat heeft te maken met het feit dat met de regionalisering ook een
streven is ingezet om zo weinig mogelijk criteria te gebruiken. Dit leidt ertoe dat
wel veel woningzoekenden kunnen reageren, maar dat bepaalde groepen daarvan
nauwelijks aan bod komen.
De makelaars hebben niet al teveel inzicht in de woonruimteverdeling. Het enige wat
men merkt, zijn de voorwaarden die gemeenten stellen bij de gronduitgifte en die
een open woningmarkt belemmeren. Met de nieuwe Hvw wordt hier echter binnenkort een eind aan gemaakt.
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3.5

Het regionale volkshuisvestingsplan

De totstandkoming van een regionaal volkshuisvestingsplan (rvp) heeft in Haaglanden een lange tijd geduurd. Al vanaf het begin van de jaren negentig heeft het
Stadsgewest in 'oud' Haaglanden geprobeerd een volkshuisvestingsplan op te stellen.
Dat is er uiteindelijk in conceptvorm begin 1995 gekomen. Dit plan berustte op vier
kernthema's: segregatie tegengaan, voldoende goedkope woningen voor de aandachtsgroepen, stoppen van het vertrekoverschot en een rechtvaardige verdeling van
de woningvoorraad. Het plan is echter nooit vastgesteld. De onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten waren verslechterd en er was sprake van wantrouwen.
Besloten is toen om een objectieve instantie van buiten het proces verder te laten
ontwikkelen. Op dat moment is het Onderzoeksinstituut OTB erbij betrokken. Ook
de gezamenlijke corporaties, vertegenwoordigd door de SVH, zijn vanaf toen sterker
bij het proces betrokken en tevens mede-opdrachtgever geworden.
Er is een begeleidingscommissie ingesteld met daarin de kopstukken van de diverse
partijen. Deze zijn volgens velen van groot belang geweest bij het op gang houden
van de activiteiten met betrekking tot het rvp. Dit heeft geresulteerd in het uiteindelijke rvp dat in november 1996 gereed kwam.
Over de uiteindelijke inhoud van het rvp is men het in grote mate wel bestuurlijk
eens. Het rvp schetst de grote lijnen en de nadere detaillering dient in het vervolgtraject plaats te vinden. De belangrijkste thema's binnen het rvp zijn de herstructurering en de aandachtsgroepen in relatie tot de kernvoorraad . Verder wordt een
beschrijving gegeven van de woningmarktsituatie en van de regionale activiteiten die
op dit moment al worden uitgevoerd (woonruimteverdeling, subsidieverdeling) in
relatie tot de kernthema' s.
Het vervolg is nu dat op basis van het rvp meer concrete afspraken worden gemaakt
tussen het Stadsgewest en de SVH, tussen het Stadsgewest en de gemeenten en
tussen de gemeenten en de corporaties op lokaal niveau. Op deze wijze worden de
globale afspraken uit het rvp gerubriceerd naar meer concrete afspraken tussen de
direct belanghebbenden. In maart 1997 zijn de eerste van deze serie afspraken
bekrachtigd in een Ontwerp Beleidsdocument Volkshuisvesting. Hierin is een
overeenkomst gesloten tussen het stadsgewest en de vereniging SVH. Hierin staat het
voorgenomen Stadsgewestelijk beleid voor de komende vier jaar. De afspraken
concentreren zich op de herstructurering en effecten van VINEX, de doelgroep en de
kernvoorraad, het spanningsveld kernvoorraad en herstructurering, de woonruimte~
verdeling, de woningbouwprogrammering, de woninggebonden subsidies, de relaties
tussen de partijen en de informatie-uitwisseling, monitoring en procedure-afspraken.
De wijze waarop de beleidsuitspraken zijn geformuleerd, geven aan dat het om
inspanningsverplichtingen gaat. De partijen pogen via overleg en samenwerking de
afspraken te realiseren, terwijl in een aantal gevallen het Stadsgewest een rechtstreekse taak enlof verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot een bepaalde
afspraak. Verder ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de afzonderlijke gemeenten
en corporaties.
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Hoewel de meeste partijen zich wel kunnen vinden in de inhoud van het rvp, worden
er ook een aantal kanttekeningen bij geplaatst. Ten eerste is het nog te weinig
concreet. Het is in eerste instantie een handvat voor de partijen om meer concrete
afspraken te maken. Deze concrete invulling zal niet gemakkelijk zijn volgens de
meeste betrokkenen, maar er heerst wel het gevoel dat gezamenlijk tot afspraken kan
worden gekomen. Het Ontwerp Beleidsdocument is daar ook een eerste zichtbaar
resultaat van.
De corporaties hadden graag gezien dat het rvp wat concreter was en hoopten dat
afspraken op basis daarvan kort en bondig zouden kunnen worden gemaakt. Het
daarop volgende beleidsdocument is echter nog van een zodanige omvang dat dat
ideaal van de corporaties nog niet gehaald is.
Een aantal gemeenten waardeert wel de inbreng van de corporaties bij de totstandkoming van het rvp , maar vragen zich af of daarmee de sociale-huursector niet teveel
aandacht krijgt binnen het rvp en dat de particuliere verhuurders daarmee wat uit
beeld zijn geraakt. De corporaties zelf geven echter ook aan dat meer contacten moet
worden gelegd met de particuliere huursector om ook hen te betrekken bij ~e
afspraken.
Ook wordt de nadruk op herstructurering en herdifferentiatie, vooral door de wat
kleinere gemeenten, wel wat te groot geacht. De problematiek in de kleinere
gemeenten en landelijke gebieden komt nauwelijks terug in het rvp . Dit maakt het
moeilijk voor sommige gemeenten om raakvlakken te vinden met het regionale
volkshuisvestingsbeleid .
In het Westland tenslotte kunnen veel gemeenten zich niet helemaal terugvinden in
de cijfers die zijn weergegeven. De meeste gegevens gelden voor het Westland als
geheel. De gemeenten missen een grondige analyse van de specifieke Westlandse
problematiek. Dit is ook een reden geweest voor het Westland om zelf nog een
aanvullend woningmarktonderzoek te laten uitvoeren.
De woonconsumenten zijn ook betrokken geweest bij het rvp in de zin dat ze
gehoord zijn. De woonconsumenten zien het rvp als één van de weinige beleidsdocumenten op regionaal niveau dat aanknopingspunten biedt om woonconsumenten
warm te doen lopen voor het regionale niveau. Met name de herstructurering in
relatie tot de kernvoorraad vormt voor hen een belangrijk thema: waar ga je
goedkope woningen inleveren ten behoeve van de herstructurering?
Ook de makelaars zijn betrokken geweest bij het rvp. Het rvp is volgens de makelaars een behoorlijk werkstuk gezien de vereniging van de verschillende belangen
van de betrokken partijen, maar het is ook een stuk van compromissen dat niet in al
te harde woorden is opgesteld. Met name ten opzichte van de corporaties wordt nog
te voorzichtig geformuleerd. De corporaties hebben er een groot stempel op kunnen
drukken en daarom is het ook vreemd dat ze bij de uiteindelijke realisatie van het
plan allerlei bedenkingen hadden.
De provincie en de Inspectie hebben van buitenaf de totstandkoming van het rvp
meegemaakt. De Inspectie heeft het Stadsgewest onder meer met verscheidene eigen
onderzoeken en analyses met betrekking tot de woningmarkt in Haaglanden onder19

steund. De Inspectie zat daartoe ook in de klankbordgroep ten behoeve van het rvp .
De Inspectie juicht deelname van meerdere partijen bij het opstellen van een rvp toe.
De inbreng van de corporaties is dan ook als positief te zien. Het plan op zich geeft
het Stadsgewest een goed houvast om in de toekomst lijnen uit zetten binnen de
volkshuisvesting. Wel is de basis niet al te breed met de vrij sterke gerichtheid op
segregatie en doelgroep/kernvoorraad. Mogelijke veranderingen in de woningbehoefte en de gevolgen daarvan voor de bestaande woningvoorraad blijven onderbelicht.
Ook de herstructurering is daarna meer naar voren gekomen in relatie tot de VINEX
en ook dat is minder terug te vinden in het rvp.

3.6

Regionale samenwerking met betrekking tot andere taken

Over een regionaal toezicht is in Haaglanden al in een vroeg stadium gesproken. In
enkele gevallen maakten de corporaties ook al gebruik van hun regionale toelating.
In het begin wisten de gemeenten nog niet precies hoe daar mee om moest worden
gegaan. Vanaf 1994 zijn er dan ook afspraken gemaakt over de wijze waarop men
elkaar informeert als een corporatie in meerdere gemeenten werkzaam is. Er is toen
ook een regionaal coördinatiepunt ingesteld met daaraan gekoppeld een ambtelijk
overleg. Het coördinatiepunt verzamelt alle jaarverslagen van de corporaties en doet
daar sinds 1995 jaarlijks verslag van. Er vindt geen formeel toezicht plaats, maar
wel worden de ontwikkelingen in de verslaggeving van de corporaties gevolgd.
Verder vindt er in het ambtelijk overleg vooral informatie-uitwisseling plaats over
het toezicht op de corporaties. Het Stadsgewest had in 1995 nog de intentie om het
toezicht wel verder uit te bouwen naar het regionale niveau, maar de gemeenten
waren daar niet enthousiast over. Tot nu toe is dan ook geen regionaal toezicht
ingesteld en door de huidige discussie over het toezicht ziet het er niet naar uit dat
een regionaal toezicht snel zal worden ingesteld. De gemeenten willen een lokaal
toezicht houden, want daar vinden de concrete activiteiten van de corporaties plaats
en alleen het financieel toezicht zal op den duur wel verzorgd worden vanuit een
hoger schaalniveau. Veel gemeenten zien ook geen noodzaak in een regionale
toezichthouder, omdat het nog weinig voorkomt dat corporaties regionaal werken.
De corporaties zelf ervaren veel problemen met de lokale toetsing. Veel gemeenten
ontberen een beleidsplan op basis waarvan men bepaalde verantwoordelijkheden bij
de corporaties kan leggen. Slechts in enkele gemeenten bestaat de kennis om eep.
goede invulling te geven aan het toezicht. De SVH heeft bij een gebrek aan toetsing
dan ook gezorgd voor een zekere mate van zelftoetsing door in het jaarverslag een
bedrijfsvergelijking op te nemen van alle corporaties met betrekking tot hun beleidsvoornemens en financiële kerncijfers. De corporaties hebben niet direct een bepaalde
voorkeur voor regionale toetsing, maar via het regionale coördinatiepunt zijn wel
afspraken gemaakt over het meer standaardiseren van de jaarverslagen.
Om te komen tot het VINEX -uitvoeringsconvenant dienden de gemeenten gezamenlijk te komen tot een regionale verevening van de grondkosten. Deze regionale
verevening was een onderdeel van de gemeenschappelijke regeling om te komen tot
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de ROL-fase van het Stadsgewest Haaglanden. Dit gaf een extra druk om de
onderhandelingen over de verevening °a f te ronden. Dat is niet gemakkelijk gegaan.
Alle VINEX-Iocaties hebben te maken met een negatief exploitatieresultaat op de
lokatie in Zoetermeer na. Met name Voorburg had, als gemeente zonder VINEXlokatie, veel bezwaren gehad tegen de verevening. Ook zonder VINEX-Iocatie dient
een gemeente bij te dragen in de kosten van VINEX-locaties in andere gemeenten.
Onder andere ingrijpen van de provincie8 , die uitging van een meerderheid van
stemmen in plaats van unanimiteit van stemmen en het mogelijk worden van extra
bouwmogelijkheden in combinatie met de Landscheidingsweg in Voorburg, hebben
ertoe geleid dat uiteindelijk overeenstemming is bereikt over de grondverevening en
de gemeenschappelijke regeling in het algemeen. Voor de VINEX-Iocaties is nu dan
ook in Haaglanden een afspraak gemaakt over de regionale grondverevening waaraan
alle gemeenten in 'oud' Haaglanden mee doen, ook de niet-bouwgemeenten. Het
Westland is niet bij de afspraken betrokken, omdat het Westland ten tijde van deze
afspraken nog geen onderdeel uitmaakte van het Stadsgewest.
Vanuit het Rijk en de provincie is vanaf 1995 steeds meer nadruk gelegd op duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen blijkt met name een onderwerp dat men het beste
gezamenlijk kan aanpakken om tot een vermindering van de milieubelasting te
komen. In Haaglanden is dan ook vanaf 1995 een projectteam Duurzaam Bouwen
opgericht. In dit projectteam hebben een aantal gemeenten zitting. In eerste instantie
zijn de meeste gemeenten zelfstandig aan de slag gegaan met duurzaam bouwen. Het
Rijk kwam echter al snel met een standaardpakket aan maatregelen die geen extra
meerkosten met zich brengen: het Nationaal Basispakket Duurzaam Bouwen. Binnen
Haaglanden wordt dit voorkeurspakket A genoemd. Daarnaast kent men nog een
voorkeurspakket B en C. Deze kennen een hoger niveau van milieuvriendelijk
bouwen en vergen ook meerkosten. Binnen Haaglanden zijn de gemeenten een
inspanningsverplichting aangegaan om in ieder geval voorkeurspakket A te hanteren
en te streven naar de criteria uit voorkeurspakket B. Deze pakketten betreffen
nieuwbouw. Dit milieubeleid wordt door de gemeenten verder uitgedragen in de
richting van de corporaties en de marktpartijen. Een convenant daarover is nog niet
gesloten.
Tegelijk met de ontwikkeling van het regionale volkshuisvestingsplan is ook begonnen met het opzetten van een regionaal woningmarktinformatiesysteem. Dit systeem
is nodig om de voortgang met betrekking tot de te maken afspraken over de woningvoorraad te kunnen monitoren. Deze monitoring betreft de nieuwbouw, de kernvoorraad, de bestaande voorraad en de woonruimteverdeling. Tezamen met de corporaties wordt aan dit woningmarktsysteem vorm en inhoud gegeven. Voor de corpora-

De provincie kreeg een rol, omdat de gemeenschappelijke regeling in Haaglanden te laat
was opgesteld, waardoor de provincie de bevoegdheid kreeg om de regeling vast te
stellen.
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ties gaat het vooral om de . marktinformatie die dit systeem oplevert, terwijl gemeenten er vooral toezicht mee kunnen houden.
Halfjaarlijks worden gegevens uit het informatiesysteem uitgebracht in een "Monitor
Woningmarkt Haaglanden ". Met deze Monitor beoogt het Stadsgewest alle partijen
die actief zijn op de Haaglandse woningmarkt, en in het bijzonder de partijen die
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de VINEX-Iocaties, informatie te verschaffen
om de eigen positie te bepalen, om inzicht te geven in het effect van de som van het
individuele handelen en om te bepalen of de doelstellingen worden gehaald.
Gegevens voor de Monitor worden door verschillende marktpartijen aangeleverd,
zoals de makelaars en het Bouwfonds, maar nog te weinig marktpartijen werken
eraan mee en dat doet twijfels rijzen bij de partijen die nu wel participeren in
hoeverre het project nog zal worden voortgezet.
Al deze beschreven regionale taken en activiteiten worden niet ondernomen in het
luchtledige. Men heeft overlegstructuren nodig om bij elkaar te komen en over deze
taken en activiteiten te spreken en te besluiten. In het volgende hoofdstuk wordt
ingegaan op de overlegstructuren die er binnen Haaglanden zijn te vinden.
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4

DE ORGANISATIE VAN DE REGIONALE
SAMENWERKING

4.1

Inleiding

De regionale samenwerking, zoals deze tot stand is gekomen binnen Haaglanden
tussen de verschillende partijen, dient te worden ingebed in meer formele structuren
om zo de continuïteit en ontwikkeling van de samenwerking te waarborgen.
Deze structuren zorgen voor de spelregels die de partijen onderling hanteren en die
bepalen op welke manier men met elkaar omgaat en hoe en welke onderwerpen
kunnen worden ingebracht. Deze structuren zijn door de tijd heen gezien echter niet
statisch. Aan de hand van gewijzigde omstandigheden en opvattingen van de
deelnemende partijen kunnen de structuren veranderen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de overlegstructuren die binnen Haaglanden in
het leven zijn geroepen, terwijl ook aandacht wordt geschonken aan de ruimtelijke
structuur die om deze overlegstructuren is gegoten en die daarmee een bepaalde
regionale woningmarkt afschermt.

4.2

De Commissie Volkshuisvesting

Binnen Haaglanden is het algemeen bestuur de hoogste instantie . In het algemeen
bestuur heeft elke gemeente naar rato van inwonertal een stem. Daaronder valt het
dagelijks bestuur, waarin elke gemeente één stem heeft. Het dagelijks bestuur wordt
geadviseerd door adviescommissies van portefeuillehouders op de verschillende
beleidsterreinen. Zo is er ook een Commissie Volkshuisvesting. Deze commissie
komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. Alle onderwerpen op het terrein van de
volkshuisvesting komen er aan bod. Als de Commissie Volkshuisvesting een advies
uitbrengt, dan wordt dat advies in vrijwel alle gevallen overgenomen door het
dagelijks en algemeen bestuur.
De vergaderingen van de Commissie Volkshuisvesting worden voorbereid door de
ambtelijke coördinatie commissie volkshuisvesting (ACC) . In deze commissie komen
de (hoofd-)ambtenaren op het terrein van de volkshuisvesting van de gemeenten bij
elkaar. In de ACC worden ook de resultaten besproken van de verschillende
werkgroepen. Op elk van de te ondernemen activiteiten worden namelijk werkgroe23

pen (projectgroepen) ingesteld waarin een klein aantal mensen een activiteit voorbereiden, voorstellen doen of informatie uitwisselen. Op dit moment zijn er onder
meer werkgroepen op het terrein van de woonruimteverdeling, het BWS, het
toezicht, de relaties met marktpartijen, het BBSH, woonwagenzaken en de bouwprogrammering. In het algemeen stuurt de ACC op hoofdlijnen en richt zich met name
op de Hvw, het BWS en het regionale volkshuisvestingsplan.
De gemeentebestuurders geven aan dat het zwaartepunt in de besluitvorming op het
terrein van de volkshuisvesting ligt bij de ACC en de adviescommissie van portefeuillehouders. Als in de adviescommissie een meerderheid is voor een bepaald
besluit, dan levert dat besluit in het algemeen ook geen problemen op in het dagelijks en algemeen bestuur.
Zowel in de adviescommissie als in de ACC zitten geen personen van andere
partijen dan de gemeenten. De Inspectie en de provincie hebben in 1996 wel even
kort geparticipeerd in de ACC, maar dat werkte niet optimaal. De gemeenten waren
toen al gewend aan een overleg zonder andere partijen en voelden zich beperkt in
hun overleg, toen ineens de hogere overheden daarbij kwamen zitten. De Inspectie
en de provincie hebben toen een terughoudende positie ingenomen. De Inspectie
participeert nu alleen op die momenten en bij die onderwerpen waarbij de Inspectie
een rol heeft.

4.3

Regionaal overleg tussen de woningcorporaties in Haaglanden

Het Stadsgewest geeft aan dat in 1993 de corporaties niet betrokken waren bij de
opstelling van een beleidsnotitie over de toekomst van de volkshuisvesting op
regionaal niveau. De corporaties waren daar niet tevreden over en besloten zich
mede daardoor op regionaal niveau te organiseren. Eerst gebeurde dat op min of
meer informele wijze, maar sinds maart 1996 overleggen de 32 corporaties op
regionaal niveau binnen de opgerichte vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden
(SVH). In een basisnotitie zijn de doelstellingen van de vereniging neergelegd, die
met name zijn gericht op een drietal punten: één woonruimteverdelingsmodel, het
profileren op het terrein van de VINEX en het samenwerken aan een voorraadbeleid.
Het SVH kent eens in de drie maanden een ledenvergadering en eens in de maand
een bestuursvergadering waarin zes corporaties zijn vertegenwoordigd en de onaf~ankelijke full-time voorzitter van de SVH. De belangrijkste onderwerpen die np
worden besproken binnen de SVH hebben betrekking op het sluiten van een overeenkomst met het Stadsgewest op basis van het regionale volkshuisvestingsplan (Het
Concept Beleidsdocument) en het gezamenlijk garanderen van de sociale woningbouw op de VINEX-Iocaties.
Als in de SVH wordt besloten tot het ondernemen van een bepaalde activiteit, dan
worden projectgroepen ingesteld. Er zijn nu bijvoorbeeld projectgroepen voor de
onderwerpen voorraadbeleid en woningmarkt. De besluitvorming in de SVH vindt
plaats met meerderheid van stemmen. Corporaties worden niet verplicht tot het
meedoen aan de regionale activiteiten, maar kunnen daardoor wel in een geïsoleerde
positie komen te staan binnen de regio.
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Verder hebben de corporaties in het Westland nog een eigen federatie , de Federatie
Westlandse Woningcorporaties (FWW) . In 1994 is de FWW opgericht en het is een
bestuurlijk overleg dat werkt als een overkoepelend platform waarop allerlei zaken
die bij de corporaties spelen kunnen worden besproken. De samenwerking binnen de
FWW is langzaam maar zeker meer geïntensiveerd en wordt in 1997 omgezet in een
stichting. Dit is mede het gevolg van het feit dat het steeds meer de directeuren zijn
die met elkaar overleggen.

4.4

Overige regionale overlegstructuren

Een structureel overleg tussen gemeenten en corporaties ontbreekt in Haaglanden.
De beide partijen ontmoeten elkaar binnen werkgroepen die worden opgericht
rondom bepaalde onderwerpen waar beide partijen een bepaald belang in hebben.
Een voorbeeld hiervan is de begeleidingscommissie met betrekking tot het regionale
volkshuisvestingsplan. Het is voornamelijk het Stadsgewest dat de relaties legt tuss~n
beide partijen en een intensief contact onderhoudt met de SVH.
De meeste betrokken gemeenten en corporaties zien geen probleem in de huidige
informele overlegstructuur tussen beide partijen. De vergaderdruk is hoog en de
contacten die worden gelegd op regionaal niveau door de twee overkoepelende
instanties (het Stadsgewest en de SVH) geven volgens de betrokkenen al voldoende
waarborgen voor onderlinge afstemming. Wel beoordeelt één van de gemeenten de
samenwerkingsstructuur in het algemeen als zwak en nog onvoldoende ontwikkeld.
Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de adviescommissie bij elkaar komt, voordat
het ambtelijk voorbereidende overleg heeft plaatsgevonden.
De Bestuurscomrnissie Westland (BCW) kent ook een eigen overlegstructuur. De
BCW komt geregeld (zes tot acht keer per jaar) bij elkaar en behandelt de positie
van het Westland in Haaglanden. Dit heeft betrekking op alle beleidsterreinen, dus
niet alleen op de volkshuisvesting. De wijze van stemmen hangt af van het onderwerp. Als het een belangrijk onderwerp is wordt besloten bij unanimiteit, anders bij
meerderheid van stemmen. De BCW onderhoudt ook de contacten met de samenwerkende corporaties in het Westland en met de provincie voor de gemeenten.
De Inspectie volkshuisvesting heeft een tijd lang zitting gehad in het College van
Advies en Bijstand van het Stadsgewest. In dit college zitten voornamelijk gemeenteraadsleden. Als een onderwerp hier echter wordt besproken dan hebben alle partijen
zich daarvoor al eens gebonden aan een bepaald besluit. Veel invloed kan dit college
dan ook niet uitoefenen. In september 1996 heeft de Inspectie dan ook in overleg
met het Stadsgewest bekeken in welk overleg de Inspectie het meest effectief een
inzet zou kunnen leveren. Dit bleek het ACC te zijn en daarin heeft de Inspectie
toen samen met de provincie zitting genomen.
In de vorige paragraaf werd al beschreven dat dat geen doorslaand succes was. De
gemeenten vonden de komst van de Inspectie en provincie beklemmend en uitten
zich minder vrijuit dan voorheen. Na twee bezoeken is dan ook besloten om op een
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andere wijze betrokken te worden bij de regionale huisvesting. De secretaris
volkshuisvesting van het Stadsgewest houdt nu voorafgaand aan de vergadering van
de ACC een gesprek met de Inspectie en de provincie. Op deze wijze kunnen de
Inspectie en de provincie hun mening geven, die de secretaris vervolgens in het
overleg kan meenemen. Tevens kunnen de provincie en Inspectie op deze wijze
invloed uitoefenen op de agendavorming.
Op provinciaal niveau is er de Provinciale Commissie Volkshuisvesting (PCV).
Hierin zitten de regionale budgethouders en uit dien hoofde ook het Stadsgewest
Haaglanden. Ook de Inspectie heeft zitting in de PCV. De PCV komt ongeveer drie
keer per jaar bij elkaar. Vroeger kwam de PCV vaker bij elkaar, maar door het
afnemen van de subsidiestromen viel ook het belangrijkste onderwerp weg waarover
werd gediscussieerd. Nu worden steeds meer specifieke onderwerpen aangepakt,
zoals bijvoorbeeld het goedkoop en duurzaam bouwen.
De provincie zelf is geruime tijd niet betrokken geweest bij Haaglanden. De
provincie zat ook niet in het College van Advies en Bijstand, zoals de Inspectie. Pas
met de komst van het Westland bij Haaglanden is de betrokkenheid van de provincie
langzaam maar zeker weer toegenomen, in eerste instantie om de belangen van het
Westland binnen Haaglanden zeker te stellen9 , maar nu meer als adviserende derde
partij via de secretaris volkshuisvesting van het . Stadsgewest, zoals hierboven is
aangegeven.
De makelaars overleggen gezamenlijk in de afdeling 's-Gravenhage. Binnen een
afdeling is een speciale vertegenwoordiger belast met volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening. Verder is er een makelaar die de contacten onderhoudt voor de gezamenlijke makelaars met de (samenwerkende) gemeenten.
De makelaars zijn . ook betrokken bij de overlegstructuren binnen het Stadsgewest.
De makelaars zijn betrokken bij drie van dergelijke overlegstlUcturen. Er is een
Platform Volkshuisvesting, waarin meer in het algemeen wordt gesproken over de
ontwikkelingen in de volkshuisvesting.
Verder is er al drie jaar een platform binnen het Stadsgewest waarin marktpartijen
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de VINEX-Iocaties zitting hebben. Dit is
het Platform Marktpartijen. Naast de NVM zit hierin ook het Bouwfonds, Eurowoningen, Heymans, Wilma, Neprom, drie wethouders van de grote steden en twee
sociale verhuurders (SVH en een kleine koepel gericht op VINEX) . Dit platfo~
komt eens in de twee maanden samen en behandelt een breed scala aan volkshuisvestingsonderwerpen, dat niet persé strikt verband houdt met de VINEX-bouwopgave.

Er waren problemen in Haaglanden met betrekking tot de verdeling van de bouwtaakstelling 1990-1995 van het Westland. Het Westland had daarvan nog niet alles gebruikt en
wilde tot een verdeling overgaan, maar daar kwam men binnen Haaglanden niet uit.
Toen is de hulp van de provincie ingeroepen.
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Tenslotte is er nog een aparte werkgroep, die op initiatief van het Platform Marktpartijen marktanalyses uitvoert. Op basis daarvan wordt elk half jaar een marktmonitor uitgebracht. In deze monitor staan onder meer gegevens over de bouwproduktie,
de afzet en over het profiel van de afnemers . Op basis van de monitor beoogt het
Stadsgewest alle partijen die actief zijn op de Haaglandse woningmarkt informatie te
verschaffen om de eigen positie te bepalen, om inzicht te geven in de som van het
individuele handelen en om te bepalen of de doelstellingen worden bereikt. Het
nulnummer van de Monitor is uitgebracht in november 1996. Het eerste nummer is
in juni 1997 uitgekomen.
De makelaars zijn in het algemeen tevreden over het functioneren van deze overlegorganen. Op basis van kennis en ervaring heeft men als makelaars ook een goede
positie kunnen opbouwen binnen Haaglanden. Wel werkt meer bestuurlijk overleg
met koepelorganisaties vaak moeizamer. Rechtstreeks contact met de direct betrokkenen werkt het snelst en met het beste resultaat volgens de makelaars .
De woonconsumenten zijn op regionaal niveau nog niet echt georganiseerd. Wel
hebben enkele grote lokale woonconsumentenorganisaties in 1993 een regionaal
verband Woonconsumenten Haaglanden opgericht. Oprichters waren de Haagse
organisaties, de Delftse Woonkoepel en de woonconsumenten uit Zoetermeer en
Voorburg. Later is daar de Nederlandse Woonbond bijgekomen en zijn de woonconsumenten uit Zoetermeer en Voorburg afgehaakt. Deze laatste twee organisaties
waren niet echt volkshuisvestelijk van aard en konden op regionaal niveau minder
goed uit de voeten.
Het is nog niet geheel duidelijk wat in dat regionale verband zal worden gedaan. Het
verband kan zich gaan bezighouden met informatie-uitwisseling, maar kan ook
zwaarder worden aangezet, waarbij ook een regionaal beleid wordt uitgezet.
Daarover moet nog worden besloten. De woonconsumenten komen eens per maand
bij elkaar in het regionale verband. Verder bezoeken de woonconsumenten een
aantal openbare vergaderingen binnen het Stadsgewest, zoals de adviescommissie
volkshuisvesting en het algemeen bestuur van het Stadsgewest.

4.5

De regionale woningmarkt

In de vorige paragrafen werd duidelijk dat er een aantal regionale overlegorganen
functioneert binnen Haaglanden. De regionale samenwerking wordt in de huidige
bestuurlijke constellatie voor de volkshuisvesting gekoppeld aan het BoN-gebied. In
hoeverre vormt het BoN-gebied Haaglanden voor de verschillende partijen echter
ook een regionale woningmarkt?
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Over de vraag of Haaglanden een regionale woningmarkt is, bestaan verschillende
ideeën. Duidelijk is wel dat men in het algemeen de woningmarkt niet als groter JO
ziet dan Haaglanden, maar wel veelal als kleiner. Alleen voor de hogere-inkomensgroepen en in de koopsector functioneert de woningmarkt op het regionale niveau
van Haaglanden. Voor de andere groepen woningzoekenden bestaat de woningmarkt
toch vooral uit de eigen gemeente en hooguit wat omliggende gemeenten. Alhoewel
er een regionaal aanbodmodel is, hebben de meeste woningzoekenden toch veelal
alleen zicht op het lokale aanbod.
Vooral de gemeenten in het Westland zien ook het Westland als zelfstandige
woningmarkt binnen Haaglanden bestaan. De inwoners van het Westland zijn
volgens hen zeer plaatsgebonden en ook weinig mobiel op regionaal niveau. In 'oud'
Haaglanden functioneert de woningmarkt in dat opzicht al veel meer regionaal.
In principe zien de corporaties Haaglanden wel als een regionale woningmarkt, maar
dat is ook een proces dat zich geleidelijk meer en meer ontwikkelt. Ook de introduktie van het regionale aanbodmodel werkt mee aan het regionaal worden van de
woningmarkt op het niveau van Haaglanden. De regionale woningmarkt zal dan wel
meer helder moeten worden gemaakt, want anders zullen mensen toch meer geneigd
zijn om zich te richten op de directe omgeving.
Het Stadsgewest ziet wel subregionale woningmarkten bestaan binnen Haaglanden,
maar dat is ook een kwestie van handhaving. Zolang deze subregio's in stand
worden gehouden, zolang zullen ze ook blijven bestaan. Wordt naar de marktsector
gekeken, dan zijn toch grote bewegingen waarneembaar binnen heel Haaglanden en
van en naar regio's daarbuiten.
Zowel de Inspectie als de provincie zien Haaglanden als één woningmarkt, maar wel
met daarin een aparte positie van het Westland. Het Westland is nu nog een aparte
woningmarkt binnen Haaglanden, maar van bovenaf en van onderop ziet de Inspectie
dat toch langzaam afbrokkelen, waardoor op den duur Haaglanden wel één grote
woningmarkt zal zijn geworden.
De woonconsumenten zijn dezelfde mening toegedaan als de Inspectie en de provincie, terwijl de marktpartijen de woningmarkt als zeer flexibel en dynamisch zien,
waarbij nooit echte grenzen zijn te trekken.

JO

28

Enkele gemeenten aan de rand van de regio Haaglanden zien wel relaties bestaan buiten
de regio. Dit is op zich inherent aan elke regionale indeling.

5
DE BETROKKEN PARTIJEN

5.1

Inleiding

Na de bespreking van het ontstaan van de regionale samenwerking op het terrein van
de volkshuisvesting in de regio en de organisatie daarvan, wordt in dit hoofdstuk
verder ingegaan op de verschillende partijen die meedoen aan de regionale samenwerking. Wat willen zij bereiken met de regionale samenwerking? Wat vindt men
van de inbreng van andere partijen en welke partijen ziet men als belangrijk voor de
samenwerking? Deze vragen zullen worden behandeld aan de hand van de standpunten van de verschillende betrokken partijen.

5.2

Doeleinden bij de regionale samenwerking

Het zijn vooral de grote steden die duidelijk aangeven wat ze willen nastreven bij de
regionale samenwerking. Voor de gemeenten is regionale samenwerking een middel
om het gebrek aan ruimte te compenseren en een betere spreiding van bevolkingsgroepen te bewerkstelligen. Er is daarbij vaak een duidelijke belangentegenstelling
met de andere gemeenten en dat maakt regionale samenwerking een moeizaam
instrument. Andere instrumenten om deze doelen te bereiken die een grote gemeente
noemt zijn herindeling en een regionaal fonds.
De meeste andere gemeenten geven aan dat men binnen de regionale samenwerking
zoveel mogelijk probeert de eigen belangen veilig te stellen en mee te doen aan wat
relevant is voor de eigen gemeente. Vaak is het dan noodzakelijk om een duidelijke
lokale visie op het volkshuisvestingsbeleid te hebben en op deze wijze vormt de
regionale samenwerking wel een impuls tot meer inzicht in de volkshuisvestingssituatie in het algemeen.
Bij de corporaties heerst de gedachte dat het in eerste instantie gaat om het huisvesten van de doelgroepen van beleid. Regionalisering is daarvoor één van de middelen. De problematiek binnen Haaglanden is ook van een zodanige aard dat men ook
wel gebonden wordt aan de regio .
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De SVH geeft aan dat de regionalisering twee veranderingen teweeg zal brengen
voor de corporaties. Ten eerste speelt er een regionale problematiek. De corporaties
dienen te streven naar een situatie waarbij iedereen een deel van deze problematiek
in de eigen doelstellingen opneemt, zodat gezamenlijk wat aan deze problematiek
kan worden gedaan. Daarbij kunnen ook elkaars problemen worden opgelost. Ten
tweede is het de bedoeling dat corporaties geen activiteiten ontwikkelen die strijdig
ZijD met het regionale belang. Het ligt aan de positie waarin een corporatie zich
bevindt, in hoeverre men daar een grote of kleine invulling aan kan geven. Wat dat
betreft streeft het SVH geen rigide regionale planning na, maar een regionalisering
al naar gelang de mogelijkheden die er binnen een regio zijn bij de corporaties.
De doeleinden van de makelaars zijn om zo weinig mogelijk schotten te hebben in
de woningmarkt. De marktwerking dient te worden bevorderd en daarin is een
regionaal niveau al beter dan een lokaal niveau. Verder kost het regionaal samenwerken op zich wel tijd, maar levert het ook veel nuttige informatie en kennis op en
dat is een voordeel dat zakelijk kan worden uitgespeeld.
De woonconsumenten hebben nu nog als doel om zich op regionaal niveau te kunnen
organiseren en een overlegpartner te worden. Op regionaal niveau zien de woonconsumenten vooral in het regionale volkshuisvestingsplan aanknopingspunten om mee
te praten. Dat geldt vooral voor de herstructurering in relatie tot de goedkope
woningvoorraad.
Voor het Stadsgewest is de regionalisering een voorwaarde bij het regionaal functioneren van de woningmarkt. Het Stadsgewest streeft er dan ook naar om iedereen
bewust te maken van die regionale markt en deze zoveel mogelijk zonder belemmeringen te laten functioneren . HetBCW heeft daarin nog de speciale doelstelling om
zoveel mogelijk de belangen van de Westlandse gemeenten daarin te behartigen.
De Inspectie heeft als motief om te participeren in de regionale samenwerking, dat
er binnen Haaglanden een duidelijk regionale problematiek ligt. Die kan alleen
gezamenlijk worden opgelost en daar is de volkshuisvesting in het algemeen ook het
meest bij gebaat.
De provincie heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat ook in Haaglanden wordt
voldaan aan de provinciale doelstelling, namelijk het terugdringen van het woningtekort. Dat laat de provincie eerst over aan de regio zelf, maar lukt dat niet, dan z~l
zij via overleg en eventueel zwaardere middelen proberen dat doel te bereiken.

5.3

Beoordeling van de inbreng van andere partijen

De gemeenten zijn in het algemeen tevreden over de onderlinge sfeer en de inbreng
van elke gemeente in de regionale samenwerking, alhoewel dat per onderwerp kan
variëren. Uiteraard constateren zij wel onderlinge verschillen. Het zijn vooral de wat
grotere gemeenten die zich wat meer doen gelden, maar deze hebben ook meer
capaciteit en kennis ter beschikking. Verder zijn de gemeenten in het Westland nog
30

wat meer terughoudend ten opzichte van die in 'oud' Haaglanden. Ze laten zich vaak
ook vertegenwoordigen door de BCW. Wel constateren de gemeenten binnen en
buiten het Westland dat er steeds meer een vertrouwen groeit tussen beide partijen.
In het verleden stond beide partijen qua cultuur en politiek ver uit elkaar, maar die
verschillen lijken langzaam maar zeker te verminderen, alhoewel de uitzonderingspositie van het Westland enkele gemeenten in 'oud' Haaglanden wel stoort.
Een ander punt van wrijving dat langzaam maar zeker afneemt is de relatie van de
gemeente Den Haag met de overige gemeenten. Vroeger was er duidelijk sprake van
een bepaalde mate van spanning, maar de relaties verbeteren steeds meer, met name
op bestuurlijk vlak. Den Haag is ook zeker bereid tot compromissen en doet ook
constructief mee in de regionale samenwerking. Wel constateert een enkele bestuurder dat op het ambtelijke vlak de relaties nog wat moeizamer verlopen met de
gemeente Den Haag.
De ambtenaren zelf ervaren vaak wel bepaalde complicaties op bestuurlijk niveau.
Vaak zijn de ambtenaren het met elkaar eens, maar spelen er in het bestuurlijke
circuit andere belangen een rol waardoor er van het oorspronkelijke voorstel niets
overblijft. Ook leeft het idee dat in enkele gemeenten de coördinatie tussen de ambtenaar en de bestuurder niet goed verloopt waardoor in het bestuurlijke traject
discussies nog wel eens opnieuw worden gevoerd.
Over het Stadsgewest Haaglanden zijn de meeste gemeenten wel tevreden. Het
Stadsgewest heeft een moeilijke positie tussen de verschillende belangen van de
deelnemende partijen. Vanuit deze positie weet het Stadsgewest toch activiteiten te
ontplooien en te coördineren. Verder zijn de bestuurders van de 'gemeenten erg
positief over de huidige portefeuillehouder volkshuisvesting van Haaglanden. Het
overleg is door deze persoon meer constructief geworden en meer resultaatgericht.
Aan de andere kant klinkt er ook kritiek vanuit enkele gemeenten. Zo is de agendavorming bij het Stadsgewest nog niet goed verzorgd waardoor de ambtelijke en
bestuurlijke overleggen niet optimaal op elkaar aansluiten. Verder hebben enkele
gemeenten, vooral in het verleden, het idee dat het Stadsgewest een verlengstuk is
van de gemeente Den Haag. Nu is dat idee wel minder, maar het geeft wel een reëel
gevaar aan voor de regionalisering . Als gemeenten niet het idee hebben dat het
Stadsgewest er voor iedereen is, dan zal de samenwerking nooit echt sterk kunnen
worden. Hoewel er niet bewust voor is gekozen, pakt het misschien daarom wel
goed uit dat de portefeuillehouder volkshuisvesting niet uit Den Haag komt, maar uit
het Westland.
Vrijwel alle gemeenten vinden het een goede ontwikkeling dat de corporaties ook
steeds meer regionaal gaan samenwerken. Gemeenten zien de corporaties ook als de
belangrijkste partners om op regionaal niveau mee samen te werken. Een enkele
bestuurder ziet zelf een zeer positieve rol van de corporaties in het regionaliseringsproces. Ze denken meer regionaal dan gemeenten en uiten dat actief in allerlei
activiteiten in de regio. Een andere bestuurder ziet de regionale samenwerking van
de corporaties meer bestaan op pragmatische basis en minder op beleidsmatige basis.
Beleidsmatig komt er op regionaal niveau geen grote trekkracht vanuit de corpora31

ties, volgens deze bestuurder. Aan de andere kant draagt de regionalisering wel bij
aan een verdere professionalisering van de corporaties en dat wordt gezien als een
goede ontwikkeling.
Van een inbreng van de provincie merken de gemeenten niet veel en de meesten
missen dat ook niet, al ziet één van de grotere gemeenten wel een bepaalde rol voor
de provincie weggelegd als stok achter de deur als partijen er binnen Haaglanden
niet uit komen. Eén van de bestuurders geeft aan dat de provincie ook wel eens als
gezamenlijke vijand wordt gezien en dat brengt de partijen in de regio dichter bij
elkaar. In het algemeen echter speelt de provincie nauwelijks een rol op het terrein
van de volkshuisvesting in Haaglanden. De laatste tijd wil de provincie wel steeds
meer wat projecten opzetten, zoals bijvoorbeeld op het terrein van goedkoop bouwen
en wil ook meer betrokken worden bij de regionale samenwerking. In het vorige
hoofdstuk bleek dat dat nog wat moeizaam verloopt. De kleinere gemeenten zouden
een grotere betrokkenheid van de provincie (en de Inspectie) echter een goede zaak
vinden.
Van de Inspectie merken de gemeenten eigenlijk ook welllig. Ook de Inspectie
probeert wat meer betrokken te raken bij de regionale samenwerking en houdt van
tijd tot tijd een bijeenkomst waarin ze voorlichting geven over een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld regionale toetsing. De gemeenten geven wel aan dat de
Inspectie de laatste jaren ook een hele andere positie heeft gekregen: van toetsend en
controlerend naar onderste~end en adviserend. De Inspectie probeert vooral in het
beleidsvoorbereidende werk betrokken te worden en onderhoudt vooral contacten
met het Stadsgewest. De gemeenten hebben daar minder zicht op, maar op lokaal
niveau geven ze aan dat de Inspectie wel eens langs komt.
De corporaties zijn tevreden over de onderlinge samenwerking. Op één of twee
corporaties na doet elke corporatie enthousiast mee en zet zich ook daadwerkelijk in
voor de regionalisering. De SVH constateert ook dat een plek in het bestuur van het
SVH al zeer gewild is, hetgeen illustreert hoe de regionalisering leeft. De corporaties benadrukken ook dat de werkwijze van de SVH een zodanige is dat de regionale
samenwerking wordt gestimuleerd. Corporaties werken alleen samen op de onderwerpen die van groot belang zijn en op de onderwerpen waarover grote overeenstemming bestaat. Voorop staat dat de zelfstandigheid van de corporaties in stançi
wordt gehouden, zodat ook weer niet al teveel onderwerpen gezamenlijk worden
opgepakt. Binnen Haaglanden bestaan er ook een aantal samenwerkingsvormen
tussen corporaties die slechts zijn aangegaan door een aantal corporaties en die
veelal een bepaald doelmatigheidstreven inhouden. Dit is één van de uitingen van
een grote mate van zelfstandig optreden van corporaties .
De gemeentelijke regionale samenwerking gaat volgens de corporaties nog moeizaam
en loopt minder gemakkelijk dan de onderlinge samenwerking van <te corporaties.
Gemeenten zijn nog niet voldoende doordrongen van het feit dat zij op regionaal
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niveau voor eenzelfde doelstelling staan. Er is nog onvoldoende bereidheid bij
gemeenten om zich te verdiepen in de problemen bij buurgemeenten.
Het Stadsgewest zien de corporaties als een positieve stimulator van de regionale
samenwerking, maar tevens ook als een instelling met weinig macht. Het Stadsgewest is er alleen maar op basis van de suggestie dat daarop volgend een krachtige
stadsprovincie volgt. De corporaties zien dat als de belangrijkste reden voor de
gemeenten om regionaal samen te werken binnen het Stadsgewest. Zou de stadsprovincie er niet komen, dan verwachten de corporaties dat het Stadsgewest zal verdwijnen of minder taken zal vervullen.
De corporaties merken niets van enige invloed van de provincie. De provincie heeft
geen contact gezocht en alleen met betrekking tot bepaalde bouwstromen en statushouders hebben ze een rol, maar in het algemeen hebben de corporaties het beeld dat
de provincie op grote afstand is komen te staan door de mogelijke komst van de
stadsprovincie in Haaglanden. De gemeenten regelen nu veel voorheen provinciale
taken zelf binnen het Stadsgewest.
De corporaties merken niet veel van een inbreng van de Inspectie op het regionale
niveau. Wel zijn ze adviserend en informerend actief ten opzichte van de individuele
partijen. De SVH geeft aan dat er wel tweemaandelijks structureel overleg is met de
Inspectie. De Inspectie staat achter het proces van regionalisering, maar in de
praktijk betekent dat niet veel volgens de SVH, omdat ze de middelen ontberen om
dat echt te ondersteunen. Hun invloed op de regionale samenwerking wordt dan ook
als marginaal ervaren.
De woonconsumenten (huurdersverenigingen) zijn nog ontevreden over hun organisatie op regionaal niveau. Slechts in Den Haag en Delft zijn de woonconsumenten
aardig georganiseerd, maar in de andere gemeenten binnen Haaglanden zijn de
woonconsumenten veel minder ver in hun organisatie en kennis van de volkshuisvesting. Het regionale niveau staat voor hen nog te ver weg en dat belemmert de
totstandkoming van een regionale organisatie van huurdersverenigingen.
Zowel de woonconsumenten als de marktpartijen zijn tevreden over het functioneren
van het Stadsgewest. . De woonconsumenten vinden het Stadsgewest als regionale
organisatie ook meer volkshuisvestelijk elan hebben dan de regionale organisatie van
corporaties (de SVH). Over de regionale samenwerking van de corporaties denken
zowel de woonconsumenten als de marktpartijen niet overdreven positief. De
woonconsumenten zien dat de corporaties toch vooral het bedrijfsbelang in het oog
houden. Hun samenwerking vindt toch vooral plaats op basis van doelmatigheid. De
laatste jaren gaat de regionalisering echter wel vrij snel bij de corporaties en er
wordt ook steeds meer beleidsmatig samengewerkt. De marktpartijen zien dat de
corporaties hun zelfstandigheid halfslachtig vormgeven. Ze proberen meer commercieel te denken en handelen, maar de manier waarop ze dat doen is niet commercieel. Er zouden minder corporaties moeten zijn, want nu zit men elkaar teveel in
het vaarwater en is het ook moeilijk een efficiënte organisatiegrootte te verkrijgen.
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Het Stadsgewest is in het algemeen tevreden over de inbreng van de verschillende
partijen. Het Stadsgewest wijst erop dat het belang van vele gemeenten vooral is
gelegen bij de VINEX-Iocaties en voor de corporaties vooral bij de bestaande
voorraad.
Over de regionale samenwerking van de corporaties is het Stadsgewest wel enthousiast. Het is een goede ontwikkeling geweest dat corporaties ook een regionale
organisatie heeft opgericht. In feite bevindt deze organisatie zich in dezelfde positie
als het Stadsgewest zelf. Beide organisaties kunnen elkaar dan ook ondersteunen om
ontwikkelingen op regionaal niveau vlot te trekken. De corporaties beschikken ook
over veel kennis die goed kan worden gebruikt op regionaal niveau.
Van de provincie merkt het Stadsgewest weinig. Alleen met het streekplanbeleid
merkt men de invloed van de provincie. Binnen Haaglanden is er ook nog geen
vastgesteld structuurplan, zodat deze regio nog altijd van het streekplan afhankelijk
is. Verder heeft de provincie een rol gespeeld bij de toetreding van het Westland bij
Haaglanden. Ten aanzien van de volkshuisvesting is de rol van de provincie gering.
Het Stadsgewest Haaglanden werkt wat dat betreft redelijk autonoom ten opzichte
van de provincie.
Het Stadsgewest is niet tevreden met de rol van de Inspectie. De Inspectie ondersteunt op zich wel de regionalisering, maar kan daar geen kracht achter zetten. Het
Stadsgewest mist een goede intermediaire positie van de Inspectie tussen de regionale en landelijke ontwikkelingen in. De Inspectie houdt nog te weinig rekening met de
specifieke regionale omstandigheden. De Inspectie wil wel creatief meedenken, maar
kan dat niet waarmaken vanuit hun functie en bevoegdheid en daar kunnen de
partijen binnen het Stadsgewest weinig mee.
De provincie heeft geen direct contact met alle partijen in de regio Haaglanden. Wel
vindt de provincie het een gemiste kans van het Stadsgewest dat niet de mogelijkheid
is aangegrepen om een intergemeentelijk structuurplan op te stellen. De provincie
had daarvoor ruimte gelaten in het streekplan. Op het streekplan heeft het Stadsgewest wel commentaar geleverd, maar geen alternatieven aangedragen.
De provincie ziet de corporaties zich steeds meer regionaal ontwikkelen en dat is een
goede zaak. Met het project goedkoop bouwen van de provincie is te merken dat
rijke en arme corporaties elkaar goed kunnen aanvullen en zo tot goede resultaten
kunnen komen. Dat is een goede ontwikkeling.
De Inspectie beoordeelt de regionale samenwerking tussen de gemeenten als zwakjes. Dat komt voor een groot deel voort uit de cultuur van de regio. In Den Haag is
tijdenlang het volkshuisvestingsbeleid zwak geweest. Ook in de randgemeenten was
dat het geval. Dat heeft ervoor gezorgd dat de corporaties zich sterk hebben kunnen
ontwikkelen, zeker ook in beleidsmatige zin. De bestuurlijke cultuur in Haaglanden
op regionaal niveau is in verhouding tot andere regio's ook wat meer stroperig van
aard. Problemen worden niet uitgesproken in de vergadering, maar worden buiten de
vergadering om geregeld.
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Over het Stadsgewest is de Inspectie wel tevreden. Ze monitoren bijvoorbeeld goed
de voortgang in de nieuwbouw. Wel heeft het Stadsgewest maar een gering sturend
vermogen.
De provincie is een tijd uit beeld geweest, maar komt nu meer terug en dat is een
goede ontwikkeling vindt de Inspectie, want je hebt een regierol nodig die de
Inspectie zelf niet kan vervulIen. De ·provincie zou kunnen helpen om de stroperigheid uit de bestuurlijke structuur te halen. Een belangrijke eerste activiteit van de
provincie was het inpassen van het Westland in Haaglanden. Dat is op zich goed
gegaan, al kan achteraf worden gesteld dat wat te voorzichtig met het Westland is
omgegaan, waardoor het in de praktijk nog steeds lijkt of er twee regio's zijn.

5.4

Trekkers van de regionalisering

De ambtenaren van de gemeenten zien het Stadsgewest als de belangrijkste trekker
van de regionalisering. In feite wordt het Stadsgewest vormgegeven door de gemeenten. Van deze gemeenten zijn het vooral een aantal grotere gemeenten (Den Haag,
Delft, Zoetermeer en Leidschendam) die een positieve invloed hebben op de
regionale samenwerking. Vooral Den Haag wordt ook door omliggende gemeenten
genoemd als belangrijke trekkende partij op het terrein van de volkshuisvesting. Den
Haag stelt zich coöperatief op en heeft in haar wethouder volkshuisvesting thans een
belangrijke trekker. Personen vervulIen dan ook een belangrijke rol bij de regionale
samenwerking. Zo wordt ook de portefeuillehouder volkshuisvesting van het
Stadsgewest genoemd als een belangrijke stimulator van de regionalisering.
Verder ziet een enkele gemeente ook in de SVH een belangrijke regionale trekker,
maar het is nog wat onduidelijk voor de gemeenten in hoeverre de SVH werkelijk
een bepaalde beslissingsmacht heeft gekregen van de corporaties.
De bestuurders zien ook het Stadsgewest als de belangrijkste regionale trekker bij de
meeste activiteiten en zien in de portefeuillehouder een enthousiaste en stimulerende
persoon. Op bepaalde onderwerpen zijn het weer meer de individuele gemeenten die
er hard aan trekken, zoals de VINEX-gemeenten bij de BWS-verdeling. Eén van de
bestuurders geeft aan dat het Stadsgewest vooral een trekkende rol heeft kunnen
vervullen door de gedachte bij de gemeenten dat men op weg was naar een stadsprovincie. Als dat perspectief verdwijnt, is het nog maar de vraag in hoeverre het
Stadsgewest werkelijk een trekkende rol zou kunnen spelen.
De corporaties zien toch vooral de SVH en het FWW (voor de Westlandse corporaties) als trekkers van de regionale samenwerking. De corporaties hebben ook
duidelijk het idee dat de gemeenten en het Stadsgewest qua regionale samenwerking
achter lopen bij de corporaties.
Binnen de samenwerkende corporaties zijn ook bepaalde trekkers aan te wijzen. In
het algemeen is dat het bestuur van de SVH. Meer concreet zijn het vooral een
aantal corporaties in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Naaldwijk die er veel aan
doen. Het draagvlak is dan ook goed verdeeld over de regio en deze corporaties
weten ook de andere corporaties enthousiast te maken en er goed bij te betrekken.
35

De SVH ziet ook de corporaties als de belangrijkste trekkers van de regionalisering
in Haaglanden. Daarbij krijgt de SVH goede steun van de beide koepels NWR en
NCIV, die door middel van menskracht een bijdrage leveren aan de regionalisering.
De SVH ziet dat de gemeentelijke samenwerking vooral wordt getrokken door het
Stadsgewest. Door de onderlinge spanning tussen gemeenten, zoals tussen centrumgemeente en randgemeenten, is het echter moeilijk om iedereen op één lijn te krijgen
als Stadsgewest. Verder heeft de SVH het idee dat het enthousiasme van de corporaties op regionaal niveau nog niet in voldoende mate wordt gewaardeerd door de
gemeenten. Dit kan een gevaar voor de toekomst betekenen. Als op regionaal niveau
niet tot afspraken wordt gekomen, zouden de corporaties ook weer een stap terug
kunnen doen.
De makelaars zien vooral trekkers in de vorm van personen, zoals de wethouder van
Den Haag en bij de bedrijven het Bouwfonds. Dat de wethouder van Den Haag
scherp is, heeft als voordeel dat de andere wethouders ook scherp worden gehouden.
Het Stadsgewest ziet zichzelf en het BCW als belangrijkste trekkers van de regionale
samenwerking. Dat past ook in hun doelstellingen. Opvallend bij de regionale
samenwerking tussen de gemeenten is wel dat het vooral de bestuurders zijn die
meer regionaal denken dan de ambtenaren volgens het Stadsgewest. Het zijn ook de
bestuurders die duidelijk de knopen doorhakken. Er is echter niet een bepaalde
gemeente aan te wijzen die duidelijk een trekker is. Per onderwerp nemen verschillende gemeenten het voortouw.
De provincie ziet net als de Inspectie het Stadsgewest als één van de belangrijkste
trekkers. Het zijn volgens de Inspectie vooral de portefeuillehouder volkshuisvesting
en de wethouder van Den Haag die een belangrijke stimulans geven aan de regionalisering . Vetder ziet de Inspectie in de samenwerkende corporaties een krachtige
regionale trekker. Vooral op het terrein van de woonruimteverdeling hebben ze veel
gedaan, terwijl ze ook één van de grootste belanghebbenden zijn bij de BWS-verdeling. Toch is de samenwerking tussen de corporaties voor de Inspectie wat minder
inzichtelijk en controleerbaar van aard dan de samenwerking tussen de gemeenten in
het Stadsgewest. Tenslotte ziet de Inspectie ook in de provincie een belangrijke
trekker. De laatste tijd laat de provincie zich steeds meer zien in Haaglanden. Dit
komt omdat ten eerste de provincie mede-ondertekenaar is van de VINEX-contracten
en zorg wil dragen voor een goede .uitvoering daarvan (regierol) en ten tweede wil
de provincie ook meer zicht krijgen op de situatie in Haaglanden, omdat de provincie moet adviseren over de komst van een eventuele stadsprovincie en ook alternatieven daaromtrent dient te ontwikkelen.

5.5

Andere partijen op het terrein van de volkshuisvesting

Binnen Haaglanden overleggen de gemeenten, de corporaties en in mindere mate de
Inspectie en de provincie met het Stadsgewest, vrij geregeld met elkaar. Het zijn de
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partijen die het meest zichtbaar zijn op het regionale niveau bij het ontwikkelen van
volkshuisvestingsactiviteiten. Sinds de Nota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig'
wordt echter ook een groot belang gehecht aan de inbreng van marktpartijen en
woonconsumenten. In deze paragraaf wordt bekeken in hoeverre deze partijen
misschien op andere manieren bij regionale overlegstructuren zijn betrokken en
welke mening deze partijen hebben over het meedoen in regionaal overleg en hoe de
andere partijen een inbreng van woonconsumenten en marktpartijen waarderen.
De meeste gemeenten vinden het belangrijk dat er overleg wordt gepleegd met de
marktpartijen. Vooral met betrekking tot de VINEX-Iocaties worden ze als een
belangrijke partij gezien. Met name op projectmatige basis kan worden samengewerkt met marktpartijen. De meeste gemeenten geven aan dat er ook overleg wordt
gepleegd met de marktpartijen in een platform bij het Stadsgewest. Men heeft echter
weinig zicht op wat daar wordt besproken en welke resultaten worden gehaald. Dat
vinden enkele gemeenten wel een gemis en zij zouden daar graag meer bij betrokken
willen worden en daarover worden geïnformeerd.
De gemeenten geven aan dat de woonconsumenten nog niet zijn betrokken bij het
overleg op regionaal niveau. Het belang van de woonconsumenten bij het regionale
niveau wordt ook minder goed ingezien door de meeste gemeenten. De woonconsumenten hebben ook problemen met het verkrijgen van een draagvlak in de regio en
met de organisatie daarvan. Een aantal gemeenten geeft echter aan dat het zeker van
belang is om woonconsumenten te betrekken bij de regionale ontwikkelingen, zeker
in het geval ze ook regionaal georganiseerd zijn. Sinds kort wordt wel geprobeerd de
banden met de woonconsumenten op regionaal niveau aan te halen.
In het algemeen vinden de corporaties het een goede zaak dat zowel marktpartijen
als woonconsumenten bij de regionale samenwerking worden betrokken. Marktpartijen kunnen vooral worden betrokken bij concrete projecten waar ze ook een belang
bij hebben en bij de informatievoorziening, omdat ze kennis en informatie bezitten
over specifieke delen van de woningmarkt. Om de marktpartijen echt bij het
beleidsmatige overleg te betrekken gaat een stap te ver. Het overleg op re~ionaal
niveau galit nu ook al moeizaam genoeg. Het is ook de vraag of hun kennis wel echt
zo bijzonder is.
Bij de woonconsumenten hebben de corporaties moeite om het concrete belang in te
zien. Hun meest directe belang ligt in de eigen straat en wijk. Verder heeft een
enkele corporatie ook het idee dat inhoudelijk gezien de woonconsumenten nog te
zwak zijn om een echte inbreng in het regionale overleg te kunnen hebben. Op zich
vinden de corporaties het echter een goede zaak als woonconsumenten ook op
regionaal niveau participeren in het overleg, maar dat zal waarschijnlijk niet op
korte termijn gebeuren.
Het Stadsgewest geeft aan dat overleg met de marktpartijen vooral plaatsvindt op het
terrein van de VINEX-bouwopgave en het monitoren van de marktontwikkelingen.
De marktpartijen hebben de beschikking over kennis die van belang is op regionaal
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niveau. De samenwerking met de marktpartijen vindt voornamelijk plaats in de
projectmatige sfeer.
Het Stadsgewest zou de woonconsumenten er graag bij betrekken op regionaal
niveau. Daarvoor is het wel nodig dat ze meer draagvlak creëren, zodat woonconsu. menten uit verschillende delen van de regio zijn aangesloten. Het BCW geeft daarbij
nog aan dat moet worden opgepast dat woonconsumenten niet regionaliseren om het
regionaliseren zelf. Er dient een duidelijke functie te zijn voor een regionaal verband
van woonconsumenten, zowel voor de woonconsumenten als voor de andere partijen.
De Inspectie wijst op de sterke positie van de marktpartijen op regionaal niveau door
hun positie op de VINEX-gebieden. De marktpartijen zijn er niet zozeer vanuit de
volkshuisvesting bij betrokken, alswel vanuit de ruimtelijke ordening.
De woonconsumenten (i.c. de huurders) zijn niet betrokken bij het regionale overleg,
maar zouden wel graag betrokken willen worden. Een drietal huurdersorganisaties
heeft wel het regionale samenwerkingsverband Woonconsumenten Haaglanden
opgericht, maar daar is tot nu toe nog weinig uit voortgekomen. Het is wel de
bedoeling om daar meer mee te gaan doen, maar thans is er een impasse over het
vervolg ontstaan. Dit heeft alles te maken met geld en draagvlak. De woonconsumenten hebben geld nodig om zich te kunnen organiseren op regionaal niveau. De
vraag is of men dat er zelf in wil steken of niet. Geld kan ook komen van het
Stadsgewest, maar dan moet er wel sprake zijn van een draagvlak onder de woonconsumenten en dat is er nu niet en dat is ook moeilijk te verkrijgen als er nog geen
regionale organisatie is en beleidsdoelen nog niet zijn gesteld. Bij de vraag om steun
van de SVH, werden de woonconsumenten doorgestuurd naar de individuele
corporaties . Als daar draagvlak te vinden is, zou de SVH wat kunnen doen. De
woonconsumenten beraden zich dan nu ook op acties, maar vragen zich wel af in
hoeverre de gemeenten en corporaties ook daadwerkelijk afspraken willen maken
met een regionale koepel van woonconsumenten in plaats van met lokale koepels .
Die zouden dan eerst moeten worden opgericht. Dat zou een bottom-up procedure
betekenen in de richting van een regionale organisatie, terwijl nu juist een top-down
benadering wordt voorgestaan. Dit omdat er nu veel besluiten worden genomen op
regionaal niveau en zo ook de oprichting van lokale koepels kan worden ondersteund
met kennis en informatie. Het streven is gericht op een tripartite overlegstructuur op
regionaal niveau, zoals deze ook al bestaat in enkele grotere gemeenten in de regig .
Het is nu de vraag of de woonconsumenten zelf de stap in de regionale richting
durven te zetten en of ze daarin worden ondersteund door de andere partijen.
De makelaars zijn op zich tevreden met de overlegstructuur zoals die er nu is. De
makelaars hebben zich goed kunnen profileren en ondervinden waardering voor de
geleverde inbreng bij de andere partijen. Toch signaleren de makelaars ook wat
achterdocht tussen de partijen. De makelaars zien de huidige overlegstructuren ook
nog als tijdelijke, waarin het toch moeizaam is om wat te bereiken. Gepleit wordt
voor een sterkere regionale regie van één van de partijen. De stadsprovincie zou
heel goed een dergelijke regisseur kunnen zijn.
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6
DE REGIONALE SAMENWERKING
BEOORDEELD

6.1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden hoe de regionale samenwerking is ontstaan, hoe zij georganiseerd is en wie de deelnemende partijen zijn. Wat
nu de belangrijkste knelpunten zijn in de regionale samenwerking en hoe men de
regionale samenwerking in totaal beoordeelt, wordt in dit hoofdstuk beschreven.
Verder gaan we in op de verwachtingen omtrent de regionale samenwerking in
Haaglanden en geven de verschillende partijen aanbevelingen omtrent de regionale
samenwerking.

6.2

Knelpunten in de regionale samenwerking

Op regionaal niveau komen een aantal verschillende partijen met verschillende
belangen bij elkaar om iets gezamenlijks te bereiken waarbij een ieder het idee zou
moeten krijgen dat het resultaat de gemaakte inspanningen waard was. Daarbij komt
nog eens dat het regionale toneel wordt betreden door partijen wier meest concrete
belangen op het lokale niveau zijn gelegen. In een dergelijke situatie is het niet
vreemd dat er allerlei problemen kunnen ontstaan in de regionale samenwerking. In
deze paragraaf wordt daar vanuit het oogpunt van de verschillende partijen naar
gekeken.
Een aantal ambtenaren van de gemeenten geven aan dat er nog een probleem is in de
terugkoppeling van wat ambtelijk is besproken en besloten naar de bestuurders . Er is
een aantal ambtenaren die een niet al te grote inbreng hebben, terwijl hun bestuurder
dat in de adviescommissie wel kan hebben. Dit zorgt ervoor dat discussies vaak
opnieuw worden gestart of op basis van verkeerde veronderstellingen worden
aangegaan. Eén van de ambtenaren van een grotere gemeente is ook slecht te
spreken over de manier waarop het regionale overleg in het algemeen plaatsvindt.
Het overleg is te ondoorzichtig. Er spelen vele belangen onder tafel, waardoor het
vaak moeilijk is om in te schatten waar eigenlijk precies over wordt gesproken.
Soms lijkt het ook alsof het Stadsgewest wordt gestuurd vanuit Den Haag. Den Haag
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heeft ook veel mogelijkheden binnen de huidige samenwerkingsstructuur om invloed
uit te oefenen, maar aan de andere kant hebben de andere gemeenten ook mogelijkheden om dat proces af te remmen. Verder worden nog de volgende problemen
ervaren: het zelfstandig functioneren van het Westland, waardoor Haaglanden nog
niet als één woningmarkt kan functioneren, en het sparen van de BWS-gelden toen
men dreigde over de spaargrens te raken. Door ingrijpen van de Inspectie, die bij
het overleg zat, is de spaargrens opgerekt. Tenslotte worden door een aantal
ambtenaren de twijfels rondom het wel of niet doorgaan van de stadsprovincie als
probleem aangegeven. Dit vertroebelt de regionale samenwerking. Discussies over
dreigende herindelingen en het verminderen van de regionale samenwerking steken
weer de kop op. Veel gemeenten stellen toch dat de regionale samenwerking moet
worden voortgezet. Voor de kleinere gemeenten is dat vaak een middel om herindeling te voorkomen, terwijl voor de grotere gemeenten minder kwaad bloed bij de
overige gemeenten wordt gezet door regionale samenwerking, dan door herindeling.
Ook de meeste bestuurders geven dit aan als een belangrijk probleem. Zij wensen
meer duidelijkheid van het Rijk over de keuze van wel of geen stadsprovincielI.
Verder zijn er wel eens problemen geweest met de subsidieverdeling, als op het
laatste moment allerlei projecten worden toegevoegd waarmee van tevoren geen
rekening is gehouden. Dit zorgt dan voor moeizame discussies, maar door het
zoeken naar consensus en het onderhandelen op basis van inhoudelijke argumenten
weten de partijen daar uiteindelijk toch weer uit te komen. Om problemen te
voorkomen gaat de portefeuillehouder vaak ook voor de vergadering langs bij leden
van de commissie om zo wat kou uit de lucht te halen. Een andere methode om
problemen te voorkomen is om ambtenaren alvast op de hoogte te brengen van de
plannen, zodat zij hun bestuurder kunnen voorbereiden op wat er gaat gebeuren.
Enkele bestuurders noemen overigens ook het Westland als probleem. Dat daar
andere regels gelden, met name bij de woonruimteverdeling, wekt soms irritatie op.
Het zou beter zijn als snel kan worden gekomen tot uniforme regelingen binnen
geheel Haaglanden.
De corporaties geven aan dat er zich nog geen echt grote problemen hebben voorgedaan. Wel ziet men het proces van regionale samenwerking in het algemeen als een
moeizaam proces. Dat proces kan gemakkelijk worden gefrustreerd door tegenstanders, maar tot nu toe heeft dat alleen geleid tot vertraging en niet tot afstel van
activiteiten, zoals bijvoorbeeld de woonruimteverdeling. Het is vooral belangrijk om
'wisselgeld' (zoals subsidies) te hebben en voldoende 'sterke' enthousiaste mensen
die anderen kunnen meetrekken in het proces van regionalisering.
Voor de woonconsumenten is het vooral een probleem dat corporaties en gemeenten
wel met de mond belijden dat de woonconsumenten moeten worden betrokken bij de
volkshuisvesting, maar dat daar in ·de praktijk nog niets van blijkt. De andere
partijen stellen de eis dat de woonconsumenten eerst draagvlak moeten zien te
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Die duidelijkheid is er inmiddels gekomen. Haaglanden zal geen stadsprovincie worden.

verkrijgen binnen de regio, maar de woonconsumenten stellen dat dat heel veel tijd
zou kosten en dat het sneller zou gaan als zij zich kunnen profileren vanuit een
sterke regionale organisatie.
De makelaars kunnen geen echte conflicten aangeven. Het is alleen vervelend dat bij
de aanlevering van woningmarktinformatie de gegevens van gemeenten te onregelmatig en in verschillende formaten worden aangeleverd.
Het Stadsgewest geeft aan dat er van tijd tot tijd wel de nodige problemen zijn
geweest. De budgetverdeling, het tot stand komen van de regionale woonruimteverdeling en het regionale volkshuisvestingsplan gingen niet altijd even gemakkelijk.
Per onderwerp zijn het echter steeds andere gemeenten die dwars liggen, terwijl
dezelfde gemeenten juist de samenwerking bij andere onderwerpen weer sterk
kunnen stimuleren. Dat deze problemen toch hanteerbaar zijn gebleven, ligt voor een
groot deel aan de huidige groep wethouders die bij elkaar komt. Deze groep
functioneert goed, al moeten de altijd bestaande tegenstellingen nIssen Den Haag en
de overige gemeenten niet verder worden gecultiveerd. Dit dreigt bijvoorbeeld weer
met de discussie over het centraliseren van de BWS-administratie, waarin al snel als
argument wordt gebruikt dat Den Haag niet met financiën kan omgaan en een slecht
beleid voert.
Verder is nog een probleem dat de ambtenaren in de werkgroepen de op een
gegeven moment ontstane overeenstemming niet weten vast te houden. Het debat
wordt dan opnieuw gevoerd in de ACC, de adviescommissie of het dagelijks
bestuur. Er wordt vaak niet goed teruggekoppeld door de ambtenaren.
Ook de komst van het Westland geeft problemen. De aparte status draagt bij tot
onderlinge wrijving, maar de laatste tijd groeien de beide subregio's langzaam maar
zeker wel meer naar elkaar toe . Vooral de samenwerking tussen de corporaties in
het Westland en die in 'oud' Haaglanden verloopt steeds beter.
Het BCW geeft wel aan dat er nog altijd een cultuurverschil is tussen het Westland
en overig Haaglanden. Dat uit zich ook binnen de besluitvorming en het oplossen
van problemen. In overig Haaglanden heerst toch een minder goede sfeer en is men
minder snel bereid elkaar tegemoet te komen. Dat is de laatste jaren door de VINEX
wel enigszins ten goede gekeerd. In het Westland heerst onderling meer een coöperatieve sfeer, maar dat is voor een groot deel ook een gevolg van het gezamenlijk
kunnen vormen van een blok ten opzichte van de andere gemeenten in Haaglanden
en het Stadsgewest.
De Inspectie ziet een aantal problemen in Haaglanden. De besluitvorming verloopt
stroperig en belangen worden niet of moeizaam op elkaar aangesloten. Vaak worden
geheime agenda's gehanteerd, die vooral gericht zijn op het veilig stellen van de
eigen lokale belangen. Het bestuurlijke circuit in Haaglanden is ook omvangrijk en
traag . Er zijn veel plaatsen waar over hetzelfde onderwerp wordt gediscussieerd. Op
een aantal plaatsen is dat overbodig, want de partijen hebben zich in een eerder
stadium dan al aan een bepaald besluit gebonden. Dit maakt het ook moeilijk om als
adviserende partij greep te krijgen op de besluitvorming. De overlegstructuur zou
dan ook verbeterd dienen te worden.
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6.3

Beoordeling van de regionale samenwerking

Hoewel geen van de ambtenaren van de gemeenten spreekt over een hele goede
regionale samenwerking, overheerst in het algemeen toch wel tevredenheid over de
wijze waarop de regionale samenwerking tot nu toe is verlopen. Vooral in vergelijking tot de andere grootstedelijke regio's zijn de partijen in Haaglanden tevreden
over hetgeen is bereikt. In grote lijnen is er een goede structuur neergezet waarmee
verder kan worden gewerkt, maar er zijn nog wel een aantal punten voor verbetering
vatbaar. Het proces van samenwerking kan nog zorgvuldiger en minder hectisch
verlopen. Dat is vooral een kwestie van mentaliteit. Met het huidige gebrek aan
macht bij het Stadsgewest zijn het vooral personen die vorm geven aan de regionale
samenwerking. Vaak wordt daarbij op twee gedachten gehinkt en wordt regionalisering als het minste van twee kwaden (de ander is herindeling) gezien. Een ieder zit
er dan toch vanuit zijn eigen belangen en daar moet zo goed mogelijk mee om
worden gegaan. Een heldere efficiënte overlegstructuur kan daar dan bij helpen.
De bestuurders zijn tevreden over de regionale samenwerking zoals die er nu is.
Men heeft een positief gevoel overgehouden aan de afgelopen jaren, maar constateert
wel dat er nog veel moet gebeuren in de toekomst. Het wel of niet ontstaan van een
stadsprovincie zal dan cruciaal zijn voor de mate waarin de samenwerking zal
worden voortgezet.
Over het tempo van de regionale samenwerking wordt verschillend gedacht. Een
aantal gemeenten vindt het tempo te laag, maar ziet dat deels ook als inherent aan de
besluitvormingsstructuur . Ambtelijk kan niet alles worden kortgesloten en dat zorgt
ervoor dat de discussie op bestuurlijk niveau langer kan duren. Andere gemeenten
zijn echter tevreden met het huidige tempo, terwijl een landelijke gemeente het
tempo waarin de woonruimteverdeling is geïntroduceerd te hoog vond.
De bestuurders zijn tevreden over het tempo van de regionale samenwerking,
alhoewel het natuurlijk altijd sneller kan.
Als effecten van de regionale samenwerking noemen zowel de ambtenaren als de
bestuurders van de gemeenten het ontstaan van een open woningmarkt door de
regionale woonruimteverdeling, het regionale budgetbeheer, de regionale afspraken
over de VINEX en de totstandkoming van het regionale volkshuisvestingsplan. Met
betrekking tot het laatste plan zullen veel resultaten nog op zich laten wachten tot
volgend jaar en later, want het is eigenlijk een afspraak om afspraken te maken. Één
van de gemeenten geeft ook aan dat er geen ijkpunt is ingesteld waarop men het
regionale volkshuisvestingsbeleid kan toetsen, zodat het moeilijk is om te bepalen
wat wel en niet toe te schrijven is aan de regionalisering. Als ander effect van de
regionalisering wordt genoemd dat de samenwerking en het vertrouwen tussen de
partijen de laatste vijf jaar flink is toegenomen. Met name Den Haag is een tijd lang
niet populair geweest bij de andere gemeenten in de regio en alhoewel nog altijd wel
wat argwanend naar Den Haag wordt gekeken, gaat men nu toch meer constructief
en op basis van zakelijke argumenten met elkaar om. De sfeer is dan ook goed te
noemen.
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De meeste corporaties zijn tevreden over de regionale samenwerking zoals die nu
tussen de corporaties verloopt. Er is nog veel te doen, maar er is een goede basis
gelegd waarop men verder kan werken. Toch geeft één van de corporaties aan dat er
nog veel · zendingswerk moet worden verricht onder vooral de kleine corporaties.
Daar moet nog een besef groeien over waar de corporaties gezamenlijk op regionaal
niveau heen wil. Er zal dan ook moeten worden gezorgd voor een lonkend perspectief op regionaal niveau, waarbij iedereen het idee krijgt dat er iets te halen valt.
Over het tempo van de regionale samenwerking wordt verschillend gedacht bij de
corporaties. Voor de wat kleinere corporaties gaat het vaak nog te snel, waardoor de
onderlinge verbondenheid onder druk komt te staan, terwijl het voor de grotere
corporaties vaak niet snel genoeg kan gaan.
Als concrete resultaten van de regionalisering noemen de corporaties het functioneren van een regionale woonruimteverdeling, het opstellen van het regionale volkshuisvestingsplan en de afspraken op het terrein van de VINEX. Het komende jaar
zal echter cruciaal worden. Er worden dan afspraken gemaakt over de nieuwbouw en
de bestaande voorraad in relatie tot de doelgroepen van beleid. Dat zou een groot
succes zijn voor de regionalisering volgens de corporaties.
De makelaars geven aan dat de samenwerking redelijk van start is gegaan, maar dat
men er nog lang niet is. De woonconsumenten zijn door het ontbreken van een eigen
regionale organisatie ook niet tevreden over de wijze waarop de regionalisering op
dit moment verloopt. De regionale samenwerking tussen de gemeenten en corporaties onderling zien de woonconsumenten toch wel als een minimale gebeurtenis. Van
de buitenkant lijkt het heel wat, maar in de praktijk valt het toch tegen. Het regionaal volkshuisvestingsplan biedt een basis om meer inhoud te geven aan de regionalisering, maar dan zullen de partijen wel tot afspraken dienen te komen. Het tempo
wordt door de makelaars als te traag gezien. Als concrete resultaat wordt de
Marktmonitor gezien.
Het Stadsgewest is op zich tevreden met wat er tot nu toe is bereikt. Haaglanden is
een regio waarin forse discussies worden gevoerd, maar er gebeurt wel iets. Op dit
moment is er dan ook een situatie waarin allerlei activiteiten regionaal worden
uitgevoerd , maar waarbij zich nog wel allerlei kleine knelpunten voordoen die beter
zouden kunnen worden geregeld, maar daar is een sterker regionaal bestuur voor
nodig. Ook het BCW is tevreden over de huidige samenwerking, al zou deze kunnen
worden versterkt met de inzet van meer middelen, zoals subsidies . Regionalisering
ziet het BCW toch als een combinatie van het ervaren van een gemeenschappelijk
belang en van een stimulering door het Rijk.
De besluitvorming zou wel sneller kunnen op regionaal niveau volgens het Stadsgewest. Winst zou vooral te halen zijn als men de overeenstemming in de werkgroepen
weet vast te houden.
Als resultaten ziet het Stadsgewest het komen tot een regionale markt in de woonruimteverdeling , de inhoudelijke verdeling van de BWS-gelden, de afspraken over de
VINEX met daaraan gekoppeld de regionale verevening en het opstellen van · een
regionaal volkshuisvestingsplan. Het BCW vult dat nog aan met het ontstaan van
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meer onderling vertrouwen over de jaren, omdat men, gedwongen of niet, wel met
elkaar moest gaan praten.
De provincie staat nog te ver weg van de regionale samenwerking in Haaglanden om
daar een goed oordeel over te hebben, maar de Inspectie heeft wel wat meer zicht op
de regionale samenwerking. De Inspectie is teleurgesteld over de huidige regionale
samenwerking. Er wordt nog teveel onderling geconcurreerd. Het Rijk heeft zwaar
ingezet op de regionalisering met het BWS en de Hvw, maar in de praktijk worden
toch nog vaak allerlei lokale drempels opgeworpen.
De besluitvorming in Haaglanden verloopt door de stroperigheid ervan en het niet
uiten van de werkelijke gedachten en gevoelens door de verschillende partijen
redelijk traag.
Werkelijke effecten van de regionalisering kan de Inspectie nog niet aanwijzen. Het
woonruimteverdelingssysteem functioneert nog altijd niet optimaal. Als dat kan
worden aangepast aan de hand van de aanstaande evaluatie, dan kan worden gesproken van een regionaal effect. Als deze aanpassing tenminste leidt tot meer inzicht in
de woningmarkt en tot een werkelijk open woningmarkt in heel Haaglanden.

6.4

Toekomstverwachtingen over de regionale samenwerking

De mate van regionale samenwerking zal volgens de gemeenten sterk afhankelijk zijn
van het wel of niet ontstaan van een stadsprovincie. Komt deze stadsprovincie er
niet, dan is het waarschijnlijk dat er een gemeentelijke herindeling volgt en dan zal
de regionale samenwerking waarschijnlijk meer projectmatig van aard worden en
vooral betrekking hebben op de VINEX-Iocaties. Aan de andere kant zijn er ook tal
van activiteiten opgezet op regionaal niveau, zoals duurzaam bouwen en de woonruimteverdeling, zodat men ook niet meer terug kan en een bepaalde mate van
regionale afstemming noodzakelijk blijft. De gedachten over de vraag of er een
stadsprovincie moet komen en hoe deze eruit moet komen te zien, verschillen per
gemeente, maar een functie zien de meeste gemeenten wel voor een regionaal
bestuur. Vooral een functie als regisseur bij de woningbouwopgave en als begeleider
van activiteiten die om afstemming vragen, worden genoemd. Als een goede
concretisering aan het regionale volkshuisvestingsplan wordt gegeven, dan zien de
bestuurders daarin een goede stap op weg naar een meer intensieve regionalisering. ,
De corporaties verwachten dat de regionale samenwerking zal doorzetten en zich zal
uiten in hardere samenwerkingsverbanden en ook in fusies tussen corporaties. Wel is
er nog een lange weg te gaan en dient zorg te worden besteed aan het blijven
bestaan van draagvlak onder alle corporaties. Voor de SVH is het dan ook cruciaal
dat men de komende tijd tot goede afspraken weet te komen met het Stadsgewest op
basis van wat is gesignaleerd in het regionale volkshuisvestingsplan. Deze afspraken
vormen de toekomst voor de corporaties wat betreft hun activiteiten in de regio. Een
eerste ontwerp-beleidsdocument tussen het Stadsgewest en de SVH is recent gereed
gekomen.
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Voor de woon consumenten is dit het jaar van de waarheid. Dit jaar wil men aanwezig zijn op het regionale niveau, want anders is het te laat. De woonconsumenten
zien goede mogelijkheden om daartoe te komen, omdat het regionale volkshuisvestingsplan voldoende aanknopingspunten biedt en de gemeenten en corporaties ook
hebben aangegeven dat er ruimte is voor de woonconsumenten op regionaal niveau.
Op dit moment moet alleen een oplossing worden gevonden voor de logistiekfinanciële hobbel die men moet nemen.
De marktpartijen hopen dat de stadsprovincie er zal komen. In de huidige situatie
wordt gewerkt met een bestuursstructuur die niet meer is dan een tijdelijke tussenvorm. Daardoor wordt een sterke regionale regie gemist en met de onzekerheid over
de stadsprovincie ontstaat er ook besluiteloosheid. Dit is een ongewenste situatie
voor de marktpartijen. Er ligt er nu wel een goede overlegstructuur om op verder te
bouwen op weg naar een stadsprovincie .
. Het Stadsgewest geeft aan dat niet kan worden ontkomen aan regionalisering, maar
dat de toekomst onzeker is door de discussie over de stadsprovincies. Er is zodanig
veel opgestart op regionaal niveau, dat in de toekomst, binnen welke structuur dan
ook, wel regionale afstemming zal blijven bestaan. Bij een minimale invulling zal dit
waarschijnlijk wel worden beperkt tot terreinen waarop samenwerking noodzakelijk
is (bijvoorbeeld VINEX) en niet tot meer vrijblijvende onderwerpen.
De provincie ziet in de toekomst de regionalisering een belangrijke rol spelen, omdat
de woningmarkt zich regionaal zal blijven ontwikkelen. Dat maakt het noodzakelijk
voor de partijen in de volkshuisvesting om gezamenlijk te kijken naar oplossingen
voor problemen in de woningmarkt.
De Inspectie ziet in de toekomst een groot probleem ontstaan door de herstructurering in relatie tot de VINEX en de lage woningbehoeftecijfers . Dit vraagt om
regionaal ingrijpen. De Inspectie is optimistisch over het besef bij de bestuurders om
elkaar niet te gaan beconcurreren, maar om gezamenlijk een oplossing te vinden.
Haaglanden miste eigenlijk een echte regionale problematiek die de partijen bindt,
maar lijkt die zo te hebben gevonden. Dat maakt de regionalisering tot een .noodzaak.

6.5

Verdere aanbevelingen met betrekking tot de regionalisering

Eén van de grotere gemeenten geeft aan dat als de regionale samenwerking slagvaardiger en daadkrachtiger moet worden gemaakt, dat dan moet worden toegewerkt
naar een direct gekozen regionaal bestuur. Dit zal ook leiden tot een betere kwaliteit
van de besluitvorming, die nu nog wat ondoorzichtig is. In Haaglanden staat men
voor een keuze uit twee alternatieven: ofwel een krachtig regionaal bestuur (stadsprovincie), ofwel een schaalvergroting door herindeling.
De kleine gemeenten waarschuwen voor een wildgroei aan ambtelijke werkgroepen.
Daarvoor is geen tijd en capaciteit beschikbaar en dat maakt het moeilijk om de
regionale ontwikkelingen bij te houden. Verder heeft een kleine gemeente wel eens
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de indruk dat er dubbele agenda's worden bijgehouden. Daardoor komt niet alles
open op tafel en kan er wrijving ontstaan tussen de verschillende partijen. Eén van
de gemeenten ziet dat probleem deels voortkomen uit te specialistisch opererende
ambtenaren, die een meer regionaal inzicht missen. Een grotere gemeente geeft aan
dat er nog wel wat kan worden verbeterd aan de zorgvuldigheid waarmee wordt
overlegd. Het Stadsgewest functioneert vaak nog ondoorzichtig en zou de dienstverlening kwalitatief nog kunnen verbeteren. Verder geeft een gemeente aan dat het
contact met de corporaties wel versterkt zou kunnen worden, want er is weinig zicht
op de wijze waarop de contacten verlopen met de corporaties op regionaal· niveau.
Een aanbeveling van één van de corporaties is om meer ruimte te geven aan de
subregio' s om een eigen beleid te voeren binnen het kader van meer algemene
afspraken op stadsgewestelijk niveau. Deze corporatie is namelijk bang dat de
omvang van de regio met 32 corporaties en 16 gemeenten zodanig groot is, dat het
bijna onmogelijk is om afspraken te maken waarin iedereen zich kan vinden. Er zal
dan teveel gepraat gaan worden en te weinig gedaan. Binnen een subregio herkennen
de partijen vaak een meer gedeelde problematiek en kunnen partijen elkaar vaak
gemakkelijker vinden. Aan de subregio's worden vanaf het regionale niveau een
aantal doelstellingen gegeven die men naar eigen inzicht dient te verwezenlijken. Op
regionaal niveau kan dan op hoofdlijnen worden getoetst. Een andere aanbeveling is
dat de hardheid van de gesloten convenanten nog groter zou kunnen. Er zijn nog
teveel mogelijkheden voor interpretatieverschillen en dat geeft onduidelijkheid en
onzekerheid. Tenslotte zullen de trekkers van de regionale samenwerking onder de
corporaties ervoor moeten blijven waken dat zoveel mogelijk draagvlak wordt
verkregen onder de corporaties. Niet iedereen hoeft in alles mee te doen, maar bij
de grote meerderheid dient toch een duidelijk belang te worden gehecht aan de
regionalisering. Om dit te bereiken moeten de trekkers de doelen die worden
nagestreefd duidelijk aangeven en de behaalde resultaten goed uitdragen.
De makelaars zouden graag veel aandacht gericht zien op de herstructurering. Daar
moet al mee worden begonnen voor de nieuwbouw daadwerkelijk van start gaat. In
het algemeen moeten de gemeenten meer aandacht krijgen voor het voorraadbeleid.
De eenzijdige samenstelling van de woonwijken moet worden doorbroken en er dient
meer differentiatie in de regio te komen. Verder zou er één (regionaal) verantwoordelijke partij moeten komen voor het grondverwervingsproces. Dat zijn nu moeiza.me en langslepende discussies. Tenslotte maken de makelaars zich druk om het
achterblijven van de infrastructurele voorzieningen op de VINEX-Iocaties.
De woonconsumenten zouden graag zien dat er een regionale bijeenkomst kwam
waarop de woonconsumenten zich regionaal kunnen presenteren. Op zich bestaat er
al drie jaar een regionale woonconsumentenorganisatie, maar slechts weinig mensen
hebben daar weet van.
Het Stadsgewest geeft aan dat er ook meer boven-regionaal moet worden gekeken,
omdat er belangrijke relaties bestaan met de regio's buiten Haaglanden. Verder kan
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het ook belangrijk worden om mensen daar te werven als de lage woningbehoeftecij
fers in de praktijk zich ook werkelijk gaan voor doen.
De BCW is verder voor een meer duidelijke scheiding tussen de taken en bevoegdheden die op lokaal en regionaal niveau liggen. Het is nu niet precies duidelijk in
hoeverre taken waar en hoe kunnen worden opgepakt. Verder is het praktisch vaak
nuttiger om in Haaglanden te werken met subregio' s die duidelijk een eigen karakter
hebben. Regionalisering dient een subregionalisering niet uit te sluiten. Vaak kan op
dat niveau sneller wat worden bereikt. Het zou dan ook goed zijn als op regionaal
niveau gegevens ook op subregionaal niveau worden gepresenteerd.
De Inspectie hoopt dat er een krachtig regionaal bestuur komt. Verder zou het
huidige Stadsgewest een eenvoudigere besluitvormingsprocedure moeten krijgen met
meer invloed van het stadsgewestelijk bestuur. Nu bestaat het Stadsgewest toch nog
bij de gratie van de gemeenten en dat is zowel de sterkte als de zwakte ervan, omdat
zo de spanning tussen centrumgemeente en randgemeenten blijft bestaan. Belangentegenstellingen en conflicten zijn in een dergelijke situatie dan ook niet uit te sluiten.
Aan het Rijk wordt vanuit Haaglanden gevraagd om snel een beslissing te nemen
omtrent de stadsprovincie. Een enkele gemeente stelt zelf dat het Rijk Haaglanden in
de steek heeft gelaten door zo onzorgvuldig om te springen met de regionalisering.
Verder stelt een regionale organisatie dat men vooral met financiële middelen
processen weet op te starten op regionaal niveau. Het Rijk zou daar dan ook meer
gelden voor ter beschikking dienen te stellen.
Eén van de corporaties geeft aan dat het Rijk meer helderheid zou moeten geven
over wat precies van corporaties in grootstedelijke gebieden wordt verwacht. Het
zou al een stimulans zijn als daar duidelijkheid in werd gegeven. De corporaties zijn
tevreden met hun verkregen zelfstandigheid. Een overkoepelende visie met betrekking tot de verwachtingen in een bepaald gebied is daarbij een nuttig hulpmiddel.
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7

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

7.1

De regio Haaglanden

Haaglanden is één van de zeven BoN-gebieden in Nederland. Deze BoN-gebieden
kennen een zwaarder regionaal bestuur dan de andere regio ' s in het land. Haaglanden is één van de meest verstedelijkte regio's, maar kent daarbij ook een bijzonder
landelijk gebied, waarin met name de glastuinbouw in grote mate is vertegenwoordigd . De economie van Haaglanden steunt vooral op de overheidsdiensten en
aanverwante dienstverlening, de glastuinbouw, de kennisinnovatieve bedrijvigheid en
het toerisme. In deze dichtbevolkte regio bestaat een grote diversiteit aan woonklimaten. Tevens is er veel behoefte aan woningbouw, waarvoor de ruimte steeds
schaarser lijkt te worden. De volkshuisvesting is dan ook één van de belangrijke
taken van het Stadsgewest.

7.2

De volkshuisvestingsproblematiek

De woningmarkt in Haaglanden wordt gezien als redelijk gespannen. Er is binnen
Haaglanden echter wel een onderscheid naar twee woningmarkten te maken. Ten
eerste is er het zogenaamde 'oude' Haaglanden (het Haaglanden zonder het Westland) . Deze subregio kent een wervende woningmarkt, hetgeen wil zeggen dat deze
woningmarkt openstaat voor woningzoekenden uit het hele land . Anders is dit in de
subregio het Westland. Door het planologische restrictieve beleid is hier sprake van
een werende volkshuisvestingsbeleid. In het Westland worden dan ook alleen maar
woning-zoekenden uit het Westland zelf gehuisvest.
De woningmarkt in Haaglanden is qua kenmerken in meerdere subregio ' s te verdelen. De woningvoorraad in al deze subregio's verschilt sterk van elkaar. In elk
van de subregio's is de woningvoorraad erg eenzijdig opgebouwd. Wordt naar heel
Haaglanden gekeken, dan blijkt er in principe een voldoende voorraad goedkope
woningen te zijn om de doelgroepen te huisvesten. Een groot deel van deze goedkope woningen wordt echter scheef bewoond. Onder andere om voor doorstroming te
zorgen, wordt er de komende jaren dan ook veel gebouwd in Haaglanden. Tot 2005
is het de bedoeling om 42.500 woningen te bouwen op de VINEX-Iocaties.
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Een dergelijke grote bou:wopgave kan problemen geven op de woningmarkt. De
meeste partijen binnen Haaglanden zien de gevolgen van deze bouwopgave op de
bestaande woningvoorraad dan ook als een belangrijk probleem. Daarnaast zijn de
beschikbaarheid van goedkope woningen, de herstructurering en de dreigende
segregatie (met name in Den Haag) belangrijke thema's waar aandacht aan dient te
worden besteed. Een aantal partijen geven aan dat de volkshuisvestingsproblematiek
in Haaglanden vooral de problematiek van Den Haag is. De gevolgen van de Haagse
problematiek laten zich ver in de regio gelden. Nu veel gemeenten deze problemen
ondervinden, ontstaat er binnen Haaglanden steeds meer bereidheid om de volkshuisvestingsproblematiek gezamenlijk op te lossen.

7.3

Een regionaal beleid op een regionale woningmarkt

Een regionale problematiek kan men oplossen door het voeren van een regionaal
beleid met daaraan gekoppeld het uitvoeren van regionale activiteiten. Dit zou het
beste werken als de activiteiten plaatsvinden in een gebied dat aansluit bij de
regionale woningmarkt. De partijen in Haaglanden zien Haaglanden echter veelal
niet als een regionale woningmarkt. Vooral gevoelsmatig ervaren partijen dat er
meerdere subregio's bestaan. De verwachting is dat door de schaalvergroting de
schaal van Haaglanden wel passend wordt voor de regionale woningmarkt. Dat nu
wordt samengewerkt op het niveau van Haaglanden, geeft wel enkele problemen die
zich concretiseren in de activiteiten die regionaal worden opgepakt.
De aparte positie van het Westland binnen Haaglanden is daarvan het meest duidelijke voorbeeld. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de BWS-verdeling. Het Stadsgewest
Haaglanden is regionaal budgethouder en heeft in de loop van de tijd steeds meer
inhoudelijke criteria aangelegd op basis waarvan de subsidiegelden worden verdeeld.
Voor het Westland stelt men echter alleen het budget vast en laat de verdere
verdeling over aan de partijen in het Westland zelf. Een probleem bij de BWSsubsidieverdeling is dat er op regionaal niveau wordt gewerkt met verschillende
administratie systemen. Het Westland kent zijn eigen systeem, maar binnen 'oud'
Haaglanden hanteren Den Haag en Delft ook een eigen systeem. Er wordt dan ook
gestreefd naar de totstandkoming van één administratiesysteem.
Op het terrein van de woonruimteverdeling worden twee woningmarkten gehanteerd
met ieder een eigen woonruimteverdelingssysteem. In het Westland wordt gewerkt
met een regionaal distributiemodel, terwijl in 'oud' Haaglanden wordt gewerkt met
een regionaal aanbodmodel. Het zijn vooral de corporaties geweest die in beide
regio's ervoor hebben gezorgd dat men regionaal de woonruimte ging verdelen.
De opstelling van een regionaal volkshuisvestingsplan is vanuit het Stadsgewest
geïnitieerd. Eerst is geprobeerd zelf een plan op te stellen, maar dat is niet gelukt.
Door het inschakelen van een derde partij van buiten, heeft men de opstelling van
het regionale volkshuisvestingsplan weer vlot kunnen trekken en eind 1996 is een
regionaal volkshuisvestingsplan uitgebracht. Het is de bedoeling dat op basis van dit
plan meer concrete afspraken worden gemaakt tussen het Stadsgewest en de SVH
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(vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden), tussen het Stadsgewest en de gemeenten en tussen de gemeenten en de corporaties op lokaal niveau. Een eerste conceptBeleidsnotitie tussen het Stadsgewest en de SVH is onlangs gereed gekomen.
Een andere activiteit die regionaal wordt opgepakt is het duurzaam bouwen. Binnen
het Stadsgewest bestaan drie pakketten met maatregelen op dit terrein. Afgesproken
is om minimaal het minimum (Rijks-) pakket te hanteren (Basispakket A) en in heel
Haaglanden te streven naar Basispakket B.
Belangrijke regionale afspraken zijn gemaakt in het kader van de VINEX. Om te
komen tot een ondertekening van het VINEX-convenant, diende een regionale
verevening tot stand te komen van de verliezen die ontstaan bij de ontwikkeling van
deze locaties. Elke gemeente (met VINEX-Iocaties of niet) dient hieraan bij te
dragen (behalve de gemeenten in het Westland). Deze afspraken zijn moeizaam
verlopen en alleen onder druk van de provincie en bepaalde concessies aan gemeenten heeft ze tot stand weten te brengen.
Tenslotte wordt in Haaglanden nog gewerkt aan een regionaal woningmarktinformatiesysteem. Hieraan werken de gemeenten en de corporaties gezamenlijk binnen het
Stadsgewest.
Een regionaal toezicht ontbreekt in Haaglanden. Wel worden op regionaal niveau de
jaarverslagen van de corporaties verzameld en met elkaar vergeleken. Het is de
bedoeling dat de corporaties hun jaarverslagen op elkaar aanpassen, zodat een meer
standaard jaarverslag ontstaat. Dit zou de toetsing ervan vergemakkelijken.

7.4

De regionale samenwerking georganiseerd

De in de vorige paragraaf genoemde activiteiten op regionaal niveau, dienen te
worden besproken en te worden gestuurd. Dit gebeurt in de overlegstructuren tussen
de verschillende partijen. Binnen Haaglanden bestaan meerdere overlegstructuren.
Binnen het Stadsgewest bevinden zich belangrijke regionale overlegstructuren. Daar
komen de 16 gemeenten bij elkaar in verschillende hoedanigheden en op verschillende beleidsterreinen. Op het terrein van de volkshuisvesting vindt het belangrijkste
overleg plaats in de ambtelijke coördinatie commissie volkshuisvesting (ACC) en de
bestuurlijke adviescommissie volkshuisvesting waarin de portefeuillehouders zitting
hebben. Onder deze overlegorganen vallen verschillende werkgroepen die zijn
ingesteld voor de te ondernemen activiteiten. De resultaten van deze werkgroepen
worden besproken in de ACC. Wat in het ACC wordt besloten wordt meestal
overgenomen in de commissie, maar niet in alle gevallen. Wat in de commissie
wordt besloten en als advies naar het dagelijks bestuur gaat, wordt echter wel
vrijwel altijd overgenomen door het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van
het Stadsgewest. Binnen het Stadsgewest bestaat er ook nog een speciale Bestuurscommissie Westland (BCW), die de Westlandse belangen behartigt. Voor het BCW
is de volkshuisvesting één van de onderwerpen waarover tot afstemming wordt
getracht te komen.
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De 32 corporaties werken sinds een jaar samen binnen de vererugmg Sociale
Verhuurders Haaglanden (SVH). De SVH bestaat uit een bestuur van zes personen
dat geregeld bij elkaar komt. De belangrijkste doelen van de SVH zijn de totstandkoming van één model van woonruimteverdeling, het ontwikkelen van activiteiten op
de VINEX-Iocaties en het samenwerken aan een gemeenschappelijk voorraadbeleid.
Ook de SVH stelt projectgroepen in als men bepaalde activiteiten wil entameren.
Gemeenten en corporaties kennen geen vaste gezamenlijke overlegstructuur. Onderlinge contacten lopen via de werkgroepen waarin men wel bij elkaar komt en via de
SVH en het Stadsgewest die geregeld bij elkaar komen. Het Stadsgewest onderhoudt
ook de contacten met de Inspectie en de provincie.
Verder hebben de makelaars en de huurders in Haaglanden hun eigen regionale
overlegorganen. De makelaars zijn daarbij nog via een drietal meer informele
overlegorganen verbonden aan de regionale overlegorganen binnen het Stadsgewest.
De huurders zijn nog niet betrokken bij een regionaal overlegorgaan binnen Haaglanden. Ze hebben wel het eigen regionaal verband Woonconsumenten Haaglanden
opgericht, maar dat functioneert nog niet optimaal.

7.5

De regionale inbreng van de partijen

De gemeenten in Haaglanden zijn redelijk tevreden over de sfeer binnen de regionale
overlegorganen en over de inbreng van elk van de gemeenten. De inbreng van de
kleinere gemeenten is wel wat geringer, maar dat is te verklaren uit de beperkte
capaciteit van hun apparaat. De uitzonderingspositie die het Westland in veel
situaties nog heeft, wordt wel eens als probleem gezien, maar de laatste tijd ziet men
wel een verbetering in de onderlinge relaties ontstaan. De scheiding tussen Den
Haag en de overige gemeenten heeft in het verleden ook voor wrijving gezorgd. Dit
heeft wel geleid tot situaties van wantrouwen. Nog altijd zorgt het grootteverschil
tussen Den Haag en de overige gemeenten tot een bepaalde (wantrouwende) houding
ten opzichte van elkaar, maar ook deze verhouding is wel verbeterd.
De andere partijen vinden dat de regionale samenwerking tussen de gemeenten niet
echt soepel verloopt. Er wordt nog teveel uitgegaan van de eigen lokale belangen,
zonder te kijken naar wat op regionaal niveau noodzakelijk is. De besluitvorming
tussen de gemeenten wordt als stroperig ervaren, terwijl men ook vaak problemen
niet uitspreekt aan tafel, maar meer op informele wijze.
De corporaties zijn zelf tevreden over hun regionale samenwerking. Vanuit het
uitgangspunt dat iedere corporatie zoveel mogelijk zelfstandig dient te kunnen
handelen, is gezocht naar een gezamenlijke problematiek en naar problemen die
vroegen om een regionale oplossing.
De gemeenten, het Stadsgewest, de provincie en de Inspectie zijn enthousiast over de
regionale samenwerking van de corporaties. Alhoewel deze regionale samenwerking
vooral als een doelmatigheidskwestie wordt gezien, vormt het toch een belangrijke
stimulans om inhoud te geven aan r,e regionalisering binnen Haaglanden.
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Over het Stadsgewest zijn alle partijen tevreden gezien de mogelijkheden die het
Stadsgewest heeft. Het Stadsgewest zit in een moeilijke positie tussen verschillende
belangen van verschillende gemeenten en andere partijen in. Vaak wordt gesproken
van een positie die slechts een tijdelijke is als wordt gesproken over het Stadsgewest
door de verschillende partijen. Aan dit perspectief ontleende het Stadsgewest veel
van haar kracht, omdat de gemeenten wel moesten samenwerken, wilden zij een
goede positie in de stadsprovincie verwerven. Met de recent ontstane twijfel over de
stadsprovincie is echter ook de positie van het Stadsgewest onder druk komen te
staan. Het Stadsgewest wordt nu vaak gezien als een krachtloze organisatie.
De provincie en de Inspectie staan binnen Haaglanden duidelijk aan de zijlijn wat
betreft de regionale samenwerking. Beide organisatie staan achter de regionalisering,
maar zijn weinig betrokken in de regionale overlegstructuren. Gemeenten en
corporaties merken de laatste tijd wel dat zowel Inspectie als provincie wat meer
betrokken willen worden, maar een echte rol zien ze niet voor deze partijen weggelegd. Het Stadsgewest zou wel graag meer initiatief zien van beide organisaties waar
het gaat om het ondersteunen van de regionalisering in gevallen waar het Stadsgewest geen middelen heeft en de provincie en! of Inspectie wel druk kan uitoefenen.
Zowel de marktpartijen als de woonconsumenten willen graag betrokken worden bij
het regionale overleg in Haaglanden. De marktpartijen (i.c. de makelaars) zijn dat
ook binnen Haaglanden. De woonconsumenten (i.c. de huurders) zijn dat nog niet,
maar ondernemen pogingen om zich regionaal te organiseren. Zij hebben daarbij de
hulp van andere partijen nodig.
De gemeenten en de corporaties vinden het een goede zaak dat marktpartijen en
woonconsumenten worden betrokken bij het regionale overleg. De betrokkenheid van
marktpartijen lijkt vooral nuttig op projectmatige basis, zoals bij de VINEX.
Moeilijker is het om het directe belang van de woonconsumenten te bepalen. Er
moet niet worden geregionaliseerd om het regionaliseren zelf.
Als belangrijkste trekkers van de regionalisering worden vooral het Stadsgewest
Haaglanden en de SVH gezien. De SVH beschouwen met name de corporaties als de
belangrijkste trekker. De corporaties zien de eigen regionalisering ook sneller gaan
dan die bij de gemeenten. Voor de andere partijen is het echter wel eens moeilijk
om inzicht te krijgen in hoeverre de SVH werkelijk een bepaald commitment van
corporaties kan organiseren.
De kracht en de mogelijkheden van het Stadsgewest worden voor een groot deel
bepaald door de gemeenten. Volgens het Stadsgewest zelf zijn het vooral de bestuurders die regionaal denken. Vaak in sterkere mate dan de ambtenaren.

7.6

De regionale samenwerking beoordeeld

Over de regionale samenwerking in Haaglanden zijn de gemeenten en de corporaties
gematigd positief. Er ligt een goede basis om op voort te bouwen, maar er kunnen
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nog wel enkele punten verbeterd worden. Deze punten betreffen met name de wijze
waarop de samenwerking is georganiseerd. Dit dient zorgvuldiger te verlopen.
Verder zou de aparte positie van het Westland binnen Haaglanden langzaam maar
zeker kunnen verdwijnen. Opvallend is dat, hoewel iedereen toch vanuit zijn eigen
lokale belangen de regionale samenwerking ingaat, er door een aantal gemeenten
wordt gepleit voor een krachtiger Stadsgewest.
De Inspectie, makelaars en huurders zijn minder enthousiast over de regionale
samenwerking in Haaglanden. Er mag dan wel het nodige zijn bereikt, maar dat gaat
veelal erg moeizaam en als het erop aankomt, gaat ieder toch zijn eigen weg.
Toch zijn er wel resultaten behaald. De belangrijkste resultaten die worden genoemd
zijn de regionale woonruimteverdeling, de inhoudelijke verdeling van de BWSgelden, de regionale afspraken met betrekking tot de VINEX en de totstandkoming
van het regionale volkshuisvestingsplan. Dat laatste resultaat wordt vaak gezien als
een afspraak om afspraken te maken. De daadwerkelijke effecten daarvan zullen ook
pas de komende periode moeten blijken,
De betrokken partijen geven zelf ook een aantal knelpunten aan in de regionale
samenwerking. De gemeenten zien problemen in de overlegstructuur. Met name de
terugkoppeling van hetgeen besloten is in vergaderingen door de ambtenaren naar
hun bestuurders, verloopt in vele gevallen niet vlekkeloos. Het Stadsgewest breidt
dat nog uit en stelt dat de ambtenaren moeite hebben om het eenmaal verkregen
commitment in de werkgroepen vast te houden in de ACC. Een ander probleem voor
veel gemeenten is de al genoemde aparte positie van het Westland. Verder is een
knelpunt van buitenaf de discussie over de stadsprovincie. Dit maakt de positie van
het Stadsgewest wankel en dat doet de regionalisering geen goed.
De corporaties zien niet al teveel knelpunten, al geven zij aan dat de regionalisering
op zich een moeizaam proces is. Het Stadsgewest geeft aan dat de knelpunten tot nu
toe altijd zijn opgelost. Het zijn steeds andere gemeenten die dwars kunnen liggen.
Tenslotte ziet het Stadsgewest dat tegenstellingen als tussen Den Haag en de overige
gemeenten en tussen het Westland en 'oud' Haaglanden nog wel eens teveel worden
opgeblazen, terwijl de laatste tijd toch een meer coöperatieve houding tussen de
partijen is te bemerken.
In de toekomst hebben alle .partijen er eigenlijk wel vertrouwen in dat de regionalisering in één of andere vorm zal blijven voortbestaan. Voor de gemeenten en het
Stadsgewest speelt de vraag zeer sterk of een stadsprovincie er al dan niet komt. Dit
zal de zwaarte van de regionale samenwerking bepalen. De corporaties hechten een
groot belang aan de regionalisering en zullen, min of meer onafhankelijk van de
gemeenten, daar invulling aan blijven geven. Het is daarbij wel belangrijk dat men
op regionaal niveau goede afspraken kan maken met andere partijen (gemeenten). De
marktpartijen en woonconsumenten vinden de regionalisering een belangrijke
ontwikkeling, zowel nu als in de toekomst. De woonconsumenten zullen dan ook
veel in het werk stellen om op regionaal niveau georganiseerd te raken. De provincie
ziet de woningmarkt alleen maar meer regionaal werken, terwijl de Inspectie ook
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steeds meer een regionale problematiek ervaart door de herstructurering in relatie tot
de VINEX en de lage woningbehoeftecijfers. Hierdoor blijft de regionalisering in de
toekomst belangrijk.
Tenslotte formuleren de verschillende partijen nog een aantal aanbevelingen met
betrekking tot de regionale samenwerking.
Vanuit de gemeenten komt van verschillende kanten de roep om verandering in de
organisatie van de regionale overlegstructuren. Aan de ene kant heeft dat te maken
met de wens het regionaal bestuur te versterken, zodat werkelijk beslissingen kunnen
worden genomen (dat zou ook de Inspectie graag zien) en aan de andere kant komt
het voort uit de wens de organisatie te verbeteren, zodat de dienstverlening aan de
gemeenten kan worden verbeterd en meer doorzichtig kan werken. Andere aanbevelingen van een aantal gemeenten zijn de contacten met de corporaties meer zichtbaar
maken, want daar heeft men weinig zicht op en ook het aantal werkgroepen hanteerbaar te houden, want vooral kleine gemeenten kunnen lang niet alles even gemakkelijk bijhouden.
Bij een aantal corporaties bestaat de wens om bij de regionalisering ook juist ruimte
te laten voor een subregionalisering . In de subregio' s zijn de belangen vaak meer
gelijk en zorgt het geringere aantal partijen er voor dat sneller tot overeenstemming
kan worden gekomen.
De marktpartijen vragen vooral meer aandacht voor het voeren van een duidelijke
regionale regie.

7.7

Conclusie

In het voorgaande is naar voren gekomen hoe de regionalisering vorm is gegeven en
welke resultaten daarmee zijn behaald. Hiermee is een antwoord gegeven op twee
van de onderzoeksvragen uit het voorwoord. Rest nog de derde onderzoeksvraag:
welke factoren maken de regionalisering tot een succes en welke niet? Deze vraag
wordt beantwoord aan de hand van de hypothesen die bij het onderzoek zijn gehanteerd. Deze hypothesen staan vermeld in bijlage 3. De regionale samenwerking '
wordt binnen Haaglanden zowel negatief als positief ervaren. Welke factoren hebben
daarbij een rol gespeeld?
De aanwezigheid van een duidelijk herkenbare volkshuisvestingsproblematiek, vormt
vaak de basis voor het ontstaan van een meer intensieve regionale samenwerking, die
gericht is op het oplossen van deze problematiek. Binnen Haaglanden wordt steeds
meer ingezien dat er een regionale problematiek is. De totstandkoming van het
regionale volkshuisvestingsplan heeft daartoe bijgedragen. De belangrijkste problematiek komt voort uit de VINEX-bouwopgave en de gevolgen daarvan op de
bestaande woningvoorraad. Binnen Haaglanden en met name binnen Den Haag
bestaat ook een grote herstructureringsopgave en een dreigende segregatie. Deze
problemen kan een gemeente alleen niet oplossen; daarvoor is regionale afstemming
nodig. Het nadeel is dat niet elke partij binnen de regio dat als een regionaal
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probleem ervaart, maar als een Haags probleem. Inhoudelijk kan binnen Haaglanden
wel worden gesproken van een regionale problematiek, maar die wordt nog niet door
alle partijen in dezelfde mate ervaren. De aanwezigheid van een regionale volkshuisvestingsproblematiek heeft de regionalisering wel gestimuleerd binnen Haaglanden,
maar tot nu toe slechts in bescheiden mate.
Een andere stimulans voor een intensievere regionale samenwerking kan worden
gevormd door het bestaan van een lange samenwerkingstraditie binnen de regio.
Hoewel de gemeenten wel al geruime tijd samenwerken, is er binnen Haaglanden
geen samenwerkingstraditie ontstaan. De regio bestond vroeger uit drie subregio' s en
de samenwerking daarin was minimaal. In de voormalige regio Den Haag bestond
een slechte band tussen de centrumgemeente en de randgemeenten. Alleen het
Westland heeft zich altijd sterk gezamenlijk ingespannen om de eigen belangen te
verdedigen, maar dat leidt binnen het huidige Haaglanden wel tot een subregionale
ontwikkeling. Vanuit de regio Haaglanden wordt dat gezien als een niet-gewenste
situatie. De door de partijen ervaren woningmarkt komt ook niet overeen met de
begrenzing van Haaglanden. Er worden meerdere woningmarkten binnen Haaglanden
gezien. Dit maakt het moeilijker om de regionalisering vorm te geven binnen de
regio waarin men bestuurlijk samenwerkt. De samenwerkingstraditie heeft dan ook
geen positieve invloed gehad op de regionalisering in Haaglanden, eerder een
negatieve voor het opstarten ervan.
Het kristallisatiepunt van de regionalisering is veelal gelegen bij de regionale
samenwerking van de gemeenten. Ook andere partijen regionaliseren, maar om
daadwerkelijk regionaal beleid te ontwikkelen en te kunnen uitvoeren, is altijd wel
de medewerking nodig van de lokale enlof regionale overheden. Deze overheden
kunnen al dan niet intensief regionaal samenwerken. Als andere partijen echter ook
regionaal samenwerken, kan dat de regionalisering in het algemeen binnen een regio
verder stimuleren. In Haaglanden is dat het geval met de regionale samenwerking
van de corporaties. De laatste jaren hebben de corporaties zich hechter regionaal
georganiseerd en ook op dat niveau doelstellingen gesteld. Ze hebben verder
bijgedragen aan het regionale volkshuisvestingsplan en vooral stimulerend gewerkt
bij het opzetten van de regionale woonruimteverdeling. Van marktpartijen en
woonconsumenten komt een geringere bijdrage, maar allebei hechten ze belang aan
de regionalisering. De partijen binnen Haaglanden stimuleren elkaar zo wel tot een
intensievere regionale samenwerking.
De regionale samenwerkingsverbanden van de partijen zijn ·vaak de stuwende
krachten binnen de regio. In Haaglanden zijn er het Stadsgewest en de SVH van de
corporaties. Van beide partijen wordt gesteld dat ze op regionaal niveau de meeste
initiatieven ondernemen en als coördinator fungeren. Toch mist het Stadsgewest nog
daadkracht en macht om werkelijk wat te kunnen ondernemen op regionaal niveau en
hetzelfde lijkt te gelden voor de SVH. Beide zijn afhankelijk van wat de leden op
lokaal niveau willen met de regionalisering. Met de onzekerheid over de komst van
de stadsprovincie zijn staan de gemeenten nu wat aarzelend tegenover de (mate van)
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regionallsering. Hoewel de stimulansen van de SVH en in het begin ook het Stadsgewest zeker als succesfactoren zijn aan te wijzen, is met name de invloed van het
Stadsgewest de laatste tijd tanende door de politieke ontwikkelingen van buitenaf.
Een belangrijk element in de regionalisering binnen Haaglanden zijn de machtsverhoudingen tussen de partijen. Vooral het verschil in grootte tussen Den Haag en de
overige gemeenten neemt daarin een belangrijke plaats. Niet zelden wordt nu of
werd in het verleden de mening vertolkt dat het Stadsgewest als regionaal orgaan
wordt gestuurd door Den Haag. De verhoudingen tussen Den Haag en de rest van de
regio zijn ook geruime tijd niet goed geweest. De laatste tijd wordt echter gewezen
op het verbeteren van de (bestuurlijke) verhoudingen. Den Haag zet zelf in op de
regionalisering en heeft het minder over herindeling. Dit biedt mogelijkheden tot een
beter proces van regionalisering, ware het niet dat het Rijk met haar discussies over
het wel of niet doorgaan van de stadsprovincie en de provincie met haar herindelingsvoorstellen, daarin roet in het eten dreigen te gooien.
Binnen Haaglanden is de wet- en regelgeving van groot belang geweest voor de
huidige regionalisering. Het heeft bij vele activiteiten de toon gezet. Een aantal
malen is in de regio verder gegaan dan strikt noodzakelijk, zoals bij het regionale
aanbodmodel. Vooral vanuit de corporaties is hieraan sterk getrokken. Financiële
middelen zijn ook een goed middel om de samenwerking te bevorderen, zoals bij de
BWS-subsidies en het VINEX-convenant. Binnen Haaglanden blijken dit soort
externe drukmiddelen wel nodig om wat op te starten, maar daarna wordt er wel wat
mee gedaan en wordt ook tot resultaten gekomen.
De regionalisering verloopt veelal beter als duidelijk is vastgelegd welke taken en
bevoegdheden op welk niveau worden uitgevoerd, de overlegstructuren helder zijn
en duidelijk is welke doelen men nastreeft. Binnen Haaglanden is dat met name voor
de gemeenten en de woonconsumenten nog niet goed geregeld. Een aantal partijen
vraagt zich af wie waar verantwoordelijk voor is, terwijl vooral de overlegstructuur
en de wijze van overleg nog vaak als onduidelijk en ondoelmatig wordt gezien. Er
wordt ook in veel gevallen een verschil geconstateerd tussen de ambtelijke en
bestuurlijke inbreng. De terugkoppeling tussen beide partijen is nog niet optimaal en
het lijkt erop of het binnen Haaglanden vooral de bestuurders zijn die zich relatief
meer inzetten voor de regionalisering. De doelstellingen worden nu duidelijker door
de opstelling van het regionale volkshuisvestingsplan. Verdere afspraken op basis
hiervan met alle partijen worden nu gemaakt.
Tenslotte spelen de betrokken personen zelf een grote rol bij het wel of niet succesvol zijn van de regionalisering. Ten eerste is het van belang dat alle partijen met een
direct belang worden betrokken bij de regionalisering. Dit zorgt voor draagvlak en
kan de regionale uitvoering van activiteiten vergemakkelijken. Ten tweede is het
belangrijk dat er invloedrijke woordvoerders zijn binnen de regio die zich sterk
maken voor de regionalisering en andere mensen weten te stimuleren. Binnen
Haaglanden zijn de gemeenten, corporaties en de marktpartijen goed betrokken bij
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de regionalisering. De prpvincie en de Inspectie staan wat meer vanaf de kantlijn
naar de ontwikkelingen te kijken. De woonconsumenten spelen nu nog geen rol,
maar de betrokkenen willen wel tot een inbreng van de woonconsumenten komen.
Binnen Haaglanden zijn een aantal personen te vinden die een belangrijk stempel
drukken op de regionalisering. De meest genoemde personen bevinden zich op het
bestuurlijke niveau. De portefeuillehouder van het Stadsgewest en de wethouder van
Den Haag zijn belangrijke gangmakers in Haaglanden. Bij de corporaties is het
vooral het bestuur van de SVH die de ontwikkelingen binnen de regio trekt. Pas de
laatste twee jaar zijn deze regionale trekkers opgekomen. Daarvoor verliep de
regionalisering moeizamer en nog kan Haaglanden wel meer trekkers gebruiken.
De regionalisering van de volkshuisvesting binnen Haaglanden kan op dit moment
worden gezien als gematigd succesvol. Zowel de mate van regionalisering, als de
meningen van de partijen zelf, leiden tot deze conclusie.
Positief zijn de resultaten die tot nu toe zijn behaald. Kwantitatief gezien heeft men
veel bereikt in Haaglanden. De woonruimteverdeling, de budgetverdeling en
duurzaam bouwen zijn geregionaliseerd, terwijl er ook een regionale verevening en
een regionaal woningmarktinformatiesysteem is. Daarnaast is het regionale beleid
neergelegd in een regionaal volkshuisvestingsplan. Als echter wordt gekeken naar de
praktijk waarbinnen deze activiteiten worden uitgevoerd, dan blijken er nog tal van
elementen te zijn die een werkelijke regionalisering belemmeren. Lokaal en subregionaal worden nog allerlei grenzen opgeworpen die een optimale regionale afstemming hinderen. De meest in het oog springende scheiding op dit moment is die
tussen 'oud' Haaglanden en het Westland.
In het algemeen is er wel tevredenheid over de ervaringen gedurende de laatste
jaren. De meeste partijen zien wel de knelpunten die er nog liggen op regionaal
niveau, maar wijzen erop dat de laatste jaren, al dan niet onder druk van de komst
van de stadsprovincie, wel meer coöperatief met elkaar is samengewerkt en dat
aloude scheidingen, zoals tussen Den Haag en de omliggende gemeenten en tussen
'oud' Haaglanden en het Westland langzaam maar zeker worden overwonnen. Wel
zijn er juist in de overlegstructuren en het overleg in het algemeen nog belangrijke
knelpunten. De slagvaardigheid, duidelijkheid en doelmatigheid van het regionale
overleg kan nog verbeterd worden.
Vergeleken met de andere twee grootstedelijke regio's lijkt Haaglanden het nog niet
zo gek te doen en dat realiseren de betrokken partijen zich ook. Aan de regionalisering is een zodanige inhoud gegeven dat er in de toekomst eigenlijk geen weg terug
meer is . Vooral corporaties en marktpartijen geven aan zich sterk te zullen maken
voor de regionalisering. De gemeenten zijn meer terughoudend en stellen de mate
van toekomstige regionalisering vooral afuankelijk van het wel of niet instellen van
een stadsprovincie.
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BIJLAGE 2
VRAGENLIJST

Deze vragen betreffen de vragen aan het Stadsgewest Haaglanden. Vragen van
gelijke strekking zijn ook gesteld aan de andere betrokken partijen, maar dan op hun
eigen situatie toegespitst.
Algemeen
1) Schets van het stadsgewest.
a) Hoe lang bestaat uw stadsgewest en wie zijn de deelnemende gemeenten?
b) Wat zijn de taken en bevoegdheden van het stadsgewest?
c) Welke taken en bevoegdheden heeft het stadsgewest op het terrein van de
volkshuisvesting?
d) Op welk terrein legt het stadsgewest haar prioriteit?
e) Hoe is de sfeer te beschrijven in het stadsgewest? Nemen bepaalde gemeenten
een bijzondere plaats in binnen het stadsgewest in negatieve of positieve zin?

2)
a)

Kunt u een schets geven van de woningmarkt binnen uw gemeente en regio?
Wat is het belangrijkste probleem op de lokale en regionale woningmarkt?
Sinds wanneer is dat een probleem?
b) Zijn er meerdere woningmarkten te onderscheiden binnen uw regio?

3)

Welk belang hecht u aan de regionalisering van de volkshuisvesting in het algemeen en voor uw regio in het bijzonder?

Invloed van het Rijk en de provincie
4) Hebben de volgende wet- en regelgeving volgens u invloed op de regionalisering van de volkshuisvesting bij u in de regio:
a) het BWS
b) de Hvw
c) het BLS
d) het BBSH
e) andere

63

.

5)

Hebben bestuurlijke. ontwikkelingen invloed gehad op het komen tot een
regionalisering van de volkshuisvesting, waarbij te denken valt aan de discussie
over de reorganisatie van het binnenlands bestuur en de teruglopende fInanciële
middelen op het terrein van de volkshuisvesting?

6)

Is de provincie betrokken bij de regionalisering van de volkshuisvesting in uw
regio? Zo ja,
a) Welke rol speelt de provincie bij het regionaal samenwerken op het terrein van
de volkshuisvesting?
b) Hoe zal deze rol van de provincie zich in de toekomst (dienen te) ontwikkelen?

7)

Welke rol speelt de Inspectie van de volkshuisvesting bij u in de regio? Op
welke wijze kunnen zij invloed uitoefenen op de regionalisering van de volkshuisvesting?

8)

Gaat er ook invloed uit van de ontwikkelingen in de omliggende regio's wat
betreft regionalisering van de volkshuisvesting? Zo ja, welke concrete invloed
en waarom worden de ontwikkelingen daar van belang geacht? Zo nee, waarom
niet?

Regionale samenwerking in de regio
9)

Welke regionale taken behartigt het stadsgewest op het terrein van de volkshuisvesting?
- regionaal budgethouderschap o.b.v. BWS
- regionale budgethouder lokatiesubsidie (regionaal grondkostenfonds/-verevening)
- regionaal toezicht op woningcorporaties
- regionale woonruimteverdeling
- regionaal voorraadbeheer
- regionale planning en programmering nieuwbouw
- regionaal volkshuisvestingsplan
- andere

10) Schets van de regionale samenwerking in de volkshuisvesting.
a) Op welke wijze en wanneer is aan de samenwerking op dit terrein van de
volkshuisvesting vorm gegeven?
b) Wie nam het initiatief tot regionale samenwerking en hoe?
c) Welke tegenstand moest worden overwonnen om over te gaan tot regionale
samenwerking?
d) Wie ziet u zelf naast de (samenwerkende) gemeenten als belangrijkste partijen
in de volkshuisvesting binnen uw regio?
11) Is er een partij aan te wijzen die zich met name inspant voor het komen tot een
regionale samenwerking, als ware een gangmaker van de samenwerking? Zo ja,
op welke wijze probeert deze partij hier invulling aan te geven?
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12) Zijn er gedurende de regionale uitvoering van de taak problemen gerezen met
betrekking tot de samenwerking? Zo ja, welke en hoe zijn ze opgelost?
13) Welke volkshuisvestingscommissies enlof andere overlegorganen zijn er actief
bij u in de regio? Wie hebben daar zitting in en wat is de taak van deze
commissies of organen?
Eigen inbreng in de regionale samenwerking
14) Op welke wijze participeert u in de regionale samenwerking?
a) Wat zijn de doeleinden (motieven) van uw organisatie bij de regionale samenwerking?
b) Ziet u in de toekomst veranderingen komen in uw opstelling ten opzichte van
de huidige regionale samenwerking?

15) Hoe beoordeelt u de regionale samenwerking met de andere actoren?
a) Wat brengen de andere actoren in bij de regionale samenwerking?
b) Bent u tevreden over de inbreng en inzet van de andere actoren bij de regionale
samenwerking? Zo nee, waarom niet?
c) Vindt u dat alle relevante actoren zijn betrokken bij de regionale samenwerking? Zo nee, wie zouden er nog bij moeten komen en waarom?
Evaluatie van de regionale samenwerking
16) Wat vindt u van de huidige regionale samenwerking?
a) Zijn de door u gestelde doeleinden behaald of te behalen met het huidige
functioneren van de regionale samenwerking? Zo nee, wat is hiervan de reden?
b) Wat vindt u van het tempo waarin de regionale samenwerking tot stand gekomen en de resultaten ervan zichtbaar geworden zijn (startpunt overleg, eerste
notitie, overeenstemming, uitvoering)?
c) Welke effecten zijn er zichtbaar op het terrein van de volkshuisvesting, die
duidelijk veroorzaakt worden door de regionale samenwerking tussen de
partijen?
d) Hoe vindt u dat de regionale samenwerking op dit moment functioneert?

17) Heeft u nog aanbevelingen omtrent het verdere verloop van de regionale
samenwerking in uw regio?
18) Hoe beziet u de toekomst van de regionalisering van de volkshuisvesting?
19) Welke meer algemene aanbevelingen zou u doen om de regionalisering van de
volkshuisvesting in het algemeen te verbeteren of te veranderen?

65

66

BIJLAGE 3

HYPOTHESEN IN HET ONDERZOEK

Hypothese 1:
Om te komen tot een regionale samenwerking die meer behelst
dan het regionale budgetbeheer, dient er een duidelijk ervaren volkshuisvestingsproblematiek aanwezig te zijn binnen de regio.
Deze hypothese is gebaseerd op het gegeven dat binnen de volkshuisvesting het
regionale budgetbeheer een verplichte taak is en daardoor in elke regio wel op de
één of andere wijze is opgepakt. De verwachting is dat bij een duidelijk aanwezige
regionale problematiek, partijen geneigd zullen zijn zich meer op regionaal niveau in
te spannen om tot een oplossing daarvan te komen.
Hypothese 2:
Naarmate andere actoren dan gemeenten zich steeds meer
regionaal gaan oriënteren op het terrein van de volkshuisvesting, zal aan de regionale samenwerking tussen gemeenten meer vorm worden gegeven. Deze verzwaring van
de samenwerking kan zich uiten in het oppakken van meerdere taken enlo! in het
opstellen van een regionaal volkshuisvestingsplan (beleidsplan).
De regionale samenwerking van gemeenten in Wgr-regio's en BoN-gebieden vormt
veelal het skelet waaromheen de regionalisering wordt vormgegeven. Gemeenten
bepalen in hoge mate hoe dit 'skelet' eruit ziet. Er kan een minimale invulling aan
worden gegeven. De verwachting is in een dergelijk geval als andere partijen wel
sterk gaan regionaliseren, dat de gemeenten daar dan, wellicht noodgedwongen, in
mee zullen gaan.
Hypothese 3:
Naarmate er een langere samenwerkingstraditie bestaat tussen
de leden van een partij en tussen de partijen onderling, zal de regionale samenwerking op het terrein van de volkshuisvesting vaker een succes zijn in termen van het
kunnen inspelen op de volkshuisvestingsproblematiek en de acceptatie van de
uitkomsten daarvan door de deelnemende partijen.
Dit onder de assumptie dat een samenwerkingstraditie onderling vertrouwen wekt en
dat men op die basis gemakkelijker tot afspraken kan komen.
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Hypothese 4:
Als de regionale samenwerking op het terrein van de volkshuisvesting aansluit op de daadwerkelijk waar genomen regionale woningmarkt, dan zal
de regionale samenwerking beter verlopen dan als alleen bij bestuurlijke regionale
indelingen wordt aangesloten.
Deze hypothese gaat uit van de gedachte dat men de regionale indeling zo nauw
sluitend moet maken op de ruimtelijke verspreiding van het verschijnsel dat men wel
onderzoeken, dan wel sturing aan wil geven. Bij bestuurlijke indelingen spelen
meerdere indelingscriteria een rol en die kunnen wel eens minder van belang zijn
voor de volkshuisvesting.
Hypothese 5:
Naarmate het bestaande regionale samenwerkingsverband meer
daadkrachtig en deskundig is zal de regionale samenwerking op het terrein van de
volkshuisvesting sneller en met meer succes kunnen plaatsvinden.
Het samenwerkingsverband heeft daardoor meer draagvlak en vertrouwen in de regio
en kan daardoor partijen beter stimuleren tot regionalisering.
Hypothese 6:
Grote verschillen in grootte en machtsverhoudingen tussen de
leden van de partijen, belemmeren het komen tot een regionale samenwerking.
Verschillen in grootte en macht leiden tot ongelijke posities waardoor men zich meer
bezig kan gaan houden met het veiligstellen van posities dan met de daadwerkelijke
regionalisering.
Hypothese 7:
Naarmate bepaalde partijen zich meer op het regionale niveau
gaan bewegen qua activiteiten of beleid, zullen de overige actoren zich ook steeds
meer richten op het regionale niveau, zodat de regionale samenwerking wordt
bevorderd.
Deels aansluitend bij hypothese 2, maar nu meer geldend in het algemeen voor alle
partijen die op de één of andere wijze zijn betrokken bij de regionalisering.
Hypothese 8:
De regionale samenwerking tussen gemeenten op het terrein
van de volkshuisvesting wordt bevorderd als daarmee meer taken, bevoegdheden
enlof financiële middelen van hogere overheden zijn te verkrijgen.
Een hypothese voortbouwend op de gedachte dat als er wat te 'verdienen' valt op
regionaal niveau, men ook meer geneigd is regionale activiteiten te ontwikkelen.
Hypothese 9:
Door wet- en regelgeving met daarin de verplichting om
regionaal samen te werken wordt de regionale samenwerking gestimuleerd, maar dit
leidt niet automatisch tot een succesvolle samenwerking.
Deze hypothese gaat een stap verder nog dan hypothese 8. Van bovenaf kan de
regionalisering wel gestimuleerd worden, maar dit kan leiden tot een situatie waarin
alleen maar regionaal wordt samen gewerkt daar waar het moet of het vanuit eigen
belang lucratief is. Inhoudelijk gezien kunnen de partijen verder wellicht helemaal
niet geïnteresseerd zijn in de regionalisering en daar een minimale invulling aan
geven. Het daadwerkelijke effect van regionalisering kan daardoor met een stimulering van bovenaf, alsnog wel eens minimaal zijn.
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Hypothese 10:
De onzekerheid die ontstaat over de reorganisatie van het
binnenlands bestuur heeft een remmende werking op het komen tot regionale
samenwerking.
Deze hypothese houdt verband met de grote onzekerheid die is ontstaan op bestuurlijk niveau over het voort blijven bestaan van (gemeentelijke) regionale samenwerkingsverbanden. De gedachte is dat deze onzekerheid in ieder geval bij overheden
tot terughoudendheid leidt met betrekking tot de regionalisering en op deze wijze de
regionale samenwerking op het terrein van de volkshuisvesting belemmert.
Hypothese 11:
De regionale samenwerking zal beter verlopen naarmate er een
duidelijke explicitering en formalisering van beleid en beleidsproces plaatsvindt,
waarin ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn aangegeven.
Hier zit de gedachte achter dat een goede vastlegging van ieders taken en verantwoordelijkheden op regionaal niveau veel misverstanden kan voorkomen en iedereen
de mogelijkheid geeft zich volledig in te zetten voor de regionalisering.
Hypothese 12:
Naarmate er is gekozen voor een meer dwingende vorm van
regionale samenwerking met vaste periodieke formele overlegstructuren, kan er meer
resultaat in de vorm van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering worden behaald.
Als er meer geregeld en gestructureerd wordt overlegd, bestaat ook de behoefte aan
vaste agendapunten en een duidelijk beleid als uitgangspunt voor de ontwikkelingen
die men op regionaal niveau wil ontwikkelen en sturen. Meer formele overlegstructuren zouden op basis van hun doelstelling die ten grondslag lag aan hun oprichting
en hun stabiele formele karakter meer kansen bieden om te komen tot beleid en
planning op de (middel-)lange termijn.
Hypothese 13:
Door het betrekken van alle relevante actoren bij de regionale
samenwerking (zowel ambtenaren/functionarissen als bestuurders), ontstaat er meer
draagvlak over de activiteiten op regionaal niveau en worden de resultaten ook meer
positief beoordeeld.
Deze hypothese steunt op de gedachte dat de regionalisering zowel dient te worden
gedragen door de bestuurders die besluiten moeten nemen, als wel bij de mensen die
de besluiten voor een deel voorbereiden en ook moeten uitvoeren. Staat één van deze
actoren niet achter de regionalisering, dan kan het samenwerkingsproces worden
belemmerd.
Hypothese 14:
Als er binnen een regio goede persoonlijke contacten bestaan
tussen de woordvoerders van de belangrijkste partijen op het terrein van de volkshuisvesting en als deze woordvoerders de regionalisering duidelijk uitdragen, dan zal
de regionale samenwerking sneller en meer succesvol verlopen.
Daar de regionalisering in de volkshuisvesting zich voltrekt door middel van
regionale samenwerking, zijn de contacten tussen de leden van de verschillende
partijen van groot belang . Als deze contacten goed zijn, dan heeft men al veel
onderling vertrouwen gewonnen en is men eerder geneigd om in een goede werk-
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sfeer afspraken te maken. Verder helpt het als er op regionaal niveau een duidelijke
trekker is, die het vertrouwen geniet bij de andere partijen en daarmee veel gedaan
kan krijgen in de regio.
Het succesvol verlopen van de regionale samenwerking, zal in dit onderzoek worden
beoordeeld op basis van de mate waarin men in een regio, gezien de aanwezige
problematiek, activiteiten heeft ondernomen ter oplossing van deze problematiek.
Daarnaast vormt een andere belangrijke graadmeter voor succes de mate waarin de
betrokken partijen tevreden zijn met de bereikte resultaten.
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