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1

INI.EIDING

1.1

Inleiding en probleemstelling

,

In dit rapport wordt verslag gedaan van exploitatieproblemen met
betrekking tot de huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens.
In het begin van de jaren '70 groeide de aandacht van de overheid
voor de huisvesting voor één- en tweepersoonshuishoudens.
Aanleiding hiervoor was de veronderstelde toenemende vraag naar
kleine woningen.
De woningbouwproduktie richtte zich echter sinds de Tweede Wereldoorlog vooral op het bouwen van woningen voor gezinnen.
In 1975 verscheen er een nota waarin het beleid ten aanzien van
de huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens
werd geformuleerd.
In deze nota HAT (Huisvesting voor Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens) worden mogelijkheden aangegeven die zouden
moeten leiden tot de verwezenlijking van een groot aantal woningen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Een instrument dat in de nota wordt genoemd, is de verruimde subsidieregeling of HAT-regeling (zie hoofdstuk 2). Op grond van deze regeling zijn er vanaf 1976 ca. 100.000 HAT-eenheden door nieuwbouw of verbouw tot stand gekomen.
Inmiddels heeft een aantal complexen, die met behulp van de HATregeling zijn gebouwd, de pers gehaald vanwege de grote exploitatieproblemen die er zich voordoen.
Aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat bij 5 complexen
leegstand optrad en de verhuurder wilde samenvoegen onder handhaving van de objectsubsidie, alsof het oude aantal eenheden nog
bestond. Bij de opdrachtgever van dit onderzoek, het Ministerie
van VOlkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
was de vraag dan ook of dit vaker zou gaan voorkomen.
Doel van dit onderzoek is om inzicht te bieden in de exploitatieproblemen die zich voordoen in de HAT-sector, factoren die
daarbij een rol kunnen spelen, de maatregelen die genomen kunnen
worden en de effectiviteit daarvan.
De aandacht gaat uit naar nieuw gebouwde HAT-complexen in de nonprofit huursector. Verbouw HAT-complexen hebben vaak een bijzonder karakter, waardoor de problemen ook zeer specifiek kunnen
zijn.
De probleemstelling van het onderzoek valt uiteen in de volgende
onderzoeksvragen:

- met welke problemen kampen de verhuurders bij het beheer vàn
HAT-complexen?
Bij
dit onderzoek gaat
de aandacht vooral uit
I
•
•
naar problemen d1e de verhuurbaarhe1d betreffen;
- welke achtergronden en oorzaken kunnen voor deze problemen
worden aangegeven?
- welke maatregelen worden er genomen, of is men van plan te
nemen om de problemen te bestrijden en wat zijn de (te verwachten) effecten van de maatregelen?
~ welke ontwikkelingen worden er verwacht met betrekking tot
1

problemen bij het beheer van HAT-complexen en welke oorzaken
kunnen hiervoor aangegeven worden?
- welke (financiële) mogelijkheden zijn er om maatregelen te
nemen? Hierbij wordt ingegaan op de rol van de overheid
(rijk, gemeente).

1.2

Aanpak van het onderzoek

Bij dit onderzoek is van de volgende bronnen gebruik gemaakt.
Allereerst is er een literatuurstudie verricht om een beeld te
krijgen van de problemen waarmee beheerders kampen. Dit heeft
geleid tot de tussentijdse interne rapportage: 'Exploitatieproblemen in de HAT-sector: een eerste verkenning van de problematiek'. De belangrijkste resultaten van deze literatuurstudie zijn
in dit rapport verwerkt.
Ten tweede zijn, om een indruk te krijgen van het aantal nieuwbouw HAT-complexen (en eenheden) dat gerealiseerd is, en van de
landelijke spreiding, het aantal eenheden, de huur en enkele
andere kenmerken, enkele bestanden van het DGVH geanalyseerd. Het
betreft de volgende bestanden:
A)
het Singelenberg-bestand, dat is opgebouwd door Singelenberg (SWO) in opdracht van het DGVH, waarin van HATcomplexen van 1978 tot en met 1983 (naar gunningsjaar)
een aantal kenmerken is opgenomen (landelijke spreiding,
type beheerder, aantal eenheden, bouwj aar, huur, type
eenheden) ;
B)
het KODAL-bestandi voor dit onderzoek is gebruik gemaakt
van de gegevens betreffende de complexen die van 1983 tot
en met 1986 gebouwd zijn (gunningsjaar). Kenmerken van de
complexen zoals landelijke spreiding, huur, aantal eenheden kunnen met behulp van dit bestand aangegeven worden;
C)
het huurprijzenbestand; van ca. 40.000 complexen (waaronder 2243 HAT-complexen) worden in dit bestand kenmerken
zoals landelijke spreiding, aantal eenheden, huur,
prijs/kwaliteit relatie gegeven (per 1-07-1985). Verder
kunnen uit dit bestand leegstandsgegevens gehaald worden.
Deze gegevens zijn met name in dit onderzoek gebruikt.
Hieruit kan enigszins aangegeven worden hoe groot de
leegstandsproblematiek is m.b.t de HAT-complexen.
Ten derde is er een telefonische enquête gehouden onder beheerders van nieuw gebouwde HAT-complexen die in 1985 een huurderving
hadden van 5% of meer en waarvan het aantal eenheden minstens 50
bedroeg. Deze complexen zijn bekend van eerder verricht onderzoek
van het OTB naar structurele leegstand bij corporaties en gemeentelijke woningbedrijven (Heeger, 1988; Adrianow,' 1988) en uit het
huurprijzenbestand van het Ministerie van VROM.
Aangezien huurderving een goede indicator is voor leegstand (die
kan samenhangen met een moeilijke verhuurbaarheid), is als selectiecriterium een huurderving van minstens 5% aangehouden. uit de
genoemde OTB-onderzoeken naar structurele leegstand bleek reeds
dat grotere complexen 'vatbaarder' zijn voor verhuurbaarheids2

problemen dan kleinere. Mede op basis hiervan is gekozen voor de
HAT-complexen met minstens 50 eenheden. Verder kan bij kleinere
complexen beperkte leegstand (b.v. mutatieleegstand) bij één of
enkele woningen al snel leiden tot opvallende huurdervingspercentages.
Ten vierde zijn er interviews gehouden met deskundigen en betrokkenen. Dit zijn de heren J. Singelenberg (voormalig medewerker
van de stichting Woonconsumentenonderzoek, waarbij hij onder
andere een evaluerend onderzoek heeft verricht naar de huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens), R. Mascini
(Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting), J .G. van
Harten en E. Wilke (Nationale Woningraad) en J. Thorbrugger
(Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting).
Om een indruk te krijgen van de mate van leegstand van BAT-complexen in enkele gemeenten is gebruik gemaakt van een aantal
gesprekken die S . Backx in het kader van zijn onderzoek "Analyse
van de ontwikkeling van het aandeel woningen in meergezinshuizen"
(1987) heeft gevoerd.
Daarnaast is, aan de hand van literatuurstudies, in het rapport
de problematiek van de BAT-sector in diverse gemeenten aan de
orde gesteld.
definities
Een HAT-complex wordt bij dit onderzoek als volgt gedefinieerd:
"een complex woningen dat gebouwd is met overheidssubsidie ten
behoeve van de huisvesting van één- en tweepersoonshuishoudens, dat bestaat uit 1-, 2- of 3-kamereenheden met zelfstandige of gemeenschappelijke voorzieningen, waarbij ten opzichte
van woningwetwoningen extra objectsubsidie is verkregen, een
kortere exploitatietermijn geldt én lagere percentages voor de
vaststelling van de vraaghuur worden gehanteerd".
In dit onderzoek wordt daarnaast de term eenheid gehanteerd:
"een tot afzonderlijke woning bestemd gedeelte van een bijzonder woongebouw, dat geen afzonderlijke keuken en niet meer dan
twee kamers bevat". Een eenheid bestaat in enkele gevallen
evenwel uit drie kamers (zie hoofdstuk 3).
Onder huurderving wordt verstaan:
"oninbaar huurbedrag als gevolg van leegstand van woningen of
als gevolg van achterstallige betaling die niet meer op de
huurder kan worden verhaald" (NWR).
1.3

Opzet van de rapportage

Het rapport is als volgt opgezet.
In hoofdstuk twee wordt het beleid beschreven dat ten aanzien van
de huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens in
de afgelopen jaren is gevoerd.
Na een beschrijving van enkele feiten die de aanleiding vormden
om tot een huisvestingsbeleid ten aanzien van alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens te komen (in de vorm van de nota HAT),
komen dit beleid en de specifieke regelingen die gelden ten aan3

zien van de huisvesting voor een- en tweepersoonshuishoudens aan
de orde. Verder worden in dit hoofdstuk enkele criteria aangegeven waaraan de produktie van RAT-eenheden zou moeten voldoen en
worden de gevolgen van de invoering van het Normkostensysteem
voor de bouw van RAT-eenheden besproken.
Hoofdstuk drie gaat in op aantallen en kenmerken van RAT-complexen. Kenmerken zoals bouwjaar, landelijke spreiding en aantal
eenheden komen hier ter sprake. Verder wordt het aantal gunningen
van RAT-eenheden vergeleken met de planning.
In het vierde hoofdstuk worden de problemen met betrekking tot
de RAT-complexen en de factoren die hierbij een rol spelen, aan
de orde gesteld. Het gaat hier vooral om problemen die samenhangen met een slechte verhuurbaarheid van RAT-complexen, zoals een
excessief hoog aantal mutaties, een hoog aantal weigeringen en
een slecht sociaal klimaat. Eveneens worden enige kenmerken
besproken van RAT-complexen die met leegstand kampen.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op een selecte groep
RAT-complexen met verhuurbaarheidsproblemen: RAT-complexen die in
1985 een huurderving hadden van 5% en meer en uit minstens 50
eenheden bestaan (verder te noemen:N5% RAT-complexen). Er wordt
ingegaan op de kenmerken van deze complexen, en de oorzaken van
de huurderving en moeilijke verhuurbaarheid. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van factoren die van invloed kunnen zijn
op de verhuurbaarheid van RAT-complexen.
In hoofdstuk zes komen de maatregelen ter sprake die beheerders
van RAT-complexen getroffen hebben of overwegen te nemen.
Hierbij wordt gekeken naar eventuele belemmeringen die het nemen
van maatregelen in de weg staan en nagegaan wordt, wat de (verwachte) effectiviteit van de maatregelen is.
Het hoofdstuk eindigt met een schets van de te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van de verhuurbaarheidsproblemen van RATcomplexen.
Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting, conclusies en
aanbevelingen.
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2

HUISVESTING VOOR AI.I.EENSTAANDEN EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS

In di t hoofdstuk wordt ingegaan op het huisvestingsbeleid ten
aanzien van de één- en tweepersoonshuishoudens. In paragraaf 2.1
wordt uiteengezet wat de aanleiding is geweest om tot een dergelijk huisvestingsbeleid te komen. Vervolgens komen in paragraaf
2.2 de mogelijkheden aan de orde die gecreëerd zijn om huisvesting tot stand te brengen voor deze groepen. Een eerste aanzet
daartoe is de in 1975 verschenen nota Huisvesting voor Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens (nota HAT) geweest. Ook
worden in deze paragraaf enkele criteria geformuleerd waaraan de
produktie van de HAT-eenheden moet voldoen. Tenslotte wordt in
paragraaf 2.3 bekeken of er met de . invoering van het Normkostensysteem (NKS) per 1 januari 1988 nog een toekomst bestaat voor
het bouwen van eenheden in de HAT-sector.
2.1

Achtergrond

Er kunnen twee ontwikkelingen aangegeven worden die van invloed
zijn geweest op de speciale aandacht die vanaf 1975 aan de huisvesting voor één- en tweepersoonshuishoudens besteed wordt.
Ten eerste is er sinds de Tweede Wereldoorlog in het woningbouwbeleid voorrang gegeven aan de bouw van woningen voor gezinnen.
Dit betekent dat de paar miljoen woningen, die na de Tweede
Wereldoorlog aan de voorr aad zijn toegevoegd, qua grootte, inrichting en ligging voor het merendeel bestemd zijn voor het
"doorsnee-gezin".
Ten tweede blijkt het aandeel één- en tweepersoonshuishoudens ten
opzichte van het totale aantal huishoudens toe te nemen (zie
tabel 2.1). De vraag vanuit deze groep om een ombuiging van het
beleid nam toe.
Enkele oorzaken voor de groei van het aantal alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens kunnen aangegeven worden (Ter Meulen &
Kramer, 1979):
- een daling van de leeftijd waarop jongeren zelfstandig
willen gaan wonen. Als éénpersoonshuishoudens doen jongeren
eerder een beroep op de woningmarkt;
- steeds meer huishoudens besluiten het moment van kinderen
krijgen uit of af te stellen. Daarnaast is er sprake van een
daling van het aantal kinderen per huishouden;
- een toename van het aantal echtscheidingen.
Er ontstaat als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen dan ook
een grote vraag naar woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Hierbij is het van belang te noemen dat aan 18-jarigen en
ouder in de Nota huur- en subsidiebeleid 1974 een recht wordt
toegekend op huisvesting.
Om dit recht op huisvesting te kunnen realiseren achtte men een
specifiek nieuwbouwprogramma noodzakelijk. De mogelijkheden
daartoe worden in de in 1975 verschenen nota Huisvesting voor
Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens (HAT) genoemd.

5
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Tabel 2.1.

jaar

I

Ontwikkeling van het aantal huishoudens naar grootte
(1960-2000).
huishoudensgrootte in

t

van het totaal
1+2

1960
1971
1982
1985
1990
1995
2000

3+4

meer dan

pershh. pershh.

5 personen

36
43
53
54
58
62
64

27
20
11
9
7
5
4

37
37
36
37
35
33
32

tot. aantal
totaal huish. (x1000)

100
100
100
100
100
100
100

3.204
4.056
5.130 ·
5.374
5.776
6.107
6.• 314

Bron: Jaarboek Rijksplanologische Dienst, 1986

2.2

Nota BAT;
ling

'Bij zonder OlKlerzoek' en verruillde subsidierege-

Bij zonder Onderzoêk

Allereerst wordt in de nota RAT van 1975 gesteld dat een regionaal en plaatselijk onderzoek naar de won ingbehoe f te en de staat
van huisvesting van de één- en tweepersoonshuishoudens noodzakelijk is. Dit onderzoek moet plaats vinden in gemeenten met 25.000
inwoners of meer (in 1977 in totaal in 111 gemeenten). Gemeenten
kunnen de kosten van dit zogenaamde 'Bijzonder Onderzoek' bij
het Rijk in rekening brengen. Er moet echter wel aan drie voorwaarden voldaan worden:
* de opzet van het onderzoek moet in overeenstemming zijn met
de wensen van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) i
* een stuurgroep zal zich bezig moeten houden met de problemen
van huisvesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Zij dienen daarover advies te geven aan het gemeentebestuur;
* de inschrijving van woningzoekenden moet opengesteld worden
voor personen vanaf 18 jaar.
In de nota wordt gesteld dat met name jonge alleenstaanden in een
ongunstige positie zouden verkeren. Van hen woont een groot deel
nog niet zelfstandig (op kamers). Het overgrote deel van de
tweepersoonshuishoudens woonde reeds zelfstandig •.
Voor welke groepen van één- en tweepersoonshuishoudens zijn de
RAT-eenheden nu eigenlijk bedoeld? En wat voor criteria kunnen er
gesteld worden aan de produktie van woningen in de RAT-sector?
uit het in 1977 gehouden 'Bijzonder Onderzoek' naar de woningbehoefte . van één- en tweepersoonshuishoudens komen de volgende
doelgroepen naar voren.

6

t

1)

2)

De grootste groep, de jonge, startende tweepersoonshuishoudens, val t grotendeels af (55% van de geïnterviewde
starters), omdat zij iets zoeken dat niet in de BAT-regeling past: een "gewone" drie- of vierkamerwoning.
Een belangrijker doelgroep voor de BAT-eenheden zijn
waarschijnlijk degenen die zelfstandig en alleen willen
wonen (26% van de starters), degenen die niet zelfstandig
en alleen willen wonen (9%) en degenen die in groepsverband willen wonen (10%), samen 45% van de starters (Singelenberg, 1985a).

In tabel 2.2 is het woonwensenprofiel voor deze groepen aangegeven.
Woonwensen van de doelgroep voor de HAT-sector.

Tabel 2.2.

voorkeuren

zelfstandig/

onzelfstandig/

onzelf-

al1een

a11een

standig,!
in groep

70%
40%
60% .

70%
20%
80%

ligging: centrum
en oude wijken
50%
grootte: l-kamer
15%
grootte: 2-3 kamers 85%
Bron: Singelenberg, 1985a

Op het 'Bijzonder Onderzoek' en wat ermee is gebeurd, is de
nodige kritiek geleverd.
Er is met het onderzoek weinig gebeurd en bovendien is er geen
relatie gelegd tussen de woningbehoefte en het woonprogramma
(gesprek Singelenberg, 1988). Het onderzoek geeft nauwelijks
bruikbare antwoorden op de vraag, hoe de nieuwbouwproduktie er
dan wel uit moet zien (Hurkmans & Smit, 1978). Ook geeft het
onderzoek geen antwoord op vragen als welk deel van de woningzoekenden kan worden opgevangen in de bestaande woningvoorraad en
welk deel is aangewezen op nieuwbouw. De doorstroming van gezinnen van meer dan twee personen uit kleine woningen blijft onbekend (Hurkmans & Smit, 1978 en gesprek Singelenberg, 1988).
Daarnaast gaat het om een momentopname en toekomstperspectieven
zijn dan ook uiterst moeilijk aan te geven (gesprek Mascini,
1988). Tenslotte blijken met name de jongeren tot 30 jaar door
een aantal beperkingen en vertekeningen binnen het onderzoek
onvoldoende uit de verf te komen.
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit 'Bijzonder Onderzoek'
en van een serie plaatselijke 'woonbeelden-onderzoeken' is
echter wel een aantal criteria geformuleerd, waaraan de HATproduktie moest voldoen (Singelenberg, 1985a). Het betreft hier
criteria voor de grootste kategorie gegadigden voor de BAT-eenheden, te weten starters/ één- en tweepersoonshuishoudens. Deze
criteria zijn:
a)

niet meer dan 10 à 20% eenheden met gemeenschappelijke
7

b)
c)

voorzieningen bouwen (in de grote steden en universiteitssteden meer);
niet meer dan 10 à 15% van de eenheden met zelfstandige
voorzieningen als één-kamereenheid bouwen;
niet meer dan 50% van de zelfstandige eenheden en 30%
van de onzelfstandige eenheden in nieuwbouwwijken/perifere bouwlokaties bouwen (in grote en middelgrote steden zelfs minder).

De normstel1ing ten aanzien van de woningen voor alleenstaanden
en tweepersoonshuishoudens zijn in het begin de Voorschriften en
Wenken 1976 (V & W '76) en de (aangepaste) Model Bouwverordening
(MBV) geweest. In de MBV wordt de term wooneenheid gebruikt voor
het type huisvesting voor 1 en 2 persoonshuishoudens • Onder een
wooneenheid wordt het volgende verstaan:
"een tot afzonderlijke woning bestemd gedeelte van een bijzon,d er woongebouw, dat geen afzonderlijke keuken en niet meer dan
twee kamers bevat".
Aan de wooneenheid wordt door het Rijk een aantal eisen gesteld
ter verkrijging van subsidie. Vrijstelling was echter mogelijk
van zeven van de acht genoemde voorwaarden (zie bijlage 1).
De betekenis van de term wooneenheid wordt echter steeds ruimer
opgevat. Dit leidt ertoe dat onderscheid gemaakt kan worden
tussen de volgende typen eenheden:

- z-eenb.eden: eenheden met zelfstandige voorzieningen (voor
eigen gebruik). De zl eenheden zijn één-kamereenheden waar
de activiteiten koken, zitten, eten en slapen in één ruimte
plaatsvinden. De z2 eenheden bestaan uit twee kamers met
zelfstandige voorzieningen. Daarnaast worden er ook enkele
z3 eenheden gebouwd die bestaan uit drie kamers met zelfstandige voorzieningen.
- g-eenb.eden: eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen
die met andere bewoners gedeeld moeten worden.
Door het opgaan van het BAT-bouwprogramma in het algemene sociale
woningbouwprogramma (1985), gelden vanaf deze datum dezelfde
wettelijke voorschriften als voor de woningwetwoningen. Voor een
zelfstandige één-kamereenheid geldt een minimale woonoppervlakte
van 25m2 om te slapen en te koken. Voor het woonoppervlak van een
zelfstandige BAT-eenheid voor twee personen geldt een minimum
oppervlakte van 32m2.
verruimde subsidierege1ing
Er bestaat in Nederland sinds vele jaren een subsidiesysteem voor
de sociale woningbouw. De kleinste, respectievelijk goedkoopste
woning die binnen dit systeem gebouwd kon worden, bestond uit een
gecombineerde zit/slaapkamer met keuken, hal, douche, toilet en
berging met een totale oppervlakte van 35 tot 40 m2 : de zogenaam- .
de 1 VE woning (VE=Verblijfseenheid). De minimale stichtingskosten bedroegen per 1-1-1979 f74.000,-, met een kale huur van
f275,- per maand. Het vraaghuurpercentage van deze 1 VE woningen
werd op 4 , 5% van de stichtingskosten gesteld. De 1 VE woning
moest voldoen aan de door het rijk vastgestelde bouw- en woontechnische eisen (Voorschriften en Wenken 1965 en 1976). Daar8

naast werden deze woningen getoetst aan de Model Bouwverordening
(MBV). De 1 VE woni ngen zijn relatief duur en werden daarom
zelden gebouwd; voor een- en tweepersoonshuishoudens werden
meestal twee-, respectievelijk drie- kamerwoningen gebouwd. Voor
enkele categorieën moesten aanvullende maatregelen worden getroffen. Voor iedereen twee- of drie-kamerwoningen bouwen en deze via
de Individuele Huursubsidieregeling betaalbaar maken zou te duur
worden en mede in verband hiermee liet men een serie kwaliteitseisen vallen om de woningen goedkoper te maken. Zo ontstond de
zogenaamde verruimde subsidieregeling (Ter Meulen & Kramer,
1979).
Deze 'verruimde subsidieregeling' houdt in dat tot stand gekomen
woonruimte, waarvan de stichtingskosten niet boven een bepaald
maximum uitgaan (in 1976 was dat f56.000,-), extra gésubsidieerd
wordt. Het vraaghuurpercentage kan zodoende op een lager percentage worden gesteld (zie bijlage 2) dan normaal het geval is bij
de Beschikking Geldelijke steun Huurwoningen '75. Eveneens is van
belang dat de variabele exploitatiekosten een hoger percentage
van de stichtingskosten uitmaken (zie bijlage 2) dan zou gelden
bij de normale toepassing van de regeling (BGSH'75). De woningen
worden namelijk intensief gebruikt (inherent geacht aan de doelgroep van de HAT-eenheden) en een hoge mobiliteit - mag worden
verwacht; hieruit volgt dat de beheerder te maken zal hebben met
hogere kosten van onderhoud. Ook zullen de beheer- en administratiekosten hoger zijn als gevolg van de intensieve bemoeienis die
de eigenaar vanwege de aard van de bewoning heeft. In verband met
de intensievere mate van bewoning en de tamelijk sobere planopzet
(lage stichtingskosten) wordt de exploitatietermijn van de wooneenheden korter gesteld.
Naarmate de stichtingskosten hoger zijn, worden het vraaghuurpercentage en de duur van de exploitatie van de wooneenheden
gelijk gesteld met die van de gewone woningwetwoningen. Qua opzet
gaan de wooneenheden dus meer op de twee- en driekamerwoningen
lijken.
De verruimde subsidieregeling geldt zowel voor nieuwbouw-, verbouw- als voor flatsplitsingsprojecten.
Het niveau van de stichtingskosten wordt elk halfjaar aangepast:
in bijlage ·2 worden de stichtingskosten en de vraaghuurpercentages weergegeven (per 1 januari 1982).
Tot 1983 gold geen beperking ten aanzien van het bouwen van HATeenheden. Na die datum werd er ook voor de HAT-sector een contingentering ingevoerd, aangezien het aantal aanvragen het bouwprogrannna overtrof (Singelenberg , 1985). In tabel 2.3 wordt het
bouwprogramma van eenheden weergegeven. In totaal werden er in de
nota HAT 150.000 eenheden gepland, waarbij evenwel geen periode
aangegeven werd waarin de eenheden tot stand moesten komen.
Na 1985 zijn de woonruimten voor de huisvesting van eén- en tweepersoonshuishoudens niet meer als afzonderlijk taakstellend
onderdeel opgenomen. Ten einde de mogelijkheid open te houden om
kleine woningen tot stand te brengen, blijft de verruimde subsidieregeling van toepassing voor woonruimten waarvan de stichtingskosten niet uitgaan boven een bedrag van f82.000,- (zie
bijlage 3) (MG 84-46).
In eerste instantie stelt het Ministerie dat het leeuwedeel van
de woningen die voor de één- en tweepersoonshuishoudens tot stand
9

moeten komen, door toegelaten instellingen, al dan niet in samenwerking met categorale stichtingen, moeten worden gebouwd. Later,
dat wil zeggen in 1985, komen beleggers ook in aanmerking voor de
verruimde subsidieregeling.
Tabel 2.3.

Bouwprogramma van HAT-eenheden,

1976-1984.
jaar

aantal eenheden

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
19.000
19.000
15.000

totaal

109.000

Bron: nota HAT, 1975 & Singelenberg, 1985a

2.3

Het Normkostensysteem

Zoals gezegd, is vanaf 1985 de HAT-sector een onderdeel van de
woningwetsector geworden. In het woningbouwprogramma werden de
RAT-eenheden niet meer apart weergegeven. De verruimde subsidietabel bleef, zoals opgemerkt, van kracht voor woonruimten waarvan
de stichtingskosten beneden de f82.000,- bleven.
Per 1 januari 1988 is er een nieuw subsidiesysteem voor de nieuwbouw van woningen ingevoerd in de sociale huursector: het zogenaamde Nonnkostensysteem (NKS). Aan de ene kant wordt het geld
dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld -al dan niet rechtstreeks- over de gemeenten verdeeld. Aan de andere kant betekent
het NKS een nieuwe methode om de huur van een nieuwe woning te
bepalen. "Rechtstreekse" gemeenten krijgen afzonderlijk en "nietrechtstreekse" gemeenten krijgen gezamenlijk per provincie een
budget op basis van het toegekende contingent en de landelijk
gemiddelde woninggrootte. Het NKS voorziet in de mogelijkheid om
maximaal 5% meer of minder woningen te realiseren. Dit moet wel
worden gecompenseerd door respectievelijk kleiner of groter te
bouwen. Het vraaghuurpercentage (of de complexhuur) wordt als
volgt berekend. De woningcorporatie berekent de complexhuur ,
waarna de gemeente dit controleert en de complexhuur vaststelt.
De vraaghuur van het complex komt tot stand door middel van de
aan de hand van het meest recente Dynamische Kostprijspercentage
berekende kostprijshuur van het complex. uit de subsidietabel
wordt voor datzelfde DKP-percentage vervolgens een subsidiebedrag
afgelezen waarna de vraaghuur van het complex wordt verkregen
door het subsidiebedrag van de kostprijshuur af te trekken (Jan10

sen, 1987). Er worden drie grootteklassen onderscheiden binnen
het NRS: tlm 49 m2 BKO (Binnenwerks kernopppervlak); van 49,1 tot
en met 67m2 BKO en vanaf 67,1 m2 BKO. In 1986 en 1987, tijdens de
zogenaamde proeftijd van het NKS, wordt er nog een vierde categorie onderscheiden, namelijk tot en met 28m2 BKO.
Bij deze categorie worden de exploitatielasten op een hoger
percentage gesteld van de stichtingskosten dan bij de overige
categorieën. Aan de andere kant worden er nauwelijks woningen in
deze categorie gebouwd: ondermeer doordat gemeenschappelijke
ruimtes te veel meetellen (Kluytmans, 1987). Echter, als de
categorie tot en met 28 m2 BKO vervalt, betekent dit volgens
K1uytmans het einde van de HAT-rege1ing. Hij pleit er dan ook
voor de grens te verleggen naar 36 m2 BKO. Het gaat hierbij wel
om een type wooneenheid dat in de richting gaat van de zogenaamde
studenteneenheden.
Het Ministerie van VROM heeft hierop gereageerd met de opmerking
dat "grensproblemen" bij 28 m2 BKO kunnen worden opgelost door
gebruik te maken van de mogelijkheid om de aanvangshuur met 0,5%
van de stichtingskosten te verhogen, waarbij echter toestemming
moet worden gevraagd aan de gemeente. De exploitatie van woningen
in de categorie < 28 m2 BKO blijft voor een beheerder echter aantrekkelijker, ondanks het feit dat voor grensgevallen (:?! 28m2
BKO) de vraaghuur kan worden verhoogd (Kluytmans, 1987). Daarnaast kan een verhoging van de aanvangshuur tot verhuurbaarheidsproblemen leiden (Gesprek Van Harten & E. Wilke, 1988).
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In het nu volgende wordt een overzicht gegeven van een aantal
kenmerken van RAT-complexen die in de nieuwbouwsfeer zijn gerealiseerd.
Allereerst wordt in paragraaf 3.1 een overzicht gegeven van het
aantal HAT-complexen en -eenheden naar gunningsj aar. Vervolgens
komen in paragraaf 3.2 de kenmerken van nieuwbouw HAT-complexen
aan de orde, waarna in paragraaf 3.3 de aantallen geplande en
gerealiseerde eenheden met elkaar worden vergeleken.
3.1 Aanta11en HAT-camplexen en -eenheden
Gegevens met betrekking tot aantallen gegunde HAT-complexen en
RAT-eenheden van 1978 tot en met 1986 zijn in tabel 3.1 opgenomen.
Tabel 3.1.

Aanta11en BAT-complexen en -eenheden naar gunningsjaar (1978-1986, incl. verbouw).

jaar

aanta1 complexen

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
onbekend
totaal

eenheden

69
164
427
530
742
797
832
609
333
196

2.659
5.162
11.390
14.584
17.085
17.716
13.315
9.268
5.058
8.031

4.699

104.268

Bron: Singelenbergbestand (1978-1983) en KODAL (1984-1986), DGVH
Bij deze tabel moet opgemerkt worden, dat er enige afwijking
bestaat tussen het aantal gegunde eenheden en het aantal daadwerkelijk gerealiseerde eenheden. In de sociale huursector bedraagt
deze afwijking veelal ten hoogste 1 à 2%. Voorts verstrijkt er
tussen het moment van gunning en voltooiing van de woning gemiddeld een jaar (Priemus, 1988).
Aangezien in dit onderzoek vooral wordt ingegaan op problemen en
factoren met betrekking tot het beheren van RAT-complexen in de
nieuwbouwsfeer , wordt in de volgende paragraaf op een aantal
kenmerken van nieuwbouw RAT-complexen en eenheden ingegaan.
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3.2

Kenmerken van nieuwbouw HAT-camplexen

De in deze paragraaf opgenomen aantallen complexen verschillen
naar gelang gegevens bekend zijn over bepaalde kenmerken.

Tabel 3.2.

Nieuwbouw HAT-complexen en -eenheden naar jaar van
gurming (1978-19.8 6).

jaar

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

onbekend
totaal

complexen
absoluut

eenheden
absoluut

64
155
407
480
645
710
674
563
261
1

1,6
3,9
10,3
12,1
16,3
17,9
17,0
14,2
6,6
0,0

3.960

100,0

%

qem.. aantal
eenheden
per complex

2.478
4.867
10.872
13.371
15.124 ·
16.472
10.813
8.116
3.517
115

2,9
5,7
12,7
15,6
17,7
19,2
12,6
9,5
4,1
0,0

39
31
27
28
23
23
16
14
13

85.745

100,0

22

Bron: Singelenbergbestand ( '78-'83) en KODAL ('84-'86),

DGVH

Het overgrote deel van de RAT-eenheden is in de jaren 1981 tot en
met 1983 qegund (zie tabel 3.2). Vanaf 1981 worden de complexen
kleiner qua gemiddeld aantal eenheden: van 28 in 1981 tot 16
eenheden in 1984 en gemiddeld 13 eenheden in 1986.
De landelijke spreidinq van de HAT-complexen is als volgt.
Met name de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland hebben een groot aandeel HAT-complexen. De
randstadprovincies (Noord-en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland)
bezitten 41% van de HAT-projecten en 49% van de eenheden. Wordt
gekeken naar het aantal eenheden, dan blijkt met name Zuid-Holland eruit te springen, gevolgd door Noord-Holland, Noord-Brabant
en Gelderland.
In de tabel wordt eveneens het aantal gunningen aangegeven van de
totale gesubsidieerde nieuwbouw in de periode 1978 tot en met
1986. Een vergelijking tussen de provinciale verdeling van HAT~
eenheden met de verdeling van de totale nieuwbouwsector, maakt
duidelijk dat in de provincies Groningen, Gelderland en Utrecht
relatief veel RAT-eenheden gebouwd zijn.
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Tabel 3.3.

landelijke spreidinq van nieuwbouw BAT-complexen
en -eenheden ~978-1986), afgezet tegen de totale
gesubsidieerde nieuwbouw (1978-1986).

provincie

HAT-

BAT-

complexen
abs.

eenheden
abs.
%

Groningen
Friesland
Drenthe
OVerijssel
Gelderland
N-Holland+Zijp
Utrecht
Z-Holland
Limburg+Zeelnd
N-Brabant
totaal

278
139
122
287
474
758
304
576
347
675

3.960

tota1e gesubsidieerde
nieuwbouw (excl. BAT)
abs.
%

5,6
3,9
2,5
6,5
11,9
19,8
9,0
20,1
6,9
13,9

21.418
25.907
19.715
49.012
81.378
157.634
54.659
188.464
71.070
114.971

2,7
3,3
2,5
6,2
10,4
20,1
7,0
24,0
9,1
14,7

85.745 100,0

784.228

100,0

4.787
3.347
2.101
5.544
10.222
16.981
7.721
17.231
5.912
11.899

Bron: Singelenbergbestand, KODAL en Gunningscijfers, VROM/DGVH

afb. 3.1

Een HAT-complex in de provincie Flevoland

de gesubsidieerde nieuwbouw omvat de volgende categorieën:
sociale huursector (woningwet, corporatie A en B en non-profit);
premi ehuur;
premi ekoop;
Vanaf 1984 zijn premiehuur en premiekoop inclusief premie c en in 1986 incl.
premie D.
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Tabel 3.4 geeft de lokatie van RAT-complexen aan naar type gemeente. De complexen uit de periode 1978-1983 zijn voor een groot
deel in de kleinere gemeenten neergezet (tot 50.000 inwoners):
tesamen 54%. In de grote steden en de universiteitssteden 2 treffen we ca. 27% van de produktie van RAT-complexen aan. Het aantal
eenheden is in deze typen gemeenten ongeveer gelijk aan het
aantal eenheden in de kleine gemeenten. Dit betekent dat in de
grotere gemeenten (universiteitssteden en grote steden) met name
grote complexen worden gerealiseerd. De gemiddelde complexgrootte
in universiteitssteden en de grote steden bedraagt 37, respectievelijk 36. In gemeenten met minder dan 20.000 inwoners en in
gemeenten van 20.000 tot 50.000 inwoners is de complexgrootte 15,
respectievelijk 24.
In de grote steden, universiteitssteden en degroeistedenjmps
gemeenten werd echter ook een grote vraag naar de RAT-eenheden
verwacht.
Van de RAT-complexen vanaf 1984 is alleen bekend in hoeverre de
complexen en eenheden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn
gelegen. Van de 1498 complexen liggen er 161 in Amsterdam, 21 in
Den Haag en 8 in Rotterdam (10,7%, 1,4% en 0,5%). Het totale
aantal eenheden in Amsterdam komt neer op 2.559 (11,4% van 22.446
eenheden), in Den Haag 802 (3,6%) en in Rotterdam 439 (2,0%).
Het totale aantal complexen (1984-1986) in de drie grote steden
komt neer op 190 (12,7%) en het totale aantal eenheden bedraagt
3800 (17%).

afb. 3.2

Een

BAT-camplex in een universiteitsstad (Delft)

2 Universiteitssteden zijn: Leiden, Delft, Nijmegen, Wageningen, Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Enschede en Groningen. De steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht worden in dit
verband buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 3.4. ·

Nieuwbouw HAT-complexen en -eenheden naar type
gemeente3 (1978-1983).

type gemeente

tot 20.000 inw.
20.000-50.000
50.000-100.000
groeikern
groeistadjmps-stad
universiteitsstad
grote stad
totaal

aantal complexen

eenheden

abs.

%

abs.

%

902
430
156
101
194
321
358

36,7
17,5
6,3
4,1
7,9
13,0
14,5

13.259
10.420
5 . 351
3.744
5.957
11. 835
12.733

21,0
16,5
8,5
5,9
9,4
18,7
20,1

2.462

100,0

63.299

100,0

Bron: Singelenbergbestand, DGVH

Tabel 3.5 laat nieuwbouw HAT-complexen naar het aantal eenheden
zien. Het overgrote deel van de complexen (totaal 74%) kleiner is
dan 25 eenheden. Ca. 9% van de complexen heeft 50 of meer eenheden.
Het aantal eenheden dat echter in de klasse van 50 of meer woningen valt, bedraagt 32.099, dat wil zeggen 37% van het totale
aantal eenheden. Voor de eenheden, gegund in de periode '78-'83,
is dit percentage zelfs 44%.
De meerderheid van de HAT-complexen heeft een huurniveau dat ligt
tussen de f200,- en f280,- (zie tabel 3.6) per eenheid per maand.
Daarnaast is de categorie HAT-complexen met een huurniveau tussen
de f280,- en f320,- opvallend te noemen (19%).
Het gaat hier om de gunningshuur, die berekend wordt op grond van
de vraaghuurpercentages van de stichtingskosten.

3 De volgende gemeenten vallen onder de categorie groeikernen: Hoorn, Alkmaar, Purmerend,
Almere, Lelystad, Huizen/Blaricum, Haarlemmermeer, Houten, Nieuwegein, Zoetermeer, Capelle
aan den IJssel, Spijkenisse, Hellevoetsluis en Duiven/Westervoort.
Groeisteden en NPS-gemeenten (Meerjarenplan Stadsvernieuwing) zijn (exclusief grote steden
en universiteitssteden): Hi lversum, Zaanstad, Dordrecht, Schiedam, Haarlem, Amersfoort,
Leeuwarden, Arnhem, Apeldoorn, Heerlen, Breda, Helmond, Zwolle. Deze steden hebben alle
meer dan 50.000 inwoners en bovendien een omvangri jke oude woningvoorraad en werden geacht
veel starters/één- en tweepersoonshuishoudens te herbergen.
De categorie gemeenten met een inwonertal van 20.000 tot 50.000 zijn exclusief de groeikernen en Wageningen.
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Tabel 3.5.

Nieuwbouw HAT-calllplexen
(1978-1986).

grootte

aantal complexen

naar

aantal

aantal

eenheden

eenheden

abs.

\

abs.

\

1 -10
10 -25
25 -50
50 -75
75 -100
100-150
150-200
200 en meer
onbekend

1477
1459
666
184
88
53
14
17
2

37,3
36,8
16,8
4,6
2,2
1,3
0,4
0,4
0,1

7.798
22.952
22.896
10.896
7.580
6.442
2.451
3.360
1.370

9,2
27,2
27,1
12,9
9,0
7,6
3,0
4,0

totaal

3960

100,0

85.745

100,0

Bron: Singelenbergbestand en KODAL, DGVH

afb. 3.3

Een

grootschalig HAT-camplex in een uitbreidingswijk

Tabel 3.6.

Nieuwbouw HAT-camp1exen naar gunningshuur per eenheid per maand (1978-1986).

huur

aantal complexen

1-120
120-160
160-200
200-240
240-280
280-320
320-360

\

0,8
3,9
8,9
23,7
36,0
19,0
6,5
1,1

onbekend

29
148
335
893
1359
717
247
43
189

totaal

3960

100 , 0%

~360

Bron: Singelenbergbestand en KODAL, DGVH

Het aantal complexen naar type beheerder kan aangegeven worden
voor 2458 RAT-complexen (1978-1983).
Tabel 3.7 geeft aan dat ca. 74% van de RAT-complexen beheerd
wordt door een woningcorporatie. De gemeentelijke woningbedrijven
komen op een tweede plaats met 18,6% van de complexen onder hun
beheer.
De SSH beheert ca. 5% van het aantal RAT-complexen. Volgens
Singelenberg zijn enkele studentenflats nog meegenomen in de RATsubsidieregeling (bijvoorbeeld het complex Warande te Zeist),
hetgeen echter niet in de bedoeling lag van de verruimde subsidieregeling.
Tabel 3.7.

Nieuwbouw HAT-comp1exen naar eigenaar (1978-1983).

beheerder

aantal (abs. )

\

corporatie
gemeente
SSH
andere stichtingen
onbekend

1813
457
130
58
4

73,8
18,6
5,3
2,4

totaal

2462

100,0%

Bron: Singelenbergbestand, DGVH
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Tabel 3.8.

Nieuwbouw HAT-complexen
(1978-1986).

aantal woonlagen

naar

aantal

complexen (abs)

'4,7
"
40,9
30,7
16,1
5,1
2,6

onbekend

85
745
558
293
92
47
2.140

totaal

3.960

100,0%

1
2
3
4
5
~6

Bron: Singelenbergbestand en KODAL,

woonlagen

OOVH

uit tabel 3.8 blijkt dat het aantal woonlagen van de meeste
complexen 2 tot 4 bedraagt. Van een groot aantal complexen is
het aantal woonlagen onbekend.
Dit zijn voor een belangrijk deel complexen uit het KODAL-bestand
(1984-1986).
Als ontsluitingswijze komt het vaakst portiek voor: 72% van het
aantal complexen, terwijl 28% van het aantal projecten een galerij-ontsluiting heeft (Singelenberg, 1985a, p.66). Het gaat hier
evenwel om 50% van het aantal complexen waarvan de ontsluitingsvorm bekend is.
De bouwvorm van de HAT-complexen wordt in tabel 3.9 weergegeven.
De meeste complexen zijn meergezinshuizen (54,8%) en een klein

deel hiervan, te weten 8,6%, bestaat uit hoogbouw van meer dan
vier woonlagen.
Opvallend is het hoge aantal HAT-complexen dat een eengezinshuis
als bouwvorm heeft en eveneens hoog is het aantal HAT-complexen
dat in de categorie 'overig' valt.

Tabel 3.9.

HAT-complexen naar bouwvorm.

(1976-1985,

verbouw) •

type woning

aantal complexen

eengezins
meergezins (~4 woonlagen)
meergezins (>4 woonlagen)
gemengd
overige
onbekend

456
1.086
93
42
473
93

21,2
50,5
4,3
1,9
22,0

totaal

2.243

100,0%

Bron: Huurprijzenbestand,

OOVH
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incl.

afb. 3.4

Een HAT-complex met meer dan 4 woonlagen

Van 43.181 eenheden (inclusief verbouw) is het woonprogramma (het
type eenheden) bekend.
uit het onderzoek van Singelenberg blijkt dat kleine gemeenten
(tot 20.000 inwoners) veel zelfstandige eenheden bouwen, met name
2- en 3-kamereenheden. Grote steden en universiteitssteden zijn
koploper op het gebied van eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen. Daarnaast bouwen deze steden veel zelfstandige eenheden met slechts 1 kamer (singelenberg, 1985a, p.51). Dit betreft
zowel nieuw- als verbouwcomplexen.
Corporaties hebben -inclusief verbouw- relatief veel z2 eenheden
gebouwd: ca. 62% van het aantal eenheden van corporaties zijn
zelfstandige twee-kamereenheden, 26% van het aantal eenheden zijn
één-kamereenheden met zelfstandige voorzieningen en 8% van hét
aantal eenheden zijn eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen (de overige 4% zijn drie-kamereenheden). De RAT-eenheden die
door gemeentelijke woningbedrijven worden beheerd, zijn voor 52%
zelfstandige twee-kamereenheden en 29% zelfstandige één-kamereenheden. Ca. 15% van het aantal eenheden zijn eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen (Singelenberg, 1985a).
De lokatie van de complexen is door Singelenberg voor een aantal
projecten bekeken. De ligging van de projecten kan als volgt
getypeerd worden.
Ruwweg ligt eenderde deel van het aantal wooneenheden in een
vooroorlogs stads- en dorpsgebied en tweederde deel in na-oorlogse nieuwbouwwijken (uitbreidingsgebieden): 63% (Singelenberg,
1985a, p. 89).
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HAT-eenheden naar woonprogramma (1978-1983)

Tabel 3.10.

(incl. verbouw).

type eenheid

%

g-eenheden (met gemeenschap. voorz.)
z1-eenheden (met zelfst. voorz.)
z2-eenheden
z3-eenheden

20,6
26,9
49,2
3,5

totaal
z1
z2
z3
9

=

=
=

=

eerheid
eerheid
eemeid
eerheid

100,0 (43.181 eenheden)
met
met
met
met

één kamer en met zelfstandige voorzieningen
twee kamers en met zelfstandige voorzieningen
drie kamers en met zel fstandige voorzieningen
gemeenschappelijke voorzieningen

Bron: Singelenberg, 1985a

3.3

Confrontatie programma HAT-eenheden met de realisatie

Het totale aantal gegunde RAT-eenheden in de periode 1978 tot en
met 1986 bedraagt 104.268 (zie paragraaf 3.1). In de nota RAT
werden 150.000 eenheden gepland. Dit betekent dat slechts 69,5%
van het aantal geplande eenheden is gegund.
Met name in de beginjaren liep de produktie achter ten opzichte
van het programma (van 1976 tot en met 1979).
De oorzaak ligt ten eerste in het feit dat woningcorporaties in
het begin terughoudend waren ten opzichte van het bouwen van
woonruimte voor één- en tweepersoonshuishoudens. De toekomstwaarde van HAT-eenheden zag men niet direct positief in: corporaties
bouwden in die tijd traditioneel voor gezinnen (Gesprek Thorbrugger, 1988) en een HAT-eenheid werd niet direct als een volwaardige woning gezien (Gesprek Van Harten en Wilke, 1988). Ten tweede
waren er vaak geen bouwplannen aanwezig (Gesprek Thorbrugger ,
1988) en ontstond er onduidelijkheid ten aanzien van de regelgeving; Hierbij moet echter opgemerkt worden dat er al tijd een
opstartfase nodig is voor een geheel nieuw programma.
Vanaf 1985 worden de HAT-eenheden niet meer als aparte categorie
in de woningbouwprogramma 's onderscheiden: gemeenten mogen zelf
bepalen of ze RAT-eenheden willen bouwen. Als voorwaarde geldt
dat de stichtingskosten niet boven de f82.000,- uit mogen gaan.
Volgens Mascini (Gesprek, 1988) is het echter de vraag of er nog
wel woningen gebouwd kunnen worden waarvan de stichtingskosten
beneden dit bedrag blijven. Daarnaast is de verruimde subsidieregeling met de invoering van het NRS afgeschaft. Het is dan ook de
vraag of er in de komende jaren op betekenende schaal HAT-eenheden zullen worden gebouwd.
In hoeverre het aantal gebouwde eenheden voorziet in de behoefte
aan de HAT-eenheden, is moeilijk te zeggen. De vraag naar HATeenheden zal onder andere afhangen van het aantal startende, één-
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en tweepersoonshuishoudens in een gemeente, het aantal concurrerende woningen en het type gemeente.
Daarbij is de kwaliteit van de BAT-eenheden evenzeer van belang.
Of en in hoeverre de doelgroep van de RAT-eenheden (jonge, éénen tweepersoonshuishoudens met veelal lage inkomens en starters
op de woningmarkt) in de RAT-sector terechtgekomen is, hangt
volgens Mascini af van het type BAT-eenheid.
Zo zullen de g-eenheden en de z1-eenheden voornamelijk door
starters bewoond worden. Vanwege de prijs en lokatie zal een deel
van de starters kiezen voor een kamer. Ook zal er een groep
starters zijn die vanwege het inschrijvings- en toewijzingsbeleid
niet in aanmerking komen voor een RAT-eenheid (Gesprek Mascini,
1988).
Singelenberg heeft voor wat betreft het type eenheden en de
lokatie van de eenheden bekeken in hoeverre de BAT-produktie
(1978-1983) aansluit bij de criteria die in hoofdstuk 2 gesteld
zijn ten aanzien van de produktie van RAT-eenheden.
Ten eerste is bereikt dat 80 à 90% van de eenheden beschikt over
eigen voorzieningen (meer in de groeikernen en kleinere plaatsen).
Ten tweede blijkt dat er te veel zelfstandige één-kamereenheden
gebouwd zijn: slechts tweederde deel van de zelfstandige eenheden
heeft een aparte slaapkamer.
Ten derde geldt dat de lokatie van de eenheden niet aansluit bij
de vraag. uit het onderzoek van Singelenberg blijkt dat slechts
ongeveer 45% van de eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen
en slechts 30% van de eenheden met eigen voorzieningen is gelegen
in of rond het centrum (Singelenberg, 1985a).
Op grond van bovenstaande gegevens zou verwacht kunnen worden dat
met name de één-kamereenheden met zelfstandige voorzieningen wel
eens moeilijk verhuurbaar zouden kunnen zijn. Daarnaast kan een
onvoldoende vraag naar eenheden in uitbreidingsgebieden (afhankelijk van de ruimte op de woningmarkt) leiden tot verhuurbaarheidsproblemen van BAT-complexen in uitbreidingsgebieden.
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4

SIGNALEN VOOR VERIRJlJRBMRHEIOOPROBIEMEN VAN HAT-<X»IPIEXEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van problemen die
de verhuurbaarheid van RAT-complexen betreffen. Het gaat hierbij
om problemen als een hoge mutatiegraad, een groot aantal weigeringen, leegstand, sociale problemen en vandalisme. Aan de hand
van de uitkomsten van het literatuuronderzoek, een analyse van
het huurprijzenbestand en gesprekken met deskundigen worden deze
problemen aan de orde gesteld.
Andere typen problemen zoals de vraag in hoeverre beheerders van
RAT-complexen met hogere beheer- en onderhoudskosten kunnen
worden geconfronteerd, worden in dit onderzoek niet bekeken.
4.1

De

mutatiegraad van HAT-complexen

RAT-complexen kennen over het algemeen een hogere mutatiegraad
dan complexen met 'gewone' woningen.
Gegevens met betrekking tot de mutatiegraad zijn moeilijk te
verkrijgen. uit het onderzoek van Singelenberg (1985) blijkt dat
33% van de beheerders niet kon aangeven hoe hoog de mutatiegraad
was en daarnaast gaven beheerders naar zijn mening een foute
weergave van het aantal mutaties. Singelenberg verwacht op grond
van uitkomsten van overige (lokale) onderzoeken een mutatiegraad
van 20 à 30% voor de z-eenheden en 40 à 50% voor de g-eenheden
(Singelenberg, 1985, p.109).
uit een onderzoek van de Nationale Woningraad (Van Niekerk & Van
Wees, 1985) naar verhuurbaarheidsproblemen van RAT-complexen,
blijkt dat beheerders het relatief hoge aantal mutaties niet als
een probleem beschouwen, aangezien een hoge mobiliteit kenmerkend
is voor de doelgroep: jonge, één- en tweepersoonshuishoudens en
veelal starters op de woningmarkt. De hoge mutatiegraad zal pas
problemen opleveren, als er geen kandidaten meer zijn (Gesprek
Thorbrugger, 1988). Met de verruimde subsidieregeling is wat dit
betreft overigens reeds uitgegaan van een type woning dat relatief kort en intensief bewoond zal worden.
In hoeverre de hogere variabele lasten die vooral bestaan uit
hogere onderhoudskosten en administratiekosten (Gesprek Singelenberg, 1988) ten gevolge van het aantal mutaties, leiden tot
financiële problemen als een hoge huurderving, is moeilijk te
zeggen. uit het onderzoek: "RAT-eenheden gewenst?" in de provincie Noord-Holland (Van de Booren & Konter , 1985) blijkt dat de
huurderving als gevolg van mutatieleegstand niet hoger is dan bij
andere woningtypen. Wel komt het voor dat bepaalde complexen
eruit springen.
Een hoge mutatiegraad kan betekenen dat bewoners negatief oordelen over een woning en/of de eenheid als een tijdelijke oplossing
beschouwen. Verder kan een verandering van de huishoudenssamenstelling een aanleiding zijn om te verhuizen.
uit het onderzoek van Lieshout & van Venrooij (1984) naar de
nieuwbouwbehoefte van RAT-eenheden in de gemeente utrecht blijkt
dat een deel van de bewoners van RAT-eenheden de eenheid negatief
beoordeel t in verband met de grootte van de eenheid (met name
één-kamereenheden met zelfstandige voorzieningen en de eenheden
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met gemeenschappelijke voorzieningen worden te klein gevonden),
het gebrek aan privé-bergruimte en buitenruimte (tuin, balkon),
het delen van gemeenschappelijke voorzieningen en door de hoogte
van de woonlasten. Complexen, gelegen in de uitbreidingsgebieden
van een gemeente, kennen een hogere mutatiegraad dan complexen
die in of rond het centrum liggen.
Volgens Mascini (Gesprek, 1988) kan in sommige gevallen een hoge
mutatiegraad nadelig zijn voor de cohesie in een bepaald complex,
hetgeen een signaal kan zijn voor vandalisme en een slechter wordend sociaal klimaat. Een slecht sociaal klimaat kan zich echter
volgens Mascini ook in andere woningtypen voordoen.
Naast een hoge mutatiegraad kunnen beheerders ook te kampen
hebben met problemen als een groot aantal weigeringen bij "woningaanbiedingen. In de volgende paragraaf wordt hierop ingegaan. "
4.2

Weigeringen bij de aanbieding van HAT-eenheden

Beheerders (in dit geval woningcorporaties) worden in het alge"meen geconfronteerd met een groot aantal weigeringen bij het
aanbieden van HAT-eenheden. uit het onderzoek van Van Niekerk en
Van Wees (1985), blijkt dat met name de nieuwbouweenheden fre";'
quent geweigerd worden.
Volgens Singelenberg (1985) valt het aantal weigeringen van HATeenheden echter wel mee. Voor 11% van de wooneenheden gold, dat
HAT-eenheden meer dan normaal geweigerd worden. In Noord- en
Zuid-Holland worden meer weigeringen geconstateerd dan in de rest
van het land. In deze provincies zijn het vooral de groeikernen
en de kleine tot middelgrote gemeenten waar vaker negatief wordt
geoordeeld over de HAT-eenheden (Singelenberg, 1985a,p.107).
Verder worden nieuwbouweenheden frequenter geweigerd dan flatsplitsingsjverbouweenheden.
Een groot aantal weigeringen is het gevolg van een relatief hoge
huur en geringe woonkwaliteit alsmede van een ongunstige lokatie
(Lieshout & Van Venrooij, 1984).
Het feit dat het woningzoekendenbestand vaak niet up-to-date is
kan een rol spelen, zodat men ten tijde van de aanbieding al
andere woonruimte heeft gevonden, zeker als er een lange wachttijd is. Een lange wachttijd voor een zelfstandige één-kamereenheid kan betekenen dat een woningzoekende een aangeboden eenheid
zal weigeren in afwachting van een aantrekkelijker aanbod. Verder
kan een weigering bijvoorbeeld samenhangen met de reputatie van
een complex (een ongunstige lokatie, problemen met vandalisme
etc.).
4.3

Sociale problemen

Een slecht sociaal klimaat treedt op als er voortdurend sprake
is van conflicten enjof beheerproblemen.
Landelijke gegevens van 1984 (Singelenberg, 1985) tonen aan dat
slechts weinig beheerders van HAT-eenheden met een negatief
sociaal klimaat kampen (6%). Bij complexen die eenheden met
gemeenschappelijke voorzieningen bevatten, komen sociale proble26

men vaker voor dan bij complexen met zelfstandige voorzieningen.
Een minder goed sociaal klimaat komt bij 8% van de beheerders
voor.
In hoeverre problemen als vandalisme, vervuiling en kleine criminaliteit typerend zijn voor complexen die bewoond worden door
jongeren, is moeilijk te zeggen (Gesprek Mascini, 1988).
Volgens Thorbrugger (Gesprek, 1988) hoeft een slecht sociaal
kl imaat niet door de doelgroep jongeren te komen, met andere
woorden: jongeren zijn niet per definitie een 'probleemgroep'.
Belangrijker is waarschijnlijk het type complex; grootschalige
complexen zijn wat gevoeliger voor problemen en de vormgeving van
het gebouw speelt hierbij een belangrijke rol.
4.4

leegstand van HAT-camplexen

Allereerst zal een indruk gegeven worden van de omvang van de
leegstand van RAT- complexen, vergeleken met de leegstandspercentages van woningwetcomplexen. De vergelijking vindt plaats op
basis van het huurprijzenbestand (zie pag . 2). Het betreft hier
gemiddelde leegstandspercentages van complexen die in de nieuwbouw- en verbouwsfeer gerealiseerd zijn. De leegstand is op één
peildatum gemeten (1-07-1985), waarbij geen onderscheid gemaakt
kan worden naar duur van de leegstand.
Tabel 4.1.

Gemiddelde leegstandspercentages naar financieringsvo:r:m per 1-07-1985 (ongewogen en gewogen naar
aantal eenheden).
leegstands%
(ongewogen)

aantal
leegstands%
complexen
(gewogen)

aantal
woningen

HAT
woningwet
premiebouw
overig

1,2
0,6
0,8
1,3

2.243
31.037
4.092
2.287

1,8
1,0
1,8
1,8

52.443
1. 537.599
158.119
77.769

totaal

0,7

39.665

1,2

1. 825.925

Bron: Huurprijzenbestand, VROM/DGVH
uit tabel 4.1 blijkt dat het totale aantal RAT-eenheden in het
huurprijzenbestand 52.443 bedraagt. Het totale aantal eenheden
volgens de afgegeven beschikkingen in de periode 1978 tot en met
1983 en die beheerd worden door gemeentelijke woningbedrijven en
woningcorporaties, is · echter 60.106 (Singelenberg, 1985). Het
huurprijzenbestand beslaat ca. 87% van dit totaal. Verder kan de
categorie 'overig' nog een aantal HAT-eenheden bevatten.
Wordt een vergelijking gemaakt tussen gemiddelde leegstandspercentages in HAT-complexen met de leegstandspercentages in woningwetcomplexen, dan blijkt dat het gemiddelde leegstandspercentage
in HAT-complexen twee keer zo hoog is (zie tabel 4.1): respec27

tievelijk 1,2% en 0,6%. Het leegstandspercentage van RAT-complexen, gewogen naar het aantal eenheden bedraagt 1,8%. Dit
betekent dat per 1-07-1985 944 eenheden leegstaan.
Hierbij kan opgemerkt worden dat wellicht een groot deel van de
leegstand · in de HAT-complexen bestaat uit frictieleegstand als
gevolg van mutaties, hetgeen niet perse tot een hoge huurderving
hoeft te leiden. uit een onderzoek van de NWR (Van Niekerk & Van
Wees, 1985), bleek dat per 31-12-1984 vrijwel bij geen enkele
woningcorporatie sprake was van een omvangrijke en langdurige
leegstand. Per 31-12-1984 stond gemiddeld 1,7% van de HAT-eenheden leeg (zie ook tabel 4.8).
In tabel 4.2 worden gemiddelde leegstandspercentages gegeven van
RAT-complexen, ingedeeld naar het aantal eenheden van de complexen. De gemiddelde leegstandspercentages van de HAT-complexen zijn
het hoogste in de complexen met 100-150 eenheden, dit betreft 32
complexen. Deze hoge leegstandspercentages kunnen door enkele
complexen, waar sprake is van een extreem grote leegstand, veroorzaakt worden.
Tabel 4.2.

Gemiddelde leegstandspercentages van BAT-complexen

naar aantal eenheden in klassen (1-07-1985).
grootte

%leegstand

aantal
complexen

%leegstand

aantal
eenheden

1 -10
10 -25
25 -50
50 -75
75 -100
100-150
150-200
200-300
300
~

1,3
0,8
1,2
1,9
1,8
7,6
0,7
1,4

705
856
433
117
70
32
9
5
1

1,1
0,9
1,3
1,9
1,8
7,9
0,7
1,3

-

3.812
3.661
14.947
6.924
6.053
3.885
1.593
1.174
394

totaal

1,2

2.228

1,8

52.443

-

Bron: Huurprij zenbestand, VROMjDGVH
In tabel 4.3 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde leegstandspercentages van HAT-complexen naar provincie.
Een vergelijking met tabel 3.3 leidt tot de conclusie dat het
aantal HAT-complexen in de provincie Noord-Holland in ruime mate,
en in Groningen en OVerijssel enigszins zijn ondervertegenwoordigd in het huurprijzenbestand. Verder is het aantal RAT-complexen in de provincies Friesland, Drenthe en Noord-Brabant
oververtegenwoordigd.
In de tabel springt Flevoland eruit met zeer hoge leegstandspercentages, zeker als er gewogen wordt naar het aantal eenheden.
De provincie Flevoland kent een hoog gemiddeld leegstandspercentage van 19,1%. Dit percentage wordt overigens voor een belangrijk deel bepaald door complex de Tjalk in Lelystad (131 eenheden), dat in 1985 geheel leegstond (=15,9%).
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Hoger dan gemiddeld scoren verder Groningen, Friesland, NoordHolland en zuid-Holland. Wat opvalt, is dat de provincie Zeeland,
volgens de opgave per 1-07-1985 geen HAT-complexen kent met leegstand. Dit is des te merkwaardiger, omdat de woningmarkt in Zeeland in vergelijking met andere provincies ruim is.
Tabel 4.3.

Gemiddelde leegstandspercentages van BAT-complexen
naar provincie (1-07-1985).

provincie

%leegstand

aantal
complexen

%leegstand

aantal
eenheden

Groningen
Friesland
Drenthe
OVerijssel
Gelderland
Utrecht
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg
Flevoland

1,8
1,7
0,3
0,2
0,8
1,2
2,1
1,6
0,0
1,1
0,4
7,9

139
86
84
146
262
191
297
347
24
418
232
17

1,4
2,8
0,2
0,3
1,7
0,7
3,4
1,7
0,0
0,6
0,6
19,1

2.516
2.447
1. 711
3.453
6.062
5.369
7.487
10.389
359
7.433
4.398
819

totaal

1,2

2.243

1,8

52.443

Bron: Huurprij zenbestand,

VROM/DGVH

Worden de gemiddelde leegstandspercentage van HAT-complexen in
de vier grote steden bekeken, dan blijken Amsterdam en Den Haag
hoog te scoren (tabel 4.4).
Tabel 4.4.

Gemiddelde leegstandspercentages van HAT-complexen
in de vier grote steden (1-07-1985).

stad

%leegstand

aantal
complexen

%leegstand aantal
eenheden

Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Rotterdam
overig Nederland

6,5
6,2
1,5
2,7
1,0

38
33
76
43
2.053

8,9
4,7
1,0
1,5
1,4

1.783
1.118
2.591
1.909
45.042

totaal

1,2

2.243

1,8

52.443

Bron: Huurprijzenbestand,

VROM/DGVH

De leegstand van de HAT-complexen in Amsterdam is vooral hoog in
de nieuwbouwcomplexen in de uitbreidingsgebieden die onder beheer
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vallen van het GWB (Veldhuis-Blaauw, 1984). De leegstand in de
RAT-eenheden hangt samen met de meer algemene problemen die zich
bij de woningwetcomplexen voordoen. Verder zou er geen belangstelling meer zijn voor de eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen. In Rotterdam hangt de leegstand samen met de concurrentie van de woningen in de stadsvernieuwingsgebieden (De Leeuw,
1983).
Het aantal complexen in de grote steden is echter ondervertegenwoordigd in het Huurprijzenbestand. Het aantal HAT-complexen in
de periode 1978-1983 dat gelegen is in de vier grote steden, komt
neer op 393 (Singelenbergbestand), terwijl het Huurprijzenbestand
ca. de helft van dit aantal bevat (190).
Om een beeld te krijgen van de mate van leegstand van RAT-Com-

plexen in enkele gemeenten, is gebruik gemaakt van gesprekken die
S. Backx (1987) heeft gevoerd met deskundigen van 10 gemeenten.
In de gemeente Arnhea wordt een lichte toename van de leegstand
in de woningvoorraad geconstateerd. De toename concentreert zich
met name in complexen met een slechte prijsjkwaliteitsverhouding.
Dit zijn veelal de HAT-eenheden.
In de gemeente Delft is sprake van een afnemende belangstelling
van wooneenheden gelegen in uitbreidingsgebieden. Er is nog geen
structurele leegstand, alhoewel er voor de wooneenheden met
gemeenschappelijke voorzieningen in uitbreidingsgebieden meer
moeite gedaan moet worden om nieuwe huurders te vinden.
De gemeente Haarlem heeft vooral RAT-eenheden in de verbouwsfeer
gerealiseerd. Hier is sprake van een hoge doorstroming en nieuwe
kandidaten zijn moeilijk te vinden. Dit wordt veroorzaakt door de
beperkte woorunogelijkheden van HAT-eenheden. Er is echter geen
leegstand van betekenis.
De HAT-eenheden in de gemeente Hilversum zijn moeilijk verhuurbaar. In het verleden zijn er erg veel HAT-eenheden gebouwd, al
was het alleen om de woningbouwaantallen te halen. Ook zijn er
veel HAT-eenheden gerealiseerd in de verbouwsfeer. Met name de
eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen zijn moeilijk te
verhuren.
In de gemeente Lelystad bestond eind jaren '70 op basis van de te
verwachten bevolkingssamenstelling de verwachting dat in de
toekomst behoefte zou zijn aan meer kleine woningen. Dit resulteerde in de bouw van meergezinshuizen. De leegstand is sedert de
jaren '70 vooral in meergezinshuizen toegenomen, waarbij RATcomplexen een belangrijk aandeel leveren. starters kunnen direct
eén eengezinshuis betrekken en de behoefte aan meergezinshuizen
is daardoor klein.
In de gemeente Nieuwegein zijn er slechts 200 RAT_eenheden gerealiseerd. Het blijken relatief dure en kleine woningen te zijn,
waarvoor bij de huurders weinig animo bestaat. De geringe animo
blijkt mede uit de hoge doorstroming in de HAT-eenheden. In de
gemeente Nieuwegein is nauwelijks sprake van leegstand.
In Rotterdam zijn weinig RAT-eenheden gebouwd. Per 1-1-1986
. bestaat de woningvoorraad in Rotterdam voor ongeveer 56% uit
woningen met 3 of minder kamers. De behoefte aan kleinere woningen (RAT-eenheden) is daardoor niet erg groot.
In utrecht zijn tamelijk veel HAT-eenheden gebouwd (op nadrukkelijk verzoek van de gemeente). In de RAT-complexen treedt nog
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geen leegstand op, maar met name de eenheden op de slechtere
lokaties (uitbreidingswijken) worden gekenmerkt door een hoge
mutatiegraad.
In Vlaardingen zijn er in het nieuwbouwprogramma weinig HATeenheden gerealiseerd. Aanvankelijk bestond er een grote vraag
naar HAT-eenheden maar tij dens de economische recessie is deze
behoefte weggevallen. Plannen voor de bouw van HAT-eenheden zijn
pas laat in ontwikkeling gekomen. Door het wegvallen van de
behoefte zijn de plannen, behoudens enige projecten zoals het
splitsen van bestaande flatwoningen, niet gerealiseerd. Het
aanbod van grote en goedkope huurwoningen is groot, waardoor er
voldoende keuze is en de vraag naar HAT-eenheden betrekkelijk
klein is.
De gemeente Zeist signaleert een afnemende belangstelling voor de
HAT-eenheden, maar door de grote druk op de woningmarkt blijven
deze woningen toch verhuurd.
De gemiddelde leegstandspercentages van HAT-complexen hangen
eveneens samen met de bouwvorm: eengezinsjmeergezins. uit tabel
4.5 blijkt dat met name de hoogbouwcomplexen een hoog gemiddeld
leegstandspercentage kennen en in wat mindere mate de meergezinshuizen van minder dan 5 woonlagen.

Tabel

4.5~

type woning

Gemiddelde leegstandspercentages van BAT-camplexen
naar bouwvorm (1-07-1985).
aantal complexen

%leegstand

eengezinshuizen
meergezins ($4 woonl)
hoogbouw (>4 )
gemengd
overig
onbekend
totaal

1,6

456
1.086

4,3

93

0,6
0,4
2,7

42
473
93

1,2

2.243

0,3

Bron: Huurprij zenbestand, VROMjDGVH

De gemiddelde leegstandspercentages van HAT~complexen naar kale
huur in klassen zijn vooral hoog in de zeer goedkope en de zeer
dure eenheden. uit tabel 4.6 blijkt dat de complexen met een
gemiddelde huur van {100 tot {200,- en de complexen met een kale
huur in de klasse {500 tot {600,- een hoog gemiddeld leegstandspercentage hebben.
Opmerkelijk is het feit dat er 7 complexen zijn met een huur
hoger of gelijk aan {660,-; deze hebben een hoog gemiddeld leegstandspercentage. Waarschijnlijk betreffen dit evenwel foute
invoeringen in het Huurprijzenbestand. Bij twee complexen was dit
inderdaad het geval.
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Tabel 4.6.

Gemiddelde leegstandspercentages van IIAT-complexen naar kale huur in klassen (1-07-1985)

kale huur
(guldens per maand)

%leegstand

aantal

complexen

0-100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-660
660
~

1,0
2,6
1,3
0,8
0,8
2,4
0,0
14,3

11
131
1.306
754
23
9
2
7

1,2

2.243

totaal

Bron: Huurprijzenbestand, VROM/IX;VH

In tabel 4.7 wordt ingegaan op de relatie tussen de prijsjkwaliteitsverhouding van de HAT-eenheden en de leegstand. De prijs/
kwaliteitsverhouding is uitgedrukt in het aantal guldens kale
huur per punt volgens het woningwaarderingsstelsel. Jammer genoeg
is dit gegeven maar voor een beperkt aantal complexen te bepalen.
Desalniettemin geeft tabel 4.7 aan dat er een duidelijke relatie
is tussen de prijsjkwaliteitsverhouding en het optreden van leegstand. Dit strookt met de bevindingen van Heeger (1988b).
Tabel 4.7.

prijs per punt

Gemiddelde leegstandspercentages van IIATcomplexen naar puntprijs volgens het woningwaarderingsstelsel in klassen (1-07-1985).
%leegstand

aantal

complexen
tot
f1,00
f1,50
f2,00
f2,50
f3,00
f3,50
f4,00
f5,00

totaal

-

f1,00
f1,50
f2,00
f2,50
f3,00
f3,50
f4,00
f4,50

en meer

0,0
0,0
0,0
1,3
0,5
1,1
1,9
1,9
3,5

10
1
6
53
200
233
163
49
8

1,2

723

Bron: Huurprijzenbestand, VROMjDGVH
Tenslotte wordt de gemiddelde leegstand van HAT-complexen bekeken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen complexen beheerd
door gemeenten en door corporaties. Het gemiddelde leegstandsper32

centage van de complexen die beheerd worden door gemeenten, is
hoger dan het gemiddelde leegstandspercentage van complexen die
onder het beheer van corporaties vallen (tabel 4.8).
Volgens de gegevens van tabel 4 . 8 hebben woningcorporaties ca.
85% van het aantal HAT-eenheden in beheer, terwijl uit hoofdstuk
drie (tabel 3.7) bleek dat woningcorporaties ca. 74% van het
aantal eenheden beheren. Wellicht heeft een groter aantal woningcorporaties dan gemeenten de gegevens die nodig waren om dit
bestand op te zetten, ingevuld.

Tabel 4.8.

Gemiddelde leegstandspercentages van HAT-camplexen
type beheerder (ongewogen en gewogen naar
aantal eenheden; per 1-07-1985).

naar

beheerder

%leegstand

aantal

%leegstand

complexen

aantal
eenheden

gemeente
corporatie

1,3
1,2

411
1.832

2,9
1,5

7.622
44.811

totaal

1,2

2.243

1,8

52.443

Bron: Huurprijzenbestand, VROM/DGVH

Een gemiddeld leegstandspercentage van 2,9 voor HAT-eenheden die
beheerd worden door gemeentelijke woningbedrijven betekent dat
per 1-07-1985 zo'n 221 eenheden leegstonden. Ook hiervan kan een
deel verklaard worden door enkele HAT-complexen waar een groot
aantal eenheden leegstaat. Verder kan een rol spelen dat gemeenten meer kleine eenheden en eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen beheren dan corporaties (zie paragraaf 3.2).
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5

EEN ANALYSE VAN GROTERE HAT-<DMPLEXEN MET ERNSTIGE LEEGSTANOOPROBLEMEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op grotere RAT-complexen (nieuwbouw) die zodanige verhuurbaarheidsproblemen hebben, dat zij met
ernstige leegstand te kampen hebben.
Aangezien huurderving een goede indicator is voor leegstand, is
als selectiecriterium een huurderving van minstens 5% in 1985
aangehouden.
Voorts is als selectiecriterium een omvang van minstens 50 eenheden aangehouden. Bij kleinere complexen kan 'toevallige' leegstand van enkele eenheden het gemiddeld huurdervingspercentage
aanzienlijk beïnvloeden. Door een minimum grens van 50 eenheden
aan te houden, is de kans groter dat complexen met tenminste 5%
huurderving daadwerkelijk met verhuurbaarheidsproblemen kampen.
De RAT-complexen die voldoen aan de gestelde selectiecriteria én
die nieuwbouw zijn, worden hier verder als N5% RAT-complexen
aangeduid.
In totaal zijn 21 N5% RAT-complexen door middel van een telefonische enquête onder beheerders nader bekeken. Zaken als kenmerken
van de N5% HAT-complexen, oorzaken van de huurderving en moeilijke verhuurbaarheid zijn tijdens de telefonische enquête aan de
orde gekomen.
De RAT-complexen zijn geselecteerd uit een bestand van het OTB
(Adrianow, 1988; en Heeger, 1988a; zie hoofdstuk .1) (18 in totaal) en uit het Huurprijzenbestand 4 .
In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op de kenmerken van de RAT-complexen: de landelijke spreiding, het aantal en type eenheden, het
bouwjaar, bouwkundige kenmerken, het type beheerder, de lokatie,
de hoogte van de huur en de bewonerssamenstelling. In paragraaf
5.2 worden mogelijke oorzaken van de huurderving en moeilijke
verhuurbaarheid besproken.
5.1

Kenmerken van HAT-complexen met een

hoge huurderving

De meeste N5% RAT-complexen bevinden zich in de provincies NoordHolland en Zuid-Holland (tabel 5.1). Als de N5% HAT-complexen
gepercenteerd worden ten opz ichte van het totale aantal HATcomplexen per provincie (tabel 4.3), dan blijkt dat de provincie
4 Van de 13 complexen in het Huurprijzenbestand die voldeden aan de gestelde voorwaarden (in
plaats van huurderving echter een leegstand van 5% of meer) en niet overeenkwamen met het
bestand van het OTB, zijn er 3 complexen overgebleven. Zes van de resterende 9 complexen in
dit bestand hadden in 1985 namelijk een huurderving van minder dan 2%! Het hoge leegstandspercentage op 1 juli 1985 was te wijten aan het aantal mutaties dat juist op die datum
plaatsvond. Het aantal mutaties leverde echter bij geen enkele beheerder problemen op. In
het algemeen bestond er nog voldoende vraag naar de eenheden en de problemen in de desbetreffende HAT-complexen vielen mee.
De overige vier complexen betroffen -na een nadere informatie geen HAT-complex (2) of de
beheerders konden niet bereikt worden.
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Flevoland eruit springt en in enige mate de provincie NoordHolland. In hoofdstuk 4 werd aangetoond dat de leegstand van RATcomplexen zich concentreerde in de provincies Flevoland, Groningen, Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Opvallend is dat
de provincies Friesland en Groningen evenwel geen N5% HAT-complexen kennen.
De N5% HAT-complexen zijn in de volgende gemeenten gelegen.
Amsterdam, Rotterdam en Arnhem blijken een relatief groot aantal
RAT-complexen te hebben met een huurderving van 5% en meer.
opvallend is verder, dat 4 complexen zijn gelegen in groeikernen
en 4 N5% HAT-complexen zijn gelegen in groeisteden en mps-gemeenten. In hoofdstuk 4 kon slechts voor de vier grote steden de
gemiddelde leegstandspercentages van RAT-complexen gegeven worden. Hier bleek eveneens dat de gemeente Amsterdam een hoog
gemiddeld leegstandpercentage van RAT-complexen kent. De gemeente
Den Haag (met een leegstandspercentage van 6,2%) heeft echter
vooral HAT-complexen in de verbouwsfeer gerealiseerd die moeilijk
verhuurbaar zijn en deze complexen zijn als zodanig niet als N5%
HAT-complex te onderscheiden.
Tabel 5.1-

Spreiding van de H5% HAT-comple:xen naar provincie
en gemeente, 1985.

provincie

t van totaal
HAT-comple:xen

gemeente
Amsterdam
Hilversum
Rotterdam
Capelle aid IJssel
Arnhem
Nijmegen
Winterswijk
Tilburg
Eindhoven
Helmond
Lelystad
Dronten
Almere

Noord-Holland

6

2,0

Zuid-Holland

5

1,4

Gelderland

4

1,5

N-Brabant

3

0,7

Flevoland

3

17,6

totaal

21

5
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
21

Bron: Jaarverslagenanalyse OTB & Huurprijzenbestand, VROM/DGVH

Tabel 5.2 geeft het type beheerder van de N5% RAT-complexen aan.
Corporaties beheren de meerderheid (67%) van de N5% RAT-complexen. In totaal beheren corporaties ca. 80%% van alle nieuwbouw
RAT-complexen. Gemeentelijke woningbedrijven hebben 33% van de
N5% HAT-complexen in beheer, terwijl zij in totaal 20% van het
totale aantal complexen beheren (zie tabel 3. 7). Het gaat hier
om het totale aantal HAT-complexen die door corporaties en ge36

meentelijke woningbedrijven beheerd worden (in totaal 2270 van
de 2462 nieuwbouw RAT-complexen).
uit hoofdstuk 4 bleek ook al dat gemeenten een hoger leegstandspercentage van HAT-complexen kennen dan complexen die onder het
beheer van corporaties vallen.
Tabel 5.2.

N5% HAT-complexen naar type beheerder>, 1985.

type beheerder

aantal

%

totale aantal
HAT-complexen
abs.

%

corporatie
gwb

14
7

67
33

1813
457

80
20

totaal

21

100

2270

100

Bron: Jaarverslagenanalyse CTB & Huurprijzenbestand, VROM/DGVH

afb. 5 . 1

Het HAT-complex "De Tja1k-: één-kamereenheden waarnaar
onvoldoende vraag is, met o. a. als gevolg een grote
leegstand.

5 5 complexen vallen onder beheer van het gemeentelijk woningbedrijf in Amsterdam Zuid-Oost,
2 complexen worden beheerd door één corporatie in Capelle aid IJssel en 2 complexen vallen
onder beheer van één corporatie in Arnhem.
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Het bouwjaar van de N5% HAT-complexen wordt in tabel 5.3 aangegeven. De meerderheid van de complexen is in 1982, 1983 en 1984
gerealiseerd.
Tabel 5.4 geeft de grootte van de complexen aan: 14 van . de 21
complexen hebben 50-99 eenheden.
In totaal hebben de N5% HAT-complexen 2.106 eenheden.
Tabel

5.3~

N5% HAT-complexen naar bouwjaar, 1985.

bouwjaar

aantal

1979
1980
1981
1982
1983
1984

4
3
3
6
4

1

21

Bron:telefonische enquête, OTB, 1988

Tabel 5.4.

H5% HAT-complexen naar aantal eenheden
in klassen, 1985.

aantal eenheden
50 -74
75 -99
100-149
150-199
200 en meer

aantal complexen
8
6
5
0
2
21

Bron: telefonische enquête, OTB, 1988

De verdeling van de complexen naar aantal woonlagen is als volgt.
Het aantal complexen dat 4 woonlagen heeft is 11; 8 complexen
hebben 5 of meer woonlagen en 2 complexen hebben 3 woonlagen.
Gezien het feit dat de meerderheid" van de HAT-complexen minder
dan 4 woonlagen heeft (zie hoofdstuk 3), kan gezegd worden dat de
huurderving relatief veel voorkomt in de complexen met meer dan 4
woonlagen. Er is hier evenwel een samenhang met de complexgrootte
te constateren.
De ontsluitingsvorm van 12 complexen is portiek, 5 complexen
hebben een korridor als ontsluitingsvorm en 3 een galerij. Eén
complex heeft een combinatie van binnengang, galerij en portiek
als ontsluitingsvorm.
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afb. 5.2

met vooral gemeenschappelijke voorzieningen en waar sprake is van een JDOeilijke
verhuurbaarheid
Een grootschal ig HAT-complex

Het type eenheden wordt in tabel 5.5 getoond. Hieruit blijkt dat
het merendeel van de N5% RAT-complexen 50% of meer zelfstandige
één-kamereenheden heeft (11 complexen).
De percentages in de tabel betreffen het aandeel van het aantal
eenheden van eenzelfde type ten opzichte van het totale aantal
eenheden. Het gemiddelde percentage zelfstandige één-kamereenheden (zl) is 44,5%, terwijl het gemiddelde percentage zelfstandige
twee-kamereenheden en gemeenschappelijke eenheden 38,7, respectievelijk 16,8 bedraagt.
Opvallend is dat het percentage één-kamereenheden met zelfstandige voorzieningen en -in mindere mate- eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen bij de N5% HAT-complexen hoger is dan de
landelijke percentages (zie ter vergelijking de gegevens in tabel
3.10). Ook als gevraagd werd bij welk type eenheden de huurderving met name voorkwam, werden vooral de zelfstandige één-kamereenheden en in enkele gevallen de eenheden met gemeenschappelijke
voorzieningen genoemd. Bij één complex was er met name een huurderving bij de twee-kamereenheden met gemeenschappelijke voorzieningen, vanwege de hoge huur.
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Tabel 5.5.

H5% HAT-oamplexen naar aandeel type eenheden,
1985.

percentage
vjh totale
aantal eenheden

z1(*)

z2(**)

g(***)

o
1 -25%
25-50%
50-75%
75-90%
90-100

5
3
2
5
3
3

4
3
7
4
0
3

15
0
2
3
0
1

totaal
gem.

21
21
% zl= 44.52 % z2=38.67

*
**
***

'2 1
% g=16.81

z1= één-kamereemeid waar de activiteiten koken, zitten, eten en slapen in één ruimte
moeten plaatsvinden;
z2= twee-kamereenheden met zelfstandige voorzieningen;
g = eenheden met gemeenschappel ijke voorzieningen die met andere bewoners gedeeld
moeten worden.

Bron: telefonische enquête OTB, 1988

Van de 15 complexen waarvan de bewonerssamenstellinq bekend is,
is meer dan 60% van de bewoners alleenstaand. Dit kon ook verwacht worden op grond van het hoge aantal zl- en g-eenheden bij
de N5% BAT-complexen.
De complexen worden eveneens vooral door jongeren (18-30 jaar)
bewoond: bij 12 complexen is het percentage jongeren meer dan 60%
(zie tabel 5.6). Voor 7 complexen was de bewonerssamenstelling
onbekend en één complex stond geheel leeg. Meer gedetailleerde
informatie over de bewonerssarnenstelling van de complexen (leeftijd, werkend, studerend, starters op de woningmarkt) kon men
helaas nauwelijks geven.
Tabel 5.6.

Bewonerssamenstelling van de H5% HAT-complexen,
1985.

%

alleenstaand

jongeren

40-60%
60-80%
80-100%
onbekend
nvt

5
9
6

1
5
7
7

1

1

21

21

totaal

Bron:telefonische enquête, OTB, 1988
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De lokatie van de N5%

HAT-complexen is voor een groot aantal
(12) in een na-oorlogse nieuwbouwwijk (57% en 65% van het aantal
eenheden), zie tabel 5.7.
Op grond van paragraaf 3.3 kon reeds worden verwacht, dat leegstand zich vooral voordoet bij HAT-complexen in uitbreidingsgebieden, ver weg van het centrum.
Tabel 5.7.

N5% HAT-complexen naar lokatie, 1985.

lokatie

aantal complexen

centrum
rand centrum
ring '20-'40
na-oorlogse
nieuwbouwwijk

1
5
3
12

totaal

21

Bron:telefonische enquête, OTB, 1988

uit tabel 5.8 kan de gemiddelde kale huur van de N5% HAT-complexen afgelezen worden. Deze bedraagt per 1-07-1986 f258,-.

Tabel 5.8.

Gemiddelde kale huur (1-07-1986) van de N5%
HAT-complexen in klassen.

gemiddelde kale

aantal complexen

huur

120-159
160-199
200-239
240-279
280-319
320-359
400 en meer

1
2
6
5
5

gem: 257,76

21

1
1

Bron: telefonische enquête, OTB, 1988

samengevat kunnen de volgende kenmerken worden genoemd van de N5%
HAT-complexen.
- naar provincie: met name de provincies Flevoland en NoordHolland bevatten relatief veel N5% HAT-complexen;
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- naar gemeente: vooral het aandeel van de N5% RAT-complexen
in de groeikernen en groeisteden is opvallend;
- naar beheerder: gemeentelijke woningbedrijven beheren relatief meer N5% RAT-complexen;
- naar aantal woonlagen: de meeste N5% RAT-complexen hebben
minstens 4 woonlagen. Er is hier evenwel een samenhang met
de complexgrootte;
- de meerderheid van de N5% RAT-complexen heeft een portiek
als ontsluitingsvorm;
- naar type eenheid: het gemiddelde percentage zl-eenheden is
45%; het gemiddelde percentage z2-eenheden is 39% en het
percentage g-eenheden bedraagt 17%. Het percentage z 1-eenheden is hoger dan het landelijke gemiddelde, terwijl het
percentage g-eenheden dicht in de buurt komt van het landelijke gemiddelde;
- de N5% RAT-complexen worden vooral door alleenstaanden, van
18-30 jaar bewoond. Vaak is de bewonerssamenstelling echter
onbekend bij de beheerders;
- verreweg het grootste deel van de N5% RAT-complexen is gelegen in een na-oorlogse woonwijk;
- de kale huur van de N5% RAT-complexen bedraagt gemiddeld
f258,-.

In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op (mogelijke)
oorzaken van de huurderving en moeilijke verhuurbaarheid.

5.2

OOrzaken van

de

huurderving en moeilijke verhuurbaarheid

In tabel 5.9 is de verdeling van de N5% RAT-complexen naar huurderving in 1985, 1986 en 1987 weergegeven. Opvallend is, dat de
gemiddelde huurderving van de N5% RAT-complexen in 1985 hoger is
(23,9%) dan de huurderving van de complexen "gewone" woningwetwoningen die onder beheer vallen van Gemeentelijke Woningbedrijven
(17,6%) en van woningcorporaties (16%) (Adrianow, 1988; Heeger,
1988a).
De huurderving is over het algemeen tussen 1985 en 1986 afgenomen. OVer 1987 kan weinig gezegd worden, aangezien de huurderving
voor 6 complexen onbekend was in dat jaar.
Bij , tabel 5.9 moet echter wel opgemerkt worden dat er mogelijk
andere complexen zijn die in 1986 of 1987 een huurderving hadden
van 5% of meer en die bestaan uit minstens 50 eenheden. Deze zijn
bij dit onderzoek niet opgemerkt.
In tabel 5.10 wordt een overzicht gegeven van de oorzaken van de
hUUrderving over 1985, 1986 en 1987.
De huurderving is grotendeels een gevolg van leegstand (in 1985
bij 12 complexen), een combinatie van leegstand en oninbare,
achterstallige huur (in 1985 bij 2 complexen) en bij 4 complexen
een gevolg van leegstand en renovatie (in verband met moeilijke
verhuurbaarheid), inclusief het samenvoegen van eenheden.
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Tabel 5.9.

H5% HAT-complexen naar huurderving over de kale
huur in klassen (1985, 1986 en 1987) .

% huurderving

1985

1986

1987

o -5 %
5 -10%
10-15%
15-20%
20-25%
25-30%
30-40%
40%
~

0
8
4
1
1
2

5
8
2

2
7
3

5

1
1
4

3
6

onbekend
totaal
gem. huurderv:

21
23.9%

21
21.5%

21
20.2%

Bron: telefonische enquête, OTB, 1988

Tabel 5.10

Oorzaken van huurderving 1985, 1986 en 1987.

oorzaken

1985

leegstand
leeg+oninb huur
leeg+huur+overig
leeg+groot onderhoud
oninbare huur
leeg+renovatie
samenv+leeg+huur
samenv.+leeg
samenvoegen
onbekend

12
2
2

totaal

21

1986
8

1
3
1

1987
5

4

4

2
2
1
2
1
1

2
2
1
1
1
5

21

21

Bron: telefonische enquête, OTB, 1988

Aangezien leegstand in veel gevallen de oorzaak was van de huurderving, is gevraagd naar het percentage leegstand van de N5%
RAT-complexen over 1985, 1986 en 1987 (zie tabel 5.11).
Het gemiddelde leegstandspercentage in 1985 bedroeg 21,6.
Er valt een toename van het aantal complexen te constateren dat
minder dan 5% leegstand heeft (1 complex in 1985, tegen 8 complexen in 1986). Complexen die minder dan 5% leegstand in 1985
hadden, en een hoger leegstandspercentage in 1986 of 1987, zijn
evenwel niet in het onderzoek opgenomen.
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Tabel 5.11.

N5%

HAT-comp1exen naar

leegstandspercentage

in

k1assen (1985, 1986 en 1987).

t
0 - 5%
5 -10%
10-20%
20-30%
30-40%
> 40%
onbekend
totaal

1985

1986

1987

1
6
6
2
1
3
2

8
6
1
1
1
3
1

7
5
1
1

21

21

21

2
5

Bron: telefonische enquête, OTB, 1988

Behalve een gemiddeld hoog leegstandspercentage van de N5% HATcomplexen, is ook de mutatiegraad hoog. uit tabel 5.12 blijkt,
dat de gemiddelde mutatiegraad van de complexen 29,5% bedraagt.
Dit gegeven wijkt niet al te zeer af van de mutatiegraad die in
paragraaf 4.1 werd genoemd, namelijk 20 à 30% voor de z-eenheden
en 40 à 50% voor de g-eenheden.
Voor 7 N5% HAT-complexen kon de mutatiegraad echter niet aangegeven worden.
Tabel 5.12.

N5t HAT-complexen naar mutatiegraad, 1985.

mutatiegraad

aantal complexen

5 -10%
10-15%
20-25%
25-30%
30 en meer
onbjnvt

1
2
1
3
5
9

gem. mutatiegraad=29.5%
Bron:telefonische enquête, CTB, 1988
"

Naast de mutatiegraad is er aan beheerders gevraagd of er bij de
N5% HAT-complexen sprake is van een hoog aantal weigeringen bij
woningaanbiedingen: bij 12 complexen is dit het geval.
Voor 7 complexen is dit niet het geval: er zijn altijd wel mensen
te vinden voor de desbetreffende ·woningen. Wel werd soms opgemerkt dat de eenheden niet door iedereen geaccepteerd werden.
Bijvoorbeeld: "alleen studenten accepteren nog", "de eenheden
met gemeenschappelijke voorzieningen zijn een tussenstap om iets
anders te krijgen" etc.
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Het sociaal klilllaat is volgens de beheerders bij 12 complexen
minder goed tot slecht (tabel 5.13), terwijl dit bij 6 complexen
goed is. De plaatsing van probleemgevallen in 11 van de 21 complexen kan mede van invloed zijn geweest op het sociaal klimaat.
In geval van dreigende leegstand kan een verhuurder minder selectief gaan toewijzen om de woningen toch maar vol te krijgen. Een
toewijzing van 'probleemgevallen' kan in bepaalde gevallen tot
een slecht sociaal klimaat leiden. Het aantal mutaties zal hoger
worden en de kans op leegstand neemt toe.
Tabel 5.13.

goed
minder goed
slecht
onbekend/nvt

Sociaal klimaat van de H5% HAT-complexen,
1985.
6
6
6
3

21
Bron: telefonische enquête, OTB, 1988

In tabel 5.14 worden factoren genoemd die door beheerders aangegeven worden en die een rol spelen bij de verhuurbaarheid van de
N5% RAT-complexen. Bij de interpretatie van de uitkomsten moet
worden opgemerkt dat het vaak gaat om een combinatie van factoren
die de verhuurbaarheid van het complex hebben beïnvloed. Verder
is de opgave een subjectieve taxatie van beheerders.
uit tabel 5.14 blijkt dat beheerders van de RAT-complexen vooral
de sociale omgeving noemen als factor die een rol heeft gespeeld
bij de problemen die er zijn met betrekking tot het complex (14
keer genoemd): de bewoners opbouw , vandalisme en criminaliteit
zijn hierbij van belang. Bij dreigende leegstand zal een beheerder zijn selectienormen verlagen en er kunnen "probleemgevallen"
toegewezen worden. Het een en ander kan leiden tot een verslechtering van het sociaal klimaat in de complexen.
De reputatie van het complex wordt ook vaak genoemd als factor
(llx): als een complex eenmaal bekend staat als zogenaamd 'probleemcomplex', zal er niet zoveel animo meer voor zijn.
Verder wordt de factor te kleine kamers vaak genoemd. (12x). Deze
factor zal vooral van belang zijn bij de complexen die bestaan
uit één-kamereenheden met zelfstandige voorzieningen en/of eenhèden met gemeenschappelijke voorzieningen.
De factoren die betrekking hebben op de woningmarkt, zoals te
veel aanbod van concurrerende woningen (8x), en geen markt voor
kleine eenheden (9x) , worden vervolgens vaak genoemd. Bij een
ruime woningmarkt kunnen complexen die reeds moeilijk in de markt
liggen, steeds sterker in de problemen raken. De factor "te veel
aanbod van concurrerende woningen" zal met name een rol spelen in
de groeikernen en groeisteden en bijvoorbeeld kleine gemeenten
zoals Dronten en Winterswijk.
Daarnaast wordt bij 8 complexen de factor lokatie aangegeven: een
afgelegen ligging is hiervan de belangrijkste component : Van deze
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8 complexen zlJn er 6 in de na-oorlogse woonwijken gelegen (het
totale aantal complexen in de uitbreidingsgebieden is 12). Voor
drie complexen in Amsterdam werd de lokatie in een nieuwe woonwijk niet als probleem gezien: een complex lag dichtbij de metro
en lag temidden van laagbouw. Wel werd daarbij opgemerkt dat de
18-jarigen (de jonge starters) geen voorkeur hadden voor dit
complex: het lag te ver van het centrum verwijderd.
Tenslotte kan het feit dat er te veel HAT-eenheden bij elkaar
staan een rol spelen (7 maal genoemd). De massaliteit van bepaalde complexen kan van invloed zijn op problemen als een slecht
sociaal klimaat, leegstand etc.
Tabel 5.14.

Factoren

gemeld

door

beheerders,

die

een . rol

spelen bij de verhuurbaarheidsproblemen van de H5t
HAT-complexen, 1985.

mbt de prijs
- hoge totale huur
- hoge kale huur
- hoge servicekosten
- hoge bijkomende kosten
- hoge energiekosten

speelt

speelt

een rol

geen rol

5
3
1
1
1

16
18
20
19
20

mbt de kwaliteit
6
- stedebouwk.kwaliteit
kleine kamers
12
gemeensch.voorzieningen 5
meer activiteiten in één
ruimte
5
tekort bergruimte
4
3
- tekort buitenruimte
bouwfysische kwaliteit
1
5
- indeling woning
kwaliteit beheer
1
-. sociale omgeving
14
12
* bewonersopbouw
12
* criminaliteit
12
* vandalisme
,... slechte reputatie
11
lokatie
8
* afgelegen ligging
8
* weinig voorzieningen 5
* milieu-overlast
1
te veel HAT bij elkaar
7

-

-

mbt de woningmarkt
- geen markt voor kleine
eenheden
- concurrerende woningen
- woningtoewijzingsbeleid

9
8
4

Bron: telefonische enquête, OTB, 1988
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onbekend

1

16
11
17
15
16
16
19
15
18
7
9
9

1
1
2
1
1
2

9

9
13
13
15
19
14

12
13
17

1
1
1

Opmerkelijk is het feit dat de prlJs van de eenheden weinig als
factor is genoemd door beheerders.
overige factoren die genoemd werden zlJn: mutatieleegstand (3x)
en bij een complex was er sprake van huurachterstand (oninbare
huur).

5.3

Factoren die een rol spelen bij verhuurbaarheidsproblemen

van HAT-complexen
In het algemeen kunnen verschillende factoren een rol spelen bij
de verhuurbaarheid van RAT-complexen. In het-nu volgende zal een
overzicht gegeven worden van factoren, die uit literatuuronderzoek, de gesprekken met de deskundigen en uit de analyse van de
grotere RAT-complexen met leegstandsproblernen naar voren kwamen.
Er kan geen beoordeling gegeven worden naar "orde van grootte"
van de verschillende factoren. Vaak is het immers een cumulatie
van meer factoren die de verhuurbaarheid van HAT-complexen kunnen
beïnvloeden.
1) Factoren met betrekking tot de woonsituatie van de complexen

De kwaliteit van het complex
De bouwvorm: de grootschalige complexen met meer dan 4 woonlagen en de complexen waar geen menging met overige woningtypen
is, zullen probleerngevoeliger zijn. Beheerders van HAT-complexen in Amsterdam beschouwen complexen met minstens 40
eenheden als te grootschalig (Veldhuis-Blaauw, 1984). Een
hoger dan gemiddeld leegstandspercentage komt voor in de
complexen met minstens 50 eenheden en in complexen met meer
dan vier woonlagen. Bij 7 N5% HAT-complexen speelde het feit
dat er "te veel HAT-eenheden bij elkaar lagen" een rol bij de
moeilijke verhuurbaarheid.
Problemen als vandalisme en kleine criminaliteit zullen eveneens voorkomen in de grotere complexen (massaliteit) waar
semi-publieke ruimtes toegankelijk zijn voor buitenstaanders.
Het type eenheden van de HAT-complexen is eveneens bepalend
voor de verhuurbaarheid. Vooral complexen die veel één-kamereenheden met zelfstandige voorzieningen (zl-eenheden) en in
enige mate de complexen die eenheden met gemeenschappelijke
voorzieningen (g-eenheden) bevatten, liggen slechter in de
markt dan de complexen met twee-kamereenheden of drie-kamereenheden en zelfstandige voorzieningen. Bij de N5% HAT-complexen is het gemiddelde percentage zl-eenheden 45% (hetgeen
hoger is dan het landelijk gemiddelde) en het percentage geenheden is 17% (komt dicht in de buurt van het landelijke
gemiddelde, zie tabel 3.10). Het percentage z2-eenheden is bij
de N5% HAT-complexen 39% en is lager dan het landelijke gemiddelde. Een verklaring voor het slechter in de markt liggen van
de zl-eenheden en in enige mate de g-eenheden is het geringe
woonoppervlak. van de eenheden. Deze factor (te kleine woon47

ruimte) werd bij 57% van de N5% BAT-complexen aangegeven als
oorzaak voor de moeilijke verhuurbaarheid. Daarbij wordt het
delen van voorzieningen niet altijd positief beoordeeld. Het
tekort aan privé-bergruimte en privé-buitenruimte (balkon,
tuin) kan hierbij eveneens van belang zijn.

afb. 5.3

"De Tjalk": een BAT-camp1ex waar, naast een hoog 1eeg-

standspercentaqe, sprake is van vandalisme

De kwaliteit van de lokatie
De 1igqing ten opzichte van het centrum. kan de verhuurbaarheid

van BAT-complexen mede beïnvloeden.
Een aantal" complexen is neergezet op een lokatie die niet
aansluit op de woonwensen van de doelgroep (met name jonge
alleenstaanden): er zijn te veel eenheden in de uitbreidingsgebieden gebouwd. De factor "afgelegen ligging" werd bij 8 N5%
RAT-complexen aangegeven als achtergrond van de moeilijke verhuurbaarheid (in totaal zijn 12 N5% RAT-complexen gelegen in
uitbreidingsgebieden) . In gemeenten waar voldoende vraag is
naar BAT-eenheden hoeft een lokatie in een uitbreidingswijk
(nog) niet tot een (ernstige) leegstand te leiden, maar beheerders kunnen wel met een hoog aantal weigeringen bij woningaanbiedingen en een hoge mutatiegraad geconfronteerd
worden.
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Factoren :met betrekking tot de socia1e kwaliteit van de buurt
Bij 67% van de N5% RAT-complexen speelde factoren met betrekking tot de socia1e omgeving een rol. Indien de mutatiegraad
(bij de N5% HAT-complexen gemiddeld 30%) samengaat met een
geringe cohesie in het complex en een minder selectieve toewijzing van nieuwe bewoners door de verhuurder, kunnen problemen als vandalisme en kleine criminaliteit voorkomen.
De ligging van het complex (onveilige buurt) kan eveneens een
rol spelen bij problemen als vandalisme en kleine criminaliteit.
Als een complex eenmaal als 'probleemcomplex' bekend staat,
zal vanwege de reputatie de problematiek nog belangrijk verergeren. Bij 11 (52%) van de N5% HAT-complexen speelde de reputatie van de complexen een rol bij de verhuurbaarheid.
De woonlasten
leegstand van HAT-eenheden concentreert zich in de complexen
met een lage kale huur per maand (f100,- tot f200,-) en in de
complexen met een hoge kale huur per maand (f500,- tot
f600, -). De overige woonlasten kunnen echter evenzeer van
belang zijn, zoals stookkosten. Het feit dat de totale woonlasten van de eenheden te hoog zouden zijn, speelde evenwel
slechts bij 5 N5% HAT-complexen een rol. De gemiddelde kale
huur van de N5% HAT-complexen bedroeg gemiddeld f258,-.
In hoeverre te hoge woonlasten leiden tot moeilijke verhuurbaarheid, is niet duidelijk. Wel is van belang dat wellicht de
jonge starters met lage inkomens niet in de duurdere RAT-eenheden terecht gekomen zijn.
Volgens Stelder (1986) werd in 1984 het voorkomen van enkele
'probleem' HAT-complexen mede veroorzaakt door een verslechtering in de Individuele Huursubsidie voor alleenstaanden van
23 jaar en ouder (huurverhoging oplopend van 60 tot ca. 150
gulden). Bij het onderzoek onder de grotere RAT-complexen is
de rol van deze factor evenwel niet nader bekeken.
De prijs/kwaliteitsverhouding
Op grond van een ongunstige verhouding tussen pr1Js en kwali-

teit zullen beheerders te maken kunnen hebben met leegstand en
een hoge mutatiegraad. Er moet echter wel sprake zijn van een
voldoende aanbod van concurrerende woningen. uit paragraaf
4.4. bleek reeds dat de leegstand van HAT-eenheden zich concentreert in de complexen met een hoge kale huur in verhouding
tot de kwaliteit. Van veel complexen is de prijs per punt
overigens nog onbekend, aangezien de complexen nog jong zijn
en niet in aanmerking komen voor huurharmonisatie.
2) Factoren met betrekking tot de gemeente
Allereerst heeft een gemeente invloed op de vraag wat waar
gebouwd wordt. Op grond van onvoldoende onderzoek naar de
vraag naar woningen en woonwensen kan er in een gemeente
onvoldoende inzicht bestaan welke typen woningen er veel
gevraagd zijn en naar welke lokatie de voorkeur uitgaat (Gesprek Singelenberg, 1988). Hierbij moet evenwel opgemerkt
worden dat voor de gewenste lokaties (het centrum) de grondkosten te hoog kunnen zijn.
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rtleid sTabe l 6.1. Maat regel en bij BAT- caapl exen met verhu urbaa
probl emen .
maat regel

plann en wil weIl
niet moge lijk

uitqe voerd j
bezig

finan cieel
verla ging kale huur
verla ging servi ceko sten
verla ging bijk. koste n
verla ging energ iekos ten
kado otjes

1
2
2
2

bouw techn isch
groo t onder houd
algeh ele renov jverb et.
wijzi gen woni ngind eling
meer privé -berg ruim te
meer privé -buit enr.
wijzi gen woni nguit rust.
vergr oten vjd wonin g
verbe teren gems ch.vo orz.

2
4
2
1
1
3
1

samenvoegen eenhe den
verbe teren gelu idsis ol.
verbe teren warm te-iso l.
verbe teren herke nbaar h.
wijzi gen ontsl uitin g
wijzi gen insta llati e (cv)
wijzi gen bergi ng
beve ilige n complex
parti eel slope n
slope n
mbt de omgeving
wijzi gen groen
wijzi gen verke ersv.
wijzi gen wink elvoo rz.
socia al-cu lture le voorz .
omgeving algem een
behe ertec hnisc h
nieuw e bewo ners vinde n
extra muta tie-o nderh .
wijzi gen toew ijzin g
*sele ctiev er
*coö ptati e
richt en op bep. bevo lking
doelg roep ouder en
verbe teren behe er t.o.v
de huidi ge bewo ners
buurt behe er, wijka gent
huism eeste r
naam svera nderi ng complex

1

19
19
19
19
20

1

19
17
19
19
20
18
20
20

·1

1

2

4

1
1

2
5
3
1
3

8
2
9
7
2
5
2

15
20
20

1
1

18

1

1

19
18
20
20

1
1
1
1
1

19
19
19
19
18

15

18
1

1
1
1
2

niet

1

1

13
18

12
14
19
16
19

3
1
3
1

Bron: telef onisc he enqu ête, OTB, 1988
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3
2
3
1

15
18
1

14
19

6.2

Financiële maatregelen

Beheerders van N5% HAT-complexen hebben een verlaging van de kale
huur slechts weinig toegepast (Ix). Eén beheerder zou de kale
huur wel willen verlagen, maar dit was niet mogelijk. Dit komt
waarschijnlijk doordat de leegstand niet minder dan 5% was. Het
Rijksbeleid op het punt van de huurverlaging is in 1984 aangepast: bij een structurel e lèegstand van 5% of meer (structureel
is in dit geval langer dan 4 maanden) en bij het falen van andere
maatregelen is het een verhuurder toegestaan om de huur aan te
passen. De kosten van huurverlaging zijn echter wel voor eigen
rekening (Hoenderdos, 1987).
Het niet toestaan van een huurverlaging wordt door één beheerder
dan ook genoemd als belemmering ten aanzien van het nemen van
maatregelen. In verband met de Individuele Huursubsidie is het
wellicht belangrijker dat servicekosten, stookkosten en bijkomende kosten verlaagd worden. De stookkosten kunnen ook verlaagd
worden door betere isolatie, individuele bemetering en dergelijke. De woonlasten van de complexen hebben -naar de mening van de
beheerders- echter slechts zelden invloed gehad op de verhuurbaarheidsproblemen (zie hoofdstuk 5). Dit kan een reden zijn
waarom financiële maatregelen niet veel zijn genomen. uit diverse
onderzoeken blijkt echter dat bewoners en woningzoekenden de
woonlasten van RAT-eenheden te hoog vinden (zie paragraaf 5.3).
In hoeverre dit evenwel tot een moeilijke verhuurbaarheid van
RAT-eenheden leidt, is moeilijk te zeggen. uit paragraaf 5.3
bleek reeds, dat er veelal sprake is van een cumulatie van factoren zoals te kleine eenheden, te veel eenheden bij elkaar, een
afgelegen ligging en te hoge woonlasten.
Een verlaging van de woonlasten hoeft dan ook niet te betekenen
dat de verhuurbaarheid van RAT-complexen verbeterd.
6.3

Bouwtechnische maatregelen

Het wijzigen van de ontsluitingsvorm is bij 5 van de 21 complexen
toegepast. Verdere maatregelen zijn het samenvoegen van eenheden
(4 complexen); wijzigen installaties (centrale verwarming: 3
complexen) en het beveiligen van het complex (3 complexen).
Slechts één maal toegepast is het vergroten van de privé- bergruimte (kast) en buitenruimte (balkon, tuin).
In het algemeen kan gezegd worden dat het succes van maatregelen
afhangt van de vraag of werkelijk de oorzaken van de problemen
worden aangepakt. Een belangrijke dimensie is ook de situatie op
de lokale woningmarkt: de vraag- en aanbodverhoudingen.
Bij complexen met zelfstandige één-kamereenheden (of eenheden met
gemeenschappelijke voorzieningen) is het samenvoegen van eenheden
(Gesprek Thorbrugger, 1988) en een vergroting van het woonoppervlak, respectievelijk het wijzigen van de gemeenschappelijke
voorzieningen in zelfstandige voorzieningen (Gesprek Van Harten &
Wilke, 1988) van belang . Een vergroting van de eenheden zou
leiden tot een betere geschiktheid voor meer doelgroepen. Daarnaast kan een vermindering van het aantal woningen in een complex
en een betere ontsluitingswijze bepaalde problemen doen verminderen.
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Het veranderen van gemeenschappelijke voorzieningen in zelfstan~iige voorzieningen en het samenvoegen van eenheden is een dure
aangelegenheid voor de beheerder: dit geldt echter in het algemeen voor de ingrijpende bouwtechnische maatregelen. De complexen
zijn veelal nog geen tien jaar geleden gebouwd en verbetering
moet dientengevolge vaak geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening plaatsvinden. Zoals bekend leidt de dynamische kostprijskalkulatie tot een oplopende boekwaarde in de eerste jaren. Samenvoeging van · eenheden is dan dubbel duur.
De bijdragen van het Rijk bij de complexen waar reeds maatregelen
hebben plaatsgevonden, zijn niet groot geweest. Bij één complex
is de landelijke verbeterregeling toegepast als uitzonderingssituatie. Aan de verbeteringssubsidie hebben zowel het Rijk, als de
provincie en de gemeente bijgedragen. Verder is er een garantie
verstrekt voor de Object-Subsidie op het project, zodat de exploitatie de komende jaren weinig zorgen zal baren.
Vaak moet de beheerder alles zelf betalen, waarvoor dan de ABR
moet worden aangesproken.
Zo schetst een beheerder een uiterst somber financieel plaatje
voor het complex, waar een grootscheepse verbetering heeft
plaatsgevonden. De rijksbijdrage is na de verbouw grondig teruggeschroefd, analoog aan de woningreductie • Hierdoor wordt het
negatieve resultaat op het complex nog vergroot. Daarnaast is de
huur van de woningen na samenvoeging (in plaats van één-kamer
HAT-eenheden, zijn er twee- en driekamerwoningen gekomen) hoger
geworden (van f220,- naar f325 tot f350,-). Het effect op de
verhuur van de woningen is het complex is echter wel groot:
binnen enkele maanden na voltooiing van de werkzaamheden waren
alle woningen weer verhuurd.
.
De belemmeringen die genoemd worden, houden niet alleen verband
met de hoge kosten die een beheerder moet maken, maar ook met de
gevolgen die een verbouwing kan hebben voor de huurder. Zo kan
een samenvoeging van eenheden, als de beheerder hiervoor geen
bijdrage ontvangt van het Rijk, leiden tot eenheden met hoge
woonkosten. Het is de vraag of de verbouwing leidt tot een betere
verhuurbaarheid.
De beheerder zal een afweging moeten maken van exploitatieverliezen (nu of in de toekomst) tegen de extra investeringen die
gemaakt moeten worden (Gesprek Thorbrugger , 1988). Soms kan het
slopen van een complex zelfs nog goedkoper zijn. Volgens Mascini
(Gesprek, 1988) dient de afweging tot sloop gestimuleerd te worden.

6.4

Maatregelen m.b.t. de woonomgeving

Slechts weinig beheerders hebben maatregelen genomen met betrekking tot de omgeving. Dit soort maatregelen valt grotendeels
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente zou
voor HAT-complexen in uitleggebieden meer initiatieven kunnen
ontplooien om voorzieningen als disco' s, café' s, etçetera tot
stand te brengen om zo de leefbaarheid te vergroten (Hoenderdos,
1987). Hierbij is men echter wel afhankelijk van de bereidheid
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van bedrijven, winkels, café's om zich daar te vestigen. Het
aantal potentiële klanten kan daarvoor te klein zijn.
Een gemeente kan meer autonoom opereren als het gaat om herinrichting van de woonomgeving (aantrekkelijker groenvoorzieningen,
stratenpatroon). In hoeverre dit soort maatregelen succes zullen
oogsten, is niet duidelijk.
6.5

Beheertechnische maatregelen

Beheermaatregelen worden het meest toegepast, dan wel gepland.
Vooral het wijzigen van het toewijzingssysteem (9 x), en dan met
name het selectiever optreden, wordt genoemd als maatregel. Bij 5
complexen richt men zich op een andere doelgroep, waaronder bij
twee complexen geheel of gedeeltelijk op ouderen.
Bij 3 complexen is inmiddels een huismeester aangesteld, terwijl
er eveneens bij drie complexen plannen zijn voor een huismeester.
Een wijziging van het toewijzingssysteem zal ertoe moeten leiden
dat problemen als vandalisme afnemen. In geval van leegstand in
een complex kan een beheerder de toewijzingsnormen verlagen (zie
paragraaf 5.2) (waardoor er andere problemen ontstaan) en ten
gevolge van het optredende vandalisme etc. wordt er mogelijk
juist weer selectiever toegewezen. Dit kan een dilemma zijn voor
een beheerder (Gesprek Thorbrugger, 1988). Bij aanpassingen van
het toewijzingsbeleid hebben beheerde r s ook te maken met afspraken die er zijn met gemeenten wat betreft de toewijzing.
Mascini doet een aantal aanbevelingen ten aanzien van het toewijzingsbeleid (Gesprek, 1988). Een differentiatie binnen het complex qua leeftijd en huishoudenstypen en minder personen in een
complex zou de leefbaarheid van RAT-complexen kunnen vergroten.
Voorts zouden RAT-eenheden een eigen inschrijvings- en toewijzingsbeleid moeten kennen, zonder dat de inschrijving voor andere
woningtypen vervalt. Dit zou een oplossing kunnen zijn in die
gevallen waar problemen zijn met de mutatiegraad van RAT-eenheden
en het aantal weigeringen. Bijvoorbeeld het regelmatig opschonen
van inschrijvingslijsten, het afschaffen van het urgentiesysteem
(ten aanzien van z1 en g-eenheden) en het invoeren van een coöptatiesysteem bij g-eenheden worden door Mascini genoemd als
maatregel tegen hoge mutatiecijfers.
In gemeenten waar over het algemeen onvoldoende vraag bestaat
naar RAT-eenheden (aangezien het aantal jongeren daar afneemt),
kan een andere doelgroep voor de RAT-eenheden gezocht worden,
bijvoorbeeld ouderen. Maar de eenheden zullen dan wel een kwaliteitsverbetering moeten ondergaan.
6.6

Verwachtingen ten aanzien van de toekomstige verhuurbaarheid van HAT-camplexen

Er zal een vraag blijven bestaan naar kleine goedkope woningen.
uit het LOBH-onderzoek 'Woningnood '87' blijkt dat zo'n 27% van
alle woningzoekenden in 79 onderzochte gemeenten met meer dan
30.000 inwoners jonger is dan 25 jaar. Voor heel Nederland wordt
het aantal jonge woningzoekenden geschat op 433.600 (LOBH, 1988).
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In hoeverre deze starters echter in RAT-eenheden terecht zullen
)comen, is moeilijk te zeggen. Gezien de inkomensverlaging en
andere bezuinigingen kunnen de eenheden wel eens te duur worden
voor deze categorie.
Er kunnen enkele ontwikkelingen aangegeven worden die van invloed
zijn op de verhuurbaarheid van RAT-complexen in de toekomst.
Ten eerste zijn er demografische ontwikkelingen die ertoe leiden
dat het aantal jongeren afneemt. De één- en tweepersoonshuishoudens zullen nog · in omvang toenemen, maar dit zijn vooral de
'middelbare' één- en tweepersoonshuishoudens in de leeftijd van
30-65 jaar. Deze ontwikkeling zal meer vraag naar grotere woningen tot gevolg hebben (Singelenberg, 1985b).
Ten tweede is er een aantal overheidsmaatregelen te noemen die
van invloed kunnen zijn op de toekomstige verhuurbaarheid van de
RAT-complexen.
De maatregelen betreffen: bezuinigingen op de Individuele Huursubsidie (per 1 jUli is de afzonderlijke tabel voor jongeren
onder de 23 jaar vervallen), hetgeen de mogelijkheid tot zelfstandig wonen voor jongeren kan beperken; een inkomensverlaging
van jongeren en het geen bijstand meer verlenen aan 18-21 jarigen (Gesprek Van Harten en Wilke, 1988).
Verder wordt in de Nota-Heerma jongerenhuisvesting slechts in
relatie tot kamerverhuur genoemd.
Ten derde kunnen er ontwikkelingen genoemd worden die betrekking
hebben op de woningmarkt. Er valt een toenemende belangstelling
voor drie-kamerwoningen te constateren (Gesprek Thorbrugger,
1988) door de oudere alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens.
Verder kan de ruimer wordende woningmarkt in bepaalde gemeenten
de verhuurbaarheid van RAT-complexen negatief beïnvloeden.
Hoe groot de invloed van bovengenoemde ontwikkelingen is op de
verhuurbaarheid van de RAT-complexen, is onduidelijk.
Volgens Singelenberg (Gesprek, 1988) zullen eenheden die specifiek op starters aangewezen zijn en nu nog net vol raken, in de
jaren '90 te maken hebben met problemen als leegstand.
Mascini (Gesprek, 1988) meent dat het grootste deel van de RATeenheden verhuurbaar zal blijven. Er blijft namelijk een behoefte
bestaan aan goedkope eenheden voor één- en tweepersoonshuishoudens. De gemiddelde leeftijd van HAT-bewoners zal stijgen en
hierop zullen beheerders moeten anticiperen.
In het algemeen kan gezegd worden, dat er in geval van verhuurbaarheidsproblemen eerst onderzocht moet worden welke factoren
daaraan ten grondslag liggen (Gesprek Van Harten en Wilke, 1988).
Hierop zullen de te nemen maatregelen afgestemd moeten worden.
Om toekomstige verhuurbaarheidsproblemen te voorkomen, is het van
belang na te gaan wat de samenstelling zal worden van de bevolking in de desbetreffende gemeente en in hoeverre er nog vraag
zal zijn naar RAT-eenheden. Daarbij is het van belang te bekijken
welke concurrentie de RAT-sector zal ondervinden van overige
woningen en kamerverhuur.
In gemeenten (Amsterdam, utrecht) waar voldoende vraag naar RATeenheden bestaat, kan een wij ziging van het toewij zingssysteem
(kortere wachttijden, behoud van het inschrijvingsbewijs) wellicht al bepaalde verhuurbaarheidsproblemen doen verminderen. Dit
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geldt vooral voor de zl- en g-eenheden. Wel kunnen de inkomensverlaging van jongeren en bezuinigingen op de IHS eventueel een
belemmering zijn voor jongeren om RAT-eenheden te betrekken.
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7

SAMENVA'PI'ING, CONCIDSIES EN AANBEVELINGEN

In dit rapport worden problemen bij het beheer van RAT-complexen
en factoren die daarbij een rol spelen aan de orde gesteld.
Op grond van eerder onderzoek dat het OTB heeft verricht, kwam
naar voren dat RAT-complexen opvallend vaak met problemen kampen.
Aanleiding van het onderzoek: 'Exploitatieproblemen in de RATsector en oplossingen', is het feit dat bij 5 RAT-complexen
leegstand optrad en de verhuurder wilde samenvoegen met handhaving van de objectsubsidie, alsof het oude aantal eenheden nog
bestond. De vraag was of dit vaker zou gaan voorkomen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van
VROM.
om een beeld te krijgen van de problemen die een rol kunnen
spelen bij de verhuurbaarheid van RAT-complexen, is allereerst
een literatuurstudie verricht. Ten tweede zijn er enkele computerbestanden van het Ministerie van VROM/DGVH geanalyseerd,
waarin kenmerken van HAT-complexen zijn opgenomen. Ten derde zijn
er gesprekken met deskundigen gevoerd.
Daarnaast is er, om een beeld van de omvang en de oorzaken van de
verhuurbaarheidsproblemen in de RAT-sector te krijgen, een telefonische enquête gehouden onder beheerders van nieuwbouw HATcomplexen van 50 eenheden of meer', waarvan de huurderving in 1985
ten minste 5% bedroeg.
Deze zogenaamde N5% RAT-complexen zijn bekend van eerder verricht
onderzoek van het OTB naar r tructurele leegstand bij corporaties
en gemeentelijke woningbedr1jven (Adrianow, 1988; Heeger, 1988a)
en van het huurprijzenbestand van het Ministerie van VROM.
BAT staat voor Huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens; dit begrip is in 1975, met de komst van de nota
RAT, geïntroduceerd.
Met name de categorie jonge alleenstaanden, starters op de woningmarkt met lage inkomens zou een toenemende vraag naar woonruimte uitoefenen. Teneinde voor deze groepen woonruimte tot
stand te brengen, werden aan de eenheden lagere eisen gesteld dan
normaal het geval is bij woningwetwoningen. Zo konden woningen
tegen lage stichtingskosten gebouwd worden. Aangezien de doelgroep zich geen hoge woonlasten kon veroorloven, was door het
geven van extra obj ectsubsidie aan beheerders, het vraaghuurpercentage (ten opzichte van de stichtingskosten) lager dan
normaal het geval is bij de woningwetwoningen.
Verder is van bel.a ng dat de variabele exploi tatielasten op een
hoger percentage van de stichtingskosten werden gesteld. Vanwege
de kenmerken van de doelgroep: jong en mobiel, werd er van uitgegaan dat beheerders met hogere administratiekosten en onderhoudskosten te maken zouden krijgen. Door de sobere planopzet van de
eenheden en de intensievere bewoning, varieerde de duur van de
exploitatie van de eenheden van 30 tot 50 jaar. De exploitatietermijn in jaren was afhankelijk van de hoogte van de stichtingskosten.
.
Naar mate het stichtingskostenniveau hoger werd, verviel het
onderscheid tussen een RAT-eenheid en een gewone twee- en driekamerwoning. De vraaghuurpercentages en de exploitatietermijn van
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de HAT-eenheden vielen bij een bepaald stichtingskostenniveau
samen met die van de woningwetwoningen.
De volgende typen RAT-eenheden worden onderscheiden:

- z1:
z2:
- z3:
- 9

eenheden met zelfstandige voorzieningen en 1 kamer;
eenheden met zelfstandige voorzieningen en 2 kamers;
eenheden met zelfstandige voorzieningen en 3 kamers;
eenheden waar gemeenschappelijke voorzieningen gedeeld
worden met andere eenheden.

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:
- met welke problemen kampen de verhuurders bij het beheer van
RAT-complexen? Bij dit onderzoek gaat de aandacht vooral uit
naar problemen die de verhuurbaarheid betreffen;
- welke achtergronden en oorzaken kunnen voor deze problemen
worden aangegeven?
- welke maatregelen worden er genomen, of is men van plan te
nemen om de problemen te bestrijden en wat zijn de (te verwachten) effecten van de maatregelen?
- welke ontwikkelingen worden er verwacht met betrekking tot
problemen bij het beheren van RAT-complexen en welke oorzaken kunnen hiervoor aangegeven worden?
- welke (financiële) mogelijkheden zijn er om maatregelen te
nemen, waarbij wordt ingegaan op de rol van de overheid
(rijk, gemeente)?
Verhuurbaarheidsprob1emen
Het aantal gegunde HAT-complexen bedraagt 4.700 en het aantal
eenheden komt neer op 104.268. Voor de nieuwbouw betreffen deze
aantallen respectievelijk 3.960 complexen en 85.745 eenheden.
De omvang van verhuurbaarheidsproblemen kan -met enige voorzichtigheid- als volgt aangegeven worden.
Het gemiddelde huurdervingspercentage van de zogenaamde N5% HATcomplexen is in 1985 23,9% en is hoger dan het gemiddelde huurdervingspercentage van alle N5% complexen van "gewone" woningen
(woningwet, premie, inclusief HAT) van gemeentelijke woningbedrijven en corporaties (huurdervingspercentages respectievelijk
17,6% en 16,0%). De oorzaak van de huurderving was in de meeste
gevallen leegstand.
Het gemiddelde 1eegstandspercentage van de HAT-eenheden bedroeg
in 1985 1,8% en is hoger dan het gemiddelde leegstandspercentage
van de "gewone" woningen in de woningwetsector (1,0%). Een gemiddelde leegstand van 1,8%, betekent dat er per 1-07-1985 944 HATeenheden leegstonden (van de 52.443 eenheden). Doordat de leegstand juist op deze datum werd gemeten (1 juli), is de gemeten
leegstand mogelijk hoger dan de rest van het jaar, veroorzaakt
door het groter aantal verhuizingen dat op die datum plaatsvindt.
Leegstand van HAT-eenheden bestaat voor een deel uit frictieleegstand ten gevolge van mutaties. Het aantal mutaties bij HATeenheden is hoger dan de mutatiegraad bij gewone woningen. De
mutatiegraad van de N5% HAT-complexen bedroeg in 1985 ca. 30%.
Een hogere mutatiegraad dan bij gewone woningen, hoeft voor een
beheerder evenwel niet zonder meer problematisch te zijn. In het
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algem een besch ouwe n behe erder s een hoge muta tiegr aad als
kenm erkend voor de doelg roep. Met het opste llen van de verru imde
subs idiere gelin g is overi gens reken ing gehou den met een hoge
muta
tiegraad . Een aanta l behe erder s bleek overi gens geen gegev
ens
over
aanta llen muta ties bij te houde n.
Heef t men evenw el moei te om nieuw e bewo ners te vinde n,
muta tiegr aad wel probl emen oplev eren, zoals bijvo orbeedan kan de
N5% RAT-complexen. Daar naast kan een hoge muta tiegr aad ld bij de
dat bewo ners wein ig bindi ng met de wonin g en woonomgevibetek enen
ng hebbe n
en onde rling wein ig socia le conta cten onder houde n.
Het aanta l weig ering en bij wonin gaanb iedin gen is bij het
overg rote deel van de behe erder s van de N5% HAT-complexen hoog.
HATeenhe den worde n relat ief vaak gewe igerd . Voor al de nieuw
bouw
eenheden , geleg en in de gebie den die ver van het centr um
ligge
n,
de
één-k amere enhed en met zelfs tandi ge voorz ienin gen en de
eenhe
den
waarv an de voorz ienin gen gedee ld moete n worde n met (bewo
ners van)
ander e eenhe den, worden relat ief vaak gewe igerd . Een hoge
weige rings graad kan overi gens ook samen hange n met lange wach
ttijde
n.
Soci ale probl emen als een mind er goed tot slech t socia
al
klima
at
komen evene ens voor bij een deel van de N5% HAT-complexen.
In hoev erre socia le probl emen in de HAT- secto r
el meer
voorkomen dan norm aal het geval is, is moei lijk teevenw
zegge
n. Ook
bij de N5% comp lexen van corp orati es en geme entel ijke
wonin
gbedrijv en trede n probl emen op als vanda lisme en crim inali
teit.
In het algem een kan gezeg d worde n, dat het beeld voor
de HATsecto r als gehee l niet veron truste nd is. Echte r zeker
ook
RAT- secto r zijn er "kneu zen" gebouwd, die de respe ctiev in de
elijk e
behe erder s al vrij snel na de oplev ering grote behe eren
explo
itatiep roble men bezor gden.
De toeko mstig e verhu urbaa rheid van HAT-compl
exen
Hoewel er ook in de j aren nege ntig een vraag van jonge
ren zal
blijv en naar (min of meer) zelfs tandi ge woon ruimt e,
kunne
enke le ontw ikkel ingen aange geven worde n die tot meer verhu n er
urbaa rheids probl emen in de HAT- secto r kunne n leide n.
Ten eerst e zijn er demo grafis che ontw ikkel ingen die ertoe
leide n
dat het aanta l jonge ren afnee mt. De één- en tweep ersoo
nshui
shoudens zulle n in omvang toene men, maar dit zijn voora l de
huish
oudens in de leeft ijdsc atego rie van 30 tot 65 jaar en
oude
r
.
Een
gevo lg hierv an is een toene mend e vraag naar grote re
wonin gen.
Voor de één-k amere enhed en met zelfs tandi ge voorz ienin
gen
en de
eenhe den met geme ensch appel ijke voorz ienin gen zal mind
er
belan
gstell ing besta an.
Ten tweed e kunne n de bezui nigin gen op de Indiv iduel e
Huur subsi die en de inkam ensve rlagin g van jonge ren leide n tot
een
vraag naar de HAT-eenheden. Woon lasten van de eenhe den afnem ende
zulle n in
de toeko mst een grote re rol kunne n spele n bij verhu urbaa
rheid sprobl emen dan nu het geval is.
Ten derde kan een toene mend aanbo d van conc urrer ende
gen de
verhu urbaa rheid van RAT-complexen beïnv loede n. Dit is wonin
afhan
kelij k
van het nieuw bouw beleid en het stads verni euwi ngsb eleid
dat
een
geme ente voer t en van de bevo lking ssam enste llinq in de
geme ente.
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Een laatste factor is dat sociale verhuurders in de komende jaren
meer exploitatierisico's moeten dragen dan in het verleden. Met
de invoering van het NKS bestaat er geen verruimde subsidieregeling meer. Bovendien is recentelijk de dynamische kostprijskalkulatie afgeschaft. Door de grotere eigen risico's die sociale
verhuurders lopen, zal men minder gemakkelijk initiatieven nemen
tot de bouw van HAT-eenheden dan in het recente verleden.
Oorzaken van een moeilijke verhuurbaarheid
Kenmerken
De N5% HAT-complexen komen voor in de provincies Noord- en ZuidHolland, Gelderland, Noord-Brabant en Flevoland. De gemeenten

Amsterdam en Rotterdam herbergen een deel van de N5% HAT-complexen. Opvallend is het aandeel van N5% HAT-complexen in de
groeikernen en groeisteden.
Met name de grootschalige HAT-complexen met meer dan vier woonlagen, de complexen met één-kamereenheden met zelfstandige voorzieningen en in enige mate de complexen met gemeenschappelijke
voorzieningen leveren verhuurbaarheidsproblemen op. Volgens
criteria die destijds aan de HAT-produktie gesteld zijn, zijn er
te veel één-kamereenheden met zelfstandige voorzieningen gebouwd.
De lokatie van de N5% HAT-complexen is voor een belangrijk deel
(57%) in de uitbreidingsgebieden (65% van het aantal eenheden).
Leegstand komt met name voor in de goedkope en de dure HAT-eenheden (van flOO,- tot f200,- en van f500,- tot f600,-).
De HAT-complexen met een hoge kale huur in verhouding tot de
kwaliteit hebben een hoog leegstandspercentage. Hierbij moet
vermeld worden dat de prijs per punt vaak onbekend is.
Met name gemeentelijke woningbedrijven hebben te kampen met
verhuurbaarheidsproblemen van HAT-complexen.
In het algemeen kunnen er meer oorzaken voor verhuurbaarheidsproblemen van HAT-complexen aangegeven worden.
De volgende factoren zijn het meest door beheerders genoemd.
- factoren met betrekking tot de sociale omgeving van het complex: bewonersopbouw, criminaliteit en vandalismei
- factoren met betrekking tot de kwaliteit van de eenheden: te
klein en in mindere mate worden een tekort aan bergruimte en
buitenruimte (tuin, balkon) en het feit dat meer activiteiten in één ruimte moeten plaatsvinden, genoemd;
.- een slechte reputatie van het complex speelt eveneens een
rol bij de slechte verhuurbaarheid van de complexen;
- factoren met betrekking tot de woningmarkt: geen markt voor
kleine eenheden, een voldoende aanbod van concurrerende
woningen en -in mindere mate- het woningtoewijzingsbeleidi
- factoren met betrekking tot de lokatie van het complex,
zoals een afgelegen ligging en het feit dat er te weinig
voorzieningen in de buurt gelegen zijn;
- vervolgens kan de factor "te veel HAT-eenheden bij elkaar"
een rol spelen bij verhuurbaarheidsproblemen.
Factoren met betrekking tot de prijs werden door beheerders niet
vaak genoemd, men vond in het algemeen de prijs niet te hoog
voor de woonruimte die geboden werd.
62

In hoeverre te hoge woonlasten leiden tot moeilijke verhuurbaarheid, is niet duidelijk. Wel is van belang dat wellicht de jonge
starters met lage inkomens niet in de duurdere RAT-eenheden
terechtgekomen zijn.
De verhuurbaarheidsproblemen van RAT-eenheden in kleine gemeenten, groeikernen en groeisteden hangen samen met het niet in trek
zijn van de eenheden, al of niet in combinatie met het aanwezig
zijn van een voldoende aanbod van concurrerende woningen. In de
grote steden is op zich een voldoende vraag naar de RAT-eenheden,
tot uiting komend in vaak lange wachttijden, maar door factoren
m.b.t. de kwaliteit van de complexen (te kleine eenheden, ver van
het centrum gelegen etcetera) en door het toewijzingsbeleid
kunnen er desondanks verhuurbaarheidsproblemen optreden.
Gezien de ontwikkelingen die zich in de toekomst zullen gaan
afspelen (toenemend aantal ouderen, inkomensverlaging jongeren,
bezuinigingen IHS) kunnen factoren met betrekking tot de woonlasten van RAT-eenheden, de kwaliteit van de eenheden (het type
eenheid) en factoren die betrekking hebben op de woningmarkt een
(nog) belangrijke(r) rol gaan spelen.
Maatregelen ter verbetering van de verhuurbaarheid van BAT-complexen
Beheert.echnische maatregelen zij n het meest genomen, dan wel
gepland bij HAT-complexen met verhuurbaarheidsproblemen.
De maatregelen bestaan uit het wijzigen van het toewijzingssysteem, en dan vooral selectiever toewijzen, het aanstellen van een
huismeester en uit het zoeken naar een andere doelgroep voor de
eenheden.
Bouwtechnische maatregelen als het wijzigen van de ontsluitingsvorm (inclusief entree), het samenvoegen van eenheden, wijzigen
van installaties (c. v • ) en een algehele renovatie/verbetering
worden minder vaak toegepast/gepland. Aangezien de complexen nog
geen tien jaar geleden gebouwd zijn, is verbetering een kostbare
zaak.
Financiële maatregelen als een verlaging van de kale huur, verlaging van de servicekosten, stookkosten en bijkomende kosten en
maatregelen met betrekking tot de woonomgeving zijn zelden genomen of gepland.
Het effect van de maatregelen is voor de meeste complexen gunstig, voor enkele minder gunstig en voor een aantal complexen
onbekend, dan wel niet van toepassing.
Financiële ruimte voor het nemen van maatregelen en de rol van de
overheid
De overheid (rijk, gemeente) heeft slechts een geringe bijdrage
geleverd bij de totstandkoming van maatregelen. Beheerders die
tot een algehele verbetering/renovatie, en of tot het samenvoegen
van eenheden zijn overgegaan, hebben veelal alle kosten zelf
moeten betalen. In één geval is als uitzonderingssituatie de
landelijke verbeteringsregeling toegepast en is er garantie
verstrekt voor de objectsubsidie op het project, zodat de exploitatie de komende jaren weinig zorgen zal baren.
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Aanbevelingen
Afhankelijk van de verschillende kenmerken en factoren die een
rol (kunnen) spelen bij de verhuurbaarheid van RAT-complexen, kan
het volgende worden aanbevolen.
Grootschalige RAT-complexen met semi-toegankelijke ruimtes
zullen 'leefbaarder' gemaakt moeten worden. Enerzijds kan dit
door middel van het wijzigen van de ontsluitingsvorm en door
het minder toegankelijk maken van het complex voor 'vreemden'.
Anderzijds kan gepleit worden om minder bewoners in het complex te huisvesten, bijvoorbeeld door het samenvoegen van de
eenheden.
Bij RAT-complexen waar moeilijke verhuurbaarheid samenhangt
met "te kleine eenheden", is een samenvoeging van eenheden
een mogelijk alternatief. Indien het eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen betreft en het delen van de voorzieningen problemen oplevert, kan gedacht worden aan het aanbrengen
van zelfstandige voorzieningen. Het gaat hier echter om een
voor de beheerder financieel onvoordelige maatregel, aangezien
de rijksbijdrage analoog aan de woningreductie wordt teruggeschroefd.
Een andere oplossing is het zoeken naar een andere doelgroep
voor de eenheden. Dit is evenwel afhankelijk van de bevolkingssamenstelling in de g~eente, het aanbod van concurrerende woningen etc .•
Het aantrekkelijker maken van de woonomgeving kan van belang
zijn bij RAT-complexen die ver weg van het centrum gelegen
zijn. Een goede bereikbaarheid (openbaar vervoer) en de aanwezigheid van sociaal-culturele voorzieningen zijn hiervoor
essentiële elementen. De gemeente is verantwoordelijk voor het
uitvoeren v~n deze maatregelen •

.

Een selectievere toewijzing van RAT-eenheden, het aanstellen
van een huismeester en meer controle op de buurt door een
wijkagent kunnen problemen als vandalisme en kleine criminaliteit doen verminderen.
In het algemeen zou men bewoners meer verantwoordelijkheden
ten aanzien van de gang van zaken in het complex kunnen opleggen, bijvoorbeeld in de vorm van bewonerscommissies etcetera.
Een verlaging van de woonlasten dient in sommige gevallen
nagestreefd te worden. Enerzijds kan dit plaatsvinden door een
verlaging van de kale huur. Dit is evenwel pas mogelijk als de
structurele leegstand (langer dan 4 maanden) minstens 5% is,
en als andere maatregelen gefaald hebben. Anderzijds is een
verlaging van de overige woonlasten (stookkosten, servicekosten en bijkomende kosten) minstens zo belangrijk. Een goede
isolatie en individuele bemetering van de stookkosten kan
hiertoe bijdragen.
Gezien de ontwikkelingen die zich afspelen op het gebied van
de Individuele Huursubsidie en de inkomens van jongeren, kan
de factor "te hoge woonlasten" in de toekomst een cruciale rol
spelen.
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In het algem een kan gezeg d worde n dat de prijs jkwa liteit
houd ing van HAT-complexen verbe terd zal moete n worde sver doend e kan de conc urren tiepo sitie van RAT-complexen dien. Zolijk verhu urbaa r zijn, verst erkt worde n. Een koste n-bat moeilyse van de te nemen maat regel en per comp lex is dan ookenan azake lijk. In hoev erre leidt een verbe terin g van de prijs noodjkwa liteit sverh oudi ng en de hierm ee gepaa rd gaand e inves terin
werk elijk tot een beter e verhu urbaa rheid van de comp gen
lexen ?
Soms kan het slope n van een comp lex effec tieve r zijn.
Een geme ente zou, afhan kelij k van de belan gstel ling naar
HATeenhe den en van het aanbo d van concu rrere nde wonin gen,
over
moete n gaan tot een ander toew ijzin gsbe leid voor
amer eenheden met zelfs tandi ge voorz ienin gen en voor de één-k
eenhe
geme ensch appel ijke voorz ienin gen. Bijvo orbee ld door den met
schaf fing van het urgen tiesy steem en door de inschde afrijvin g
voor ander e wonin gtype n bij de toew ijzin g van een eenhe
id te
laten behou den.
Gemeenten zulle n verde r het wonin gzoek enden besta nd up-to
-date
moete n houde n, om de toew ij zing overe enkom stig de
woonw
ensen
te kunne n laten plaat svind en.
Een belan grijk e rol kan een geme ente spele n met betre
tot
het aanbo d van concu rrere nde wonin gen. Het nieuwkking
bouw- en
verbe terin gsbe leid dat een geme ente voer t, dien t
hierm ee
reken ing te houde n. Hierb ij verd ient het aanbe velin
geme enten in samen werki ng met behe erder s onder zoek verrig dat
chten
ten aanzi en van de kwan titati eve en kwal itatie ve wonin gvraa
g.
Tens lotte zal een geme ente meer aanda cht kunne n beste den
aan
de woonomgeving en aan de socia le kwal iteit van de buur
t.
- Een behe erder kan, in geva llen waar probl emen zijn m.b.
t. de
socia le omge ving, een selec tieve r toew ijzin gsbe leid
voere
n.
Bij de toew ijzin g moet meer reken ing gehou den worde n
met
de
bewo nerss amen stelli ng van de comp lexen , de woonwensen
van de
betro kken en (woni ngzoe kende ) en met het type eenhe den.
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BLJIAGE 1

Modelbouwverordening en woonprogramma • s

soonshuishoudens.
Tot een wooneenheid moeten ten minste behoren:
a. een toegangsportaal of -gang;
b. een kamer;
c. een afzonderlijk privaat;
d. een afzonderlijke badruimte;
e. een aanrecht met gootsteen , alsmede een opstelplaats voor een kooktoestel;
f. voldoende kastruimte;
g. een bergplaats van voldoende afmetingen.
Tot een wooneenheid mag geen zelfstandige keuken behoren.
Niet van toepassing is het bepaalde onder c en d, indien de wooneenheid een
combinatie van privaat en badruimte bevat.
Tol een bijzonder woongebouw moeten ten minste behoren:
a. tl6n gemeenschappelijk dagverblijf, tenzij de oppervlakte van de kamer,
dan wel kamers van de tol het bijzonder woongebouw behorende wooneenheden meer bedraagt dan 15 m',
b een gemeenschappelijke keuken.
Het dagverblijf mag worden gecombineerd met de keuken, mits deze combinatie een oppervlakte heeft die ten minste 3 m' groter is dan volgt uit het bepaalde in artikel 72, lid 10.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regelen te stellen met betrekking tot de aanwezigheid van ruimten en voorzieningen die moeten behoren tot een bijzonder woongebouw.
Vrijstelling kan worden verleend:
a. van het bepaalde in lid 1, onder a, indien de indeling van de woning en de
mogelijkheid tot verwarming daartoe aanleiding geven;
b. van het bepaalde in lid 1, onder b, mits een aanvaardbare toestand wordt
verkregen voor:
1. woningen met bijzondere bestemming, indien voldoende waarborgen aanwezig zijn dat de 'Woningen niet in afwijking van die bestemming zullen worden
gebruikt;
2. woningen die worden herbouwd op een terrein, waarvan het te bebouwen
deel, in verband met de naastliggende bebouwing en de plaats van de rooilijnen. van zodanige beperkte afmetingen is, dat afwijking noodzakelijk is.
c. van het bepaalde in lid 1, onder c, indien een deel van een kamer als keuken is ingericht en op een doeltreffende plaats van een ventilatiekanaal met
een doeltreffende mechanische afzuiging is voorzien;
d. van het bepaalde in lid 1, onder d en e, wat betreft het combineren van
privaat en badruimte in woningen waartoe niet meer dan drie kamers behoren;
e. van het bepaalde in lid 1, onder f, voor woningen met ten hoogste twee
kamers, mits een aanvaardbere toestand wordt verkregen;
f. van het bepaalde in lid 1, onder I, voor woningen met ten hoogste twee
kamers. mits een gemeenschappelijke bergplaats aanwezig is met een
vloeroppervlakte van ten minste 3 m' voor iedere woning en daarin voor iedere
woning een afsluitbare kast met een vloeroppervlakte van ten minste 1 m'.
Niet van· toepassing is de eis wat betreft de aanwezigheid van afsluitbare kasten in de gemeenschappelijke bergplaats, indien in iedere woning, behalve de
kasten bedoeld in artikel 62 , lid 1, onder g, h en j, nog een kast ter grootte van
ten minste 1 m' aanwezig is .
g. van het bepaalde in lid 2, onder a, indien de indeling van de wooneenheid
en de mogelijkheid van verwarming daartoe aanleiding geven;
h. van het bepaalde in lid 2, onder c, mits binnen een afstand van lOm van
elke wooneenheid en in elk geval in deze~de bouwlaag een privaat aanwezig
is , en bovendien het aantal privaten niet minder bedraagt dan '/.. , waarbij onder v wordt verstaan het gezamer.lijke aantal vierkante meters vloeroppervlakte
van de kamers der wooneenheden , onderscheidenlijk, indien de wooneenheden twee kamers bevatten , de gezamenlijke vloeroppervlakte van de kleinste
kamers der wooneenheden;
j. van het bepaalde in lid 2, onder d, mits in het gebouw een aantal badruimten aanwezig is, dat niet minder bedraagt dan ',., waarbij onder v wordt verstaan het gezamenlijke aantal vierkante meters vloeroppervlakte van de kamers der wooneenheden, onderscheidenlijk, indien de wooneenheden twee
kamers bevatten, de gezamenlijke vloeroppervlakte van de kleinste kamers der
wooneenheden;
k. van het bepaalde in lid 2, onder e, Indien de aard van de bestemming
daartoe aanleiding geeft;
I. "iln het bepaalde in lid 2, onder g, indien de aard van de bestemming
daartoe aanleiding geeft.

Bron: MBV, 1983
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voor één- en tweeper-

BIJlAGE 2

Tabel voor het berekenen van de jaarhuur en de variabele exploitatiekosten voor · de te verhuren woningen en wooneenheden voor
één- en tweepersoonshuishoudens per 1 januari 1982.
stichtingskosten
gemiddeld per
wooneenheid in

guldens
tot en
52.000
57.000
63.000
68.000
72.000
76.000
79.000
83.000
86.000
88.000

met
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Vraaghuur in
% van de
stichtingskosten

51.000
56.000
62.000
67.000
71.000
75.000
78.000
82.000
85.000
87.000
92.000

3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3 (4,2)*
4,4 (4,2)*
4,5 (4,2)*

duur van de
variabele
exploitatiekosten exploitatie
in % van de stich- in jaren

tingskosteD
2,7
2,3
2,0
2,0
1,7
1,7
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3

30
30 40
40
40
40
50
50
50
50
50

* De tussen haakjes geplaatste percentages gelden voor woningen, gelegen in de provincie NoordHolland, Zuid-Holland of Utrecht, voor woningen gelegen in de zogenaamde lokatiesubsidiegemeenten daarbuiten, te weten Arnhem (woongebied Zuid), Breda, Duiven, Groningen, Helmond, Leeuwarden (woongebied Canminghaburen), Lelystad, Nijmegen (woongebied Lindenholt), Westervoort en
Zwolle en voor woningen gelegen in Zuidel i jk Flevoland.

Bron: MG 81-55, 1981
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BLJIAGE 3

Verruimde tabel. voor het berekenen van de jaarhuur, de variabel.e
expl.oitatielasten en de exploitatieperioden per 1 januari 1985.
stichtingskosten ·
gemiddeld per
wooneenheid

variabele exploitatiekosten in %
van de stichtings-

vraaghuur%

duur van de
exploitatie
in jaren

kosten

tiro
52.000
57.000
63.000
68.000
72.000
76.000
79.000

tiro
tiro
tiro
tiro
tiro
tiro
tiro

52.000
56.000
62.000
67.000
71.000
75.000
78.000
82.000

4,25
4,35
4,45
4,55
4,65
4,75
4,85
4,95

2,7
2,3
2,0
2,0
1,7
1,7
1,5
1,5

Bron: MG 84-46, 1984
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30
30
40
40
40
40
50
50

BIJIAGE 4

H5% HAT-<DMPLEXEN
AT-NUMMER

LIGGING

GEMEENTE

MVAT
MVAT
ZVAT
ZVAT
ZVAT
UVAT
GVAT
MVAT
NVAT
NVAT
MVAT
NVAT
XVAT
XVAT
XVAT
XVAT
XPAT
HVAT
HVAT
UPAT
UPAT

Roozendaa1sestraat
catharijnestraatjKlarendaa1seweg
Peperklip
A. vld Doeslaan
Gerdesia-OOst
Het Hoogerhuis
Hilversumse Meent
Hazelder
Stuyvesant
Rijpelberg
Lindenholt
De Tempel
Venserpolder
Groesbeekdreef
Hoptille
Heesterveld
Gein 4
Schollevaar
Schollevaar
De Tjalk
Gezellenhof

Arnhem
Arnhem
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Dronten
Hilversum
Winterswijk
Tilburg
Helmond
Nijmegen
Eindhoven
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Capelle aid IJ
Capelle aid IJ
Lelystad
Almere

23
17
252
83
218
200
500
63-80
386
463-81
lOOP
308
548
549
290-80
356-81
540
435
484
226
203
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