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SUMMARY
Th is research provides an answer to the desirability of collaboration between regional municipalities
when developing housing strategies and policies. Due to social developments, municipalities need to
tunetheir policies basedon scale housing issues as they occur. As an administrative layer,
municipalities benefit the most due to the close relationship with their citizens. This research is
carried out by looking at the way three different regions cape with regional collaboration on housing
strategies. lt is also questionable whether the intention to werk tagether on a regional scale depends
on the real estate market conditions in certain regions. The research objective is best described as an
investigation into regional municipality collaboration on housing strategies and policies regarding
cross border issues.
Ta provide answers on the research objective, a number of preconditions have been determined . An
important precondition is the WGR-plus status. By this law, municipalities we re obliged to werk
tagether on cross border issues. This precondition creates an equal base to campare different
regions. Another important precondition is the real estate market condition . After many decades of
shortages, supply and demand are now in balance on a quantitative nationallevel. On a locallevel
there however seems to be a mismatch for supply and demand between different regions. Due to
this situation three types of housing marketscan be distinguished . The research will investigate
different types of partnerships between municipalities in three different regions; Parkstad Limburg
(shrinking market), Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (stabile market) and Stadsregio
Amsterdam (shortage market). The presence of certain developments have greatly influenced the
way municipalities structure their housing strategy. In the three regions, contentand processes of
the collaboration were examined based on qualitative interviews. lndividual ambitions were revealed
by short interviews at municipalities whotake part in regional collaboration .
Ta provide answers to the research questions, interviews are taken with policy makers from the
municipalities and collaboration entities. In total, nine interviews taak place with guidance provided
by the representative association for all Dutch municipalities (De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten). Prior to the interviews a supporting desktop study was carried out into local and
regional policy documentation . The purpose is to investigate the desirability and differences between
the three types of regional collaboration .
Research topics :
Is there need for regional collaboration between municipalities for the development of housing
strategies and housing vision?
Does the intention of regional collaboration between municipalities depend on the type of real
estate market in a certain region?
Based on the ana lysis of the research findings it can be concluded that collaboration between
municipalities is desirabie for the development of housing strategies. The regional alignment does
nat however need to be translated into a regional housing vision (woonvisie). A housing vision
translates the individual housing ambitions while on a regionallevel there could be more cohesion
between policies. Depending on the specific issues it is possible to integrate housing policies in a
regional general vision. Housing visions are fairly detailed policy instruments on the topic of housing
while general visions combine policies on much more areas.
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The Eindhoven region as an example has decided to implement the regional housing vision into its
local policies. In Parkstad Limburg the regional housing vision is translated into bath regional and
local policies. The regional approach depends on the local conditions and work processes and vice
versa . In Amsterdam different policy instruments are applied to shape the housing policies. The
different approaches are dependent on the regional characteristics of the housing markets.
In a growth region such as Stadsregio Amsterdam, the collaboration is mainly based on who is taking
responsibility for social housing groups. In a shrinkage market such as Parkstad Limburg, the
municipalities are destined to work tagether due to the challenging market conditions. The
Eindhoven region is situated right in between the two approaches. Collaboration sametimes even
take place in sub-regions in order to include only the stakeholders who have high relevancy to the
issues on specific topics. lt can be concluded that the starting pointsfora collaboration and also the
intention to work tagether is depending on the housing market and conditions in a certain region.
The collaboration between municipalities in the three researched regions derived from the Wgr
plusstatus. The legal framewerk to motivate municipalities working tagether on a voluntary basis
was founded in the Wgr legislation. The Wgr Plus regions were motivated by a legal obligation to
work tagether on the region al housing markets . In reality the Wgr plus regions did nat always
provide the best regional selection criteria to create relevant housing strategies. A region might for
example be toa large for housing strategies but the right size for infrastructure policies. The regions
that might be right at the border of the Wgr plus region might have more interest in working
tagether with neighbouring regions insteadof the legally determined regions . Therefore it can be
stated that the Wgr plus legislation has lost its relevancy to develop cooperative policies on housing
strategy. The regional differences are very large and therefore collaboration cannot be managed
through nationallegislation that aims to motivate municipalities to work closer together. The lack of
financial incentive through nationallegislation also did nat contribute to successful collaboration.
Due to this and other causes the Wgr plus legislation has been discontinued on January lst 2013.
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Hl

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Huisvesting is één van de primaire levensbehoeftes van de mens. Daarmee is het ook een van de
belangrijkste beleidsterreinen van de overheid. De invloed van de overheid op het wonen is voor het
1

eerst landelijk geregeld met de invoering van de Woningwet in 1901 . In ruim een eeuw daarna is er
veel veranderd op het gebied van volkshuisvesting, wat nu ook wel woonbeleid wordt genoemd. Wat
ooit begon met een paar plaatselijke verordeningen om vooral de volksgezondheid in grote steden te
verbeteren is nu uitgegroeid tot omvangrijke wetgeving die met allerlei beleidsterreinen is
verwikkeld. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen zijn de basis geweest
voor de veranderingen . Voor de overheid, en met name de gemeente, is het nu een uitdaging om
trends van structurele ontwikkelingen te onderscheiden en het beleid hier op aan te passen.
De gemeente staat als bestuurslaag het dichtst bij de burgers en om die reden is zij voor hen het
eerste aanspreekpunt met betrekking tot wonen. Dit geldt tevens voor maatschappelijke en private
partijen die op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling iets willen ondernemen. Het is daarom
belangrijk dat de gemeente een actuele visie op woonvraagstukken heeft om daarmee op
maatschappelijke aspecten in te kunnen spelen en voor goede communicatie te zorgen naar andere
partijen. De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening op haar grondgebied. De
ambities op het gebied van wonen kan zij vertalen in een woonvisie. De bestuurlijke kaders
waarbinnen deze visie moet vallen worden deels bepaald door de Rijksoverheid en deels door de
provincie. Het is aan de gemeente om de vertaalslag te maken naar de lokale marktsituatie. De
woningmarkt werkt echter boven lokaal. Om die reden kunnen keuzes die een gemeente maakt op
basis van vraagstukken binnen de gemeentegrenzen, van invloed zijn op de situatie in een
buurgemeente. Maar dit werkt ook andersom . Situaties binnen een gemeente kunnen ook vanuit
een andere gemeente veroorzaakt worden . Het wordt daarom steeds lastiger om maatschappelijke
vraagstukken op het gebied van wonen binnen een gemeentegrens op te lossen. Dit zijn gevolgen
van processen die de regio meer in beeld brengen . Een voorbeeld is de megatrend schaalvergroting.

'Mensen wonen in de ene gemeente, werken in de andere en rijden in hun vrije tijde vele
kilometers voor dat ene, unieke evenement. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat
vraagstukken op het gebied van economie, huisvesting, mobiliteit en milieu steeds minder
een lokale aangelegenheid worden'. Van Lochem en Hospers, 2004, p.170) 2.'
Naast schaalvergroting is decentralisatie van taken van de Rijksoverheid een andere ontwikkeling
waar gemeenten mee te maken krijgen. Omdat niet alleen de woningmarkt regionaal functioneert,
heeft de Rijksoverheid ook op andere terreinen maatregelen genomen om de markt op een grotere
schaal te benaderen. Zo zijn er verplichte samenwerkingsbanden op het gebied van onder andere
onderwijs, zorg, politie en brandweer. Ook op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling wordt
3

aangestuurd op verplichte samenwerking. In 1994 zijn in de Kaderwet bestuur in verandering een

1

Wet van 22 juni 1901 houdende wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting (Stbl. 1901, nr. 158), in werking getreden op 1
augustus 1902.
2
Van Lochem en Hospers (2004)
3
Wet van 21 april1994 houdende voorzieningen ter bevordering van de totstandkoming van regionaal bestuur in daartoe aangewezen
gebieden (Stbl . 1994, nr. 396), in werking getreden op 1 juli 1994.
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4

zevental kaderwetgebieden aangewezen die op basis van een drietal nota's Bestuur op Niveau zijn
samengesteld. Vanaf 2006 zijn deze gebieden in de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke
regelingen plus (Wgr- plus

5

)

ondergebracht. De toename van het aantal 'niet verplichte'

samenwerkingsverbanden, op verschillende beleidsterreinen, wijst er op dat opschaling naar
regionale samenwe rking probleemoplossend werkt.
Ondanks deze duidelijke ontwikkelingen benaderen gemeenten de woningmarkt vaak nog steeds
afzonderlijk. Dit is deels te wijten aan het feit dat het voor sommige gemeenten in eerste instantie
niet interessant is om samen te werken. Gemeenten hechten veel waarde aan de eigen identiteit.
Vaak staan hun ambitie en politiek en culturele verschillen een initiatief tot samenwerking in de weg.
Bestuurstechnisch zijn er niet voldoende mogel ijkheden om dit structureel op te lossen. Er wordt wel
eens gesproken over het 'regionale gat'; de regio valt als bestuurl ijk instrument tussen wal en schip
(Van Lochem en Hospers, 2004) . Concrete vraagstukken kunnen voor een gemeente te groot zijn
maar weer te klein voor de provincie of niet binnen één provincie spelen. Desondanks is er geen
bestuurlijke basis om voor zaken die in het belang van een regio zijn gezamenlijk een oplossing te
vinden .
Buiten het feit dat wonen een van de primaire levensbehoeften is, levert de woningmarkt een grote
bijdrage aan de Nederlandse economie. Niet alleen de meest voor de hand liggende sectoren zoals
(de werkgelegenheid in) de bouw, maar ook nevensectoren als de toeleveringsbedrijven en de
overheid zelf profiteren bij een gezonde woningmarkt . Gesteld wordt dat de overheid veel geld mis
loopt omdat de woningmarkt als motor van de economie haar rol niet kan spelen (Mulder, 2007).
De woningmarkt is niet een op zichzelf staande entiteit. In feite bestaat dé woningmarkt niet eens.
Hiermee wordt bedoeld dat ondanks dat de woningmarkt verder dan de gemeentegrenzen reikt, er
toch regionale verschillen te onderscheiden zijn . Zo is er in delen van de Randstad sprake van een
overspannen woningmarkt. Daarentegen zijn er een aantal krimpregio's waar voornamelijk, door het
uitblijven van lokale economische ontwikkelingen een afname van de bevolking waar te nemen is.
Regio' s als Limburg, Noordoost Groningen en Zeeuws- Vlaanderen lopen landelijk voor in deze
krimpvraagstukken. Deze structurele ontwikkeling heeft uiteraard invloed op de woningmarkt in die
regio's en vereist een mentaliteitsverandering omdat er vanuit de overhe id altijd geanticipeerd is op
bevolkingsgroei. Naast deze twee uiterste scenario's zijn er ook regio's met een redelijk stabiele
woningmarkt, zoals de omgeving van Eindhoven.
De demografische vooruitzichten van de woningmarktregio' s zouden invloed kunnen hebben op de
intentie om samen te werken . Het komt er op neer dat er samengewerkt moet worden om
maatschappelijk om te gaan met deze veranderingen . Met een steeds breder wordend takenpakket
en een dynamische woningmarkt neemt de druk om regionaal samen te werken ook alleen maar toe .
Hiermee wordt tevens een belangrijk begrip geïntroduceerd: intergemeentelijke samenwerking.

• Ministerie van Binnenlandse Za ken : (1) Bestuu r op niveau: Bestuur en stedel ijke gebieden (september 1990); (2) Bestuur op niveau:
Best uur en stedel ij ke gebieden Uuni 1991); (3) Bestuur op niveau : 'Vern ieuwing bestuurlijke organisatie' (maart 1993).
5
Wet van 24 november 2005 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op de
instelling van plusregio's (Stbl. 2005, nr. 666), in werking getreden op 1 januari 2006.
-Nb. Gelijktijdig trad in werking de Wet van 24 november 2005 tot wijziging van de Wet gemeenschappelij ke regelingen in verband met de
afschaffing van de verplichte bundel ing en integratie van gemeenschappelijk regel ingen in samenwerkingsgebieden en daarmee
samenhangende wijzigingen (Stbl. 2005, nr 668) .
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'Mocht er ooit al een tijd zijn geweest waarop gemeenten zelf de processen op het gebied van
wonen, economie, mobiliteit en dergelijke konden bepalen, dan ligt die nu voorgoed achter
ons.' (Van Lochem en Hospers, 2004, p.l70)

1.2

Probleemstelling

De maatschappelijke processen die aansporen tot intergemeentelijke samenwerking hebben niet
alleen betrekking op het beleidsterrein wonen . Het is echter wel een belangrijk beleidsterrein omdat
gemeenten hiervoor steeds meer verantwoordelijkheid dragen. Hun beslissingen op dit punt zijn
bepalend voor hun imago en financiële status . Bewoners stellen doorgaans hoge eisen aan hun
woonomgeving. Ze hechten grote waarde aan goede en betaalbare woningen en daarnaast goede
voorzieningen en recreatiemogelijkheden binnen handbereik. Het aantrekken van bewoners uit een
bepaalde bevolkingsgroep kan effect hebben op de aantrekkingskracht van het gehele gebied en
daarmee het succes van een gemeente.
Op andere beleidsterreinen, zoals verkeer en vervoer, wordt er al lange tijd samengewerkt.
Samenwerking op het terrein van het woonbeleid is dus relatief jong. Deze ontwikkeling is onder
andere samengegaan met de schaalvergroting die in de detailhandel heeft plaatsgevonden . Net als
won ingcorporaties is het voor gemeenten belangrijk om op te schalen naar het niveau waarop
woonvraagstukken zich voordoen .
De probleemstelling is als volgt weer te geven :
Gemeenten voeren hun woonbeleid uit op basis van een woonvisie
V

Woonvisies worden over het algemeen op gemeentelijk niveau opgesteld
V

De woningmarkt functioneert echter op regionaal niveau
V

In het belang van de gehele regio zou voor vraagstukken op het beleidsterrein wonen op regionaal
niveau naar oplossingen moeten worden gezocht en afstemming plaatsvinden .
Probleemstelling luidt als volgt :
In welke mate wordt (en is het wenselijk dat). in drie verschillende woningmarkten, het
woonbeleid regionaal (wordt) afgestemd?
Eigenbelang, politieke kleur en verschillende ambities staan samenwerking vaak in de weg. Op het
gebied van regionale samenwerking is er op de verschillende bestuursn iveaus nog veel discussie
(Herwijer & Fraanje, 2010) . Dit kan processen vertragen en daarmee ten koste gaan van de
maatschappelijke doelstellingen waarvoor de overheid verantwoordelijk is.
Het doel van dit onderzoek is:
Een onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking op het terrein van het woonbeleid in
verband met de regionale afstemming van gemeenteoverschrijdende vraagstukken.
De gewenste situatie: een intergemeentelijke woonvisie die niet alleen is afgestemd op de eigen
gemeente maar ook op de regionale woonvraagstukken in een woningmarktregio.
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Vooraf kan worden gesteld dat niet elk onderdeel van een woonvisie regionaal afgestemd hoeft te
zijn. Hoewel woonbouwprogramma's en/of het woonruimteverdelingsysteem misschien wel de
meest voor de hand liggende onderdelen zijn om regionaal af te stemmen, zouden de demografische
vooruitzichten in een bepaalde regio er de oorzaak van kunnen zijn dat de nadruk op andere
onderwerpen komt te liggen. De focus op kwaliteit en levensloopbestendigheid bijvoorbeeld.
Wellicht beïnvloedt dit ook wel de bereidheid om samen te werken .
Om het onderzoeksdoel te behalen is de vraagstelling opgedeeld in twee onderzoeksvragen. De
vraagstelling van dit onderzoek luidt:
~_ er

ir::'J:_e rgemeentelijke

sam~l'lwerki__r::~_g

wenselijk

l:ili het ontwikK~@ van_woonbeleid ende

woonvisie?
1.
2.
3.

Wat is een woonvisie en hoe komt deze woonvisie tot stand?
Wat is intergemeentelijke samenwerking?
Op welke manier(en) kan regionale afstemming plaatsvinden bij het ontwikkelen van
woon beleid?

Is !:l!!_ intentL~om inte__r_g_~r:!l_~~telük~é!_ll'l_~ te wer~~r::'__ é!fb_a_l!~lijk v_éln het 1\l_p~ \1\fOning!!l_é!rl<tfu
~.!!_r:!___~a_é! ld__!! __r~o?

4.
5.

Welke samenwerkingsregio's zijn er?
Welke woningmarkten zijn er te onderscheiden?

Er wordt door verschillende gemeenten al samengewerkt als het om woonbeleid gaat. De nadruk in
dit onderzoek ligt op woonvraagstukken die binnen Wgr-plusregio's vrijwillig maar structureel
moeten worden afgestemd en daar mee inspelen op de regionale prognoses. Een van de
belangrijkste ingrediënten van een succesvolle samenwerking is een gemeenschappelijk
6

(maatschappelijk) belang. Wellicht bieden de vooruitzichten van een woningmarktregio wel een
basis voor samenwerking. Het nationale woonbeleid anticipeerde voorheen nog op algehele groei.
De huidige regionale verschillen kunnen mogelijk een samenwerking versterken om als gebied nog
aantrekkelijk te blijven.
In het vooronderzoek zijn een aantal randvoorwaarden vastgesteld. Zo is het perspectief van het
onderzoek vanuit het bestuurlijk systeem. Het bestuurlijk systeem moet aangepast worden aan de
gevolgen van regionalisering . Er zijn een aantal oplossingen die bestudeerd kunnen worden in deze
context . In de literatuur worden een aantal praktische mogelijkheden genoemd. Zo zou het
aanpassen van het bestaande bestuurlijk systeem kunnen door middel van minder gemeenten of
meer provincies of door het creëren van een vierde bestuurslaag. Binnen het bestaande systeem is
het aangaan van samenwerkingsverbanden een oplossing. Deze laatste optie is het uitgangspunt van
dit onderzoek (Spite & Zoete, 2006)

1.3

Onderzoeksmethode

Het onderzoek is in de eerste plaats verkennend. Er is naar gestreefd om nieuw inzicht te verkrijgen
en de bestaande situatie in nieuw perspectief te plaatsen. De randvoorwaarden waarbinnen dit
onderzoek is verricht zijn door de Wet gemeenschappelijke regelingen juridisch vastgelegd. Het

6
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analyserend karakter komt voor uit het in kaart brengen van de huidige theoretische situatie en deze
vervolgens te toetsen aan de praktijk. Tijdens het onderzoek is er vooral gebruikt gemaakt van
kwalitatieve gegevens. De kwantitatieve gegevens die aan de orde komen, zullen hoogstens een
aanvulling vormen op de kwalitatieve onderzoeksgegevens. Op die manier wordt er diepte gegeven
aan het onderzoek. Om onderliggende structuren bloot te leggen is er vergelij kend onderzoek
gedaan met betrekking tot de drie samenwerkingsregio' s. Het theoretisch gedeelte van het
onderzoek kent de volgende twee hoofdfases:

1.

Een literatuurverkenning waarin de aandacht uitgaat naar de totstandkoming van een
woonvisie en de inhoudelijke kant van intergemeentelijke samenwerking.

2.

Een literatuurverkenning en analyse van intergemeentelijke samenwerking om inzicht te
krijgen in de redeneringen die eraan ten grondslag liggen om als gemeente samen te werken
op het gebied van woonbeleid .

De literatuurstudies, beleidsdocumenten en interviews hebben de nodige informatie verschaft om de
wenselijkheid van intergemeentelijke samenwerking bij de ontwikkeling woonbeleid en de woonvisie
in beeld te brengen.

1.4

Casestudie selectie

In dit onderzoek wordt ingezoomd op intergemeentelijke samenwerking op het gebied van
woon beleid . Daarbij wordt niet alleen het bestuurlijk perspectief van gemeenten bekeken . Ook de
regionale woningmarktverschillen worden hierbij betrokken als extra onderzoekseenheid. Een
andere belangrij ke randvoorwaarde is de Wgr-plus status. Omdat onder deze wet een aantal
gemeenten verplicht moeten samenwerken, is de vergelijking gelijkwaardiger. Zij hebben hetzelfde
basisuitgangspunt waarop beleid ontwikkeld moet worden .
Op basis van de bovenstaande criteria zijn de volgende samenwerkingsregio' s als
onderzoekseenheden aangemerkt:
•

Stadsregio Amsterdam

•

Stadsregio Rotterdam

•

Stadsgewest Haaglanden
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

•

Stadsregio Arnhem Nijmegen

•

Bestuur Regio Utrecht

•

Regio Twente

•

Parkstad Limburg

De bovengenoemde eenheden komen in principe allemaal in aanmerking voor het onderzoek. Om de
verschillen per woningmarktregio te onderzoeken is er een keuze gemaakt om drie
samenwerkingsregio's nader te onderzoeken. Ter controle worden er per regio ook individuele
gemeenten betrokken bij het onderzoek. Voor de selectie van de gemeenten binnen deze
samenwerkingsregio's is er bewust gekozen voor de centrumgemeente en een kleine gemeente. Op
die man ier zijn de uiterste perspectieven van de samenwerkende gemeenten getoetst. De volgende
stappen zijn genomen :

11

1.

selectie van de samenwerkingsregio's via de Wgr-plus

2.

selectie van drie samenwerkingsregio's binnen de woningmarkttypen

3.

selectie van de centrumgemeente en kleine gemeente binnen de drie
samenwerkingsregio's

4.

uiteindelijk zes (vertegenwoordigers van de) bestuursorganen en drie organisaties voor
het praktijkonderzoek

Het onderzoek richt zich in eerste instantie niet op de vertegenwoordiging van de afzonderlijke
gemeenten. De focus ligt op de wenselijk om woonbeleid regionaal af te stemmen en of daar
regionale verschillen in waar te nemen zijn .
De lijst met de geselecteerde onderzoekseenheden ziet er dan schematisch als volgt uit:

(

(
(
[

type regio

Krimp

stabiel

schaarste

)
]
)
]

Samenwerkingsverband

centrumgemeente

Parkstad Limburg

Heerlen

Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven

Eindhoven

Stadsregio Amsterdam

Amsterdam

(

)(
)[
)[

kleine gemeente

Landgraaf

)
)

Best

)

Diemen

)

AFB 1: ONDERZOEKSEENHEDEN

Voor de beantwoording van de deelvragen zijn er interviews gehouden met beleidsmedewerkers van
de samenwerkingsverbanden en de gemeenten. In totaal hebben er negen interviews
plaatsgevonden en is er verscheidende keren contact geweest met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten voor richting en advies betreffende het onderzoek. Per regio worden de belangrijkste
overeenkomsten vermeld en waar mogelijk gemotiveerd, maar ook essentiële verschillen worden
weergegeven. Vanuit deze weergave wordt gekeken of de theorie aansluit bij de praktijk.

1.5

Relevantie onderzoek

Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennis van beleidsmatige intergemeentelijke samenwerking
op het gebied van woonbeleid . Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar intergemeentelijke
samenwerking. De onderzoeken zijn gebaseerd op samenwerking in het algemeen of onderzoeken
die meerdere beleidsterreinen belichten bijvoorbeeld in de vorm van een regionale structuurvisie.
Dit onderzoek richt zich op de samenwerking op het beleidsterrein wonen en de regionale woonvisie
en belicht daarnaast de eventuele regionale verschillen .

1.6

Leeswijzer

Dit onderzoek richt zich op de regionale samenwerking betreffende woonbeleid . Naast de elementen
die belangrijk zijn om gezamenlijk op te pakken, staan ook de intentie en bereidheid om met elkaar
samen te werken in drie verschillende woningmarktregio's centraal. Hoofdstuk 2 beschrijft de
theorie aangaande het beleidsdocument woonvisie. Tevens wordt aangegeven welke plaats dit
document heeft in het Nederlandse bestuurlijk landschap . Hoofdstuk 3 behandelt het begrip
intergemeentelijke samenwerking. Met een korte terugblik op de geschiedenis wordt de
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ontwikkeling van gemeentelijke samenwerking besproken . In hoofdstuk 4 wordt geanalyseerd hoe
de Nederlandse samenwerkingsregio's functioneren en worden de kerngegevens van deze
samenwerkingsverbanden beschreven. In de hoofdstukken 5 tot en met 7 volgt een analyse van de
drie samenwerkingsregio's die in het praktijkonderzoek centraal staan en worden de
beleidselementen die zij op het gebied van wonen regionaal afstemmen besproken. In deze
hoofdstukken worden ook de interviewresultaten weergegeven . Tot slot worden in hoofdstuk 8 de
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
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H2

WOONVISIE

In dit hoofdstuk wordt het begrip woonvisie toegelicht. Allereerst wordt omschreven waar een
woonvisie voor dient. Daarna wordt ingegaan op de organisatie van het woonbeleid binnen de
overheid. Het is belangrijk om stil te staan bij de maatschappelijke ontwikkelingen die hebben
plaatsgevonden op het terrein van woonbeleid en de invloed van een dynamische woningmarkt op
het tot stand komen van beleid.
In §2.1 wordt het uitgangspunt van de woonvisie omschreven, waarna in paragraaf §2.2 het doel van
een woonvisie wordt toegelicht . §2.3 geeft de invulling per bestuurslaag weer. In §2.4 worden aan
de hand van een historische schets de ontwikkelingen in verband met woonbeleid belicht die hebben
geleid tot de huidige situatie op gemeentelijk niveau . In §S en §6 wordt de positie van gemeentelijke
woonvisies nader toegelicht in de relatie met burgers, corporaties en andere marktpartijen. In §2.7
komt de samenstelling van een gemeentelijke woonvisie aan de orde. §2.8 gaat in op de
prestatieafspraken die zorgen voor het praktiseren van een woonvisie. Dit hoofdstuk wordt
afgesloten met het perspectief van woonbeleid op regionaal niveau in §2.9 . Deze paragrafen dienen
bij te dragen aan het beantwoorden van de eerste deelvraag 'Wat is een woonvisie en hoe komt
deze woonvisie tot stand?'

2.1

Woonvisie als beleidsinstrument

Een woonvisie is een beleidsdocument van de overheid waarin zij haar ambities wat betreft wonen in
Nederland kan vormgeven. Deze visie en de regelgeving die daarvoor de draagkracht verschaft,
wordt het woonbeleid genoemd . De overheid is doorgaans de belangrijkste participant die een
bijdrage kan leveren aan het publieke belang wat betreft het woonbeleid. Zij bepaalt in grote mate
de kaders waarbinnen ruimtelijke plannen vormgegeven kunnen worden. De markt en non-profit
organisaties, zoals woningcorporaties, zijn vaak de initiatiefnemers van de uitvoering van het beleid.
Zij delen in het resultaat dat wordt behaald. Omdat het beleidsterrein wonen op allerlei manieren is
verweven met andere aandachtsgebieden, zijn er verschillende externe factoren, kaders en belangen
die invloed kunnen uitoefenen op het nationale woonbeleid.
-~-- Ander-e--~~

bele1d~thema';

gemeente

Woonbeleid
Gemeente

AFB 11: STURINGSTECHNIEKEN OVERHEID. GEMEENTE RIDDERKERK
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In de bovenstaande afbeelding, die is afgeleid van het vooronderzoek woonbeleid van de gemeente
Ridderkerk (2009), wordt de relatie tussen de bevolkingssamenstelling en het gemeentelijke
woonbeleid weergegeven . Dit overzicht maakt tevens duidelijk wat de input en output van het
gemeentelijk woonbeleid kunnen zijn. Maar ook op welke manier de overheid invloed kan
uitoefenen op de woningmarkt. De gemeente Ridderkerk schrijft hierover in haar woonvisie

7

:

"het

woonbeleid is een vorm van overheidsingrijpen op de woningmarkt". Op gemeentelijk niveau kan de
overheid gebruikmaken van verschillende instrumenten om sturing te geven aan kwalitatieve en
kwantitatieve elementen van het woonbeleid. De gemeente Ridderkerk weet grofweg vier
sturingsmethoden te onderscheiden:
Via het grondbeleid
Niet iedere gemeente beschikt over een grondbedrijf en voert grondbeleid . Voor sturing via
grondbeleid moet de gemeente eigenaar zijn van strategische locaties in de gemeente. De
gemeente kan op die manier ook op andere beleidsterreinen invloed uitoefenen, zoals het
aanwijzen van winkel- en kantoorlocaties of bijvoorbeeld infrastructuur.
Juridische sturing
Dit gebeurt via nota's en wetten. Het woonruimteverdelingsysteem en het
woningbouwprogramma zijn belangrijke sturingskaders binnen deze methode.
Economische sturing
Dit kan via het verlenen van subsidies.
Netwerksturing via samenwerking
Bij netwerksturing is er sprake van onderlinge afhankelijkheid tussen partijen . Samenwerking
en coördinatie moeten bijdragen om gezamenlijke doelstellingen te behalen die niet
individueel gerealiseerd kunnen worden. Deze laatste methode is de basis voor het
onderzoek.
De visie op het beleidsterrein wonen en daarmee het woonbeleid is in de afgelopen decennia
veranderd. Aanvankelijk (1901) lag de focus voornamelijk op de volksgezondheid . Daarna (1945) toen
er sprake was van woningnood, begon het woonbeleid zich te richten op het realiseren van
voldoende huisvesting. Vervolgens was het doel om woningen te laten voldoen aan moderne
kwaliteitseisen, waarna de nadruk verschoof naar het stadsvernieuwingsbeleid (1973) om zo
kwalitatief slechte woningen uit de markt te nemen . De afgelopen jaren lag de kerntaak voornamelijk
bij het huisvesten van de lagere inkomensgroepen. De meest recente doelstelling is het streven naar
meer kwalitatieve woonomgeving en leefbaarheid . De veranderende focus heeft ook een
naamswijziging met zich meegebracht: van volkshuisvesting naar woonbeleid (Ekkers, 2002) . Deze
verandering heeft ook invloed gehad op de sturingsmogelijkheden van de overheid, en met name die
van de gemeenten, op het gebied van woon beleid .
Binnen de andere bestuurslagen zijn ook Sturingsmethades te onderscheiden . De hogere overheden
kunnen deze technieken toepassen om kaders voor lagere overheden te vormen . Het perspectief van
de gemeente is van groot belang wegens de directe relatie met de woningmarkt en daarmee de
bevolkingssamenstelling. Het geeft de praktische kracht van woonbeleid weer. Een woonvisie is dus
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een belangrijk instrument om woonbeleid in vorm te geven. Dit hoofdstuk zal verder op dit
beleidsstuk inzoomen.

2.2

Doel van een woonvisie

De overheid is bewaker van het gebruik van de schaarse grond in Nederland . Zij weegt de belangen
van de verschillende beleidsterreinen tegen elkaar af in het ruimtelijke ordeningsbe leid. De
ontwikkeling van een gebied heeft immers altijd invloed op de andere gebieden. In een woonvisie
geeft de overheid aan wat er de komende jaren moet gebeuren om aan de woonbehoeften van haar
inwoners te voldoen. Deze visie omschrijft welke maatregelen de overheid moeten nemen en is ook
voor andere partijen zoals corporaties, projectontwikkelaars, zorginstellingen en particuliere
verhuurders een belangrijk beleidsdocument om hun plannen op te baseren . In een woonvisie gaat
het niet alleen om woningen. Er kunnen ook doelgroepen in een bepaald gebied worden
aangegeven, zoals bijvoorbeeld starters en ouderen, die extra aandacht verdienen in het
woon beleid. In een woonvisie worden zowel korte als lange termijndoelen weergegeven. Afhankelijk
van de bestuurslaag ligt er ook nadruk op de uitvoeringsaspecten om zo een duidelijke vertaalslag
van beleid naar uitvoering te maken . De overheid heeft de taak om goed wonen te bevorderen. Deze
verantwoordelijkheid wordt steeds dynamischer omdat het beleidsterrein wonen in de laatste jaren
voortdurend breder is geworden . Steeds meer maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij het
wonen doordat bijvoorbeeld zorg en welzijn, leefbaarheid en werkgelegenheid in relatie met wonen
worden gebracht. Het doel van een woonvisie is om hier een maatschappelijke route in weer te
geven .

2.3

Woonvisie per bestuurslaag

ledere bestuurslaag in Nederland heeft de bevoegdheid om een woonvisie te ontwikkelen . Een
woonvisie moet een integrale visie op de woningmarkt weergeven die past binnen de geografische
kaders van de bestuurslaag. Woonvisies zijn onderdeel van het overheidsbeleid en zijn een belangrijk
beleidsdocument omdat de woningmarkt vaak wordt gezien als de stimulator voor de Nederlandse
8

economie . Als de woningmarkt aantrekt vergroot dat de werkgelegenheid in bijvoorbeeld de
bouwsector, maar ook in sectoren die daarmee in relatie staan. De woonvisies van de lagere
overheden zijn gebaseerd op de woonvisie van de Rijksoverheid . Die zou dus als impuls van de
woningmarkt moeten dienen . De provinciale woonvisie wordt steeds belangrijker vanwege de
regionalisering van de woningmarkt en de decentralisatie van overheidstaken. De gemeentelijke
woonvisie is praktisch het belangrijkst omdat die direct van invloed is op de belangen van de burger
en lokale partijen. Het ontwikkelen van een woonvisie is een dynamisch proces omdat de
woningmarkt functioneert aan de hand van directe en indirecte factoren . Elke bestuurslaag heeft
haar eigen uitdagingen vanuit haar perspectief maar moet ook rekening houden met de vertaalslag
van en naar andere bestuurslagen. Het afstemmen van elkaars plannen kan op twee manieren
plaatsvinden (Ekkers, 2006) : verticale coördinatie; hierbij gaat het om afstemming tussen verschillen
bestuurslagen en horizontale coördinatie: hierbij is er afstemming op hetzelfde niveau (tussen
verschillende diensten) .
Het beleidsterrein wonen is een belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheid van de overheid.
De grondwet vertaalt dat sinds 1983 als volgt :
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Bevordering von voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Grondwet artikel
221id 2
Daarnaast is wonen ook direct en indirect gerelateerd aan het succes van andere beleidsterreinen.
ledere bestuurslaag moet binnen de gestelde kaders passend beleid ontwikkelen om zo naar elkaar
en naar buiten te communiceren. Er is sprake van een planhiërarchie waarbij de beleidsvoornemens
via bestuurlijk overleg op elkaar afgestemd moeten worden (Van der Werf, 2009).
2.3.1

De woonvisie van de Rijksoverheid

Vanaf het aantreden van het kabinet Rutte I valt het nationale woonbeleid onder de verantwoording
van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) . Voorheen was het onderdeel van
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Door de huidige
situatie van de woningmarkt is er een minister voor Wonen en Rijksdienst aangesteld. Dhr. Blok heeft
als missie de woningmarkt weer in beweging te krijgen . De twee grootste doelstellingen zijn het
scheefwonen aanpakken en het vertrouwen van de woonconsument te herstellen.
Voor de volledigheid van het beeld is het verstandig om terug te gaan naar de situatie onder de
verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM . De minister van VROM hield zich bezig met
zaken betreffende het woon beleid . Waaronder de ontwikkeling en de staat van de volkshuisvesting
en het ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor de verbetering van de volkshuisvesting zoals
wetten, nota's, vorderingen maar ook subsidies. Op deze manier wilde de Rijksoverheid kwalitatief
goede woningen beschikbaar stellen maar ook de betaaibaarhe id en bereikbaarheid voor de
inwoners garanderen . De basis van deze wetgeving komt echter voort uit de Woningwet die in 1901
is ontstaan .
Een belangrijke factor voor verandering in de regelgeving van het woonbeleid is de mondigheid van
de burger. Zij zijn zich in de loop der jaren steeds meer betrokken gaan voelen bij hun woning, maar
ook de woonomgeving. Het begrip leefbaarheid en woonomgeving zijn typische uitdrukkingen die
binnen dit beleidsterrein zijn verschenen naar aanleid ing van de toenemende betrokkenheid. Deze
ontwikkeling had ook een verbreding van het beleidsterrein tot gevolg.
De Rijksoverheid zet in haar meest recente visie omtrent woonbeleid in op meer keuzevrijheid, meer
zeggenschap en meer verantwoordelijkheid bij burgers, bedrijven en maatschappelij ke instellingen.
Hierin beoogt zij een gerichte en doelmatige inzet van overheidsbeleid wat betreft de heroriëntatie
op het woon bele id. De heroriëntatie wordt door twee factoren aangestuurd . Naast de economische
crisis die de voornemens van de Rijksoverheid bemoeilijkt, vergt ook de stagnerende groei van de
bevolking vergt een nieuwe strategie . In een brief van Dhr. Donner (voormalig minister van
Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer (juli 2011) getiteld 'Integrale visie op de woningmarkt'
wordt gestreefd naar meer verantwoordelijkheid voor de directe leefomgeving voor in eerste
instantie de bewoners, lokale partijen en gemeenten.

9

De Rijksoverheid wil haar verantwoordelijk meer indirect uiten door de ondersteuning en
bescherming van bepaalde doelgroepen . Wonen is een lokale aangelegenheid maar ook een van de
eerste levensbehoeften, om die reden houdt de Rijksoverheid zich bezig met de toegang tot de
sociale huursector en huurtoeslag. De verbetering van de keuzevrijheid wil zij stimuleren door een
aantal maatregelen om de doorstroming te bevorderen en zo het aanbod bereikbaar te maken voor
9
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de beoogde doelgroep. De Rijksoverheid houdt dus toezicht op de gehele woningmarkt. Wat betreft
de koopmarkt heeft zij een aanhoudend streven naar het bevorderen van het eigen woningbezit. De
permanente verlaging van de overdrachtsbelasting is hier en voorbeeld van . Hiermee wil zij de
maatschappelijke betrokkenheid bij de leefomgeving en leefbaarheid in buurten en wijken blijven
verstreken . De Rijksoverheid kiest dus voor keuzevrijheid en meer marktwerking. In de verhuurmarkt
komt dat samengevat neer op meer samenwerking tussen burgers, bedrijven, corporaties,
maatschappelijke organ isaties en de gemeente .
2.3.2

Provinciale woonvisie

Provinciale structuurvisies zijn van oudsher de belangrijkste beleidsdocumenten voor de ruimtelijke
kaders en randvoorwaarden in de provincie. Hierin staat het provinciaal ruimtelijk beleid. Maar het
komt voor dat provincies ook woonvisies ontwikkelen om een betere kwalitatieve vertaalslag te
maken naar onder andere huisvestingsplannen, woningbouwprogramma's en gemeentelijke
woonvisies. De toenemende afstemming van woningtypen en woonmilieus op regionaal niveau en
decentralisatie van overheidstaken kunnen ook de behoefte aan provinciale woonvisies vergroten.
Op dit niveau kunnen provincies dan ook coördinerende ondersteuning verzorgen in de onderlinge
relaties tussen gemeenten.
De woonvisie van provincies zijn niet zo eensgezind als die van de Rijksoverheid. Provincies hebben
geografisch gerelateerde uitdagingen wat betref de woningmarkt. Trends en ontwikkelingen zijn niet
in elke provincie van toepassing of hebben niet dezelfde impact op de omgeving. De
woningmarkt(en) in provincies kunnen ook onderling verschillen . Het is ook mogelijk dat er meerdere
markten zijn en die kunnen provinciegrensoverschrijdend zijn .
De meest recente provinciale woonvisies hebben wel een aantal overeenkomsten. Er is een grote
verschuiving waar te nemen van kwantiteit naar kwaliteit, welke mede gestuurd wordt door
demografische ontwikkelingen (Goed wonen in Noord- Holland . Provinciale woonvisie 2010-2020).
Maatschappelijke ontwikkelingen die de woonconsument aangaan, zijn landelijk waar te nemen .
Daarnaast heeft de economische crisis in elke provincie invloed op de woningmarkt, waarbij
sommige provincies te maken krijgen met een 'dubbele' stagnering. Provinciale woonvisies leggen de
nadruk op de boven lokale- en regionale sturing van de woningmarktontwikkelingen en op
kwalitatieve aandachtspunten zoals herstructurering, leefbaarheid en duurzaamheid .
2.3.3
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Gemeentelijke woonvisie

De gemeente staat als bestuurslaag het dichtst bij de burger en draagt daardoor een grote praktische
verantwoordelijkheid in de afstemming van het woonbeleid . In een woonvisie verwerkt de gemeente
haar visie rondom deze taak en zo ontstaat het lokale woonbeleid . Theoretisch gezien is het lokale
woonbeleid dat wat maatschappelijke en private partijen en bewoners als uitgangspunt moeten
beschouwen bij het ontwikkelen van hun eigen ruimtelijke plannen . Om die reden wordt de
gemeentelijke woonvisie in de volgende paragrafen gedetailleerder toegelicht.

2.4

Woonvisie vanuit gemeentelijk perspectief

Volgens de Woningwet is de gemeente de eindverantwoordelijke voor het lokale woonbeleid. Binnen
de kaders die geschetst worden door de woonvisie van de Rijksoverheid en de provinciale woonvisie
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moet zij de hoofdlijnen vertalen naar de lokale marktsituatie en afstemming vinden met corporaties,
lokale factoren en andere beleidsterreinen.

2.4.1

Historische schets

De geschiedenis van de woonvisie is onderdeel van de geschiedenis van de Nederlandse
volkshuisvesting. Deze staat vol van interessante gebeurtenissen. Vooral in de jaren negentig deden
zich een aantal ontwikkelingen voor welke als basis voor het huidige beleid hebben gediend. Met een
korte schets van de ontwikkelingen op woonbeleid moet de huidige positie van gemeenten duidelijk
gemaakt worden om zo het juiste perspectief weer te geven.
Met de invoering van de Woningwet
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van1901 begint de volkshuisvesting in Nederland. Voor die tijd

viel de huisvesting niet onder de verantwoordelijkheid van de overheid en waren burgers op zichzelf
aangewezen. Vooral in de grote steden leverde dit problemen op. In de tweede helft van de 19de
eeuw groeiden steden explosief door de toename van de economie en opkomst van de industriële
ontwikkeling. Arbeiders kwamen massaal naar de steden, vaak onvoorbereid en om die reden zonder
huisvesting. landeigenaren maakten misbruik van deze situatie door het aanbod van kleine donkere

'holen' die snel en relatief veel geld opleverden. Toen de volksgezondheid in gevaar kwam door het
ontstaan van ziekten als gevolg van de erbarmelijke huisvesting, kwam de gemeente beperkt in actie
door het onbewoonbaar verklaren van woningen . Tegen die tijd waren er al een aantal initiatieven
van verenigingen die voor hun arbeiders huisvesting ontwikkelden . Zieke arbeiders konden immers
niet werken en de organisaties waren zich er van bewust dat het collectief zorgen voor huisvesting
ook een goede investering was.
De overheid realiseerde zich dat zij met betrokkenheid bij en aansturing van volkshuisvesting veel
positieve invloed zou kunnen hebben op andere beleidsterreinen, vooral op de volksgezondheid.
Daarom werden deze twee beleidsterreinen met elkaar in verband gebracht. Met de invoering van
2

de Woningwet trad ook de Gezondheidswee inwerking. Goede huisvesting betekende goede
leefomstandigheden en daarmee een goede gezondheid. De Woningwet maakte een eind aan het
bestaan en de bouw van slechte woningen .
De komst van de Woningwet had een groot aantal gevolgen. Zo was bouwen alleen nog maar
mogelijk met een bouwvergunning en kregen gemeenten de bevoegdheid om woningen te
onteigenen, onbewoonbaar te verklaren of te slopen. Maar er werd ook opgetreden als er woningen
langdurig leeg stonden. Door middel van de Woningwet bepaalde de Rijksoverheid de kaders van het
volkshuisvestingsbeleid. De uitvoering lag in handen van de gemeenten. De Rijksoverheid bepaalde
waaraan gebouwen, woningen en openbare ruimten moesten voldoen. De gemeenten moesten een
gemeentelijk bouwtoezicht instellen en een bouwverordening vaststellen.
De volkshuisvesting werd in het begin sterk centraal gereguleerd door de Rijksoverheid. De invoering
van de Woningwet betekende ook officieel het begin van de woningcorporaties als toegelaten
instellingen, die vanaf toen Rijksvoorschotten en jaarlijkse bijdragen kregen om goede huisvesting te
realiseren. Zij moesten dan uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting en nonprofit zijn.

11
12

de Woningwet van 22 juni 1901 (Stbl. 1901, 158), in werking getreden 1 augustus 1902
De Gezondheidswet van 27 juni 1901 (Stbl.1901, 157), in werking getreden 1 augustus 1902
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Kort na de Tweede Wereldoorlog richtten gemeenten zelf ook gemeentelijke woonbedrijven op om
op de woningnood in te spelen. In de jaren die volgden kregen zij steeds meer zeggenschap over de
corporaties mede door financieel toezicht en opdrachtgeverschap.
In de jaren negentig heeft er verdere decentralisatie van overheidstaken plaatsgevonden. De
verzelfstandiging van corporaties ging in een aantal geleidelijke stappen . Uiteindelijk werden zij
geheel financieel zelfstandig. Dit gebeurde met het- als uitvloeisel van de in 1989 verschenen Nota
Volkshuisvesting in de jaren negentig

13

-

in 1993 gesloten Bruteringsakkoord

14

.

Het uitgangspunt van

de Rijksoverheid is dat corporaties en gemeenten een grotere vrijheid en grotere verantwoordelijke
hebben en gezamenlijk afspraken maken over het woonbeleid. Voor de gemeenten is de dynamiek in
het vormgeven van het woonbeleid steeds groter geworden. Zij hadden immers uiteindelijk de
grootste verantwoordelijk voor het lokale huisvestingsbeleid . De rol van de gemeenten is de
afgelopen jaren echter sterk gewijzigd door de ontwikkelingen op het terrein van de
volkshuisvesting.
De transformatie van het begrip volkshuisvestingsbeleid naar woonbeleid is ontstaan doordat
kwaliteit hedendaags belangrijker is dan kwantiteit. Over het algemeen zijn er nu genoeg woningen
voor iedereen en is de woningnood die na de Tweede Wereldoorlog was ontstaan bedwongen . De
verandering heeft ook te maken met een doel van het beleid. In de afgelopen jaren is wonen een
veel breder begrip geworden. Het gaat nu niet meer alleen om de individuele woning maar ook om
de woonomgeving en de leefbaarheid .
2.4.2

Gemeentelijke positie

Naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen hebben in de afgelopen decennia een aantal
15

wijzigingen in de Woningwet plaatsgevonden. De gemeente draagt nu de publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid van het lokale woonbeleid. Binnen de wettelijke regelgeving heeft de
gemeente veel vrijheid om eigen afwegingen te maken. Al dan niet in samenwerking met lokale
partijen coördineert zij het woonbeleid met het integraal beleid. De woontaak van de gemeenten
concentreert zich op de volgende aspecten: verdeling van de nieuwbouwcontinenten,
16

voorraadbele id en woonruimteverdelingsbeleid .
2.4.3

Decentralisatie van het woonbeleid

De basis voor de decentralisatie van het woonbeleid komt uit de nota 'Decentralisatie van de
huisvesting' die in 1981 aan de Tweede Kamer werd gepresenteerd (Ekkers, 2002) . Een van de
hoofdredenen voor decentralisatie was om overheidsvraagstukken te benaderen op het niveau waar
ze spelen. Het niet goed functioneren van het volkshuisvestingssysteem, was op dit beleidsterrein de
aanleiding.
Decentralisatie houdt een verschu iving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen
verschillende bestuurslagen van de overheid in. De decentralisatie van de Rijksoverheid binnen het
woonbeleid is van de territoriale vorm. Het heeft veel gevolgen gehad voor het beleidsterrein
wonen. Het woonbeleid was voor de gemeente eigenlijk al een natuurlijke taak omdat het een lokale
aangelegenheid is. Dat veranderde met de invoering van de Woningwet. Met de invoering van deze

13

Nota Volkshu isvesting 1989
" Overeenkomst tussen de Rijksoverheid, de VNG, de Nationale Woningraad en de Woningbouwcorporaties
In 1965 en in 1992 traden de nieuwe won ingwetten in werking
16
Hu isvesting Lokaal VNG 1990
15
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wet werd het woonbeleid voornamelijk door de Rijksoverheid gereguleerd en figureerde de
gemeente alleen als uitvoerder. De gemeente kon zich dus bewegen binnen de kaders die werden
gesteld . Met dat uitgangspunt moest het Rijksoverheidsbeleid op lokaal niveau naar concrete
maatregelen worden vertaald . Uiteraard afgestemd naar de lokale omstandigheden en waar nodig
met andere beleidsterreinen . De organisatiestructuur om dit te bewerkstelligen was de
verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Het was een lastige taak voor gemeenten om op lokaal niveau een visie te ontwikkelen . Alle plannen
moesten door de Rijksoverheid goedgekeurd worden . Deze onpraktische omweg was een van de
redenen die leidde tot decentralisatie . Hierdoor kregen de gemeenten uiteindelijk de bevoegdheid
om zelf een gemeentelijk volkshuisvestingsplan, een woonvisie, te ontwikkelen.
De woonvisie heeft als beleidsdocument een belangrijke betekenis voor de verzelfstandiging van
gemeenten op het beleidsterrein woonbeleid . Het kunnen ontwikkelen van eigen beleid heeft ook als
stimulans gewerkt om meer samen te werken met lokale partijen.
De terugtreding van de Rijksoverheid tezamen met een ruimere marktwerking heeft ook voor een
mentaliteitsverandering bij de gemeenten gezorgd . Deze nieuwe ordening heeft de gemeente een
meer regisserende en faciliterende rol verschaft. De nadruk is meer komen te liggen op
communicatie en het bereiken van overeenstemming.
De woonvisie is in de plaats van het volkshuisvestingsplan gekomen. Er zijn geen concrete
inhoudelijke verschillen want woonvisies hebben over het algemeen geen inhoudelijke
basiscomponenten en verschillen per gemeente. Desondanks kan er wel gesteld worden dat de
gemeentelijke woonvisie een breder terrein belicht dan de oorspronkelijke huisvestingsplannen en
het belangrijkste beleidsdocument is als het gaat om de lokale woonvoorziening.

2.5

Woonvisie als kerninstrument

Het is de doelstelling van de gemeenten om de woonvisie als kerninstrument voor het lokale
woonbeleid te laten functioneren . Het schetst een kader van de doelstellingen die de gemeente
heeft op het beleidsterrein wonen en de integrale visie op het wonen. Een woonvisie is het
startdocument om samen met betrokken partijen gezamenlijke ambities neer te zetten . Om ervoor
te zorgen dat er voldoende draagkracht is voor het naleven van deze visie moet deze ontwikkeld
worden naar aanleiding van een aantal kwaliteitseisen . De drie belangrijkste eisen die daarbij
centraal staan zijn als volgt (Wilhelm & Reith, 2007):
a.

Duidelijke onderbouwing met kwaliteit. Hierin wordt verwezen naar het hebben van een
samengestelde visie die helder is opgebouwd naar aanleiding van analyses en onderzoeken .
Hierbij kunnen gemeenten profiteren van kennis en expertise van marktpartijen zoals
corporaties .

b. Transparantie en interactief proces. Het samenstellen van een visie moet geen geheim recept
zijn. Het is namelijk een vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
wonen . Een grote bijdrage aan de waarde en uitvoerbaarheid van een visie is het samenwerken
met betrokken partijen . Bewoners en gebruikers van de wijken en buurten, vaak verenigd in een
buurt- en of bewonersorganisatie, zijn daarbij belangrijke participanten . Maar de hiervoor
aangegeven marktpartijen hebben recente informatie over woonwensen.
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c.

Redelijkheid. Deze eis wil de noodzaak van het ambitieniveau van plannen belichten. Plannen
moeten namelijk realistisch en haalbaar zijn.

De VNG benadrukt het belang van de draagkracht voor een woonvisie. De gemeente ontwikkelt en
beheert immers niet zelf de bouwwerken binnen haar gemeentegrenzen .
De ambities die een gemeente vertaalt in haar woonvisie zijn afhankelijk van de lokale
beleidsprioriteiten. Vaak richt een gemeente zich op een bepaald thema dat zij dan als uitgangspunt
neemt voor haar beleid. Hiermee kan niet alleen intern alles op de beleidsprioriteiten worden
afgestemd. Ook in afstemming met andere beleidsterreinen kan er op thema worden gezocht naar
oplossingen. De VNG onderscheidt een aantal basisthema's:
•

Doelgroepen : er moet aangegeven worden welke doelgroepen belangrijk zijn in het beleid en
waaraan specifieke aandacht moet worden besteed : senioren, starters, gezinnen met
kinderen, alleenstaanden, mensen met beperking etc.

•

Woningvoorraadbeleid: de woonvisie specificeert kwalitatief en kwantitatief hoe de
gemeente de voorraad en de woonmilieus wil veranderen om haar ambities te realiseren.

•

Betaaibaarheid van het wonen: hierin wordt aangegeven hoe de gemeente de
betaaibaarheid van het wonen wil ondersteunen voor doelgroepen die niet in staat zijn zelf
in hun woonbehoefte te voorzien.

•

Woonruimteverdeling: de woonvisie geeft aan hoe de gemeentelijke positie is ten aanzien
van de verdeling van huurwoningen, kavels en koopwoningen .

•

Ruimtelijke uitvoerbaarheid : het is van belang voor aanpassing en uitbreiding van de
woningvoorraad te toetsen aan de woningbehoefte, zoals die uit het onderzoek naar voren is
gekomen en in het programma is neergelegd .

Dat deze beleidsthema's met elkaar verwikkeld zijn komt naar voren in de begripsomschrijving. Toch
is het belangrijk om essentieel verschil te maken op de hoofdprioriteiten . Dit komt vaak naar voren in
overleg of compromissluiting met andere partijen .

2.6

Inhoud van een woonvisie

Woonvisies kunnen naar inhoud en gebruik sterk variëren . Er bestaan geen voorschriften voor de
ontwikkeling van het beleidsdocument en ook over de indeling staat niets vast . Hierdoor hebben
gemeenten de vrijheid om een woonvisie op maat te maken. Afhankelijk van de aanleiding voor een
woonvisie kan het document bijvoorbeeld variëren van een uitgebreid woningmarktonderzoek tot
een gedetailleerde sterkte- zwakteanalyse van het gemeentelijk woonbeleid .
Een woonvisie kan op verschillende manieren opgebouwd worden, maar het vormgeven van de visie
van de gemeente staat altijd centraal bij de totstandkoming . Door een heldere opbouw, bijvoorbeeld
door het benoemen van de belangrij ke thema's binnen een marktanalyse, moet het proces van
analyse naar visie vormgegeven worden. Ook de uitwerking van de visie moet concreet vertaald
worden naar woonvraagstukken in de praktijk. De VNG geeft in haar Handreiking Woonvisie {2007)
naast een traditionele inhoudsopgave woonvisie een thematische inhoudsopgave voor de woonvisie
aan . Zij noemen dit de 'gekantelde' vorm van de chronologische inhoudsopgave . In de onderstaande
figuren zijn beide inhoudsopgaven aangegeven.
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De gemeenten zijn dus vrij om de inhoud van hun woonvisie vorm te geven. Alleen de kaders die de
hogere overheden schetsen vormen de randvoorwaarden. Daardoor zijn de elementen, kernwaarden
en inhoud van een woonvisie per gemeente verschillend . De geografische ligging van een gemeente,
de grootte en het besteedbaar budget zijn enkele onderdelen die van invloed zijn op de vorm van
een woonvisie .
De inhoud van een woonvisie gaat in ieder geval over wonen. Er worden kernvoorwaarden gesteld
over het aantal nieuwe woningen dat er gebouwd moet worden en in welke prijsklasse. Vaak wordt
dit als een woningbouwprogramma gepresenteerd. Er wordt in een woonvisie ook een vertaalslag
gemaakt naar andere beleidsterreinen die van invloed zijn op het succes van het woonbeleid.
Desondanks hebben gemeenten zelf de verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de inhoud
van een woonvisie.

2. 7

Samenstelling woonvisie

Woonvisies worden vaak opgesteld variërend voor een periode van 5 tot 15 jaar en worden vaak
opgesteld in samenwerking met partijen die daar belang bij hebben zoals: corporatie, bewoners- en
belangenverenigingen, makelaars projectontwikkelaars en zorg- en welzijnsorganisaties

17

•

In

tegenstelling tot bestemmingsplannen en structuurvisies zijn Nederlandse gemeenten zijn niet
verplicht om een woonvisie op te stellen. Ondanks dat het niet verplicht is, is het wel van belang om
een visie te hebben op wonen. Als er niet direct een aanleiding voor een woonvisie is, dan is de
ontwikkeling daarvan wel verstandig om te kunnen communiceren met marktpartijen en bewoners.
In 2006 had 88% van alle gemeenten een schriftelijke woonvisie.

18

Het ontwikkelen van een woonvisie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Zij kan bepalen of die in overleg met de betrokken partijen wordt opgesteld of dat zij die alleen
opmaakt waarna partijen achteraf nog op- en aanmerkingen kunnen maken. In de woonvisie moet
17
18

gemeente Harderberge
Gemnet via VNG http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Fei/WenE/Onderzoek%lOGemnet%lO%lOresultaten.doc
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de gemeente haar beleidsprioriteiten aangeven wat betreft het woon beleid . De uitdaging van het
maken van een woonvisie zit hem in de planningshorizon. Als er beleid wordt ontwikkeld is dat voor
een langere periode en moet er voor zover mogelijk ruimte zijn om veranderingen op te vangen
zodat het beleid blijf aansluiten.
De inhoud van een woonvisie wordt enerzijds vastgesteld door de kaders van de woonvisie van
andere bestuurslagen . Maar de inhoud wordt ook gebaseerd op de resultaten van bijvoorbeeld
(woningmarkt- jonderzoeken en analyses. Onderwerpen als ontwikkeling van de bevolking,
huishoudensamenstelling, woningvoorraad en migratiegegevens kunnen terugkomen in deze
analyses. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de woonwensen van bewoners,
woonbehoeften van doelgroepen, ontwikkelingen in woonmilieus etc. Om een goed beeld te krijgen
van de huidige situatie bestaat de keuze om samen te werken met marktpartijen zoals corporaties.
Zij hebben veel contact met bewoners( organisaties) en kunnen vanuit kennis en ervaring een goede
vertaalslag maken van de verschillende geluiden vanuit de samen leving.
De input komt dus deels uit de resultaten uit onderzoeken en analyses maar ook de ambities en
wensen vanuit de Rijksoverheid en het provinciaal beleid kunnen verwerkt worden in een woonvisie.
De SEV
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weet in de praktijk grofweg drie verschillende methoden te onderscheiden waarop de

gemeente een woonvisie kan ontwikkelen :

Partnermodel
Het partnermodel staat voor samenwerking. In dit model werken de gemeenten en
corporaties samen om een woonvisie te ontwikkelen. Hier zijn een aantal voordelen aan
verbonden . Het samenwerken in een vroeg stadium heeft in eerste instantie praktische
voordelen ; er kan kennis en expertise gedeeld worden. Men is op de hoogte van elkaars
uitgangspunten en achtergronden . Het maken en afstemmen van prestatieafspraken is bij dit
model het efficiëntst. Dit leidt tot een transparant en interactief proces waarin de partners
elkaar gelijken zijn en dat versterkt het vertrouwen.

Aanbesteedmodel
Wanneer de gemeente zelfstandig de woonvisie op stelt en de corporaties (en marktpartijen)
de mogelijkheid geeft om achteraf een bod te doen op de inhoudelijke plannen hebben we
te maken met het aanbesteed model. Vergeleken met het partnermodel wordt hier voor
zelfstandigheid gekozen . Het is dan maar de vraag in hoeverre de gemeente voldoende input
heeft gehad om een goede weerspiegeling van de woonwensen van haar inwoners te
vertalen in het woon beleid . Maar ook marktkennis en de uitgangspositie van de mogelijke
bieders zijn niet of amper verwerkt in een woonvisie die op deze manier is gerealiseerd .
Desondanks was dit het model dat Minister Dekker voor ogen had om meer marktwerking te
creëren

20

•

In de praktijk zijn er maar weinig gemeenten die gebruik maken van dit model.

Tussenvorm
Er is geen vaste beschrijving van de tussenvorm. Een tweetal scenario's :

19

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) ontwikkelt innovatieve antwoord en voor maatschappelij ke vraagstukken op het gebied
van wonen .
20
Brief van 2005 van de Minister van VROM (Dekker) getiteld " beleidsvis ie toekomst van woningbouwcorporaties'
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a.

Een corporatie doet een bod op een project zonder dat er een woonvisie (af) is. De
gemeente kan op basis van dit bod haar woonvisie aanpassen of ontwikkelen.

b.

Een corporatie doet een bod op de woonvisie en vervolgens wordt er nog een
onderhandelingsronde georganiseerd waarin de prestatieafspraken worden
geconcretiseerd.

Het belangrijkste kenmerk van dit model is dat er sprake is van een bieding die kan
plaatsvinden zonder woonvisie en dat er achteraf nog kan worden onderhande ld over de
inhoud van het bod of de inhoud van het woonbeleid van de gemeente. Hier komt echter
weer naar voren dat de gemeente sterker staat in de onderbouwing van haar beleid als zij
een actuele woonvisie heeft.
De wijze waarop een woonvisie tot stand komt bepaalt voor een gedeelte de inhoud van het
beleidsdocument. Bij de opstelling van een woonvisie dient er ook intern afstemming plaats te
vinden . Hiermee wordt de gemeentelijke organisatie zelf bedoeld . Deze interne samenwerking wordt
ook wel eens intragemeentelijke samenwerking genoemd(zie ook par. 3.10). De relaties tussen de
afdeling wonen en andere gerelateerde afdelingen binnen de gemeenten zijn niet in algemene zin te
beschrijven . Dat is wederom te verklaren door de variatie in omvang van en de organisatie binnen
gemeenten. Zo is bijvoorbeeld de integrale coördinatie in een kleine gemeente makkelijker te
realiseren dan in een grotere gemeente doordat de communicatielijnen kort zijn. Het aantal
afdelingen in een kleinere gemeente zal ook veellager liggen. Bij grotere gemeenten za l er vaak
afstemm ing moeten plaatsvinden tussen de afdelingen Volkshuisvesting en bijvoorbeeld Financiën
en/ of Grondbeleid. Intragemeentelijke afstemming is ook belangrijk om naar externe partijen een
gebalanceerde visie te presenteren.

2.8

Van woonvisie naar prestatieafspraken

De afspraken die de gemeente maakt met marktpartijen, naar aanleiding van de woonvisie, worden
prestatieafspraken genoemd . Deze afspraken zijn niet alleen van toepassing tussen gemeenten en
corporaties. Ook overeenkomsten met andere marktpartijen zoals zorginstellingen en
proj ectontwikkelaars vallen onder prestatieafspraken . De afspraken tussen gemeenten en
corporaties zijn het belangrijkst vanwege de prima ire doelgroepen die beide partijen bedienen. De
dynamische ontwikkelingen rond de relatie tussen gemeenten en corporaties hebben de afgelopen
j aren voor veel onduidel ijkheden gezorgd . De veranderingen in hun takenpakket is daar ook een
aanleiding voor geweest.
Dat een woonvisie een dynamisch document is komt ook voort uit de afstemming die marktpartijen
moeten maken wat betreft hun eigen plannen. Een woonvisie is de basis van het woonbele id en
omvat daarom al le aspecten die bij de woon- en leefomgeving komen kijken, dus ook de relatie met
andere beleidsterreinen zoals leefbaarheid, veiligheid, openbare ru imte . Voor de uitvoering van het
woonbeleid zijn woningcorporaties echter een van de belangrijkste partijen. De prestatieafspraken
zijn vaak veel omvangrijker dan de aspecten die in een woonvisie naar voorkomen.
Woningcorporaties zijn daarnaast vaak ook de vertegenwoordigers of vertalers van de wensen van
bewoners bij het maken van prestatieafspraken. Het gaat immers om het vertalen van de lokale
marktsituatie.
Gemeenten en corporaties zijn eigenlijk tot elkaar veroordeeld . Hoewel dit theoretisch niet nieuw is,
loopt het in de praktijk niet altijd even soepel. Daar komt bij dat de planningshorizon van
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woningcorporaties vaak anders is dan die van gemeenten. In dit onderzoek wordt er niet ingegaan op
de totstandkoming van prestatieafspraken. Het is echter wel belangrijk om dit te benoemen in
verband met de invloed op de samenstelling en de draagkracht van de woonvisie.

2.9

Lokaal en regionaal beleid

Verschillende beleidsontwikkelingen binnen de bestuurlijke vernieuwing in Nederland zorgen voor
een veranderlijke status van de regio. Desondanks hebben veel woonvraagstukken een
bovengemeentelijk karakter. De woningmarkt beweegt op een regionaal niveau en daarom zou het
ontwikkelen van een woonvisie op dat niveau beter kunnen aansluiten op de praktijk. Dhr. Ekkers
(2006) schrijft hierover:

De woningmarkt is volgend ten opzichte van het ruimtelijk gedrag van huishoudens, bedrijven
en andere organisaties. De schaal waarop zij opereren, dat wil zeggen arbeidsplaatsen
zoeken, een passende woning betrekken, inkopen doen, kinderen naar schoollaten gaan,
voorzieningen bezoeken en sportieve activiteiten verrichten, kortom hun 'daily urban system'
is allang de gemeentegrens gepasseerd.
Hiermee wordt aangegeven dat de woonvisie zich moet richten op de geografische reikwijdte van de
mens. Het blijkt ook uit het feit dat gemeenten steeds minder huisvestingsproblemen kunnen
oplossen binnen de gemeentegrenzen. Het beleid in de ene gemeente kan van invloed zijn op de
situatie in een andere gemeente in de regio . De regionalisering van woonruimteverdelingsystemen is
daar een voorbeeld van . Met een regionale woonvisie worden grensoverschrijdende aspecten op
elkaar afgestemd. Het probleem is echter dat er op regionaal niveau geen heldere bestuurlijke
constructie bestaat. Dit komt onder andere doordat er geen bestuurslaag tussen de gemeente en
provincie zit. Hoewel er in het verleden een aantal pogingen zijn gedaan om dit probleem bestuurlijk
op te lossen, is de meerderheid in de politiek altijd tegen een vierde bestuurslaag geweest. De
woningmarkt valt daardoor als het ware tussen wal en schip .

AFB V: DE REGIO 'BINNEN' HET HUIS VAN THORBEKE

2.9.1

Regionale samenwerking

De complicaties die een regionaal afgestemde woonvisie met zich mee brengt kan de ontwikkeling
daarvan belemmeren. Maar regionale samenwerking op het gebied van woonbeleid heeft ook veel
voordelen . De VNG (2007) benoemt de volgende:
•

Door gemeentegrensoverschrijdend beleid worden bepaalde groepen woningzoekende beter
bediend. Naarmate de woningmarkt meer regionaal is, wordt dit voordeel groter.
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•

Maatschappelijke organisaties organiseren zich regionaler. Samenwerkende gemeenten
vormen dan een betere partner voor bijvoorbeeld de regionaal opererende corporaties

•

Veel kleinere gemeenten beschikken over onvoldoende capaciteit om alle taken inzake het
woonbeleid adequaat uit te voeren. Samenwerking leidt dan tot personele voordelen.

•

Samenwerken kan kostenbesparend werken, bijvoorbeeld wanneer men gezamenlijk een
adviesbureau inschakelt.

Het samenstellen van een regionale woonvisie kan in de praktijk op verschillende manieren. De
juridische kaders, succes- en faalfactoren die hierbij komen kijken, worden besproken in hoofdstuk 3
en 4. Praktisch gezien onderscheidt de VNG (2007) drie modellen/fases waarop regionale
ontwikkeling kan worden vormgegeven.
Het afstemmingsmodel
(lichtste vorm) De regiogemeenten werken in beginsel ieder voor zich aan hun woonvisie. Zij
informeren elkaar echter wel en proberen afstemming te vinden op punten waar
gemeentegrensoverschrijdend beleid noodzakelijk is.
Het rompmodel
(tussenvorm) De betrokken gemeenten formuleren een gemeenschappelijke romp en werken
deze individueel nader uit. Daartoe synchroniseren de gemeenten in de regio hun beleidscyclus.
Zij stellen gezamenlijk een regionaal kader op voor het gemeentelijk woonbeleid en werken dat
kader vervolgens elk afzonderlijk uit, toegespitst op de eigen lokale situatie.
Het integrale model
(zwaarste vorm)De regiogemeenten maken gezamenlijk één woonvisie en/of één set
prestatieafspraken voor de gehele regio. Daarin spreken zij een onderlinge taakverdeling af per
onderwerp van het woonbeleid.
Welk model in de praktijk het beste werkt is afhankelijk van de bestuurlijke en maatschappelijke
verhoudingen.
Uit de bovenstaande paragrafen komt al naar voren dat de woningmarkt een sterk regionaal karakter
heeft. Een regionale woonvisie zou op dat niveau een positieve bijdrage kunnen leveren en als goede
basis kunnen dienen voor afspraken met marktpartijen. Hoe een regionale woonvisie bestuurlijk
vormgegeven kan worden, wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

2.10

Conclusie

Woonbeleid komt tot uitdrukking in een woonvisie. Van alle bestuurlijke woonvisies zijn de
gemeentelijke woonvisies hét beleidsinstrument om lokaal woonbeleid in vast te leggen. Omdat de
gemeente als bestuurslaag het dichtst bij de bevolking staat, heeft de woonvisie op dat niveau direct
invloed op de woonomgeving en de belangen van de burgers en marktpartijen die iets willen
ondernemen op het gebied van ruimtelijke ordening.
De gemeenten zijn niet verplicht om een woonvisie te ontwikkelen. Voor duidelijke communicatie
naar marktpartijen is het echter wel verstandig om een gemeentelijke woonvisie te hebben.
Daarnaast staan gemeenten voor de keuze om deze in samenwerking met corporaties of andere
marktpartijen vorm te geven. Gemeenten voeren vaak een woningmarktonderzoek uit om een
actueel beeld te krijgen van de kwalitatieve en kwantitatieve woonvraagstukken binnen de
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gemeente. Desondanks bestaat de voorkeur om het samenstellen van de visie in samenwerking met
betrokken partijen te doen . Op die manier kan in een vroegtijdig stadium de verstaalslag naar de
praktijk worden gemaakt, heeft de visie meer actuele input en meer draagkracht voor de uitvoering.
De woonvisie kan uiteindelijk resulteren in prestatieafspraken met de corporaties en marktpartijen.
Provinciale woonvisies hebben een belangrijke functie omdat die ruimtelijk op een groter gebied van
toepassing zijn en daarmee het speelveld van de woningmarkt benaderen. In tegenstelling tot
structuurvisies, waarin voornamelijk de kwantitatieve behoefte wordt opgenomen, gaan provinciale
woonvisies vooral in op de kwalitatieve aspecten van wonen . De woonvisie van de Rijksoverheid is
een belangrijke indicator voor vele sectoren en daarmee een van de motoren van de Nederlandse
economie.
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H3

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

In het vorige hoofdstuk werd het begrip woonvisie toegelicht. Er werd ingegaan op de organisatie
van het woonbeleid binnen de overheid. Van belang zijn de ontwikkel ing op het terrein van het
woonbeleid en de invloed die een dynamische woningmarkt daarop heeft gehad. Deze factoren zijn
de aanleiding voor de samenwerking tussen gemeenten. Dit hoofdstuk behandelt het begrip
intergemeentelij ke samenwerking. Aan de hand van een aantal maatschappelijke trends in het
verleden, het heden en de toekomst van de regio, wordt de aanleiding voor deze vorm van
samenwerking geschetst. Tevens worden belangrijke vraagstukken betreffende succes- en
faalfactoren binnen samenwerkingsverbanden omschreven en worden de verantwoorde lijkheden
van de gemeente, als overheidsorgaan, benadrukt.
Het doel van dit hoofdstuk is om globaal aan te geven wat intergemeentelijke samenwerking is en
onder welke omstandigheden deze kan plaatsvinden . De paragrafen in dit hoofdstuk dienen bij te
dragen aan het beantwoorden van de tweede deelvraag 'Wat is intergemeentelijke samenwerking?'

3.1

Context

Elke Nederlandse gemeente participeert in één of meerdere vormen van samenwerking. Dit gebeurt
doorgaans met een gemeente in de regio en kan plaatsvinden op verschillende manieren en
beleidsterreinen . Deze onderlinge samenwerking tussen gemeenten wordt in de praktijk ook wel
intergemeentelijke samenwerking genoemd . Bij intergemeentelijke samenwerking gaat het over
verlengd lokaal bestuur: taken die naar hun aard lokaal zijn maar door gemeenten samen worden
opgepakt
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•

Het gaat om gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijk vraagstuk of probleem

dat zij bijvoorbeeld niet alleen of beter gezamenl ijk kunnen benaderen . Hoewel intergemeentelijke
samenwerking geen nieuw fenomeen is, op het gebied van infrastructuur en verkeer moest er
praktisch altijd al worden samengewerkt, heeft er wel een verplaats ing plaatsgevonden in de
beleidsterreinen waarop wordt samengewerkt . De schaalvergroting van maatschappelijke processen
is een van de trends die daar aanleid ing voor is geweest.
Intergemeentelijke samenwerking kan dus op versch illende onderwerpen betrekking hebben. Er
kunnen ook tal van verschillende argumenten achter schuil gaan. Niet alleen een gezamenlijk belang,
maar een bovenlokaal belang kan aansporen tot samenwerking.

3.2

De regio

Het werkterrein van de gemeente is voortdurend in beweging. Deze dynamiek wordt voornamelijk
gevormd door externe factoren die druk uitoefenen op de gemeenten. Schaalvergroting is het
kernwoo rd als het gaat om de aan leiding tot de intergemeentelijke samenwerking van de afgelopen
decennia . De geografische grenzen die ons bestuurlijke systeem kent, hebben geen invloed op het
maatschappelijk en econom isch leven . Daardoor zijn vraagstukken op het gebied van onder andere
huisvesting, economie en het milieu allang geen lokale aangelegenheid meer. Spit en Zoete (2006)
schrijven hierover:
Dat de regio in ons land geleidelijk meer aan belang wint, komt door twee elkaar
versterkende processen. Er is duidelijk sprake van een top-down verschijnsel: door
decentralisatie van taken van de Rijksoverheid dienen deze taken op een ander schaalniveau
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te worden verricht. Maar nog belangrijker is het verschijnsel van de bottam-up processen:
schaalvergroting treed bij allerlei taken op, zowel op het vlak van uitvoering van die taken als
op het vlok van het strategisch beleid
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Naast de schaalvergroting is decentralisatie van Rijksoverheidstaken dus een tweede oorzaak. De
overheid kan op vier manieren decentralisatie bewerkstelligen (Ekkers, 2002); door overdracht van
f inanciële middelen, door vermindering van toezicht, door verminderen van voorschriften en
procedures en door overdracht van taken en bevoegdheden. Uiteraard is er verschil in zwaarte van
de decentralisatie tussen de verschillende opties.
3.2.1

Maatschappelijke trends

De maatschappelijke processen die de regio in kaart brengen, zijn wellicht interessanter omdat die
theoretisch gezien misschien wel de aanleiding zijn tot de decentralisatieprocessen van de overheid .
Spit en Zoete (2001) gaven schaalvergroting als voorbeeld. In de praktijk worden echter meer
ontwikkelingen aangewezen die input hebben geven aan deze vernieuwing. Zo zijn er verschillende
trendniveaus te onderscheiden. Voor het gemeentelijke beleid zijn de megatrends op
maatschappelijk niveau een belangrijk referentiekader om beleid op af te stemmen . Het gaat hier om
brede maatschappelijke ontwikkelingen en processen die grote invloed hebben op het leven van
iedereen in de samenleving. Hierdoor wordt de overheid als het ware gedwongen om te vernieuwen
en in te spelen op trends en maatschappelijke ontwikkelingen . Aan de hand van onder andere
Gerritsen en De Lange (2007) in hun boek 'De slimme gemeente' wordt een schets aangegeven van
ontwikkelingen die belangrijke gevolgen hebben op de beleidsvorming van de overheid.

Demografische factoren
De demografische opbouw van Nederland is in beweging. Er is sprake van vergrijzing, waarbij
het aandeel van de bevolking dat ouder is dan 65 toeneemt. De wooncultuur van ouderen
met name doordat de groep welgestelde ouderen alleen maar toe zal nemen. Ook wordt de
groep ouderen steeds veelzijdiger. Naast de meer kapitaalkrachtige ouderen zullen er ook
meer allochtonen ouderen zijn, meer vitale ouderen en meer hoogbejaarden. Ouderen
hebben ook een grotere behoefte aan voorzieningen, zowel in de won ing als in de
woonomgeving . Maar er is ook ontgroening waarbij het aantal jongeren in verhouding
afneemt. Deze ontwikkeling is niet in elke regio even sterk aanwezig maar heeft wel invloed
op het aantal huishoudens en de beleidsontwikkeling. Ook worden de contrasten tussen
platteland en stad steeds groter.

Economische factoren
De economische crisis heeft een negatieve invloed op de ontwikkelingen op de
investeringsmarkt. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de arbeidsmarkt, koopkracht
en de werkgelegenheid . De overheid en zo ook de gemeenten zij n afhankelijk van
belastinginkomsten. Beweging op de woningmarkt vult de overheidskasten met name
grondposities leveren voor de gemeenten veel inkomsten op als ze in ontwikkeling worden
gebracht.

Sociaal-culturele factoren
Door de toename in het aantal alleenstaanden neemt de individualisatie verder toe .

" Spit en Zoete 2006 Ruimtelijke ordening in Nederland p.l12
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Door de toenemende welvaart richt de samenleving zich meer op de individuele mens.
Mensen maken hun eigen keuzes waarbij zelfontwikkeling, zelfontplooiing kortom; de
keuzevrijheid voorop staat. Burgers worden ook steeds mondiger en zijn door onder andere
sociale netwerken en de invloed van de media informatiever.

Technologische factoren
Naast de individualisering heeft de explosieve ontwikkeling van de technologie een enorme
impact op de samenleving. Technologische toepassingen zijn geïntegreerd in de samenleving
en op die manier ontkomt niemand aan deze ontwikkeling. De technologie heeft er
daarnaast voor gezorgd dat de wereld veel kleiner is geworden . Zo is de informatie- en
communicatietechnologie (ICT) een belangrijke motor achter de ontwikkeling van de
netwerksamenleving en in de toekomstige economie.( Aedes woontrends in de
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Als gevolg van de technologisering is er ook de internationalisering. Waren regio's in Europa
tot de jaren vijftig nauwel ijks van elkaars bestaan op de hoogte, nu wedijveren ze om de
gunst van bedrijven (Van Lochem & Hospers, 2004) . Geografische verschillen zijn praktisch
verdwenen en plaats en tijd vervagen met de komst van de 24uurs economie. De trend van
internationalisering is ook het gevolg van de toename in mobiliteit en flexibiliteit. Mensen
zijn niet meer gebonden aan een plek.

Ecologische factoren
De ecologische factoren die invloed op uitoefenen op de beleidsvorming van de overheid zijn
omvangrijk. De overheid heeft een voorbeeldfunctie naar burgers maar ook naar
ondernemers . Zij zou in die rol voorop moeten staan om op het gebied van duurzaamheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid toonaangevend te zijn . Beleidsvorming betreffende
natuur en landschap, het gebruik van energiebronnen en richtinggevend zijn in het leefmilieu
dat in het land gaan vaak gepaard met meer kosten . De overhe id moet in haar beleid dus een
gulde middenweg vinden in het stimuleren van duurzaamheid maar wel de
investeringsflexibiliteit behouden . In het verleden werden kon men bijvoorbeeld subsidie
krijgen bij duurzame investeringen . De ecologische factoren zijn niet opvallend maar spelen
wel een grote rol in het beleidsmakingsproces van de overheid.

Politieke factoren
De Nederlandse politiek is steeds meer verwerven in het beleid dat op Europees niveau
wordt ontwikkeld . De wetgeving wordt meer internationaal en het overheidsbeleid past zich
hier aan. Dit heeft invloed op (het vertrouwen van) de burger, maar ook op maatschappelijke
en private partijen. Op nationaal niveau is de decentralisatie van de overheid een belangrijke
ontwikkeling die invloed heeft op de beleidsvorming.

Deze maatschappelijke trends kunnen vertaald worden naar de invloed die ze hebben op
gemeenten. Of op de manier hoe de gemeenten die ervaren. Volgens Deul (2010) hebben
gemeenten te maken met een complexe en snel veranderende omgeving. Hij onderscheidt de
volgende externe omgevingsfactoren :
Toenemende snelheid van veranderingen in de omgeving
•

Toenemende overdracht van taken en verantwoordelijkheden vanuit de hogere overheden
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•

Toenemende druk vanuit Europese wet- en regelgeving

•
•
•
•

Toenemende druk op snellere besluitvorming
Toenemende druk van de burgers, bedrijven en instellingen op meer maatwerk
Ontgroening, ontvolking en vergrijzing van inwoners
Economische recessie, met toenemende werkloosheid en bezuinigingsopgaven

•

Toenemende druk om duurzaamheid te borgen inde maatschappij

•
•

Meer vraag om digitale afhandeling
Meer kwetsbare functies

Deze factoren stimuleren de samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden .
Het is lastig om te voorspellen welke ontwikkelingen opgenomen moeten worden in
langetermijnbeleid maar er is in kwalitatieve termen wel richting te geven aan de invloed van de
trends .
3.2.2

Bestuurlijke vernieuwing

Ondanks alle maatschappelijke veranderingen is het bestuurlijk systeem in Nederland altijd
ongewijzigd gebleven . ' Het Huis van Thorbecke' zoals de bestuurlijke indeling van Nederland ook wel
wordt genoemd, gaat uit van drie bestuurslagen: het Rijk, de provincies en de gemeenten . Voor de
regio is geen bestuursniveau gevormd . In de geschiedenis zijn hier veel oplossingen voor bedacht,
maar er heeft niets doorslaggevends de praktijk bereikt. Voor veel vraagstukken is de gemeente (of
de provincie) niet de juiste schaal om taken uit te voeren. De gemeente kan te klein en de provincie
te groot zijn om een adequate oplossing te bieden. De huidige bestuursstructuur is dus niet altijd
bevorderlijk voor regionale samenwerking. En omdat vraagstukken in de praktijk gewoon doorgaan,
lossen gemeenten dit toch op door samen te werken. Deze samenwerkingsverbanden worden
binnen het bestuurlijk systeem als het ware als hulpstructuren gezien.
De regionalisering vereist ook een aanpassing van de manier waarop de overheid het beleid
ontwikkelt. Beleid wordt doorgaans ontwikkeld op basis van informatie vanuit het eigen werkterrein.
Maar om beleid te ontwikkelen op het schaalniveau dat in de praktijk van toepassing is, zijn er
grofweg een drietal mogelijkheden te onderscheiden om dit bestuurstechnisch op te lossen . Zo zou
het huidige bestuurlijke systeem aangepast kunnen worden door (1) minder gemeenten of juist meer
provincies. (2) door de introductie van een vierde bestuurslaag of (3)door het aangaan van
samenwerkingsverbanden. De eerste twee mogelijkheden worden in dit onderzoek slechts benoemd
maar de derde optie wordt nader onderzocht. Aan de hand van de samenwerkingsgeschiedenis
tussen gemeenten wordt de huidige situatie onderbouwd .

3.3

Historische schets

Er zijn altijd gemeenschappelijke belangen geweest voor gemeenten. Om die reden hebben
gemeenten ook altijd samenwerking met elkaar gezocht. In ruim een eeuw aan
samenwerkingsverbanden hebben allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden . Vanuit dit perspectief is
het van belang om de bestuurlijke geschiedenis rond intergemeentelijke samenwerking na te gaan,
zodat de rol van de maatschappelijke trends op de samenwerking beter te begrijpen is.
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3.3.1

Verandering in wetgeving
In het begin werkten gemeenten voornamelijk op privaatrechtelijk wijze met elkaar samen.
In de Gemeentewet van 1851
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werd voor het eerst geschreven over samenwerking tussen

gemeenten. Deze omschrijving was echter nihil. De behoefte om samen te werken nam in de
jaren daarna steeds verder toe en daarmee ook de privaatrechtelijke
samenwerkingsverbanden. De toename van het aantal samenwerkingsverbanden kwam
doordat er steeds meer grensoverschrijdende vraagstukken ontstonden zoals
waterleidingen, elektra en telefoonlijnen. Daarnaast werd er ook samengewerkt om
herindeling te voorkomen.
In 1931 werd door een uitbreiding van de wetgeving uit 1851 getracht de intergemeentelijke
samenwerking weer binnen het publieke domein te krijgen.
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Daarnaast werden de publieke

samenwerkingskaders verbreed en kon er dwingende samenwerking vanuit de overheid
worden opgelegd .
Na de Tweede Wereld oorlog kwam de inrichting van het lokale bestuur ter discussie. In die
tijd werden er voorstellen gedaan om de bestuursstructuur aan te passen. Zo kwam het
vormen van een vierde bestuurslaag ter discussie. Dit voorstel werd door de Rijksoverheid
van tafel geveegd. Uiteindelijk leidde de discussies in 1950 tot de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr 1950) waarin samenwerking tussen gemeenten werd geregeld.
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De Wgr 1950 bleek in de praktijk tekortkomingen te vertonen . Met name het democratische
gehalte van de samenwerking was reden voor discussie. Ook de toename in het aantal
samenwerkingsverbanden en de bestuurlijke druk die daardoor ontstond, waren onderwerp
van gesprek.
Uiteindelijk kwam in 1985 de herziening van de Wgr waarin het accent werd gelegd op
intergemeentelijke samenwerking als verlengd lokaal bestuur en het voorkomen van een
26

zelfstandige bestuurslaag tussen gemeenten en provincies.

In 1994 zijn kaderwetgebieden vastgesteld, die zijn gericht op samenwerkingsverbanden in
7

de grootstedelijke gebieden. De 'Kaderwet bestuur in veranderingû was een aanscherping
van de Wgr om in grootstedelijke gebieden afstemmingsproblematiek met een juridisch
kader te ondersteunen. In de overige gebieden werd er nog steeds samenwerkt via de Wgr.
Omdat de Kaderwet als tijdelijke wet was bedoeld werd in 2006 de Wgr-plus als de opvolger
28

geïntroduceerd .

In acht plusregio's werd verplicht samengewerkt aan een minimumpakket

van beleidsterreinen waaronder : ruimtelijke ordening, wonen, grondbeleid, economische
ontwikkeling en regionale afstemming grootstedenbeleid .

" Wet van 29 juni 1851 'regelende de samenstell ing, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen' (Stbl.1851,nr 85) .
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Wet van 31 ja nuari 1931 tot wijziging van de Gemeentewet (Stbl. 1931, nr. 89), in werking getreden op 15 april1931.
25
Wet gemeenschappelijke regelingen van 1 april1950 (Stbl.1950, nr. K 120) in werking getreden op 1 januari 1952 .
26
Wet van 20 december 1984 houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen (Stbl. 1984, nr. 667), in
werking getreden op 1 januari 1985
27
W et van 21 april1994 houdende voorzieningen ter bevordering van de totstandkoming van regionaal bestuur in daartoe aangewezen
gebieden (Stbl. 1994, nr. 396), in werking getreden 1 juli 1994
28
wet van 24 november 2005 tot w ijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op de
instelling van plusregio's (Stbl. 2005, nr. 666). in werking getreden op 1 januari 2006.
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3.4

Het doel van samenwerken

Het samenwerken tussen gemeenten gebeurt al sinds er gemeenten bestaan. Bij intergemeentelijke
samenwerking gaat het over verlengd lokaal bestuur

29

;

taken die naar hun aard lokaal zijn maar door

gemeenten samen worden opgepakt. Het gaat het in ieder geval om het bereiken van een
gezamenlijk maatschappelijk resultaat. De motieven om samen te werken kunnen per samenwerking
verschillen . Deul (2010) onderscheidt vijf hoofdredenen waarom gemeenten samenwerken:
1.

Grensoverschrijdende (maatschappelijke) opgaven

2.

Extra bestuurskracht

3.

Bundelen van expertise en middelen

4.

Voorkomen van gemeentelijke herindeling

5.

Opgelegde (al dan niet verplichte) samenwerking

Uit samenwerking zijn verschillende voordelen te behalen . De hoofdredenen om als gemeenten
samen te werken zijn echter ook te onderscheiden in directe en indirecte motieven. Denk bij
indirecte motieven aan sectorspecifieke subsidieregelingen om als gemeenten met elkaar samen te
werken, praktische voordelen in verband met het spreiden van risico's of het opvangen van
beleidsdruk. Ook het vergroten van de bestuurskracht ten opzichte van andere gemeenten, regio' s of
hogere overheden kan aanleiding zijn tot samenwerking. Deze voordelen kunnen per bele idsterrein
verschillen .

3.5

Succes- en faalfactoren van samenwerking

In de theorie over samenwerking worden talloze factoren onderscheiden die van invloed zijn op een
succesvolle samenwerking. Deze factoren kunnen grofweg worden onderscheiden in succes- en
faalfactoren . Het is belangrijk om stil te staan bij deze factoren omdat deze beslissend zijn voor het
succes van de samenwerking.
Het uitgangspunt voor samenwerking tussen gemeenten kan zijn om gemeenten te versterken en
grensoverschrijdende taken uit te voeren . Maar samenwerken is geen doel op zich en moet daarom
een weloverwogen keuze zijn . De kansen die intergemeentelijke samenwerking biedt zijn veelzijdig
net als de uitgangspunten voor samenwerking.
3.5.1

Succesfactoren

Simpel gezegd zijn succesfactoren de activiteiten die succesvol moeten zijn voor het slagen van een
strategie. (Aedes succes-en faalfactoren bij samenwerking, 2007) Een succesvolle samenwerking is
een win-win situatie, omdat op die manier er op de lange termijn positief naar de samenwerking
gekeken kan worden(Van Lochem & Hospers, 2004). Een goede samenwerking wordt omgezet in
succes. Het eindresultaat is dan ook vaak de beoordelaar van de samenwerking.
Een belangrijke succesfactor in de samenwerking is vertrouwen . Vertrouwen in elkaar, de
oprechtheid waarmee men de samenwerking wordt aangegaan, maar ook vertrouwen in elkaars
belangen (Deul, 2010). Ook facilita ire aspecten zijn van belang voor het succes van een
samenwerking, hetgeen meestal pas t ijdens of achteraf wordt geconstateerd (Deul, 2010).

" Reader Wetenschappelijk Congres Intergemeentelijke samenwerking
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3.5.2

Faalfactoren

De faa lfactoren zijn verantwoordelijk voor het mislukken van een samenwerking. Er is een verschil te
onderscheiden tussen het mislukken van de samenwerking of het niet behalen van het doel van de
samenwerking.
In de praktijk blijkt dat gemeenten vaak het eigenbelang boven het gezamenlijke belang stellen. Of
dat een negatief effect heeft voor het einddoel is discutabel. Complementaire belangen kunnen
30

leiden tot interessante zaken voor beide partijen .

Het komt eigenlijk weer neer op vertrouwen.

Wanneer gemeenten open kunnen zij n over hun motieven en belangen om samen te werken is het
du idelijk dat er een goede basis is voor samenwerking. Er wordt namelijk niet alleen samengewerkt
vanwege het gezamenlijk doel. Vaak is het de individuele doelstelling die behaald dient te worden,
die in samenwerking met een andere partij beter kan worden uitgewerkt.
Belangrijkste motieven die centraal behoren staan bij samenwerking zijn: noodzaak, vertrouwen en
tijd . De motieven in de praktij k zijn vaak echter: financieel, kwal iteitsverbetering en kwetsbaarheid.
Omdat er geen enkele samenwerkingspartner is die in precies dezelfde uitgangpositie verkeert,
zullen ook de belangen nooit dezelfde zijn . Daar komt bij dat samenwerking vaak pas op lange
term ijn succes kan behalen.
Een voorbeeld: Als gemeente A en gemeente B beiden een bouwopgave hebben met soortgelijke
woningen, kunnen de projecten met elkaar in concurrentie komen en beide projecten mislukken. Er
wordt besloten om de projecten gefaseerd op te leveren . Gemeente A mag eerst ontwikkelen en
gemeente B volgt een paar jaar later. Gemeente A zal in dit geval eerder kunnen 'profiteren' van haar
ontwikkelingen. Terwijl gemeente B in de 'wachtjaren' er niet bij stilstaat dat deze termijn nodig is
om ook haar woningen verkoopbaar te krijgen . (Dit zou opgelost kunnen worden door de projecten
in een gezamenlijke BV te plaatsen waarvan beide gemeenten eigenaar zijn . Op het moment dat er
inkomsten genereerd worden kunnen beiden gemeenten daarvan profiteren).
Communicatie tussen gemeenten kan wantrouwen en misverstanden wegnemen . Maar gemeenten
bestaan uit meerdere organen en mensen . Het begrip intragemeentel ijke samenwerking beschrijft
de doelstellingen van ve rsch illende afdel ingen binnen een organisatie. In paragraaf 3.10 zal dit begrip
verder toegelicht worden .
3.5.3

Bevorderende en belemmerende factoren

In de bovenstaande paragrafen kwamen al een aantal factoren naar voren die van invloed zijn op het
succes van een samenwerking. Om op een effectieve wijze een gezamenlijk doel te bereiken zijn er
een aantal randvoorwaarden waaraan een samenwerking moet voldoen . Er is onderscheid mogelijk
afhankelijk van het beleidsterrein, de vorm , schaal, ambitieniveau en de duur (structureel) van de
samenwerking. Op basis daarvan kunnen gedetailleerde aanpassingen worden aangebracht. In het
algemeen zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor samenwerking als volgt:
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Bevorderende factoren voor effectieve samenwerking

(

Randvoorwaarden

)

Vergelijkbaa rheid en
bekendheid
De basis op orde
Noodzaak onderkend
Het juiste momenturn

Proces tot samenwerking

Indien de samenwerking staat

Onderling vertrouwen en
chem ie
Karachtige leiders
Visie vorming
Tijdige en periodieke
betrokkenheid van
gemeenteraden
Heldere doelstellingen
Gedegen onderzoek en
zorgvuldige aanpak
Onafhankelijk blik
Belangen bij elkaar
brengen, eerst nadenken
dan doen

Stapje voor stapje
ont wikkelen
ereeren van een cultuur
Finetunen model,
structuren en instrumenten
Open staan voor
verandering en groei
Coaching en tra ining

AFB VI: BEVORDERENDE FACTOREN. IGS READER

Belemmerende factoren voor effectieve samenwerki ng

(

Randvoorwaarden

)

Verschillende belangen en
orientaties
Ontbreken chemie
Verschillende
cultuurwaarden
Lokale partijen
Instabiele politieke/
bestuurlijke omgeving

Proces tot samenwerking

Lijken in de kast en
wantrouwen
Vagedoelen
Te hoog gespannen
verwachtingen
Focus of gebrek aan
draagvlak
Weinig zelfreflectie
Besluitvorming op basis
van gevoel
Persoonlijke belangen
preva leren
Selectie bij de poort
Gebrek aan com municatie
en sturing
Vrijblijvendheid en zweven

Indien de samenwerki ng staat

Complexiteit van het model
Samenwerking staat op
afstand
Samenwerking
professioneler dan
opdrachtgever
Werkdruk
Beperkte rol
burgemeesters
Berekenen en verrekenen
Voorlopers en
achterblijvers

AFB VIl : BELEMMERENDE FACTOREN. IGS READER

Vooral nu tijdens de economische crisis bestaan er meer en ook andere sleutelmomenten die het
proces van intergemeentelijke samenwerking bepalen . Desondanks blijven de verschillende
handelingsperspectieven ook afhankelijk van de lokale marktomstandigheden en de (financiële)
pos itie waar een gemeente zich in bevindt.
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3.6

Juridische samenwerkingsvormen

Gemeenten kunnen juridisch gezien op verschillende manieren samenwerken: publiekrechtelijk of
privaatrechtelijk. De keuze voor welke type samenwerking is niet geheel vrij. Op sommige
beleidsterreinen zijn gemeenten verplicht om met elkaar samen te werken. De zogenoemde
gedwongen samenwerkingsverbanden zijn vooral op het terrein van regionale gezondheidszorg,
politie, brandweer, welzijnsta ken, onderwijsbegeleiding en afvalverwijdering. Maar ook via de Wet
gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr-plus)

31

kan er aangestuurd worden op een verplichte

samenwerking. Het principiële uitgangspunt is dat er niet privaatrechtelijk dient te worden
samengewerkt voor publiekrechtelijke taken en bevoegdheden (Bakker, 2002).

AFB VIII: JURIDISCHE SAMENWERKINGSVORMEN. READER IGS

Aan de hand van afbeelding VIII worden de verschillende juridische samenwerkingsvormen
toegelicht. Zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke vorm onderscheiden verschillende
juridische varianten . Voor de publiekrechtelijke samenwerking vormt de Wgr
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de basis.

Privaatrechtelijke samenwerking kan plaatsvinden in vorm van bijvoorbeeld een BV of NV. De juiste
samenwerkingsvorm is afhankelijk van het doel van de samenwerking. De juridische
bewegingsruimte binnen de vormen zijn vaak doorslaggevend.
3.6.1

Publiekrecht (Wet gemeenschappelijke regelingen)

Gemeenten kunnen op verschillende juridische manieren een kader schetsten voor onderlinge
samenwerking. De Wgr is een van de juridische kaders om op publiekelijke wijze intergemeentelijke
samenwerking vorm te geven . De Wgr werd in 1950 geïntroduceerd? De wet regelt niet alleen de
samenwerking tussen gemeenten, maar ook alle samenwerkingsvormen tussen de overige
decentrale overheden, provincies en waterschappen.
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Wet van 24 november 2005 tot wijz iging van de Wet gemeenschappelijk regelingen en enkele andere wetten met het oog op de
instelling van plusregio's (Stbl. 2005, nr. 666), in werking getreden op 1 januari 2006.
"Wet van 20 december 1984 houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen (Stbl. 1984, nr. 667), in
werking getreden op 1 januari 1985.
33
Wet gemeenschappelijke regelingen van 1 april1950 (Stbl. 1950, nr. K120) in werking getreden op 1 januari 1952
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In 1985 werd de Wgr 1950 aangepast naar aanleiding van kritische noten over onder andere de
vrijblijvendheid van de samenwerkingsverbanden . De wijzigingen die in 1985 zijn aangebracht,
34

trachtten het verlengd lokaal bestuur te versterken . Als gemeenten publiekrechtelijke willen
samenwerken zijn er verschillende samenwerkingsvormen mogelijk. De keuze is afhankelijk van de
wensen, behoeften en het gezamenlijke doel dat zij nastreven . Intergemeentelijke samenwerking
wordt altijd vastgesteld via een raadsbesluit.
In 2011 waren er 42 samenwerkingsregio's

35

.

De grootte van een Wgr- gebied is gebaseerd op

verschillende criteria. Zo is de afstand tot het nut van een voorziening, de draagkracht of het bestaan
36

van bestaande samenwerkingen van belang bij de selectie van een gebied .

WGR-regio's 2011
Wet Gemeenschappelijke Regelingen

AFB IX: Wgr SAMENWERKINGSREGIO'S. ZORGATLAS CBS

Naast de vrijwillige samenwerking zijn er ook verpl ichte samenwerkingsverbanden . Deze worden
gevormd door de Wgr-plus
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•

In het volgende hoofdstuk zal hier verder op in worden gegaan.

Publiekrechtelijke samenwerkingsvormen
Er zijn vier verschillende vormen van samenwerking via de Wgr. De VNG vat de belangrijkste
kenmerken als volgt samen

38

:

Openbaar lichaam
Het openbaar lichaam is de zwaarste en meest gebruikte samenwerkingsvariant en beschikt
over rechtspersoonlijkheid . In de Wgr worden daarom een specifieke bestuursstructuur en
werkwijze voorgeschreven voor deze vorm van samenwerking. Het openbaar lichaam is
onder andere bevoegd om personeel in dienst te hebben, fondsen te beheren.
Gemeentebesturen kunnen ook taken en bevoegdheden overdragen aan het openbaar
lichaam . Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de vorming van het dagelijks bestuur. Het
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Wet van 20 december 1984 houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regeli ngen (Stbl. 1984, nr. 667), in
werking getreden op 1 januari 1985
35
De indeling in samenwerkingsgebieden volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) berust op de betrokken wet van 1 januari
1985. De indeling is sindsdien meermalen gewijzigd als gevolg van tussentijdse herzieningen door Provinciale Staten .
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Zorgatlas via het CBS
" Wet van 24 novembe r 2005 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele ande re wett en met het oog op de
inste lli ng van plusregio's (Stbl. 2005, nr. 666), in werking op 1 januari 2006
" Samenwerking tussen gemeenten op basis van de Wgr VNG
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openbaar lichaam wordt vaak gebruikt voor het opzetten van uitvoerende gemeentelijke
taken, zoals milieudiensten, maatschappelijke diensten en recreatieschappen .

Gemeenschappelijk orgaan
Het gemeenschappelijk orgaan bezit geen rechtspersoonlijkheid en er kunnen geen
bevoegdheden aan worden gedelegeerd. Deze vorm heeft één bestuur en is door deze
kenmerken een mindere zware samenwerkingsvariant. Het is voor gemeenten wel mogelijk
om beschikkingsbevoegdheden over te dragen. Overeenkomsten tussen het
gemeenschappelijk orgaan en het openbaar lichaam zijn de regels omtrent verantwoording,
begroting, inlichtingen etc. Deze zijn gebaseerd op de gemeentewet. In de praktijk wordt
voor het gemeenschappelijk orgaan gekozen voor een intergemeentelijk overleg- of
adviesorgaan voor een enkelvoudig belang op bijvoorbeeld het terrein van welzijn of
volkshuisvesting .

Centrumgemeente
Op basis van de 'centrumgemeente' kunnen gemeenten overeenkomen dat bevoegdheden
van een bestuursorgaan worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van een andere
gemeente . In de praktijk komt het vaak voor dat een kleine gemeente taken uitbesteed aan
een grotere (buurgemeente. Theoretisch zou dit uiteraard ook andersom kunnen
plaatsvinden .

Regeling zonder meer
In deze lichtste vorm van samenwerking kan niet worden gedelegeerd of gemandateerd.
Deze variant is een overeenkomst tussen gemeenten in de vorm van bijvoorbeeld convenant,
intentieverklaring of bestuursafspraak. Met de 'regeling zonder meer' blijft de samenwerking
publiekelij k.
Samenwerking via de Wgr gebeurt echter niet altijd op vrijwillige basis. Gedeputeerde Staten en de
Commissaris van de Koningin zijn bevoegd om samenwerking te verplichten .
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Afhankelijk van de

gekozen samenwerkingsvariant beschikken de gemeenten over een aantal
verantwoordingsinstrumenten. Deze hebben betrekking op het verschaffen van inlichtingen, het
afleggen van verantwoording en het ontslaan/terugroepen van vertegenwoordigers. Hoewel de Wgr
specifieke kade rs schets voor de verschillende publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden is het
samenwerken op basis van de Wgr niet eenvoudig. Om uiteenlopende redenen kiezen gemeenten
toch voor andere samenwerkingsverbanden als geen verplichting vanuit de Rijksoverheid is gesteld .
Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden kunnen in sommige situaties effectiever zijn .
3.6.2

Privaatrecht

De keuze om op privaatrechtelijke wijze samen te werken komt vaak voort uit financiële en fiscale
voordelen.

Als de uitvoering van de samenwerking ook op afstand van de overheid kan plaatsvinden,
wordt er gekozen voor privaatrechtelijke samenwerking. Deze vorm biedt ook meer
flexibiliteit bij het aangaan, wijzigen of opheffen van de samenwerking. Privaatrechtelijke

" Inleiding gemeentewet pp260
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samenwerkingsverbanden worden opgezet bij kortlopende projecten maar ook ingeval van
samenwerking met een meer structureel karakter. (p.9)
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Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen
Via het privaatrecht kunnen gemeenten op een eenvoudige juridische wijze hun samenwerking
vormgeven . Het gaat hier dan officieel om een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst. De
aansprakelijk- en verantwoordelijkheden liggen bij de afzonderlijke gemeenten. Dit type is zeer
populair onder gemeenten en wel op alle beleidsterreinen, waaronder op de brede
ordeningsterreinen zoals volkshuisvesting, en verkeer en vervoer (Bakker, 2002).
Er zijn verschillende vormen van samenwerking via de privaatrechtelijke weg. In afbeelding VIII (par.
3.6 .) zijn twee manieren te onderscheiden. Zo kan er samenwerking plaatsvinden op basis van een
besloten/ naamloze vennootschap of via convenanten. Aan de hand van het artikel
'Intergemeentelijke samenwerking in vele maten' (Bakker, 2002) worden de meest voorkomende
privaatrechtelijke samenwerkingsvormen als volgt omschreven:

Stichting
Een stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon met een uitdrukkelijk bepaald doel
waartoe het vermogen wordt bestemd . De oprichting geschiedt bij notariële akte. Het
bestuur houdt toezicht op de werknemers aan wie de uitvoering van het beleid is
opgedragen. De verantwoording verloopt via het stichtingsbestuur, waarin bijvoorbeeld
portefeuillehouders zitting hebben . Deze rechtsvorm leent zich prima voor samenwerking.
De samenwerkende gemeenten fungeren als opdrachtgever en het samenwerkingsverband is
opdrachtnemer en uitvoerder. Veel voorbeelden van de stichtingsvorm zijn te vinden bij
intergemeentelijke samenwerking in de sectoren welzijn, zorg en toerisme.

Vereniging
De oprichting van een vereniging kan geschieden per notariële akte maar dat is niet verplicht.
In de niet-notariële variant is er wel sprake van rechtspersoonlijkheid, maar met beperkte
rechtsbevoegdheid.

Besloten en naamloze vennootschap
Gemeenten kunnen ook een vennootschap oprichten. Voor zover een gemeenten een
partner is, moet voor de oprichting worden aangetoond dat deze vorm van taakbehartiging
gezien het belang bijzonder aangewezen is. Van de oprichting moet een notariële akte
worden opgemaakt. Verder is een raadsbesluit nodig. Bovendien is een verklaring van geen
bezwaar door justitie vereist. De deelname is via aandelen overdraagbaar. De vennootschap
kan geheel op eigen gezag rechtshandelingen verrichten. De vergadering van de
aandeelhouders heeft slecht een beperkte invloed op de gang van zaken in deze
rechtspersoon. Kenmerkend voor deze vorm is dat hij een grote afstand schept tussen
gemeente en uitvoeringsorganisatie. Desondanks wordt van deze rechtspersoon
gebruikgemaakt op de beleidsterreinen economische ontwikkeling en openbare werken.

Convenant of intentieverklaring
Gemeenten hebben de mogelijkheid om een convenant of intentieverklaring te gebruiken
voor de samenwerking of afstemming van regionale vraagstukken . Kenmerkend aan een
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samenwerking via deze weg is dat er vaak geen concrete resultaatverplichting wordt
vastgelegd.
Het is ook nog mogelijk om onderscheid te maken naar zwaarte van een overeenkomst. Zo is een
convenant een lichtere samenwerkingsvorm dan een besloten vennootschap. Deelneming aan
privaatrechtelijke rechtspersonen vergt goedkeuring van gedeputeerde Staten .
De vormvrijheid van een privaatrechtelijke overeenkomst maakt dat deze in de praktijk vaak gebruikt
wordt om specifieke afspraken juridisch te organiseren . Er is geen algemene regel wat betreft welke
samenwerkingsvorm het beste is. De vorm van samenwerking is maatwerk en afhankelijk van
bijvoorbeeld het aantal deelnemers, type taken, duur en het beoogde doel van de samenwerking. Er
is dus geen pasklaar advies te geven . Het principiële uitgangspunt is wel dat er niet privaatrechtelijk
dient te worden samengewerkt voor publiekrechtelijke taken en bevoegdheden (Bakker, 2002).
Wanneer het democratisch gehalte van de samenwerking van belang is wordt er gekozen voor een
publiekrechtelijk samenwerkingsverband. Wanneer flexibiliteit van de regeling belangrijk is, wordt er
vaker voor privaatrecht gekozen
3.6.3
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.

Kritiek op de Wgr

De Wet gemeenschappelijke regelingen wordt niet door iedereen geaccepteerd. Er is kritiek op de
Wgr doordat er door de veelheid van samenwerkingsverbanden een lappendeken zou zijn ontstaan
en het geheel onoverzichtelijk is geworden. Nederland telt ongeveer 415 gemeenten
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•

De

gemiddelde gemeente kent zo'n 20-30 verschillende (Deul, 2010) samenwerkingsverbanden en het
aantal neemt alleen nog maar toe. Dat komt neer op ruim 10.000 samenwerkingsverbanden
waardoor de bestuursdichtheid en bestuurlijke drukte toeneemt.
Door de jaren heen is ook de vorming van een vierde bestuurslaag onderwerp van discussie geweest.
Maar tot nu is dat idee op weerstand gestuit . De Rijksoverheid wilde speciale
samenwerkingsgebieden als vierde bestuurslaag verankeren in 'Het huis van Thorbecke' dat echter
uitgaat van de huidige drie bestuurslagen (Kiompmakers, Sluijters & Veenstra, 2008) .
Faa lfactoren samenwerking via Wgr
Te veel samenwerking waardoor het geheel onoverzichtelijk wordt
Democratische legitimiteit (zie par. 3.9)
•

Beperkte controle van raadsleden op het beleid van samenwerkingsverbanden

•

Vrijblijvendheid van het maken van afspraken

Met de wetswijziging van 1985 werd gepoogd om aan de kritiek op de Wgr tegemoet te komen en
daarmee het lokaal bestuur te versterken . Hieruit onderstonden er in 1994 de Kaderwetgebieden. De
opvolger van de Kaderwet is de Wgr-plus die vanaf januari 2006 van kracht is . In hoofdstuk 3 (par.
3.3.1) is hier uitvoerig op ingegaan.
Het vormen van een vierde bestuurslaag is ook lastig omdat de optimale schaal voor samenwerking
voor ieder beleidsterrein een andere is. Maar ook binnen beleidsterreinen kunnen verschillende
schalen voorkomen.
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3.7

Trends in intergemeentelijke samenwerking

Gemeenten werken al jaren met elkaar samen op verschillende beleidsterreinen. Het karakter van
die samenwerking is in de jaren wel veranderd. Zo ligt de nadruk tegenwoordig op verlengd lokaal
bestuur in plaats regionaal bestuur en heeft gebiedsgerichte samenwerking plaats gemaakt voor
probleemgerichte (Bakker, 2002) . Dit heeft tot gevolg dat de samenwerking steeds meer uit tijdelijke
samenwerkingsvormen bestaan en dat er uitsluitend wordt samengewerkt met gemeenten die een
bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van vraagstukken . Daarnaast werken gemeenten steeds
43

meer samen via het privaatrecht.

Naar aanleiding van deze processen wordt er door de overheid gezocht naar oplossingen om de
bestuurlijke opbouw te matchen met de praktijk. Het is echter niet voor elke beleidsterrein nodig om
hier een aanpassing in te maken. De onderlinge samenhang tussen beleidsterreinen maakt het wel
lastig om de bestuurlijke structuur op aan te passen.

3.8

Organisatorische samenwerkingsvormen

Naast de zogenoemde strategische samenwerking bestaat er ook organisatorische samenwerking.
Waar de strategische samenwerking zich voornamelijk richt op het samen oppakken van strategische
opgaven, richt organisatorische samenwerking zich op de verhoging van bijvoorbeeld efficiëntie en
kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheden. De verschillende organisatorische vormen van
intergemeentelijke samenwerking worden aan de hand van het onderzoek 'De Samenwerking

Beproefd' (Becker, Korsten & Kraaij, 2006) in deze paragraaf omschreven .
3.8.1

Bestuurlijke afspraken

Bestuurlijke afspraken is een lichte vorm van samenwerken . Het gaat hier om beleidsmedewerkers
die blijven werken in hun eigen gemeenten, maar structureel samenwerken om schaalvoordelen te
behalen . Het samenwerken gebeurt in werkgroepen . De vrijblijvendheid wordt tegengegaan door de
bestuurlijke legitimatie.
Dit concept is flexibel en biedt daardoor veel mogelijkheden om kansen te verkennen . Het is
uitermate geschikt wanneer er tijd is om naar elkaar toe te groeien en de noodzaak om schaalgrootte
te realiseren niet te urgent is.
Omdat 'bestuurlijke afspraken' een lichte samenwerkingsvariant is, is het maken van concrete
afspraken zeer belangrijk. Er is geen sprake van het vormen van een nieuwe organisatie . Grote
schaalvoordelen of kostenbesparing zal deze vorm van samenwerking dus niet voortbrengen .
3.8.2

Centrumgemeente

Bij deze variant van samenwerking nemen gemeenten diensten af bij een centrumgemeente. Deze
centrumgemeente beschikt vaak al over een behoorlijk ambtelijk apparaat zodat er niet een nieuwe
uitvoeringsorganisatie hoeft te worden opgericht. Het voordeel van dit concept is dat er dus gebruikt
wordt gemaakt van de specifieke sterke kanten van een van de buurgemeenten. Er zit weinig
voorwerk in de organisatie want er gaat weinig tijd zitten in het hoe en waarom van de
samenwerking.
Een nadeel van deze variant is het zekere afbreukrisico voor de gemeenten die instappen. De visie en
cultuur van de gemeente waar de taken worden ondergebracht zal dominant zijn. Een ander nadeel
., Reader Wet enschappel ijk Congres Intergemeentelijke samenwerking
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is dat de centrumgemeente het bedrijfsrisico op zich neemt. Als gemeenten uit de organisatie
stappen of de bepaalde diensten niet meer worden afgenomen, blijft de centrumgemeente met de
overbodige geworden organisatie achter. (Becker, Korsten & Kraaij, 2006)

3.8.3

Matrixorgan isatie

Bij deze variant nemen de samenwerkende gemeenten elk afzonderlijk de verantwoordelijkheid over
een of meerdere taken of beleidsterreinen op zich. Een bepaalde gemeente neemt dus mensen in
dienst die expertise hebben op een bepaald terrein . Het kan ook voorkomen dat
beleidsmedewerkers worden gedetacheerd naar een andere gemeente. Het komt er eigenlijk op
neer dat elke gemeente afzonderlijk een centrumfunctie voor een of meerdere taken of
beleidsterreinen vervult. Om die reden zijn de voor- en nadelen ook te vergelijken met de
samenwerkingsvariant 'centrumgemeente'. Deze nemen echter in verhouding toe naar mate het
aantal samenwerkingsgemeenten toe neemt. Er zijn immers meer 'centrumgemeenten' . De
onderlinge afhankelijkheid is in dit verband echter ook groter omdat elke gemeente een
gezamenlijke taak op zich neemt.

3.8.4

Intergemeentelijke Shared Service Center

In het intergemeentelijke Shared Service Center (SSC) voegen samenwerkende gemeenten bepaalde
afdelingen samen in een nieuwe afzonderlijke organisatie. De medewerkers komen ook voort uit de
samenwerkende gemeenten. De nieuw gevormde organisatie werkt voor verschillende
opdrachtgevers die voornamelijk worden gevormd door de verschillende gemeenten. Hoewel het in
de praktijk ook voorkomt dat door een van de partijen voor de andere partijen wordt gewerkt.
De voordelen van deze variant zijn veelzijdig. Door de schaalvergroting kunnen doelstellingen als
vermindering van de kwetsbaarheid en verbetering van de dienstverleningen worden gerealiseerd. Er
is daarnaast ook een heldere scheid ing tussen bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden.
Deze wordt versterkt doordat de SSC een afzonderlijke organisatie is wat ook ten goede komt aan de
focus en de relatie naar de afzonderlijke gemeenten toe. Ook is het concept makkelijk uit te breiden
naar andere beleidsterreinen of taken.
Omdat de SSC een aparte organisatie is, heeft het als gevolg dat de gemeenten meer op afstand
komen te staan. Daarnaast komen tegenover de samenwerkingsbesparingen ook extra kosten te
staan. Zo is het gemiddelde loonniveau van een SSC hoger dan bij een gemeente en zijn er andere
kosten zoals coördinatiekosten die voortkomen uit het feit dat er afstemming moet plaatsvinden
over de omvang van de opdrachten.

3.8.5

SETA

Het idee achterSETAis een intensieve samenwerking met buurgemeenten. Het gaat hier om een
samenwerking door middel van het bundelen van ambtenaren terwijl ze toch zelfstandig blijven .
SETAstaat dan ook voor 'Samen En Toch Apart'. Bij deze samenwerkingsvariant blijven individuele
gemeentebesturen in stand. Dat geldt ook voor de beleidsverantwoordelijkheid. Kenmerkend aan
deze samenwerkingsvariant is dat de schaal van het besturen wordt losgekoppeld van de schaal van
de beleidvorming of uitvoering.
Een van de voordelen van het SETA-concept is dat er door samenwerking meer kennis gedeeld
wordt . Hierdoor is de organisatie ook minder kwetsbaar en treden er schaalvoordelen op en dit alles
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met het roer in eigen hand. Hierin schuilt ook een van de nadelen van dit concept. Door de vrijheid
en flexibiliteit van deze samenwerkingsvorm kan de structuur zeer complex zijn.

3.8.6

Herindeling

De herindeling is de meest vergaande vorm van samenwerken. Hierbij worden gemeenten bij elkaar
gevoegd en gaan door onder een nieuwe naam of vaak onder de naam van de vaak grootste
gemeente .
Welke organisatorische vorm het beste is voor gemeenten die samenwerken, is afhankelijk van de
doelstelling en de motieven van de samenwerking. De organisatorische samenwerkingsvormen zijn
te vergelijken met het verstrekken van opdrachten naar externe bureaus. Alleen vormen de
gemeenten nu zelf een soort extern facilitair bedrijf door het bundelen van ambtelijke krachten.

3.9

Democratische legitimiteit

Door de maatschappelijke ontwikkelingen zijn gemeenten genoodzaakt veel zaken gezamenlijk op te
pakken. In de uitvoering van haar taken houdt de overheid zich naast de juridische kaders ook aan
een aantal criteria waarbij effectiviteit of doeltreffendheid, efficiëntie of doelmatigheid en
democratische legitimiteit voorop staan (Van Lochem & Hospers, 2004). Met deze criteria is het
regionaal bestuur binnen intergemeentelijke samenwerking democratisch gezien niet gedekt. Het
gaat hier om het belangrijk gegeven dat een samenwerkingsverband tussen gemeenten niet wordt
gekozen vanuit de burgers maar dat die vanuit gemeenteraden tot stand komt. Hoewel deze
samenwerkingsvorm door de Wgr juridisch geregeld wordt, is er veel discussie over de
democratische legitimiteit van de samenwerking. Burgers kunnen namelijk alleen indirect invloed
uitoefenen in de regio. Daarnaast is er maar beperkte controle over de samenwerkingsverbanden.
Door de rol van provincies bij intergemeentelijke samenwerking te vergroten kan de positie versterkt
worden en zo ook het democratisch gehalte.

3.10

Intragemeentelijke samenwerking

Samenwerking hoeft niet uitsluitend met externe partijen plaats te vinden. Ook intern is er sprake
van samenwerken . Deze vorm van samenwerken wordt theoretisch vaak niet als problematisch
beschouwd, omdat een instelling of bedrijf dezelfde doelstelling heeft. Toch gaan grotendeels
dezelfde factoren als bij een 'normale' samenwerking op.
De gemeente heeft als bestuursorgaan verschillende afdelingen die ieder verantwoordelijk zijn voor
het beleid op haar eigen beleidsterrein(en). Ondanks de theoretische verdeling kunnen beslissingen
van de ene afdeling van invloed zijn op een ander beleidsterrein. Een voorbeeld: Als de afdeling
Grondbeleid de grondprijzen wil verhogen kunnen corporaties minder investeren in goedkope
huurwoningen . Daar zou door de doelstelling van de afdeling Volkshuisvesting, bijvoorbeeld meer
goedkope huurwoningen realiseren, niet gehaald kunnen worden .
Interne afstemming is minstens zo belangrijk als de basisregels zijn voor samenwerking met externe
partijen . Daarnaast is het in het bovenstaande voorbeeld extra belangrijk dat er intern moet worden
afgestemd zodat ook de communicatie naar buiten correct is.

3.11

Conclusie

In dit hoofdstuk is getracht een overzicht te geven van het begrip intergemeentelijke samenwerking.
Samenwerking binnen de regio is gebaseerd op lokaal verlengd bestuur. Het gaat dus om
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gemeenteoverschrijdende vraagstukken die gemeenten gezamenlijk proberen aan te pakken door
het delegeren van gemeentelijke taken naar de regio . Er wordt al samengewerkt sinds het ontstaan
van gemeenten omdat er altijd wel sprake was van gemeenschappelijke belangen . In algemene zin
heeft intergemeentelijke samenwerking voordelen van schaalvergroting en regionale afstemming
zodat er voor uitdagingen ook op het niveau waarop ze spelen, naar een oplossing wordt gezocht.
Een groot nadeel van deze samenwerking is de democratische legitimiteit. De
samenwerkingsverbanden worden door gemeentebesturen ingesteld . Daardoor ontstaat er discussie
over onvoldoende invloed van de burgers. Ook de vrijblijvendheid in samenwerking blijft ondanks
pogingen voor een sterker verlengd bestuur (Wgr 1985) een onderwerp voor discussie. Desondanks
blijven maatschappelijke processen zich voortzetten en is de overheid verantwoordelijk om hier
beleid voor te ontwikkelen . Samenwerken is op het moment de enige oplossing omdat er
bestuurstechnisch geen bestuurslaag is die processen op deze schaal kan opvangen .
Een belangrijk feit is dat samenwerking geen doel op zich is maar een middel om een bepaalde
doelstelling te behalen. Theoretisch kent samenwerking op termijn alleen maar voordelen . Een
belangrijke succesfactor binnen samenwerking is dan ook vertrouwen. Als de basisuitgangspunten
voor samenwerking geconcretiseerd zijn, is de volgende stap om te bepalen via welke weg er wordt
samengewerkt. Ondanks het principiële uitgangspunt om publiekrechtelijk samen te werken voor
publieke taken, neemt samenwerking via de privaatrechtelijke weg steeds meer toe . De vormvrijheid
die mogelijk is bij private samenwerking, is hiervan een van de hoofd redenen. Hierdoor is de
samenwerking in eerste instantie niet transparant. Maar ook via het publiekrecht, de Wgr 1985,
bestaat er discussie over transparantie . Het gaat hier dan overigens weer over de democratische
legitimiteit.
Desondanks komen gemeenten er niet onderuit om op een grotere schaal samen te werken .
Schaalvergroting maakt samenwerking onm isbaar om als gebied aantrekkelijk te blijven voor
verschillende doelgroepen. Niet elk onderdeel van het gemeentebeleid is interessant om op
regionaal niveau af te stemmen . Gemeenten moeten in eerste instantie vanuit hun eigen perspectief
keuzes maken. Daarbij is interne afstemming ook belangrijk. Maar ook wanneer er niet direct
aanleiding is voor samenwerking kunnen ervaringen of toekomstperspectieven vanuit
buurgemeenten een indicatie geven van de noodzaak van samenwerking. De juridische vorm en
schaal zijn belangrijke pijlers bij intergemeentelijke samenwerking. Desondanks bestaat er geen
beste vorm van samenwerking. Het gaat immers om maatwerk dat is gebaseerd op de lokale
omstandigheden.
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H4

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP WOONBELEID

In Nederland opereren acht stadsregio's met eigen taken, bevoegdheden en budgetten. Dit zijn de
acht belangrijkste stedelijke gebieden met in totaal112 gemeenten en 6.5 miljoen inwoners. Binnen
de stadsregio's werken de gemeenten samen met elkaar aan de ontwikkeling en uitvoering van
beleid. Belangrijke thema's zijn ruimte, verkeer, wonen, werken, milieu en jeugdzorg 44•
In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat samenwerking tussen gemeenten onmisbaar is.
Maatschappelijke vraagstukken houden immers niet op bij de gemeentegrens. Om de samenwerking
in een wettelijk kader te plaatsen is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
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tot stand

gekomen. Binnen deze wet kunnen gemeenten op vrijwillige basis met elkaar samenwerken. De
overheid heeft echter ook een aantal grootstedelijke gebieden aangewezen waarbinnen op een
aantal beleidsterreinen verplicht samengewerkt moet worden. Door tekortkomingen van de Wgr
binnen deze grootstedelijke gebieden is er een uitbreiding op wet ingevoerd: de Wgr-plus
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•

In navolging daarvan komt in dit hoofdstuk de bestuurlijke organisatie van verplichte
intergemeentelijke samenwerking op het beleidsterrein wonen aan de orde . De randvoorwaarde
voor de intergemeentelijke samenwerking binnen dit onderzoek is dat deze is geregeld via de Wgrplus. Op die manier wordt er een gelijkwaardig kader geschetst waarbinnen de verschillende
woningmarkttypen met elkaar vergeleken worden in het praktijkonderzoek.
Dit hoofdstuk start met de introductie van de Wgr- plus. Na een korte omschrijving van het ontstaan
van de wet en haar voorgeschiedenis, worden in §4.3 de plusregio's omschreven . In §4.4, 4.5 en 4.6
worden nog een aantal inhoudelijke aspecten van de Wgr-plus beschreven. Als afsluiting van het
theoretisch gedeelte van dit onderzoek worden de belangrijkste kenmerken van de drie te
onderscheiden woningmarkttypes samengevat in §4.7.
Deze paragrafen dienen bij te dragen aan het beantwoorden van de volgende deelvragen : 3 'Op
welke manier(en) kan regionale afstemming plaatsvinden bij het ontwikkelen van woonbeleid?' 4
'Welke verplichte samenwerkingsregio's zijn er?' 5 'Welke woningmarkten zijn er te
onderscheiden?'

4.1

Wgr- plus

De manieren waarop gemeenten met elkaar samenwerken is heel divers. In de afgelopen decennia
hebben ze ook steeds meer vrijheid gekregen om deze intergemeentel ijke samenwerking vorm te
geven. Er zijn echter een aantal grootstedelijke gebieden die, om zogenoemde
afstemmingsproblematiek, verplicht zijn om samen te werken. Over de noodzaak van die verplichte
samenwerking op regionaal niveau schrijft de overheid het volgende
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:

Het kabinet ziet - evenals voorgaande kabinetten - dat er rond de steden sprake is
van een specifieke afstemmingsproblematiek. Deze problematiek geldt voor de
stedelijke netwerken die in de Vijfde Nota/Nota Ruimte worden onderscheiden en
voor de stedelijke gebieden die in die stedelijke netwerken liggen . Steden zijn van
grote betekenis voor de economie van ons land. Steden vormen de spil van een groter
"' stadsregios .nl
45
De Wgr 1950 werd vervangen door de huidige Wgr 1985. Zie ook par. 3.3.1. Verandering in wetgeving
46
De Wgr-plus trad in werking op 1 januari 2006. Zie par. 3.3 .1. Verandering in wetgeving
47
Beleidsnotitie Wgr-plus 20-12-2002, hfdst. 2 Urgentie (Tweede Kammer 2002-2003, 28 756, nr.1, p.3).
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omliggend gebied. Het is dus noodzakelijk dat deze steden hun rol kunnen
waarmaken. Dat kan evenwel niet zonder dat er in breder verband wordt bezien
welke beslissingen noodzakelijk zijn. Beslissingen van de centrumgemeente hebben
effect op de randgemeenten, en besluitvorming in de omliggende gemeenten werkt
door op de positie van de centrale stad. Zo hangen de vitaliteit van de steden en de
ontwikkelingen in het meer landelijke gebied daaromheen nauw met elkaar samen
als het gaat om de verdeling van ruimte voor wonen, werken en groen. Rondom de
grootstedelijke gebieden doen zich de grootste bereikbaarheidsknelpunten voor.
Maar ook de economische ontwikkeling kan niet «per gemeente» plaatsvinden: bij
grondbeleid en vestigingsbeleid is afstemming evenzeer van groot belang. In
sommige regio's kan voorts op het sociale terrein zoals de jeugdzorg een
gecoördineerde aanpak bijdragen aan een beter resultaat. Bij een betere regionale
afstemming kunnen de ontwikkelingen in de steden en in het omliggende gebied
elkaar

versterken

en

-

minstens

zo

belangrijk

-

kunnen

ongewenste

afwentelingseffecten worden voorkomen. Dat is noodzakelijk om doelstellingen als
een evenwichtiger aanbod van woon- en werkmilieus en toegankelijker groen in en
om de stad te kunnen realiseren. Onderkend moet worden dat er tegenstrijdige

belangen in het spel kunnen zijn. Van een vrijwillige samenwerking tussen gemeenten
- de hoofddoelstelling van de Wgr - kunnen wat dit betreft geen wonderen worden
verwacht. Vandaar dat ook dit kabinet het element «verplichte samenwerking>> in
stand wil houden. De Wgr

is het uitgangspunt voor het nieuwe model, maar

nadrukkelijker dan nu komt het element van de verplichte samenwerking in beeld.
Om de continuïteit van de samenwerking in een aantal stedelijke regio's te

garanderen zal de samenwerking op basis van de nieuwe Wgr aan moeten sluiten op
de bestaande samenwerking op basis van de Kaderwet. In ieder geval zullen
uitvoeringsproblemen in de kaderwetgebieden op het terrein van bereikbaarheid
moeten worden voorkomen; daarom zal de samenwerking in deze gebieden op het
terrein van verkeer en vervoer worden voortgezet in Wgr -plus verband.
De bovenstaande tekst verded igt de instandhouding van de inhoud van de Kaderwet door de
invoering van de Wgr-plus in 2006. Maar geeft tevens ook een goede onderbouwing voor de
noodzaak van (verplichte) samenwerkingsverbanden .
4.1.1

Kaderwet

De Kaderwet 'Bestuur in verandering' was de voorloper van de Wgr-plus . De Kaderwet werd op 1 juli
1994 ingevoerd als tij delijke wet totdat er een definitieve keuze was gemaakt wat betreft het
regionaal bestuur. De wet stelde kaders om voorzieningen te treffen voor een zevental Bestuur op
Niveau (BoN)- samenwerkingsgebieden, die al geruime tijd intensief samenwerkten . Deze
same nwerkingsgebieden waren geselecteerd en vernoemd naar de Nota' s 'Bestuur op Niveau' die
voortkwamen uit de nota' s van het derde kabinet Lubbers
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.

Het ging hier om de

samenwerkingsverbanden rondom de steden Amsterdam, Rotterdam , Den Haag, Utrecht, ArnhemNijmegen, Enschede-Hengelo en Eindhoven- Helmond .
Sinds 1950 maakt de Wgr het voor gemeenten mogelijk om publiekrechtelijk samen te werken
binnen een wettel ijk kader. In grootstedelijke gebieden schoot de wet echter te kort om daar
48

Inleiding gemee ntew et p264. Zie ook par. 1.1 Aan leiding
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regionale vraagstukken in op te vangen . Door de Commissie Montijn

49

werd in 1989 advies

uitgebracht over de bestuurlijke problematiek in deze gebieden. Het rapport
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'Grote steden, grote

kansen' bevatte de volgende belangrijke conclusie :
'De stedelijke gebieden vormen de motoren van de economie. Met name in Europees verband
{internationale concurrentie) dienen de stedelijke gebieden te beschikken over een
daadkrachtig bestuur om met andere stedelijke gebieden te kunnen concurreren'
(Kiompmakers, Sluijters & Veenstra, 2008, p.263)
Vanuit de behoefte aan meer gereguleerde en verplichte samenwerking was de Kaderwet bestuur in
verandering ontstaan. Deze Kaderwet bevatte de juridische kaders waarbinnen verplichte
samenwerking moest plaatsvinden.
Uit evaluatieonderzoek bleek dat de samenwerkingsverbanden goed functioneerden . Desondanks
was er kritiek op de Kaderwet. Met als gevolg dat de wet in 2005 werd afgeschaft. Omdat er nog wel
sprake was van regionale problematiek moest er een andere basis voor intergemeentelijke
samenwerking gevonden worden; een transparante en democratische organ isatie die binnen het
'Huis van Thorbecke' verankerd moest zijn . Om die reden is er voor gekozen om de Wgr uit te
breiden, waarbij de provincies een intermediaire rol zouden vervullen tussen de samenwerkende
gemeenten . Deze uitbreiding resulteerde in de Wgr -plus.
De juridische vorm en inhoud van de intergemeentelijke samenwerking binnen de Kaderwet en de
Wgr-plus verschillen nauwelijks. Op die wijze heeft er per 1 januari 2005 een naadloze overgang van
de oude Kaderwet naar de nieuwe Wgr -plus kunnen plaatsvinden . De inhoudelijke aspecten van de
wet zullen om die reden ook in de volgende paragraaf naar voren komen .

'Samengevat bood de kaderwet een mengvorm van verlengd lokaal bestuur met verschillende
rijks-en provinciale taken, zogenaamd middenbestuur. Er was sprake van verlengd lokaal
bestuur omdat de gemeenten in de regio de dienst uitmaakten' (Kiompmakers, Sluijters &
Veenstra, 2008 p.265)
4.1.2

Wgr- plus status

In de Wgr-plus wordt niet alleen de verplichte samenwerking geregeld ook de beleidsterreinen en
onderwerpen waarop verplicht moet worden samengewerkt, worden in de wet omschreven. Het
gaat hier om een zogenoemde 'minimumpakket' aan onderwerpen. De onderwerpen en taken zijn
samen te vatten in de volgende thema's: verkeer en (openbaar) vervoer, werken (economie) en
wonen. Daarnaast wordt er in sommige regio' s ook samengewerkt op het gebied van ruimtelijke
ordening, milieu, veiligheid en gezondheid . De Wgr-plus biedt een samenwerkingsverband de ruimte
om beleid te ontwikkelen dat is afgestemd op specifieke vraagstukken binnen de gebiedsgrenzen.
Daardoor kunnen regionale verschillen verwerkt worden in plannen en ambities.
De Wgr-plus regelt daarnaast ook de totstandkoming van plusregio's. Onder strikte voorwaarden kan
een regio als zodanig worden aangewezen. Het gaat vooral om de structurele ruimtel ijke
afstemmingsproblematiek. Ook de vorming van het bestuur en commissies, het opleggen van een
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De commissie deed aanbevelingen voor respectievelijk de investeringen, het werkgelegenheidsbeleid en de bestuurlijke vernieuwingen,
d.w .z. het maken van de vier grote steden tot bestuurl ijke eenheden .
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In het rapport 'Grote steden, grote kansen' gaat de Externe Commissie Grote Stedenbe leid na wat naa r haar mening noodzakelijk is voor
het toekomstig functioneren van de grootstedelijke agglomeraties in de Randstad.
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regeling en de verplichte uitvoering van besluiten, de taken en bevoegdheden en het oplossen van
geschillen worden geregeld in de Wgr-plus. In de artikelen 100 tot en met 120 (hoofdstuk XI Wgr)
staan de regelingen die betrekking hebben tot de uitvoering van de Wgr-plus.
4.1.3

Organisatiestructuur

Het bestuur van een plusregio bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Alle
stadsregio' s hebben een algemeen bestuur waarin raadsleden, wethouders en burgemeesters van de
deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn . Het dagelijks bestuur bestaat uit leden die alleen
verantwoordelijkheid voor de eigen portefeuille(s) dragen. Leden van het dagelijks bestuur kunnen
ook lid zijn van het algemeen bestuur. De verhouding van het aantal vertegenwoordigers per
gemeente in de plusregio kan op verschillende manieren geregeld worden. De bestuursvoorzitter is
vaak de burgemeester van de grootste gemeente. Hier zijn geen vaste richtlijnen voor.
4.1.4

Provincie en overheid

Provincies en gemeenten werken beiden overeenkomstig de beleidskaders van de Rijksoverheid. In
relatie tussen Wgr -plusregio en de provincie, heeft de provincie een intermediaire rol. Bij het maken
van ruimtelijke planvorming is de provincie verantwoordelijk voor de structuurvisies. De provincie
behartigt de belangen van het deel van de provincie dat buiten de plusregio valt als het gaat om de
samenhang van de ruimtelijke plannen die door de plusregio zijn gemaakt.

4.2

Wgr- plus en wonen

De Wgr-plus maakt regionale afstemming op een aantal beleidsterreinen mogelijk. Het beleidsterrein
wonen is een van de terreinen die in grootstedelijke gebieden regionaal wordt afgestemd . Hoewel
het regionaal afstemmen van woonbeleid geen vanzelfsprekendheid is, is het wel een logisch
aangrijppunt gezien het schaalniveau waarop de woningmarkt zich beweegt. De erkenning is er,
maar de samenwerking in de praktijk is niet altijd zo vanzelfsprekend.
Zoals in de in de vorige hoofdstukken beschreven, staat de samenwerking onder druk door
verschillende externe factoren, onder andere de krimp van de economie . Gemeenten hebben allen
een eigen f inanciële begroting en onder andere daardoor een andere uitgangspositie . Ook de
politieke kleur van samenwerkende gemeenten kunnen op regionaal niveau verschillen. Daarnaast
kunnen gemeenten hun eigen identiteit benadrukken door middel van hun woonbele id. Om toch een
vitale regio te behouden is het belangrijk om samenwerking te zoeken .
4.2.1

Regionale woonvisies

De concrete uitwerking van het woonbeleid op regionaal niveau komt tot uitdrukking in een
regionale woonvisie . Hierbij is het uitgangspunt dat deze door de deelnemende gemeenten
bestuurlijk wordt gedragen . Vaak is een regionale woonvisie meer dan de optelling van de
individuele ambities. Ze worden vaak ontwikkeld op bas is van een grensoverschrijdend thema en bij
de totstandkoming worden vaak ook corporaties, marktpartijen en de provincie betrokken. Regionale
woonvisies kunnen verpl icht of vrijwillig worden ontwikkeld. Bij de vrij w illige versies gaat het vaak
om gezamenlijk optrekken waar het meerwaarde heeft en zelf doen wat zelf gedaan kan worden. De
doelstelling is het afstemmen van voornemens en ambities op het gebied van wonen. Regionale
woonvisies worden vaak opgesteld voor een periode van 10-15 jaar.
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4.2.2

De ontwikkeling van een regionale woonvisie

De draagkracht van een woonvisie is het belangrijkste element om de ambitie te doen slagen. Bij de
opstelling van een regionale woonvisie heeft de regio eigenlijk dezelfde Ontwikkelingsmethades als
individuele gemeenten. Zo kan er gekozen worden (zie par. 2.7. Samenstelling woonvisiel voor
samenwerking of voor het zogenoemde aanbesteed model. Als het aanbesteedmodel de voorkeur
heeft dan moet er ook nog een keuze gemaakt worden over de vertaling van de ambities. De ene
regio kiest bijvoorbeeld voor een optelsom van de verschillende ambities, terwijl een ander
samenwerkingsverband kiest voor een gezamenlijk ontwikkelde ambitie waaru it gemeenten
individueel hun lokale ambities kunnen vormen. Omdat corporaties en marktpartijen regionaal
werken, is samenwerking in een vroeg stadium van groot be lang om tijdens de uitvoering over
voldoende draagkracht te beschikken .
4.2.3

Inhoud van een regionale woonvisie

Een regionale woonvisie is te omschrijven als een gezamenlijke visie waar de regio naartoe wil wat
betreft het wonen. Vaak is dit beleidsterrein ook verwikkeld met andere beleidsterreinen waardoor
er een integrale vis ie ontstaat. Net als de gemeentelijke woonvisie draait de inhoud van een
regionale woonvisie vaak om een bepaald thema. Zo kan een regionale woonvisie bijvoorbeeld gaan
om kwaliteit, kwantiteit, herstructurering of nieuwbouw. Dit kan vertaald worden in de ambities van
de woningvoorraadontwikkeling. Maar ook een bepaalde doelgroep kan het thema zijn . Daarmee
dan ook rekening houdend met het type woningen en het segment.
Op basis van een regionale woonvisie kunnen gemeenten zelf ook weer plannen maken over de
woningbouwprogramma's met marktpartijen die bijvoorbeeld alleen lokaal actief zijn. Maar ook in
afstemming met andere beleidsterreinen binnen de gemeente kan dit document een belangrijke
afwegingstaeter zijn . Dit is afhankelijk van de manier waarop een regionale woonvisie tot stand
komt.
4.2.4

Regionale woonvisies in de praktijk

In Nederland zijn een groot aantal regionale woonvisies in gebru ik. Het zij n niet alleen de Wgr
plusregio's die regionale woonvisies ontwikkelen. Ook op eigen initiatief wordt woonbeleid
gezamenlijk opgepakt en regionaal afgestemd. Daar kunnen uiteenlopende beweegredenen aan ten
grondslag liggen.
Regionale woonvisies zijn het product van een aantal samenwerkende gemeenten . Ondanks dat het
doel, het afstemmen van voornemens op het gebied van wonen, vaak hetzelfde is, zijn er wel
inhoudelijke verschillen waar te nemen. Allereerst de intentie om samen te werken . Binnen de Wgr
plusregio's is samenwerking verplicht. Maar binnen de vrijwillige intentie om
gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken gezamenlijk op te pakken, is er sprake van
'vormvrijheid'. Gemeenten kunnen zelf beslissen met wie ze samenwerking zoeken en het

samenwerkingsverband kan precies afgestemd worden op de omvang van de vraagstukken. Naast
gemeenten zijn vaak ook corporaties, marktpartijen en de provincie betrokken bij het samenstellen
van een regionale woonvisie .
Woonvisies worden vaak afgestemd op een bepaald thema. 'Alleen ga je sneller, samen kom je
verder' is het uitgangspunt van de regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020. Hiermee wordt

gedoeld op de bevolkingsdaling waarmee De Achterhoek de komende jaren te maken krijgt . Andere
woonvisies zijn wat algemener in de vertaling van hun regionale ambities. Zo focust de regionale
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woonvisie van West- Friesland zich meer op de verdeling van het aantal woon milieus. De Regionale
woonvisie van de Kop van Noord-Holland 2005-2015 wil in haar woonvisie de woningbouwplannen
afstemmen. In de praktijk worden uiteenlopende thema's gehanteerd als leidraad in de woonvisie.
Meestal gaat het doelgroepenbeleid om de mensen, over de woningen en/ of de woonomgeving.
Deze onderwerpen zijn vervolgens weer verder te differentiëren. Als een regionale woonvisie is
gefocust op een specifieke aandachtsgroep dan kan er onderscheid gemaakt worden tussen
bijvoorbeeld jongeren, ouderen, starters, gezinnen of mensen met een functiebeperking. Het
ontwikkelen van beleid is dan afhankelijk van de grootte van de doelgroep. Wanneer het
hoofdonderwerp de kwaliteit van de woonomgeving is, kan er gestuurd worden op verbetering van
de kwaliteit of de diversiteit. Vaak gaat het in dat geval over (het creëren van) verschillende
woon milieus: landelijk en dorps wonen, historische dorps- en stadskernen of stedelijk wonen.
In sommige regio's gaat het om afstemming met behoud van de eigen gemeentelijke identiteit.
Andere regio's geven er de voorkeur aan om alleen het aantal te bouwen woningen of woonmilieus
af te stemmen. Welke invalshoek er ook gekozen wordt, het is altijd terug te beredeneren naar de
stenen: de omvang, kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad.
De aanleiding voor het ontwikkelen van een regionale woonvisie verschilt in de praktijk. Zo is de
regionale woonvisie van de regio Holland Rijnland 'Waar de Randstad tot bloei komt' opgesteld voor
de jaren 2009-2019 . In deze woonvisie wordt een gezamenlijk perspectief gegeven . Ook de rollen en
verantwoordelijkheden binnen regionale woonvisies verschillen per regio . Dat geldt eveneens voor
de detaillering en de consequenties van het niet nakomen van de gemaakte afspraken .
De ontwikkelingen die aanleid ing geven voor het verschuiven van ruimtelijke plannen naar het
regionale schaalniveau hebben ook betrekking op andere beleidsdocumenten. Sommige regio's
hebben een regionale structuurvisie. Woonvisies kunnen ondanks de vormvrijheid vrij gedetailleerde
beleidsinstrumenten zijn omdat de focus alleen op het wonen is. Een regionale structuurvisie
behandelt meerdere beleidsterreinen tegelijkertijd. In de planologie worden hier twee termen voor
gebruikt: facetplannen en sectorplanning. Onder sectorplanning wordt de concrete programmering
van een bepaalde sector verstaan . Bij facetplanning staat de aandacht voor een bepaald aspect van
verschillende beleidsactiviteiten voorop . Facetplanning fungeert vaak als kaderstellend voor
sectorplanning (Woltjer, 2010). Het gebru ik van regionale woonvisies stelt gemeenten in de
gelegenheid om zelf meer vorm te geven aan het lokale beleid, omdat de kaders in een regionale
structuurvisie abstracter zijn .

4.3

De Plusregio's

De plusregio's worden ingesteld indien er sprake is van een zodanig complexe en structurele
ruimtelijke afstemmingsproblematiek dat voor de realisatie ervan verplichte samenwerking op
regionale schaal is aangewezen . Elke plusregio heeft haar eigen bestuurlijke en ambtelij ke
organisatie. In Nederland zijn er acht stadsregio's aangewezen die op basis van de Wgr-plus
samenwerken. Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de acht stadsregio's in ons land.
De introductie komt uit de uitgave 'Stadsregio's in beeld' (2010) een gezamenlijke uitgave van de
acht stadsregio's. Vervolgens wordt er kort ingegaan op de algemene samenwerking en de
samenwerking op het beleidsterrein wonen .
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4.3.1

Stadsregio Amsterdam

Regionale samenwerking is noodzakelijk om te komen tot goede oplossingen voor steeds
ingewikkelder wordende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling, de
woningmarkt, mobiliteit en jeugdzorg. Om op de genoemde issues tot een regionale aanpak te
komen, werken de gemeenten in de regio Amsterdam al vele jaren succesvol samen.
Stadsregio Amsterdam: 16 gemeenten
Centrumgemeente: Amsterdam
Inwoners: 1.5 miljoen
In de Stadsregio Amsterdam is de schaarste van woningen een vraagstuk maar ook de doorstroming
op de woningmarkt. De Regionale Agenda is de basis voor de regionale samenwerking. De Regionale
Woonvisie die hieruit voorkomt, moet het uitgangspunt zijn voor de oplossing van deze
woonvraagstukken . Nadere informatie over dit samenwerkingsverband is te vinden in hoofdstuk 7.
4.3.2

Stadsregio Arnhem Nijmegen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is een samenwerkingsverband van twintig gemeenten in het hart
van een zeer groot internationaal stedelijk gebied, met de Randstad in het westen, de Vlaamse Ruit in
het Zuiden en het Ruhrgebied in het oosten. De regio profileert zich als aantrekkelijk, goed bereikbaar
en internationaal sterk concurrerend. De regionale samenwerking werkt!
Stadsregio Arnhem Nijmegen: 20 gemeenten
Centrumgemeente: Arnhem en Nijmegen
Inwoners: 730.000
In de regio Arnhem Nijmegen is er sprake van een woningtekort. De regio werkt niet alleen samen
met de deelnemende gemeenten . Ook woningbouwcorporaties, bouwbedrijven en
projectontwikkelaars zijn nauw betrokken bij het vormen van be leid en het terugdringen van het
won ingtekort. De regio heeft voor optimale communicatie woningbouwregisseurs aangesteld, die
daarnaast een coörd inerende rol vervullen tijdens deze nauwe samenwerking.
4.3.3

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

De regio Zuidoost-Brabant is een zeer afwisselend gebied: rondom de centrumsteden Eindhoven en
Helmond liggen landelijke gebieden met karakteristieke kernen en veel natuurschoon. Een gebied dat
zeer gevarieerd is en dus ook een breed scala van actuele onderwerpen kent. Om deze afwisselende
en vaak grensoverschrijdende thema's aan te pakken, werken 21 gemeenten samen in het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. En het bijzondere is datdeSRE-gemeenten op veel meer
terreinen de handen ineen slaan dan ze wettelijk verplicht zijn.
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven: 21 gemeenten
Centrumgemeente: Eindhoven en Helmond
Inwoners: 740.000
In regio Zuidoost-Brabant is het nog niet du idelijk of er op termijn krimp of groei gaat plaatsvinden .
De regio Zuidoost- Brabant is een stabiele regio die voornamel ijk door Brainport wordt ondersteund
in haar bevolkingsomvang. Op het gebied van wonen zijn er een groot aantal uiteen lopende
woonmilieus te onderscheiden. In de beleidsprioriteiten op het gebied van wonen staat kwaliteit
voor op kwantiteit. Zo wil het SRE zich richten op het bevorderen van een aantrekkelijke
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leefomgeving met verschillende woonmilieus . Nadere informatie over dit samenwerkingsverband is
te vinden in hoofdstuk 6.
4.3.4

Stadsgewest Haaglanden

Een sterke internationale concurrentiepositie als economische regio, een soepel functionerend
regionaal netwerk en een woonomgeving van goede kwaliteit. Dit zijn drie hoofddoelen in het
Regionaal Structuurplan 2020 dat de negen gemeenten binnen het Stadsgewest Haaglanden in 2008
unaniem hebben vastgesteld. Dit plan is voor de regio en de gemeenten de ruimtelijke basis voor
beleid op de terreinen wonen, werk, verkeer & vervoer, milieu en jeugdzorg.
Stadsgewest Haaglanden: 9 gemeenten
Centrumgemeente: Den Haag
Inwoners: 1 miljoen
Hiermee is de visie van het Stadsgewest Haaglanden redelijk goed verwoord . Wat betreft wonen
streeft de regio naar variatie in het stedelijk verdichtingsbeleid . Marktpartijen worden gestimuleerd
om creatief en innovatief te werk te gaan bij het ontwikkelen van woningen en de woonomgeving.
4.3.5

Stadsregio Parkstad Limburg

Parkstad Limburg bestrijkt een gebied van zeven 51 gemeenten in Zuidoost-Limburg. Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken vormen samen het
samenwerkingsverband en werken met elkaar aan de economische structuurversterking van de regio.
Dat doen zij al ruim tien jaar. En vanaf 2006 is Parkstad Limburg een stadsregio met Wgr-plus-status.
Stadsregio Parkstad Limburg: 7 gemeenten
Centrumgemeente: Heerlen
Inwoners: 240.000
Parkstad Limburg kent een jonge geschiedenis. Het is het jongste lid van de plusregio's . Op
demografisch gebied heeft Parkstad Limburg een bijzondere positie. Het loopt voorop in de
krimpproblematiek. Dat heeft invloed op verschillende beleidsterreinen, zo ook op die van wonen .
Parkstad heeft ervoor gekozen dit integraal aan te pakken door een transformatiebeleid op fysiek,
economisch en sociaal gebied . Stadregio Parkstad is een van de samenwerkingsverbanden van het
praktijkonderzoek. Nadere informatie over dit samenwerkingsverband is in hoofdstuk 5 te vinden .
4.3.6

Stadsregio Rotterdam

Rotterdam en de veertien omliggende gemeenten vormen een metropolitaan gebied met 1.2 miljoen
inwoners, waarvan bijna de helft in Rotterdam woont. Stadsregio Rotterdam is een van de
dichtstbevolkte regio's in Nederland. 1 op de 14 Nederlanders woont er. Het is ook een
kosmopolitische regio; bijna een derde van de inwoners (31%} is van buitenlandse afkomst.
Stadsregio Rotterdam: 15 gemeenten
Centrumgemeente: Rotterdam
Inwoners: 1.2 miljoen
Rotterdam heeft als een van de grootste havensteden in de wereld internationale bekendheid . Wat
betreft de huisvesting heeft. De Rotterdamse woningvoorraad wordt gedomineerd door veel kleine
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Vanaf 1 mei 2010 trad gemeente Nuth (opnieuw) toe tot de stadsregio
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huurwoningen die net na de Tweede Wereldoorlog door de woningnood massaal zijn gebouwd.
Maar de stad maakt een inhaalslag: de havens worden verplaatst en er is daardoor de laatste jaren
veel herontwikkeling geweest met toonaangevende (woningbouw-)projecten. Desondanks moet er
de komende jaren gerichter gebouwd worden voor de juiste doelgroep.
4.3. 7

Regio Twente

Twente heeft zich vanuit een sterke industriële traditie ontwikkeld tot tweede kennisregio van
Nederland. In 2020 wil Twente internationaal bekend staan als toonaangevende kennisregio in een
grensoverschrijdende omgeving en behoren tot de Europese topregio's op het gebied van innovatie
en technologie. In de Agenda van Twente (meerjarenplan tot 2017}, komt de enorme potentie van
Twente tot uiting. Regio Twente is uniek in haar soort: zowel de Wgr -plustaken als diverse
'traditionele' verlengd lokale bestuurstaken worden onder een bestuurlijke paraplu uitgevoerd.
Regio Twente: 14 gemeenten
Centrumgemeente: Enschede
Inwoners: 625.000
De Regio Twente werkt door haar ligging aan de grens ook veel samen met steden over de grens . Het
versterken van haar sociaal-economische structuur is een van de pijlers waar de regio de komende
jaren in wil investeren. Op het gebied van wonen heeft de regio een aantal troeven in handen. Door
de kennisindustrie in de vorm van een aantal opleidingsinstituten en een goede werkgelegenheid is
Twente een goede vestigingsplaats voor jonge en werkende mensen . Het gebied is tevens goed
bereikbaar en dat heeft zelfs invloed op de toeristische bestedingen .
4.3.8

Bestuur Regio Utrecht

De regio Utrecht wordt met recht het hart van Nederland genoemd. Vanuit Utrecht verdeelt het wegen treinverkeer zich over het land, en zo verbindt deze regio de Randstad met het Europese
achterland. Combineer die bereikbaarheid met de centrale ligging- in de Randstad en in het groene
landschap- en het is duidelijk waarom velen Utrecht een aantrekkelijke woon- en werkregio vinden.
De negen gemeenten die bij Bestuur Regio Utrecht (BRU} zijn aangesloten, werken hier samen om die
kwaliteiten te versterken en te benutten.
Bestuur Regio Utrecht: 9 gemeenten
Centrumgemeente: Utrecht
Inwoners: 610.000
In de regio Utrecht is bereikbaarheid een van de belangrijkste beleidsterreinen. De samenwerkende
gemeenten zijn zich er van bewust dat de inwoners hun activiteiten verspreiden over verschillende
gemeenten. De grensoverschrijdende mobiliteitsbehoefte wil zij opvangen door op verkeer en
vervoer in te spelen. Wat betreft het beleidsterrein wonen, zorgt een regionaal
woonruimteverdelingssysteem voor meer keuzevrijheid en doorstroom op de woningmarkt. Ook
afstemming in de woningbouwproductie zorgt voor een gelijkwaardige opbouw van de voorraad.

4.4

Democratische legitimiteit in de Wgr- plus

In het vorige hoofdstuk is de problematiek over de democratische legitimiteit al naar voren
gekomen. In principe is de invloed van de burger onder de Wgr hetzelfde als onder de Wgr-plus. In
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het onderzoek 'De Stille Kracht'
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van de VNG (2009) is onderzoek gedaan naar de wijze waarop

besluitvormings-en verantwoordingsprocessen zijn georganiseerd . Omdat de burger hier geen
directe invloed heeft, zijn de gemeenteraden en individuele raadsleden de eerstvolgende in lijn om
'de stem van het volk' te laten horen .

Het onderzoek wijst uit dat er veel initiatieven worden genomen om raden en individuele raadsleden
intensief te betrekken bij de regio. Daarnaast is er in elke regio sprake van een 'gewogen
stemverhouding'. Dat kan op verschillende manieren: zo kunnen grotere gemeenten meer

vertegenwoordigers inbrengen of telt de stem van grotere gemeenten zwaarder mee. De algemene
conclusie is in de volgende zin verwoord:
Regionale samenwerking impliceert besluitvorming in regionaal verband waardoor
individuele gemeenten, en raadsleden uit gemeenten, hun invloed moeten delen met
anderen. ('De Stille Kracht' VNG, p.49)

4.5

Wgr en de Wgr-plus

Het grootste verschil tussen de Wgr en de Wgr-plus is de manier waarop onder deze wetten een
samenwerking tot stand komt. (Kiompmakers, Sluijters & Veenstra, 2008). De gemeenten die via de
Wgr samenwerken zijn zelf vrijwillig tot die samenwerking gekomen. De samenwerkingsterreinen
worden door die gemeenten zelf bepaald en ook worden de ingebrachte bevoegdheden en middelen
door de gemeenten zelf verzorgd. Samenwerking op grond van de Wgr-plus is een verplichte
samenwerking. De beleidsterreinen zijn al bepaald en financiering kan via de Rijksoverheid
ingebracht worden. Het woonbeleid valt in de grootstedelijke gebieden vaak onder de
beleidsterreinen huisvestingsbeleid en/of ruimtelijke ordening.

4.6

Beëindiging Wgr-plus

In 2010 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een evaluatieonderzoek 'Plussen en minnen'
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laten uitvoeren over de noodzaak van de stadsregio's. Dit rapport is in navolging van het rapport 'De
Stille Kracht' dat door de VNG in 2009 was opgesteld. Desondanks is zowel door het Kabinet Rutte I
als het kabinet Rutte 11 het voornemen bekend gemaakt om de Wgr-plus te beëindigen . Hieronder
volgt een schets van de geschiedenis van de Wgr via de Kaderwet naar de Wgr-plus.

1.

1950 Inwerkingtreding van de Wgr

2.

1985 Herziening Wgr

3.

1994 Inwerkingtreding van de Kaderwet (toen zeven stadsregio's)wat betekent dat
gemeenten verplicht in regionaal verband een aantal taken op het terre in van ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting, verkeer vervoer, economische zaken en milieu gaan
uitvoeren. Lokale en regionale belangen worden hierbij tegen elkaar afgewogen.

4.

2006 Intrekking van de Kaderwet

5.

2006 Inwerkingtreding van de Wgr-plus. De stadsregio's hebben een structurele
wettelijke basis gekregen.
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De Stille Kracht is een rapportage, van de Commissie toekomst Stadsregionale samenwerking, ingesteld door de VNG (2008), over de
noodzaak van stads regio's .
53
Plussen en minnen (augustus, 2010) is een uitgave van het Min isterie van Binnenlandse Zaken waar in de vorm van een evaluatie het
functioneren van de Wgr-plusregio's wordt omschreven .
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6.

2009 Rapport 'De Stille Kracht' over de noodzaak van stadsregio's. De conclusie van dit
rapport luidt dat niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten op basis van de
Wgr-plus duidelijk resultaat oplevert en met kracht moet worden voortgezet.

7.

2012 Regeerakkoord Rutte I. Eind oktober 2012 wordt het regeerakkoord VVD-PvdA
gepubliceerd ('Bruggen slaan'). Het kabinet maakt bekend de Wgr-plus
samenwerkingsverbanden te zullen afschaffen .

4. 7

Woningmarkttypen

Een woningmarkt (of de vastgoedmarkt) wordt door specifieke eigenschappen gekenmerkt. Onder
andere de lange levensduur van een woning, de plaatsgebondenheid, hoge transactiewaarden en de
lange productietijd . De woningmarkt is als het ware een voorraadmarkt die met name door de lange
productietijd niet snel inspeelt op de behoefte. Dit werkt door in het maken van woonbeleid.
Om goed woonbeleid te plannen moet er onder andere eerst onderzocht worden wat de
woningbehoefte is en hoe die zich gaat ontwikkelen. De prognoses van het aantal huishoudens en de
bevolkingsentwikkelingen kunnen hier een goed beeld van geven . De relevante ontwikkelingen zijn
op het moment de vergrijzing en de ontgroening. De afvlakkende groei van de bevolking door
minderen kinderen, migratie en de vergrijzing, zullen invloed hebben op de woningmarkt en het
woon beleid . Daar tegenover staat dat het aantal huishoudens wel blijft groeien doordat die steeds
kleiner worden. Deze ontwikkelingen hebben zowel een kwalitatief als kwantitatief karakter en zijn
niet in elke regio in Nederland, even sterk, waarneembaar.
Naar aanleiding van deze trends zijn er grofweg drie markten te onderscheiden: gebieden met krimp
(krimpmarkt), onduidelijkheid over krimp (vooralsnog stabiele markt) en gebieden met een blijvende
druk op de woningmarkt (schaarstemarkt). De aanwezigheid en de mate waarin een bepaalde
ontwikkeling aanwezig is in een gebied, heeft veel invloed op hoe de gemeente daarmee inspeelt op
het woonbeleid . De belangrijkste karakteristieken van de verschillende markten worden hier
omschreven .
4.7 .1

Schaarstemarkt

De schaarstemarkt staat bekend om hoge huurprijzen, geen doorstroming en een enorme kloof
tussen de huur en koopmarkt (die tevens ook door indirecte aspecten ontstaat) . In een
schaarstemarkt komt het er op neer dat de vraag groter is dan het aanbod. Dat kan zowel kwalitatief
als kwantitatief zijn. In een dergelijke marktsituatie hebben de aanbieders het voor het zeggen. Deze
situatie wordt een aanbiedersmarkt genoemd .
Ondanks de huidige woningmarktsituatie zijn er nog steeds delen in het land waar er sprake is van
een overspannen markt. Deze wordt veroorzaakt door een bovengemiddelde groei van de bevolking.
Vooral in de grootstedelijke gebieden zoals de Randstad en daarbinnen in de grote en middelgrote
steden is er een blijvende vraag naar woningen . De steden onderscheiden zich wel enigszins door de
verschillende doelgroepen en het verschil in type woningen waar vraag naar is.
4.7.2

Krimpmarkt

De Nederlandse bevolking neemt al decennia lang alleen maar toe . Maar de afgelopen jaren en de
komende jaren zijn er op regionaal niveau echter verschillen waar te nemen . Volgens de regionale
bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) krijgt in de periode tot 2040 een derde van alle Nederlandse gemeenten te maken
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met een afname van het inwonertal

54

•

De huidige krimpregio's bevinden zich voornamelijk aan de

randen van het land. De regio's die nu al te maken hebben met krimp zijn: Parkstad Limburg,
Noordoost Groningen, Zeeuws Vlaanderen, De Achterhoek, Noordwest Friesland. Bevolkingsdaling
hangt samen met een vermindering van de economische activiteit en draagkracht voor de
voorzieningen.
Een krimpmarkt staat bekend om een afname van het aantal inwoners, huishoudens en de
potentiële beroepsbevolking. Hoewel deze cijfers zich enigszins los van elkaar kunnen ontwikkelen
hebben ze wel invloed op arbeidsmarkt, bedrijvigheid en woningmarkt . Voor de woningmarkt is de
ontwikkeling van het aantal huishoudens een belangrijke indicator. Theoretisch gezien kan een
bevolkingsafname gepaard gaan met een groei of constante huishoudensontwikkeling. Maar omdat
krimp een combinatie van meerdere factoren is, zal deze situatie in de praktijk nauwelijks
voorkomen .
In krimpregio's is er sprake van een vragersmarkt. Deze markt laat zich omschrijven als een
marktsituatie waarin huurders en/ of kopers, veelal doordat het aanbod de vraag overtreft, veel
keuzemogelijkheden hebben en kunnen onderhandelen over de prijs. Het is een gunstige markt voor
de afnemende partij. Hoewel het afnemers die willen kopen, aan te raden is om stil te staan bij de
verkoopmogelijkheden in de toekomst.
Krimp blijft niet beperkt tot de huidige krimp regio's, maar in deze regio's is het wel omvangrijker dan
in andere delen van het land. De regio's die in de komende 20 jaar te maken krijgen met krimp
kunnen veelleren van de ervaringen van de gemeenten die nu al met krimp te maken hebben .

•

Sterke krimp (-1o'lb of minder)

•

Krimp(·10tot-2.5'lb)

•

Groei (2 .5 tot 10%)

•

Sterke groei (10% of meer)

Redeli jk stabiel (-2.5 tot 2.5%)

AFB X : BEVOLKINGSGROEI PER Wgr REGIO . CBS

4.7.3

Stabiele markt

Tegenover de krimp- en schaarsteregio's zijn er ook regio's die dicht bij het migratiesaldo nul zitten
en waarop niet op voorhand vaststaat of ze zullen krimpen of groeien . Deze regio's liggen vrijwel
allemaal buiten de Randstad. In dergelijke regio's trekken jongeren vaak weg naar groeipolen in de
Randstad en daarbuiten, maar dat dit wordt gecompenseerd door de komst van gezinnen.
"' www.pbl.nl
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Regionalebevolkings- en huishoudensprognose 2011-2040 via CBS/PBL
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Door

grip te houden op de groei van de woningvoorraad kan het beleid ervoor zorgen dat de vraag en het
aanbod evenwichtig blijven. Een stabiele markt kenmerkt zich dus theoretisch door een evenwicht in
vraag en aanbod met een aanvaardbare frictieleegstand
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rond de 5%. Vaak richt beleid zich in deze

marktomstandigheden op kwaliteit van de woningvoorraad . In de praktijk zullen lokale verschillen
uiteraard voorkomen . In afbeelding XI is de bevolkingsantwikkeling 2010-2025 per COROP
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gebied

weergegeven . Op nationaal niveau zal er de komende jaren geen sprake zijn van bevolkingskrimp
maar op gemeentelijk en regionaal niveau is de situatie duidelijk anders.
Z010-ZOZ5
•
•

Sterke krimp (-10% of minder)
Krimp (-1o tot -2.5%)
Redelijk stabiel (-2.5 tot 2,5%)

•

Groei (2.5 tot 10%)

•

Sterke groei (10% of meer)

AFB XI: BEVOLKINGSGROEI PER COROP. CBS

4_7.4

Demografische ontwikkelingen

De regionalebevolkings-en huishoudensprognose 2011-2040 van het PBL en het CBS geeft een
toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens in Nederland. De
belangrijke conclusies uit deze prognose zijn dat het bevolkingsaantal de komende jaren nog steeds
blijft toenemen, maar dat er sterke regionale contrasten waar te nemen zijn . In de regio' s aan de
randen van Nederland gaat de krimp zich (verder) inzetten . Noordoost-Groningen en ZeeuwsVlaanderen lopen voorop in deze ontwikkeling. De vergijzing zal zich versnellen als gevolg van het
toetreden van de naoorlogse geboortegolf tot de leeftijdsklasse van 65 jaar en ouder. Deze
ontwikkelingen zijn niet alleen op het beleidsterrein wonen van invloed.
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De woningmarkt is gebaat bij enige leegstand om de mogelijkheid van wisseling van hu isvesting mogelij k te maken. 5% leegstand is nod ig
voor een efficiënte markt. Daalt de leegstand onde r dit percentage dan is er sprake van een overspannen markt.
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Een Coörd inatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma (COROP) gebied is een regionaal gebied in Nederland. Deze indeling wordt
gebruikt voor analytische doeleinden.
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4.8

Conclusie

Na vele decennia van woningtekorten is er in kwantitatief opzicht voor elk huishouden in Nederland
een woning beschikbaar. Maar de vraag en het aanbod is niet, kwantitatief, in elke regio goed op
elkaar afgestemd . Hierdoor zijn er grofweg drie verschillende markten te onderscheiden: een
stabiele markt, schaarste markt en een markt met krimp .
De regionale bevo lkings- en hu ishoudensprognose, een belangrijke pijler om woonbeleid op af te
stemmen, geeft sterke regionale contrasten aan . Op nationaal niveau zal er de komende jaren geen
sprake zijn van bevolkingskrimp maar er zijn regionale en gemeentelijke afwijken van dit proces
waarneembaar. Gemeenten kunnen op vrijwillige basis ervoor kiezen om samenwerking te zoeken
om vraagstukken die voorkomen het hoofd te bieden. Naast de vrijwillige samenwerking heeft de
Rijksoverheid ook een achttal regio's aangewezen die verplicht zijn om op een aantal
beleidsterreinen samen te werken. Deze verplichte vorm van intergemeentelijke samenwerking is
ontstaan doordat de Rijksoverhe id constateerde dat er rond de grote steden sprake was van een
specifieke afstemmingsproblematiek. Deze problematiek geldt voor de stedelijke netwerken die in de
58

Vijfde Nota /Nota Ruimte

59

worden onderscheiden en voor de stedelijke gebieden die in die

stedelijke netwerken liggen. Het beleidsterrein wonen valt onder deze verplichting. Via de Wgr-plus
worden de beleidskaders bepaald waarbinnen deze samenwerking moet plaatsvinden . Vanwege de
geografische verschillen hebben de gemeenten binnen de samenwerkingsverbanden de vrijheid om
passend beleid vorm te geven.
Steden zijn vaak de economische motoren van een land en het is daarom belangrijk dat die op de
verschillende beleidsterreinen goed functioneren. De beslissingen die in een centrumgemeente
genomen worden kunnen van invloed zijn op de omliggende gemeenten en zo kan ook
besluitvorming van randgemeenten betrekking hebben op de centrale stad. Op die manier hangt de
vitaliteit van een regio nauw samen als het gaat om de verdeling van ruimte voor de verschillende
beleidsterreinen.
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Planologische Kernbesl issing Vijfde Nota ruimtel ijke ordening, Deel 3 kabinetsstandpunt van 28-11-2001 (Tweede Kamer, 2001-2002 , 27
578, nr. 5)
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Nota Ruimte, Deel 3 Kabinetsstandpunt van 27-4-2004 (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 435, nr.2)
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Niet elk beleidsterrein hoeft regionaal afgestemd te worden. De twee belangrijkste
afstemmingsonderwerpen zijn van oudsher bereikbaarheid en economie. Maar in grootstedelijke
gebieden kan afstemming op bijvoorbeeld het beleidsterrein wonen ook bijdragen aan een beter
maatschappelijk resultaat . Regionale afstemming kan de ontwikkeling van steden in een bepaalde
regio versterken en daarnaast voorkomen dat er ongewenste gevolgen ontstaan door beslissingen
vanuit een buurgemeente.
Het regionaal afstemmen van woonbeleid kan vormgegeven worden in een regionale woonvisie . In
dit document wordt de integrale woonambitie van de regio verankerd . In sommige regio's worden
deze ambities gezamenlijk met de plannen op andere beleidsterreinen in een regionale structuurvisie
onderbracht. Regionale structuurvisies hebben doorgaans een ander abstractieniveau .
In 1990 zijn de nota's 'Bestuur op niveau' verschenen. De drie nota's hebben uiteindelijk geleid tot
de Kaderwet Bestuur in verande ring die in 1994 in werking is getreden . De Wgr- plus was in 2006 de
opvolger van de Kaderwet. Met de inwerkingtreding van de Wgr-plus kregen de grootstedelijke
gebieden verplichte samenwerking en verplichte uitvoering van taken die werden toegekend door de
overheid.
De Wgr-plus maakt het vormen van Wgr-plusregio's mogelijk. Daarnaast wordt ook de regelgeving
rondom (de vorming van) bestuur en commissies in de wet gegeven. Het gaat hier om de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten die uit hun leden de regioraad van het regionale
bestuur vormen . Dit zijn meestal burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden . De regio
bepaalt zelf de samenstelling van de raad en het aantal bestuurders. In Nederland zijn er 8 regio's die
onder deze wet samenwerken.
In het onderzoek 'De Stille Kracht' van de VNG (2009) is onderzoek gedaan naar de wijze waarop
besluitvormings-en verantwoordingsprocessen zijn georganiseerd. De aanleiding was onder andere
de discussie omtrent de democratische legitimiteit. Het functioneren van de stadsregio' s is ook
geëvalueerd in het rapport Plussen en minnen van de MBZ. Ondanks de resultaten van de rapporten
heeft het kabinet bekend gemaakt de Wgr-plus samenwerkingsverbanden te zullen afschaffen. Dat
houdt overigens niet meteen in dat de er niet meer samenwerkt wordt. Gemeenten zijn vrij in het
uitzoeken van samenwerkingspartners.
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TUSSEN EVALUATIE
De woonvisie staat in de literatuur bekend als hét beleidsdocument om woonbeleid in vorm te geven. De
gemeentelijke woonvisie heeft de meeste invloed op lokaal niveau en het is daarom belangrijk om een actuele
visie op het wonen te hebben . Op die manier zijn gemeenten in staat om met een duidelijke visie
communiceren met maatschappelijke en marktpartijen die iets willen ondernemen op het gebied van wonen.
De literatuur bevat veel informatie omtrent intergemeentelijke samenwerking. Ook wel regionale
samenwerking genoemd . Er zijn verschillende redenen om als gemeente samenwerking te zoeken met een
buurgemeente. Omdat gemeenten publiekrechtelijke organisaties zijn, bestaan er een aantal randvoorwaarden
waarbinnen zo een samenwerking plaats moeten vinden . De Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt de
juridische kaders als er via het publiekrecht wordt samengewerkt. De samenwerking op het beleidsterreinen
wonen is relatief jong omdat huisvesting tot voor kort als een lokale aangelegenheid werd gezien. Door
processen die de regio meer in kaart brengen neemt ook de samenwerking op dit beleidsterrein toe .
De regionale afstemmingsproblematiek is een van de redenen waarom de rijksoverheid de Wgr-plus heeft
ingesteld. Een status die regio's verplicht om samen te werken op een aantal beleidsterreinen. De
regionalisering en daardoor het schaalniveau van maatschappelijke opgaven zijn een aanleiding om ook het
woonbeleid regionaal af te stemmen. Het ontstaan van verschillende woningmarkttypen als schaarstemarkt,
krimpmarkt en een stabiele markt draagt ook bij aan de behoefte om samen te werken op het gebied van
wonen .
Voor dit onderzoek is de randvoorwaarde dat de regionale samenwerking geregeld is via de Wgr-plus . Op die
manier wordt er een gelijkwaardig kader geschetst waarbinnen de samenwerkingsregio's met elkaar
vergeleken worden in het praktijkonderzoek. De samenwerkingsregio's in het onderzoek vallen ieder onder een
van de te onderscheiden woningmarkttypen . Door middel van interviews zijn de samenwerkingsorganisatie
gevraagd naar de wenselijkheid van de samenwerking op het beleidsterrein wonen. Zij vertegenwoordigen
immers de regionale wens van de individuele gemeenten. Ter controle zijn er in elke regio ook interviews
afgenomen bij de centrumgemeente en een kleine gemeente. Op die manier zijn de uiterste perspectieven van
de samenwerkende gemeenten getoetst. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Samenwerkingsverband

Centrumgemeente

Kleine gemeente

Stadsregio Amsterdam

Amsterdam

Diemen

Parkstad Limburg

Heerlen

landgraaf

Is er Intergemeentelijke samenwerking wenselijk bij het ontwikkelen van woon beleid en
de woonvisie?

AFB XIII: SCHEMATISCH OVERZICHT ONDERZOEKSVRAGEN
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PARKSTAD LIMBURG

Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten. De gemeenten werken binnen
de Stadsregio Limburg samen aan één duurzame vitale regio. Omdat de regio kampt met een
bevolkingsdaling is de urgentie hoog en de ambitie groot om de economie een stevige impuls te
geven en de inwoners een duurzaam perspectief te bieden. Naast bedrijven en instellingen in
Parkstad zeft zijn de provincie en de rijksoverheid daarbij belangrijke partners60•
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de intergemeentelijke samenwerking in Parkstad Limburg is
ingericht. Het betreft een beschrijving van het verband waarna de organisatie, de beleidsterreinen en
de beleidsdocumenten die van invloed zijn op het wonen worden toegelicht. Op deze wijze wordt er
een uitgangspositie geschetst voor de samenwerking op het beleidsterrein wonen.

5.1

Parkstad Limburg

Met de benoeming eind 2005 is Parkstad Limburg het jongste lid van de Wgr-plusregio' s. Net als in
de andere plusregio's worden een aantal beleidsterreinen regionaal afgestemd. In Parkstad Limburg
wonen ruim 240.000 burgers die verdeeld zijn over de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. Bijlage 2 geeft een overzicht van de
gemeenten die deel uitmaken van dit samenwerkingsverband en het totaal aantal mensen in de
regio .

5.2

De regio

De omgeving van Parkstad Limburg karakteriseert zich door een mengeling van platteland en
stedelijk gebied . Deze twee uitersten lopen goed in elkaar over door de vele groenstroken die in het
gebied te vinden zijn . De omgeving van Parkstad stond vroeger bekend om haar mijnindustrie. Nadat
deze in de jaren ' 60 ten einde kwam heeft er een 'groene' transformatie plaats gevonden die onder
het project 'Van zwart naar groen'
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nog steeds bekend is. Behalve de natuurlijke kenmerken is het

gebied ook dynamisch door de vestiging van een aantal grote publiektrekkers als de GaiaZoo
dierentuin, Woonboulevard Heerlen en Europa 's grootste indoor skidorp . Vanuit Europees
perspectief ligt Parkstad Limburg zeer gunstig. Het ligt als het ware in het strategisch middelpunt van
een aantal grote economische stedelijke gebieden in Europa .
De omgeving van Limburg loopt in Nederland voorop in de ontwikkeling van bevolkingskrimp. Deze
trend is het gevolg van een mix van oorzaken. Allereerst is de omgeving de gevolgen van deindustrialisatie nooit te boven gekomen. Door het verdwijnen van onder andere de mijnindustrie is
de werkgelegenheid gedaald, waardoor mensen de regio verlieten op zoek naar werk . Daarnaast is er
de ontgroening en vergrijzing. Ook worden de gezinnen kleiner, maar dit laatste is landelijk
waarneembaar.
Ondanks de krimp in de bevolking is er wel nog een lichte toename in het aantal huishoudens waar
te nemen
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•

Maar deze weegt niet op tegen de daling van de bevolking. Het terugbrengen van de

woningvoorraad is dan ook een van de grootste opgaven in de regio . Dit kan door terugbrengen van
de nieuwbouwopgaven maar ook door sloop van bestaande woningen .
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Parkstad Limburg.nl
Onder het motto 'Van zwart naa r groen' werd na de mij nsluitingen begin jaren zeventig begonnen met de herstructurering van de
oostel ij ke mij nstreek. Canon van Limburg.nl
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Parkstad Limburg Mon itor
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5.3

De organisatie

In Parkstad Limburg werken 8 gemeenten als Wgr-plusregio samen op een aantal door de
Rijksoverheid verp li chte beleidsterreinen. De bestuursstructuur van deze regio is als volgt :

AFB XIV: BESTUURSTRUCTUUR PARKSTAD LIMBURG . PARKSTADLIMBURG .Nl

Het dagelijks bestuur (ook wel het Parkstadbestuur genoemd) wordt gevormd door 8 bestuurders en
een voorzitter. De bestuurders in dit bestuur komen voort uit de 8 deelnemende gemeenten en zijn
ieder verantwoordelijk voor een portefeuille binnen het bestuur. De Parkstadraad (Regioraad) is het
hoogste orgaan in de Parkstad regio en bestaat uit 37 raadsleden . Het aantal afgevaard igden per
gemeente is afhankelijk van de grootte van de gemeente. De voorzitter van de Raad is ook voorzitter
van het Parkstadbestuur.

5.4

Beleidsterreinen

De bevolkingsdaling en de vergrijzing in Parkstad Limburg hebben invloed op verschillende
beleidsterre inen . Daarom heeft de stadsregio besloten om een integrale en structurele invulling te
geven aan de uitdagingen in het gebied. Door het samenvoegen van verschillende beleidsterreinen is
er een samenhangende ontwikkelingsrichting ontworpe n, die zowel ruimtelijk als maatschappelijk
moet worden uitgewerkt. Hierbinnen is tevens plaats voor een int egrale aanpak op wij kn iveau. De
bevolkingsprognoses zullen het meeste van invloed zijn op de beleidsterre in wonen en op het beleid
omtrent welzijn . De integratie van beleidsterreinen als Wonen, Zorg en Welzijn, Groen en Openbare
Ruimte en Reta il zijn, in lijn hiervan, een voor de hand liggende keuze .

5.5

Regionaal woonbeleid

De bevolkings-en huishoudenontwikkelingen hebben effect op het wonen in de Parkstad regio. Door
de bevolkingsdaling zijn er minder woningen nodig en de vergrijzing zorgt voor de vraag naar een
ander type won ingen . Het is een uitdaging om het aantal woningen terug te dringen en de
woningvoorraad aan de behoeften aan te passen.
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5.5.1

Regionale Woonvisie op hoofdlijnen (2006-2010)

De huidige regionale woonvisie

63

heeft een planningshorizon tot 2010 met een verlenging tot eind

december 2012. Het vormt een kader voor de bovenlokale afstemming van de lokale
woningbouwprogramma's. In de regionale woonvisie staan drie doelen centraal: allereerst de visie
op krimp . Door demografische en woningvraagontwikkelingen regionaal af te stemmen is er ruimte
om op die manier evenwicht te vinden. Krimp moet als kans gezien worden. De regio wil ook
innovatie en vernieuwing stimuleren om zo de woonconsument te verleiden en op die manier het
imago te versterken. Daarnaast moeten bewoners meer kansen krijgen om hun woonwens te
realiseren. De regionale woonvisie is tot stand gekomen in overleg met woningcorporaties en
marktpartijen . Op die manier is er wederzijdse vertrouwen, ruimte voor elkaars ambities en
zodoende genoeg draagkracht voor de haalbaarheid van de plannen.
5.5.2

Regionale Woningbouwprogrammering

De kaders van het regionale woningbouwprogramma komen terug in de regionale woonvisie. Het
regionale woningbouwprogramma is een cijfermatig overzicht van de doelstellingen in de
woningvoorraad. Het huidige programma is opgesteld tot 2012.
5.5.3

Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad

De Intergemeentelijke Structuurvisie Regio Parkstad limburg
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schetst de kaders voor de

herstructureringsvisie. De herstructureringsvisie is de concrete uitwerking voor het beleidsterrein
wonen . Op basis van deze uitwerking kunnen de (nieuwe) Regionale Woonvisie en
Woningbouwprogramma's ontwikkeld worden. De visie geeft inzicht in welke gebieden binnen
Parkstad Limburg urgent zijn voor de transformatie in de woningvoorraad naar aanleiding van de
teruglopende woningbehoefte .
Ook de herstructureringsvisie is samen met woningcorporaties opgesteld . De overheid is immers
(vaak) geen eigenaar van woningen en door afspraken te maken met marktpartijen is de kans op
onderlinge concurrentie beperkt.
5.5.4

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse
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is een overzicht van de welvaartseffecten van de

verstedelijkingsopgaven die in Parkstad Limburg gepland staan. In samenwerking met betrokken
partijen heeft Parkstad Limburg laten onderzoeken welke effecten de voorgenomen plannen hebben
op onder andere de bevolkingsontwikkeling, woningmarkt en welvaart . Het onderzoek geeft dus aan
welke effecten krimp heeft op de verschillende beleidsterreinen en op het maatschappelijk aspect.
Het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad wordt deels door sloop maar ook door het
samenvoegen van woningen bewerkstelligd . Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden om de
bestaande voorraad geschikt te maken voor de vergrijzende bevolking en het ontwikkelen van
andere duurzame woonvormen

5.6
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•

Beleidsprioriteiten

In het onderzoek 'De Stille Kracht' van de VNG (2009) komen de volgende beleidsprioriteiten van
Parkstad Limburg naar voren :
63

Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen Parkstad Limburg 2006-2010 Parkstad Limburg geeft Ruimte!
Intergemeentelijke Structuurvisie Regio Parkstad Limburg 2030 'ruimte voor park en stad' (maart, 2009)
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De MKBA is in 2009 uitgevoerd, door het RIGO Research en Advies en EIB in opdracht van o.a. Parkstad Limburg, met betrekking tot de
krimpaanpak in de regio Parkstad .
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Parkstadl imburg.nl
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•
•

Integrale gebiedsantwikkeling betreffende de nieuw aan te leggen Parkstadring

•
•

Parkstad Limburg en Stadte regionale Aachen als de eerste EGTS67 van Nederland

Het ontwikkelen van een breeds scala van instrumenten ten behoeve van de stedelijke
herstructurering van een gebied met een demografische voorsprong
Campus Avantis als de grensoverschrijdende campus op het gebied van zon ne-energie in
relatie tot de miljardenontwikkelingen bij de Universiteitscampus van Aken

•

Parkstad Limburg is het grens overbruggend OV-station tussen Randstad en Aken, Keulen,
Frankfurt

5.7

Projecten buiten de verplichte samenwerking

Het versterken van de economie binnen Parkstad is een van de belangrijke ambities van het
Parkstadbestuur. Door de ligging van het gebied, tussen België en Duitsland, zijn
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden mogelijk en kan er internationale samenwerking
plaatsvinden. Zo heeft de regio met enkele grenspartners de intentie om een grensoverschrijdende
gemeenschappelijke regeling op te zetten; de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
(EGTS). De belangrijkste doelstelling van deze samenwerking richt zich op het communiceren en
structureren van gemeenschappelijke ambities en het gemakkelijker toegang krijgen tot Europese
beleidsvorming en subsidies .

5.8

Resultaten interview

Het woonbeleid in Parkstad Limburg wordt door de ontwikkelingen in de demografie (vergrijzing en
ontgroening) en de sociaal economische trends (bevolkingsafname en huishoudensverdunning)
gedomineerd . Deze samenloop wordt ook wel krimp genoemd. Dit heeft invloed op de
werkgelegenheid, woningmarkt en draagkracht voor voorzieningen in de regio . De vraag naar
woningen zal aanzienlijk afnemen. Er is niet alleen behoefte aan minder woningen er is ook behoefte
aan een kwaliteitstransformatie die samenhangt met de veranderingen in de leeftijdsopbouw. Met
haar internationale positie en een goed voorzieningenniveau bestaan er echter wel kansen om de
regio economisch en maatschappelijk sterk te houden. In haar Visie 2040 anticipeert Parkstad
Limburg dan ook op economische structuurversterking, herstructurering en vooral op regionale
samenwerking.
De onderstaande paragrafen geven de conclusies weer van het interview dat bij zowel het
samenwerkingsverband als bij de gemeenten is afgenomen . Parkstad Limburg vormt met 8
gemeenten een van de kleinste samenwerkingsverbanden binnen het Wgr-plus beleid. Deze
samenwerking is van oudsher al ontstaan.
5.8.1

Parkstad Limburg

Parkstad Limburg zit als organisatie tussen de gemeente en provincie in . Zij behartigt de formele
lijnen en vertegenwoordigt het regionale belang. De vertegenwoordig van de organisatie wordt als
sturend gezien. Er is een actuele regionale woonvisie en het naleven van de plannen in het
beleidsdocument wordt in stimulerende zin gecontroleerd.
In vergelijking met de andere krimpregio's in het land heeft de regio nog potentie. Door de
strategische ligging ten opzichte van belangrijke steden in het buitenland zijn er verschillende
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De intentieverklaringEGTSis een bestuurlijk instrument om de samenwerking tussen Parkstad Limburg en de Städteregion Aachen nog
meer kracht bij te zetten . (19-10-2009)
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groeimogelijkheden te benutten. De regelgeving om hiertoe te komen is echter internationaal en
daarom is samenwerking met Den Haag vereist. Parkstad Limburg ziet hier een grote rol voor zichzelf
weggelegd om dat er een bepaalde massa nodig is om te lobbyen in Den Haag.
De regionale woonvisie moet het profiel van de regio schetsen met daarin gevoel bij de woningmarkt
en met oog voor de doelgroepen. In de regio zijn er grofweg twee woonmilieus te onderscheiden:
het landelijk en het stedelijk gebied . De grootste regionale zorg op het gebied van wonen is de
verloedering van particulier bezit in de regio. Ook het juridisch wijzigen van bestemmingsplannen is
een grote regionale uitdaging. Daarmee wordt er negatief ingespeeld op de verwachtingen van
marktpartijen .
Er zijn geen specifieke problemen van een grote of kleine gemeente die regionaal dienen worden
afgestemd. Wel is er niet in elke gemeente sprake van krimp . In de gemeente Voerendaal is er
bijvoorbeeld geen sprake van krimp. Zij hanteren naast de regionale woonvisie ook nog een
volkshuisvestingsvisie . In de andere gemeenten wordt er gewerkt met stadsdeelvisies.
Het samenwerkingsverband Parkstad Limburg vindt de regio een relevant ruimtelijk kader om
woonbeleid op te ontwikkelen . Het aantal samenwerkingspartners is niet zo groot. Met minder
partijen zijn er ook minder belangen te behartigen. Een groter schaalniveau op het gebied van wonen
is niet door te vertalen naar lokale situaties. Echter moet er wel de flexibiliteit blijven bestaan om op
meerdere niveaus verbanden te leggen. Daarnaast vindt Parkstad Limburg de provincie een
belangrijke partner in de vorming en totstandkoming van ruimtelijke plannen, waaronder
woon beleid.
Woonbeleid wordt niet als domein van de regio gezien maar kan op gemeentelijk niveau wel zo
beschouwd worden. De actuele woningvoorraad per gemeente is daar van belang. Het kader in de
opgave is zowel kwal itatief als kwantitatief. 'Het zoet en zuur verdelen'.
De controle op het naleven van de regionale woonvisie wordt uitgevoerd door jaarlijkse monitoring
en een stuurgroep met vertegenwoordigers . Er is echter geen consequentie aan het niet nakomen
van afspraken. De gemeenten zijn zich echter wel van bewust van de imagoschade.
Parkstad Limburg vindt dat men in krimpgemeenten er toe wordt gedwongen om samen te werken:

'Niet samenwerken is geen optie'. Samenwerken met tegenpolen, gemeenten met andere
uitdagingen, vergroot de scope omdat er naar oplossingen gezocht wordt die niet jezelf aangaan . Het
vergroot de kans om 'out of the box' te denken .
5.8.2

Gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen is de centrumgemeente in de regio . Op het gebied van wonen wordt er in de
regio veel samengewerkt. Het afstemmen van woonvraagstukken wordt door de samenwerkende
gemeenten goed opgepakt en er worden goede afspraken gemaakt. Alleen in de uitvoering komen
nog veel verschillen voor in verband met de investeringen en de financiële pijn . Niet iedere
gemeente staat er hetzelfde voor.
De algemene doelstelling wat betreft het beleidsterrein wonen is de woonfunctie in het centrum
versterken en de woningbouw laten aansluiten op de juiste doelgroep. Naast de samenwerking met
Parkstad is de gemeente ook betrokken bij een samenwerking met de gemeenten Maastricht en
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Sittard. Deze is vertaald in de Zuid-Limburgse woonvisie die is opgesteld in samenwerking met de
Provincie. Dit is een belangrijk document vooral in de communicatie met Den Haag en Brussel.
Eind 2005 is de krimpopgave in de regio geaccepteerd. De prognose is dat het inwoneraantal in de
regio zal dalen van 240.000 naar 200.000. Het woningbouwprogramma is op basis van de acceptatie
van de prognoses bijgesteld van 12000 naar 3500. Deze woningen moeten in de regio verdeeld
worden. Deze verdeling komt terug in de regionale woonvisie. Er zijn afspraken gemaakt op basis van
de status van projecten.
Op verschillende schaalniveaus komt samenwerking voor en gunnen en terugkrijgen op termijn is de
enige optie in deze marktomstandigheden. Wethouders zijn er van bewust en hun achterban ook. Op
die manier kunnen er in de regio gedegen afspraken gemaakt worden . Er is echter geen juridisch
afdwingbaar instrument die de afspraken in de regio zouden kunnen stimuleren . Er wordt nu op
basis van bestuurlijke afspraken samengewerkt.
Het gebied heeft nog veel kansen en is anders dan andere krimp gebieden . Op internationaal niveau
ligt de regio zeer centraal. Door de goede bereikbaarheid en de ontwikkelingsmogelijkheden, heeft
het gebied economisch potentieel. Het ligt ook in de buurt van Aachen . Een gemeente in Duitsland
waar de komende jaren op groei wordt geanticipeerd.
Er zijn veel bouwplannen afgesteld. Het veranderen van de bestemmingsplannen ter voorkoming van
het toevoegen van de woningvoorraad kan langere juridische procedures als gevolg hebben en
wellicht ook financiële gevolgen . De focus ligt nu op het in standhouden en het verbeteren van de
kwaliteit. Het regionaal plan bestaat uit versterken van de woonfunctie in het centrum, het
verdunnen van de randen aan de stad en het verdichten, maar dan voor de juiste doelgroep . Op die
manier tracht de regio het voorzieningenn iveau in het centrum op pij l te houden en voldoende
draagkracht te genereren . De grootste uitdaging is het particuliere bez it . Gemeenten hebben niet de
financiële kracht om particuliere woningen aan te kopen . Desondanks is zij we l verantwoordelijk voor
verloedering in de gemeente.
In de regio zijn eigenlijk geen sturingsmiddelen. Het zou goed zijn om een vordering op te stellen
voor de woningbouw . Bij een gedeeld belang is samenwerking nodig. Op die manier kan je een winwinscenario ontwikkelen .

5.8.3

Gemeente landgraaf

De gemeente landgraaf is in 1982 ontstaan door de samenvoeging van drie gemeenten
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Op dat

niveau worden er nog wel plannen gemaakt op het gebied van woonbeleid . De gemeente wordt in
de regio gezien als woongemeente. Op basis van de regionale prognose zijn de woningbouwplannen
bijgesteld naar 1/5 van het oorspronkelijk beoogde aantal eenheden. In de gemeente is er naast
krimp ook sprake van vergrijzing en ontgroening. Als kleine gemeente heeft de terugloop van het
aanta l bewoners invloed op de belastinginkomsten en daardoor op het bestaansrecht van het
bestuur en wethouders. De gemeente heeft echter niet veel grond in bezit en heeft ook geen grote
investeringen gedaan in bouwgrond . Maar de leegstand is momenteel 5% terwijl er maar 2% frictie
leegstand nodig is. Om de woningvoorraad op peil te houden moet het bestemmingsplan gewijzigd
worden. Dit kan voor de gemeente grote financiële gevolgen hebben .
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De gemeente Landgraaf is in 1982 ontstaan door de samenvoeging van de vroegere gemeenten Nieuwenhagen, Schaesberg en Uba eh
overWorms.
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Over de regionale samenwerking is de gemeente tevreden . Parkstad Limburg is een goede schaal om
woonbeleid op af te stemmen . Het samenwerkingsverband is niet te groot en in krimpgemeenten
wordt er sneller samengewerkt omdat er sprake is van ' elkaar nodig hebben' . Maar er is ook ruimte
voor gemeenten met andere uitdagingen . Zo is de gemeente Voerendaal een gemeente die goed in
de markt ligt. Het is een landelijke gemeente en grenst aan het heuvelland . Op het gebied van
woonbeleid hebben zij niet direct te maken met krimp . De regionale afstemming zorgt ervoor dat
gemeenten niet met elkaar gaan concurreren om bewoners.
Naast Parkstad werkt de gemeente ook samen met marktpartijen, ROW en zorgverstrekkers op het
gebied va n wonen. Op regionaal niveau worden alle belangrijke thema' s van het woonbeleid
afgestemd . Er worden echter geen woningen gemaakt voor jongeren, terwijl daar op lokaal niveau
(en missch ien ook wel regionaal) vraag naar is. Het woonbeleid werd vroeger als domein van
identiteit van de gemeente gezien, maar nu gaat het algemeen belang voor.

5.8.4

Conclusie

De ontwikkeling van het particuliere won ingbezit is een belangrijk thema in de regio . De gemeente
heeft geen directe invloed op het aantal woningen dat gebouwd of onderhouden moet worden, door
bijvoorbeeld marktpartijen. De afstand tot invloed op het particulier woningbezit is nog groter. Het
gevaar zit hem in verloedering van wijken en daarmee komt de sociale veilighe id in het geding. Een
van de belangrijkste beleidsterreinen van de gemeente.
Het wijzigen van bestemm ingsplannen is een andere uitdaging op woon beleid . Een
bestemm ingsplanwijziging kan voor marktpartij en financiële gevolgen hebben . Het niet kunnen
realiseren van bouwplannen heeft al een negatief effect op de balans . Maar als de functie van het
bestemmingp lan wijzigt heeft dat ook invloed op de waarde van een locatie.
In de regio Parkstad Limburg zitten de samenwerkingspartners op een lijn. De samenwerking is heel
transparant, men is er onderling van op de hoogte wat de doelstellingen zijn en dat heeft effect op
het vertrouwen en de uitwerking van plannen . Dit komt door het geringe aanta l
samenwerkingspartners, de integrale visie en (zoa ls gezegd) de 'Limburgse mentaliteit'.
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H6

SAMENWERKINGSVERBAND REGIO EINDHOVEN

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) geeft vorm aan de bestuurlijke samenwerking van
21 gemeenten 69 in Zuidoost-Brabant en ondersteunt deze gemeenten bij de uitoefening van een
aantal van hun taken. Het werkterrein van het SRE is voor een groot deel gericht op gebieden
waarvan de ontwikkelingen de gemeentegrenzen overschrijden en die om een bovenlokale
afstemming en aanpak vragen. Het SRE initieert, stimuleer en coördineert de samenwerking tussen
de 21 regiogemeenten(www.sre.nl)
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het SRE is ingericht, waarbij dit samenwerkingsverband wordt
vergeleken met de andere Wgr-plusregio's. De karakteristieken van de regio worden aangegeven,
waarna de organisatie, de beleidsterreinen en de beleidsdocumenten die van invloed zijn op het
wonen worden toegelicht. Op deze wijze wordt er een uitgangspositie geschetst voor de
samenwerking op het beleidsterrein wonen.

6.1

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband SRE is officieel ontstaan als kaderwetgebied, waarna
deze in 2006 gewijzigd is in een Wgr-plusregio. Net als de andere plusregio's worden (onderdelen
van) een aantal beleidsterreinen regionaal afgestemd. De Wgr-plus status houdt verplichte
samenwerking in . Met bijna driekwart miljoen inwoners is het SRE het op drie na grootste
samenwerkingsverband. Bijlage 2 geeft een overzicht van de gemeenten en inwonersaantallen in het
SRE.

6.2

De regio

De gemeenten binnen het SRE liggen allemaal in de regio Zuidoost Brabant. In het gebied worden
Eindhoven en Helmond als de centrumsteden gezien en vormen de overige gemeenten het landelijke
karakter van de regio. De woningmarkt in de regio trok in het laatste kwartaal van 2011 iets meer
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aan dan het landelijke gemiddelde .De ING Bank spreekt in de regiovisie Zuidoost Brabant
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van

november 2011, over de innovatieve clusters die de groeimotor van Zuidoost Brabant vormen .
Hiermee wordt het bedrijfsleven aangetrokken, wat werkgelegenheid creëert. Deze ontwikkeling
heeft een aantrekkingskracht op Oonge) mensen. Zo ontstaat er een sterke economische structuur.
De bevolkingsantwikkeling is wellicht de belangrijkste reden om beleid regionaal af te stemmen. In
de regio Eindhoven hebben werkgelegenheid en onderwijs grote invloed op de
bevolkingsontwikkeling. De regio staat bekend als innovatief dat komt door Brainport (een
samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden), maar ook door de status
als onderwijsregio. In 2010 hebben Stichting Woonbedrijf
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en het SRE een risicoanalyse naar de

demografische ontwikkeling uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:
tot 2030 wordt er een groei van het aantal huishoudens wordt verwacht
de meest cruciale factoren voor de bevolkingsantwikkeling zijn de groei van de
werkgelegenheid en de kracht/perspectief van Eindhoven als onderwijsstad
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Eindhoven, Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert- Bakel, Heeze- Leende, Helmond,
Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre
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Regio visie Zuidoost Brabant ING
n Stichting woonbedrijf SWS . is een woningcorporatie die actief is in (de omgeving van) Eindhoven .
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de groei van de werkgelegenheid is een kritische factor om te bepalen of het woningtekort in
de stadsregio Eindhoven verder zal oplopen of dat er risico op leegstand is

•

nieuwbouw moet afgestemd worden op de ontwikkelingen met betrekking tot de
werkgelegenheid

•

de ontwikkelingen betreffende het studentenaantal in Eindhoven hebben invloed op de
woningmarkt in de regio

Nationaal gezien behoort het SRE tot het woningmarkttype 'stabiel'. Er is wel sprake van een
woningtekort maar dit tekort zorgt niet tot prijsstijgingen in de woningmarkt. De crisis leidt tot meer
vraag naar sociale huurwoningen, maar de doorstroming is beperkt

6.3
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De organisatie

In SRE werken 21 gemeenten als Wgr-plusregio samen op een aantal door de rijksoverheid verplichte
beleidsterreinen. De bestuursstructuur van het SRE is als volgt opgebouwd:

AFB XV: BESTUURSTRUCTUUR SRE

De Regioraad vormt het algemeen bestuur en bestaat uit 211eden. De leden zijn voornamelijk
burgemeester en wethouders van de samenwerkende gemeenten. Op die manier is elke gemeente
vertegenwoordigd in de Regioraad. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden en een voorzitter die
allen door Regioraad worden benoemd .
Dit samenwerkingsverband is gegrond op de Wgr. Het aanstellen van een dagelijks bestuur en een
regioraad is daardoor verplicht. Het SRE onderscheidt drie diensten die de taken en
verantwoordelijkheden van de regio vertegenwoordigen. De SRE Milieudienst houdt zich bezig met
de fysieke leefomgeving. Deze dienst is in 1994 opgericht en heeft expertise op het gebied van
milieu, ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en archeologie. Het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven is een adviserende dienst. Zij beheert de gemeentelijke archieven en adviseert over
documentaire huishouding binnen individuele gemeenten en bij samenwerking. De overige organen
van de bestuursstructuur zijn het overleg van de portefeuillehouders en de adviescommissies.
Het SRE richt zich voornamelijk op intensieve samenwerking op het gebied van innovatieve
economie, leefbare samenleving en een samenbindende maatschappij in de regio Zuidoost Brabant.
Net als de andere samenwerkingsverbanden vertegenwoordigt het SRE ook de belangen van de regio
bij andere overheden en bevordert het de samenwerking intern maar ook extern.
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6.4

Beleidsterreinen

Het SRE levert inzet op de volgende beleidsterreinen :
Cultuurhistorie

•
•
•
•

Economie

•

Ruimte en wonen

•
•

Verkeer en vervoer

M ilieu
Plattelandsontwikkeling
Recreatie en toerisme

Zorg en welzijn

De beleidsterreinen cultuurhistorie, recreatie en toerisme-, en plattelandsontwikkeling behoren niet
(direct) tot de verpl ichte samenwerkingsthema' s. Het SRE onderscheidt zich van de andere
plusregio's door het aantal bele idsterreinen waarop wordt samengewerkt.

6.5

Regionaal woonbeleid

Het regionale woonbeleid binnen het SRE is bij het bele idsterrein Ruimte en Wonen ondergebracht.
Hier wordt aandacht besteed aan ru imtelijke ordening en volkshuisvesting . Voor deze terreinen zijn
allerlei regionale beleidsdocumenten ontwikkeld . Hierdoor kan het beleid beter afgestemd worden
op de praktijk en kunnen partijen op deze beleidsterre inen beter met elkaar communiceren .
6.5.1

Regionaal Structuurplan

Het Regionaa l Structuurplan van het SRE dateert uit 2004 (officiële goedkeuring GS 2005). Doordat
bij de vaststelling van dit plan intensief werd samengewerkt met de provincie Noord-Brabant is ook
het Streekplan Noord-Brabant 2002 erin geïntegreerd . Voor de ontwikkeling van het woonbeleid is
dit streekplan een belangrijk beleidsdocument om dat regionale vis ie voor de woningbouw- (en
bedrijventerre in jontwikkeling hierin wordt weergegeven . Het geldt tevens als toetsingskader voor
bestemm ingsplannen.
6.5.2

Ruimtelijk Programma Brainport regio Eindhoven

De regio Zu idoost Brabant wordt als een van de meest toonaangevende kennis- en innovatieregio's
van Europa gezien . Onder de naam Brainport Eindhoven staat het gebied nationaal bekend als een
van de motoren van de Nederlandse econom ie. Het Ruimtelij k Programma Brainport regio
Eindhoven werkt projecten uit het Regionaa l Structuurplan concreter uit. Het beschrijft onder andere
de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Brainport. Het succes van Brainport kan
voor de woningmarkt van grote invloed zijn door de aantrekkingskracht op werknemers . Een van de
ruimtelijke strategieën van dit programma is de regionale inzet op top woon- werkmilieus. Er wordt
tevens nauw samengewerkt met de afdeling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven om de
belangen van het historisch erfgoed bij deze strategie te betrekken. Brainport heeft ongeveer
355 .000 werkplaatsen . De regio heeft een inwonersaantal van ongeveer 740.000
werkgelegenheid die Brainport in de regio creëert, is aanzienlijk.
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6.5.3

Regionaal Woningbouwprogramma

In 2009 is het Regionaal Woningbouwprogramma (2010-2020) vastgesteld . Hierin zijn de ambities
van de verschillende gemeenten op elkaar afgestemd, op basis van de woonbehoefte in de gehele
regio. Het woningbouwprogramma is in samenwerking met regionale woningcorporaties,
marktpartijen en de provincie tot stand gekomen. Naast de ontwikkelingen van de woningvoorraad
bevat het programma ook afspraken betreffende prijsgrenzen voor de huur- en koopsector. Een
belangrijk punt van het woningbouwprogramma is dat het flexibel is. Het programma heeft een
horizon van t ien jaar. Ondanks dat de regio een stabiele woningmarkt kent, kunnen er zich in die
periode wijzigingen voordoen. Door middel van evaluaties en woningmarktonderzoeken kan het
programma aanpassen aan de toekomstige vraag.
6.5.4

Regionale Woonvisie

De vorige regionale woonvisie dateert uit 2004. Onder de naam 'Samen wonen in zeven ambities'
worden de doelstellingen van het samenwerkingsverband vertaald in het beleidsdocument. Hoewel
de woonvisie voor de gehele regio geldt worden specifieke zaken ook specifiek behandeld . Er worden
ook drie subregio's onderscheiden die ieder hun eigen kenmerken en specifieke belangen en
voorkeuren hebben. De Pee l, De Kempen en het stedelijk gebied Eindhoven Helmond . Deze indeling
wordt ook in het regionale streekplan aangehouden.

AFB XVI : DRIEDELING REGIOEINDHOVEN. DECENTRALE REGELGEVING OVERHEID.NL

De vorige regionale woonvisie dateerde uit 2004. De nieuwe regionale woonvisie heeft dezelfde
basis maar is op een aantal thema's door wijzigingen in de woningmarkt, geactualiseerd. Onder de
naam 'Het Geniale Wonen' heeft het SRE samen met Urhahn Urban Design en RIGO research en
Advies de nieuwe regionale visie ontwikkeld met een planningshorizon tot 2020. Door middel van
een uitvoeringsprogramma is de visie in samenwerking met regionale betrokken partijen uitgewerkt.
Het resultaat is de regionale woonvisie die in juni 2012 is vastgesteld . Deze heeft als titel: 'Samen
werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt'. De drie uitdagingen zijn :
1.

Oog voor kenniswerkers en lage-lonen-arbeidsmigranten
Om kenniswerkers blijven te kunnen binden aan de regio, is het belangrijk dat de
specifieke woon-en leefkwaliteiten getoond en beter gecommuniceerd worden. De
aanwezigheid van lage-lonen-arbeidsmigranten is permanent. Zij dienen benaderd te
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worden als een gewone woningzoekende. Deze ontwikkeling vereist een andere manier
van denken: minder vanuit problemen, maar meer vanuit kansen en met lange termijn
oplossingen in plaats van ad hoc maatregelen en tussenoplossingen .
2.

Naar een nieuw evenwicht van sterke steden en een vitaallandelijk gebied
Door demografische ontwikkelingen (groeiende regio met enke le krimpende gemeenten,
vergrijzing, toename een-en tweepersoonshuishoudens) en door de gevolgen van de
economische crisis verandert de toekomstige vraag op de woningmarkt structureel. Het
gaat om een complexe en vee lomvattende uitdaging. Het denken hierover is nog niet
afgerond.

3.

Duurzaam vernieuwen en transformeren van de bestaande voorraad.
De regio zal de komende jaren nog blijven groeien . Nieuwbouw blijft dus belangrijk. Er
moet echter meer aandacht komen voor het toekomstbestendig maken van de
bestaande woningvoorraad. Deze opgave bestaat uit drie componenten : inspelen op
demografische ontwikkelingen, het energievraagstuk en het
herbestemmen/transformeren van kantoor- en werklocaties . Het transformeren van de
bestaande voorraad is de grootste van de drie uitdagingen waar de regio de komende
jaren voor staat.

6.5.5

SRE Monitor Wonen

De SRE Monitor Wonen 2011 is het document dat inzicht geeft in de meest recente ontwikkelingen
op het gebied van bevolking, huishoudens en woningvoorraad in de regionale woningmarkt . Dit
document is een belangrijke onderlegger voor de afspraken die zijn voortgekomen uit het Regionaal
Woningbouwprogram ma . Het onderzoek belicht naast de hoofdonderwerpen ook een aantal
thema' s die actueel zijn. Zo is er bij het laatste onderzoek veel aandacht besteed aan de
bevolkingsprognose, huishoudensverdunning en de kredietcrisis . De ontwikkeling van het aantal
huishoudens is een belangrijke factor als het gaat om de ontwikkeling van de woningmarkt. Deze
ontwikkeling bepaalt de kwantitatieve woningbehoefte binnen een regio. Er wordt verwacht dat de
groei van de bevolking zich nog tot 2040 zal voortzetten. Daarna zal de bevolkingsomvang licht dalen,
maar moet er rekening gehouden worden met de veranderde woonvoorkeuren in verband met de
toename van het aantal senioren. Naast een bevolkingsgroei anticipeert de regio ook op een
huishoudensverdunning. Het Regionaal Woningbouwprogramma is het beleidsdocument dat de
woningvoorraad registreert en ontwikkelt.

6.6

Beleidsprioriteiten

In het onderzoek 'De Stille Kracht' van de VNG (2009) komen de volgende beleidsprioriteiten van het
SRE naar voren :
•

Positioneren regio als best presterende economische regio

•

Stimuleren regio met hoogwaardig kennis- en economische regio
Bevorderen aantrekkelijke leefomgeving met zowel stedelijke dynamiek als landelijke rust en
ruimte

•
•
•

Stimulering economische bedrijvigheid
Uitvoering Regionaal Structuurplan
Gebiedsgericht ontwikkeling (A-2-visie, Groene Woud, Middengebied)
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•

Verbetering infrastructuur

•
•

Service verlening op bestelling
Cultuurhistorisch erfgoed tot in de huiskamer

6.7

Projecten buiten de verplichte samenwerking

In de meeste plusregio's worden extra taken opgepakt die buiten de verplichting van de
Rijksoverheid vallen. Het SRE heeft regionale ontwikkelingsplannen op het gebied van recreatie,
toerisme, natuur en landschap. Daarnaast coördineert het SRE de inbreng van individuele gemeenten
bij het opstellen van regiovisies wat betreft gezondheidzorg en maatschappelijke zorg (Plussen en
minnen, MBZ) Deze beleidsterreinen zullen indirect van invloed zijn op het beleidsterrein wonen,
maar de planning en ontwikkeling zullen wel op elkaar afgestemd moeten worden.

6.8

Resultaten interview

De regio Zuidoost-Brabant is een stabiele regio die voornamelijk door Brainport wordt ondersteund
in haar bevolkingsomvang. De bevolkings-en huishoudensontwikkeling is een goede monitor om
woonbeleid op af te stemmen. Op het gebied van wonen zijn er een groot aantal uiteenlopende
woonmilieus te onderscheiden . In de beleidsprioriteiten op het gebied van wonen staat kwaliteit
voor op kwantiteit. Zo wil het SRE zich richten op het bevorderen van een aantrekkelijke
leefomgeving met verschillende woonmilieus. In haar recentste Regionale woonvisie zet de regio zich
ook in op 'oog voor kenniswerkers en lage-lonen-arbeidsmigranten; een nieuw evenwicht van sterke
steden en een vitaallandelijk gebied; duurzaam vernieuwen en transformeren van de bestaande
voorraad' . Tot 2030 wordt er nog geanticipeerd op bevolkingsgroei.
De onderstaande paragrafen geven de conclusies weer van het interview dat bij het
samenwerkingsverband en gemeenten is afgenomen. Het SRE vormt met 21 gemeenten de grootste
regio met binnen het Wgr-plus beleid. Deze samenwerking is van oudsher al ontstaan.

6.8.1

SRE

Een woonvisie wordt getypeerd als 'een gezamenlijk beeld waar de regio naar toe wil.' In een
samenwerkingsverband van 21 gemeenten houdt dit in dat niet alle woonbeleid gerelateerde
onderwerpen in dit verband afgestemd moeten worden. De regio is verdeeld in een landelijk gebied
en een centraal stedelijk gebied. In de praktijk komt dat neer op een driedeling
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:

Het centraal

stedelijk gebied wordt gevormd door Eindhoven en Helmond en de direct omliggende gemeenten .
Het landelijk gebied bevindt zich aan weerzijden van het centraal stedelijk en wordt gevormd door
De Kempen en De Peel. Ondanks deze driedeling houdt de regionale woningmarkt niet op bij de
grenzen van deze drielingen . De gemeente Helmond wordt bijvoorbeeld betrokken bij de
besprekingen van de subregio de Peel. Het SRE heeft een faciliterende rol in het regionale
woon beleid.
De uitdagingen in het regionale woonbeleid zijn de vergrijzing, de betaaibaarheid van woningen en
de afstand van de woonfunctie tot de zorg.
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Het stedelijk gebied wordt gevormd door de gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierto, Helmond, Neuen c.a., Son en Breugel,

Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het gebied De Kempen bestaat uit: Berge ijk, Bladel, Eerset, Oirschot en Reusel-De Mierden. En de
gemeenten, Asten, Cranendonck, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren , vormen de subregio De Peel.
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6.8.2

Eindhoven

Gemeente Eindhoven vormt samen met de gemeente Helmond de centrumgemeenten van de
samenwerkingsregio Eindhoven . Op regionaal gebied worden er voornamelijk doelstellingen met
elkaar afgestemd waarna er lokaal meer naar kwantiteit wordt gekeken. Als centrumgemeente is er
een speciale rol weggelegd. Eindhoven is ook op economisch gebied een belangenbehartiger en
voert de boventoon in de samenwerking. Een centrumgemeente heeft ook de meeste belang bij
samenwerking.
Naast de deelname aan het samenwerkingsverband is de gemeente ook onderdeel van de G32, een
netwerk van bestuurders van de 32 grote steden gericht op gezamenlijke belangenbehartiging en
kennisdeling
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•

Daarnaast participeert de gemeenten ook in de BS. Dat is een samenwerking tussen

de gemeenten Tilburg, Helmond, Den Bosch, Eindhoven en Breda. Deze samenwerking richt zich
voornamelijk op inkoop en aanbesteding en levert schaalvoordelen op en kunnen de
samenwerkingspartners gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.
Binnen het woonbeleid zijn de beleidsthema's die regionaal afgestemd als volgt omschreven: de
woon- en leefkwaliteiten van arbeidsmigranten, zowel de rijke als arme, de stad en ommeland plus
de opbouw van de bevolking en de herstructurering in de regio . De regionale woonvisie is regionaal
bepaald, waarna per gemeente het lokale beleid ontwikkeld kan worden . Niet alle uitdagingen op
woonbeleid zijn regionaal, maar kunnen grofweg verdeeld worden in de landelijke en stedelijke
deelgebieden .
In de gemeente Eindhoven ligt nog steeds een woon/bouwopgave . Lokale agendapunten hebben
betrekking op wijkvernieuwing en duurzaamheid . De duurzaamheidsambities zijn vastgesteld in
prestatieafspraken met woningcorporaties. Daarnaast is er in de sociale huurmarkt weinig mutatie.
Door de crisis is de samenwerking gestimuleerd. Het huidige Wgr-platform is niet de juiste om
woonbeleid op af te stemmen . Samenwerking zou op functioneel niveau moeten plaatsvinden. In de
regio komen daardoor een aantal samenwerkingsvormen voor die gebaseerd zijn op een bepaald
thema of vraagstuk. De samenwerking rondom Brainport is daar een belangrijk voorbeeld voor.
6.8.3

Best

De gemeente Best staat in de omgeving bekend als een vermogende gemeente. In vergelijking met
andere gemeenten in de regio heeft de gemeente relatief gezien weinig huurwoningen. Het
percentage sociale huurwoningen ligt hierdoor ook laag. De gemeente staat bekend op de
hoeveelheid grondgebonden woningen en wordt daardoor in de regio ook wei"Tweekapper city"
genoemd . De uitdagingen die de gemeente heeft op het gebied van woonbeleid hebben allen een
financieel karakter. Het grondbedrijf van de gemeente heeft veel grondposities opgekocht, maar
vanwege de economische crisis zijn er weinig initiatieven om te bouwen. De gemeente is daarom
genoodzaakt om een deel van de investeringen af te boeken. In de gemeente wordt actieve
grondpolitiek gevoerd. Op het moment zijn het voornamelijk de plaatselijke maatschappelijke
instellingen die in staat zijn bouwgrond af te nemen .
Naarmate het aanta l samenwerkingspartners toeneemt, wordt ook de organisatie logger. Voor het
lobbyen bij hogere overheden is vaak wel een bepaalde massa nodig. Maar gemeenten moeten zich
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www.G32 .nl
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beseffen welke functie ze hebben binnen het gehele woonbeleid. Het werkt belemmerend op te veel
in detail op te leggen aan marktpartijen.
6.8.4

Conclusie

In de regio vindt er afstemming plaats. Opvallend is dat er vaak samenwerking wordt gezocht met
gemeenten die op een bepaald terrein of thema betrokken zijn bij het vraagstuk . Dit heeft te maken
met efficiëntie. In een kleinere samenstelling worden er immers sneller beslissingen genomen. Er
wordt in de regio ook wel het een en ander afgestemd onder druk van optionele herindeling van een
aantal gemeenten .
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H7 STADSREGIO AMSTERDAM
De stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten. Ze werken aan
verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.
(www.stadsregioamsterdam .nl)
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de Stadsregio Amsterdam is ingericht. Het betreft een
omschrijving van het samenwerkingsverband in vergelijking met de andere Wgr-plusregio' s.
Vervolgens worden de karakteristieken van de regio beschreven, waarna de organisatie, de
beleidsterreinen en de beleidsdocumenten die van invloed zijn op het wonen worden toegelicht. Op
deze wijze wordt er een uitgangspositie geschetst voor de samenwerking op het beleidsterrein
wonen.

7.1

Stadsregio Amsterdam

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband Stadsregio Amsterdam bestaat uit 16 gemeenten
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die het centrumgebied vormen van een groter gebied : de Metropoolregio Amsterdam . Op het
gebied van verkeer en vervoer, ruimtelijke ontwikkel ingen, volkshu isvesting, econom ische zaken en
jeugdzorg wil de Stadsregio de krachten bundelen om zo kansen te creëren en problemen
gezamen lijk aan te pakken. Met l.S miljoen inwoners is de Stadsregio het grootste Wgr-plus
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verband .

De Stadsregio bestaat sinds 1985 en heeft met de invoering van de Wgr-plus een officiële wettelijke
bas is verkregen . Voorlopers van de huidige samenstelling waren het 'Informeel Overleg Agglomeratie
Amsterdam ' en een informeel samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, Stadsregio
Amsterdam en gemeenten buiten het gebied van de Stadsregio Amsterdam (ook wel Regionale
Samenwerkingsregio Amsterdam genoemd) . Er was ook ooit sprake van het vormen van een
stadsprovincie . Verschillende informele same nwerkingsverbanden zijn aanleid ing geweest voor het
besef om in deze regio een bestuurlijke eenheid te ontwikkelen om zo een gezamenlij ke visie te
vormen .

7.2

De regio

De Stadsregio Amsterdam heeft een internationale positie door de aanwezigheid van Schiphol, de
zeehavens, diverse opleidings instituten en de hoofdkantoren van f inanciële en zakelij ke bedrijven.
De combinatie van deze stedelij ke dynamiek en de historische binnensteden, cultuur, het open
landschap met water en de nabijheid van kust maken de regio tot een aantrekkelijk gebied om in te
wonen, werken en leven. De regio trekt veel jongeren, hoger opge leiden, toeristen en (inter)nationale bedrijven aan . De regio heeft op demografisch vlak goede vooruitzichten . In delen van het
land is er sprake van structurele bevolkingskrimp. In de regio Amsterdam zal het aantal inwoners de
komende jaren alleen nog maar toenemen . Het huidige woningtekort in is 3.4%. In Amsterdam is het
tekort zelfs 5%

80

.

Om in de toekomst nog te kunnen functioneren als economische motor van

Nederland moet er geïnvesteerd blijven worden in de productie van woningen . Hiermee komt er ook

n zie bij lage 1
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Metropoolregio Amst erd am : Aalsmeer, Alm ere, Amstelveen, Amste rdam, Beemster, Beverwij k, Bla ri cum, Bloemendaal, Bussum,
Diemen, Edam-Volendam, Haarl em, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Ha arlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen,
Landsmeer, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Oostzaan , Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen , Waterland, Weesp,
Wijde mere n, Wormerland, Zaanst ad, Zandvoort, Zeevang, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam
79
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meer draagkracht voor werkgelegenheid in de regio . Om te kunnen concurreren met andere regio's
in Europa is het belangrijk dat de regio al klaar is voor het moment dat de economie weer aantrekt.
Amsterdam heeft een bijzondere positie in de regio. Door de concentratie van werkgelegenheid,
hoger onderwijs en stedelijke voorzieningen heeft de regio een aantrekkingskracht op jonge mensen
en gezinnen . Het is een wereldstad maar weet wel op welke niveau moet concurreren . Niet met
steden als New Vork, Parijs en Tokyo. De regio plaatst zich in de groep van Europese steden als
Madrid, Milaan, Kopenhagen, Berlijn en Barcelona

7.3
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De organisatie

In de Stadsregio Amsterdam werken 16 gemeenten als Wgr-plusregio samen op een aantal door de
Rijksoverhe id verplichte beleidsterreinen. De bestuursstructuur van de Stadsregio Amsterdam is als
volgt opgebouwd:

AFB XVII : BESTUURSTRUCTUUR STADSREGIO AMSTERDAM . STADSREGIOAMSTERDAM .NL

De Regioraad is het hoogste orgaan van de Stadsregio en het bestaat uit 56 zetels . De
vertegenwoordigers in de raad worden door de besturen van de afzonderlijke gemeenten zelf
gekozen. Het Dagelijks Bestuur, dat bestaat uit zeven leden, wordt door de Regioraad benoemd en
wordt geadviseerd vanuit de portefeuillehoudersoverleggen. De burgemeester van Amsterdam is de
voorzitter de Stadsregio. De commissies van Advies worden gevormd door gemeenteraadsleden die
geen onderdeel uitmaken van de Regioraad. Zij adviseren de Regio raad .

7.4

Beleidsterreinen

De Regionale Agenda is het basisdocument voor de regionale samenwerking. De agenda geeft inzicht
in de visie van de gemeenten en dient als uitgangspunt voor de real isatie van verschillende
uitvoeringsprogramma' s zoals het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan, de Visie Openbaar Vervoer,
het Regionaal Economisch Ontwikkelingsprogramma en de Regionale Woonvisie .
De Stadsregio Amsterdam zet zich in op de volgende beleidsterreinen :
•
•
•
•
•
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Subsidies
Openbaar vervoer
Infrastructuur
Ruimte, wonen en mobiliteit
Economie
Jeugdzorg

Structuurvisie regio Amsterdam 2011
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De Stadsregio Amsterdam is opdrachtgever van het openbaar vervoer in de regio . Alle
beleidsdocumenten die worden opgesteld komen voort uit de beleidsambities die in de Regionale
Agenda zijn omschreven . In de Regionale Agenda zijn er drie centrale ambities geformuleerd:

1.
2.
3.

Een gezonde en gedifferentieerde economie met internationale concurrentiekracht
Het bieden van een goed en sociaal klimaat voor de inwoners
Zorgen voor een duurzame leefomgeving

Deze centrale ambities hangen nauw met elkaar samen en zijn zodanig opgesteld dat er op ieder
beleidsterrein invulling aan kan worden geven.

7.5

Regionaal woonbeleid

Het regionale woonbeleid in de Stadsregio Amsterdam valt onder het beleidsterrein Ruimte, Wonen
en Mobiliteit. Binnen dit beleidsterrein wordt er naast wonen aandacht besteed aan onder andere
ruimtelijke structuurvisies, verkeer en vervoer en grondbeleid. Het beleidskader voor het regionale
woonbeleid is vastgelegd in de Regionale Woonvisie. De meest recente is in 2004 goedgekeurd.
Naast dit plan zijn er nog andere regionale beleidsdocumenten die van invloed zijn op het
woonbeleid binnen de stadsregio, zoals de Regionale Structuur Visie .
7.5.1

Regionale Agenda

De Regionale Agenda is het beleidsstuk waarin het meerjarenbeleid van alle regionale
beleidsterreinen wordt vastgelegd . Hierin worden de ambities en uitgangspunten voor het regionaal
beleid aangeven, zo ook de basis voor het regionaal woonbeleid. De meest recente Regionale
Agenda is in september 2010 vastgesteld door de Regioraad.
7.5.2

Regionaal Ontwikkelingsprogramma

Het Regionaal Ontwikkelingsprogramma brengt de voortgang van ruimtelijke ontwikkelingen in
beeld . Het inventariseert vertragingen, complexe situaties en afstemming van projecten onderling.
Deze situaties worden geanalyseerd om een passende oplossing te vinden. In grote lijnen geeft het
Regionaal Ontwikkelingsplan een beeld van hoe de regio zich ruimtelijk ontwikkelt en vergelijkt dit
met de regionale vis ie die door de stadsregio is opgesteld .
7 .5.3

Ruimtelijke Structuurvisie

De ruimtelijke structuurvisie van de regio Amsterdam is ontwikkeld in samenwerking met de
Provincie Noord Holland. Het document draagt de naam : Structuurvisie Noord-Holland 2040

Kwaliteit door veelzijdighei(fl. De ruimtelijke hoofddoelstellingen hierin zijn onderverdeeld in drie
thema's: klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik. Dit document
wordt voornamelijk door de provincie gehanteerd bij het maken en afwegen van keuzes. Met de
invoering van de Wet Ruimtelijke Ordening in 2008 zijn alle bestuurslagen verplicht om een
structuurvisie te ontwikkelen . Het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 is een beleidsdocument
dat is opgesteld door de Metropoolregio Amsterdam . Dit document dient als basis voor het
ontwikkelen van de structuurvisies van alle in de Metropoolregio verenigde overheden.
7 .5.4

Regionale Woonvisie

Op basis van de centrale ambities uit de Regionale Agenda zijn in de Regionale Woonvisie de
ambities voor het wonen uitgewerkt. In de Regionale Woonvisie staan kwantiteit, kwaliteit en
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Structuurvisie Noord Holland 2040 Kwaliteit door veelzijdigheid
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doorstroming centraal. Door het gebrek aan de juiste kwantiteit typeert de regio zich als een
schaarste markt. Door het bouwen van voldoende woningen en herstructurering hoopt men aan de
vraag te kunnen voldoen. Op het gebied van kwaliteit wil men dat de identiteit van zowel de regio als
individuele deelgemeenten voorop staat. Het vergroten van de beschikbaarheid van woningen en
met name de doorstroming, moet er toe leiden dat de kwetsbare groepen in de samenleving toegang
hebben tot de woningmarkt. Deze groep wordt voornamelijk gevormd door starters, jongeren en
ouderen. Het in stand houden van sociale verbanden in wijken is een belangrijke pijler in het behalen
van dit doel. Het behouden van een open woningmarkt kan deze ambitie belemmeren, desondanks
wordt gestreefd naar beperkte overheidsinterventje die zich uitsluitend op de kwetsbaren op de
woningmarkt richt. Bovenregionale afstemming op dit thema kan de doorstroming ook stimuleren.
Woningmarkten overlappen elkaar en gaan soms zelf boven de intergemeentelijke
samenwerkingsregio heen. In de Regionale Woonvisie worden deze ambities nog vertaald in
concrete opgaven voor het wonen. In die vertaalslag wordt rekening gehouden met specifieke
situaties op lagere schaalniveaus. Om afspraken te kunnen maken met lokale betrokken partijen. Een
ander belangrijk thema binnen de Regionale Woonvisie is de vergrijzing in de regio. De aandacht gaat
daarbij specifiek uit naar de combinatie van wonen met welzijn en zorgverlening.

7.6

Beleidsprioriteiten

De Stadsregio Amsterdam streeft naar een verdere verbetering van de leefbaarheid, bereikbaarheid
en goede ruimtelijke en economische ontwikkeling. Ook de herontwikkeling van bedrijfsterreinen en
de verbetering van doorstroom op de woningmarkt staan centraal in de ambities.
In het onderzoek 'De Stille Kracht' van de VNG (2009) komen de volgende beleidsprioriteiten van de
Stadsregio Amsterdam naar voren:
•
•

Verbeteren van de interne en externe bereikbaarheid van de metropool, met daarbij nadruk
op de intensivering van het openbaar vervoer (metropolitaanse bereikbaarheid)
Verdere verstedelijking vooral via het intensiveren en transformeren van bestaand
verstedelijkt gebied (stedelijke transformatie)

•

Versterken samenhang tussen metropolitaanse bereikbaarheid en stedelijke transformatie

•

Regionaal economisch beleid

Dat de Stadsregio Amsterdam naast het Wgr-samenwerkingsverband ook veel samenwerking heeft
met de Metropoolregio Amsterdam komt duidelijk naar voren in de beleidsprioriteiten . Of die
samenwerking op dat niveau ook gunstig is op het gebied van wonen is een vraagstuk waar de
resultaten van het praktijkonderzoek wellicht antwoord op kunnen geven.

7.7

Projecten buiten de verplichte samenwerking

De Stadsregio Amsterdam is onderdeel van een groter samenwerkingsverband: De Metropoolregio
Amsterdam. Deze omschrijft zich als: 'het unieke informele samenwerkingsverband van lokale en

provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad. Onder de metropoolvlag maken de
partners afspraken op het gebied van verkeer en vervoer, economie, verstedelijking, landschap en
duurzaamheid.' (metropoolregioamsterdam.nl)
Dit informele samenwerkingsverband is met name opgericht om internationaal te kunnen
concurreren met steden als Madrid en München. De samenwerking is geen wettelijke verplichting,
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maar daardoor kan er wel met meer kracht met de Rijksoverheid worden gecommuniceerd wat
betreft de goedkeuring en financiering van projecten en planning.

AFB XVIII: METROPOOL REGIO AMSTERDAM. METROPOOL REGIO AMSTERDAM

7.8

Resultaten interview

De Stadsregio Amsterdam is een aantrekkelijke regio voor jonge mensen, hoger opgeleiden,
gezinnen, toeristen en (inter-)nationale bedrijven. Deze aantrekkingskracht is van grote invloed op de
woningmarkt. Om de vraag en de druk op de woningmarkt op te vangen heeft de Regioraad een
'goed en sociaal klimaat voor de inwoners' hoog op de Regionale Agenda staan. Bereikbaarheid en
leefbaarheid zijn twee belangrijke pijlers als het gaat om het behouden van de status in de regio. Op
het gebied van wonen is er in de regio sprake van een schaarstemarkt. Deze wordt gecreëerd door
zowel een kwantitatief tekort als een kwalitatief tekort. Met het kwalitatieve gebrek wordt de
woonwens aangeduid . De huidige woonvisie dateert uit 2004 en ofschoon deze voor een tijdsbestek
van 10 jaar is opgesteld, zou het verstandig zijn om nu al te anticiperen op de veranderingen in de
woningmarkt.
In dit onderzoek is de Stadsregio Amsterdam als schaarste gebied aangemerkt. In deze regio zal de
druk op de woningmarkt de komende jaren alleen nog maar toenemen. De toestroom van mensen
en terughoudendheid van woningbouw zijn hier onder andere de oorzaken van. De onderstaande
paragrafen geven de conclusies weer van het interview dat bij het samenwerkingsverband en
gemeenten is afgenomen .

7.8.1

SRA

In de Stadsregio Amsterdam wordt er gewerkt via het bottorn-up systeem . De initiatieven komen van
de individuele gemeenten en het SRA is er om zorg te dragen voor de regionale afstemming. Op het
beleidsterrein wonen wordt er naast de Metropoolregio Amsterdam ook samengewerkt met de
gemeente Almere . Het gaat hier bijvoorbeeld over het afstemmen van het type woon milieus. De
huidige regionale woonvisie is in 2004 vastgesteld. Er wordt in de regio echter meer 'waarde'
gehecht aan de provinciale en gemeentelijke structuurvisies. Deze documenten zijn juridisch en
planologisch. De beleidsuitgangspunten van een regionale woonvisie kunnen hierin verwerkt
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worden. In de regio zijn er verschillende deelmarkten en veel woonmil ieus te onderscheiden . Het is
daarom niet verstandig om een blauwdruk te maken van plannen die overal van toepassing zijn .
Onderdelen van het woonbeleid die regionaal afgestemd dienen te worden zijn het
woningverdelingssysteem en er moet de komende jaren afspraken gemaakt worden wat betreft de
woningbouwprogram ma' s. Het betreft hier in beide beleidsinstrumenten voornamelijk de sociale
woningbouw, zowel in de huur als koopsector. In de regio is er behoefte aan 150.000-300.000
woningen tot 2040. Het is belangrijk dat deze woningen gebouwd worden voor de doelgroep en dat
er voor zowel de kwalitatieve als kwantitatieve haalbaarheid afstemmingsafspraken worden
gemaakt.
7 .8.2

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is de centrumgemeente in de regio. De gemeentelijke beleidsvorming en
uitvoering is uniek, omdat de gemeente is opgedeeld in stadsdelen . Op het gebied van woonbeleid
worden er centraal stedelijk kaders opgesteld . De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid. De grootste uitdagingen op het gebied van woonbeleid in Amsterdam zijn :
beweging krijgen in de woningmarkt en meer aanbod genereren in het middensegment.
De regionale samenwerking vindt plaats via het SRA. Daarnaast werkt de gemeente ook samen met
het samenwerkingsverband De Noordvleugel, Metropoolregio Amsterdam, G4
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en het VNG . Ook op

provinciaal niveau is er een vorm van samenwerking. De samenwerking met Almere verloopt via de
Metropoolregio, hoewel er op woonbeleid tegenwoordig niet meer zoveel wordt afgestemd .
De bestuurlijke structuur van gemeenten in de regio is niet hetzelfde, waardoor samenwerking lastig
is. De samenwerking met 16 partijen heeft daarnaast ook invloed op het tijdsbestek om beslissingen
te maken . Het besluitvormingstraject duurt vaak lang. Desondanks vindt de gemeente dat de
Noordvleugel Randstad in ruimtelijk verband een beter kader is voor het afstemmen van onder
andere woonbeleid .
De gemeente ziet de woonvisie als beleidsinstrument om woonbeleid in te schetsten. Daarin zijn
productie, voorraad en woonruimteverdeling belangrijk. In regionaal perspectief ziet de gemeente
het als taak van het SRA om de ruimtelijke ordening, woonruimteverdeling en de woningproductie
regionaal af te stemmen . Amsterdam heeft als centrumgemeente dan het voortouw in de
samenwerking. Met name bij de herziening van de woonruimteverdeling heeft de stad met haar
capaciteit veel bijdrage geleverd aan het juridisch vormen van dit document.
De gemeente Amsterdam ondervindt dat er geen gemeenschappelijk woonbeleid is in de regio . De
regionale woonvisie (2004) is zo gestructureerd dat er weinig ruimte blijft voor gemeenten om daar
hun woonbeleid op aan te passen . De gemeente vindt het wel belangrijk om regionaal kaders te
stellen, maar wil de uitvoering op gemeentelijk niveau behouden . De productieambities worden wel
regionaal vastgesteld en ook het regionale woningtekort is in beeld gebracht. Er komt een nieuwe
woonvisie en de woonruimteverdeling is daar de aanleiding voor. De nieuwe woonvisie zal in
samenwerking met de corporaties ontwikkeld worden . De structuurvisie is in de praktijk een
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Een samenwerking t ussen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, de vier grootst e steden van Ned erland. De samenwerking vindt
plaats op veel verschillende terreinen zoals duurzaamheid, verkeer en vervoer, onderzoek, veiligheid, werk en in komen en integratie en
sociale inclusie. Bovendien werken de G-4 samen op het gebied van Europese subsidies .
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belangrijker document dan de woonvisie. Deze is wel regionaal afgestemd, is ook concreter en heeft
daarnaast meer stuurkracht.
7 .9.3

Gemeente Diemen

De gemeente Diemen is een gemeente dat onder Amsterdam ligt en heeft ongeveer 25 .000
inwoners. De uitdaging van de gemeente op het gebied van woonbeleid is het op peil houden van
het aantal sociale huurwoningen. Het aantal is laag en de gemeente wil graag een markt
openhouden voor de betreffende doelgroep. In de gemeente Diemen wordt het woonbeleid als een
visitekaartje van de gemeente gezien . Het woningbouwprogramma en de verdeling sociale
woningbouw zijn twee thema's die de gemeente het liefst regionaal zou afstemmen . De gemeente
heeft zelf bijna geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Sociale woningbouw zou daarom in andere
gemeenten in de regio moeten plaatsvinden. Regionaal afgestemd en gebaseerd op de
uitbreidingsmogelijkheden per gemeente.
In de regio wordt er veel overlegd, een keer per maand vindt er ambtenarenoverleg plaats in diverse
werkgroepen . Dit is op regionaal niveau . Desondanks is er nog steeds sprake van individuele
doelstellingen. Zo is de woonvisie die in de gemeente gehanteerd wordt op basis van de eigen
gegevens. De regionale woonvisie speelt geen rol. Quote : 'Je kunt alleen een ander helpen als je zelf

in orde bent.' Gemeenten kunnen het beste met tegenpolen samenwerken omdat diversiteit voor
meer innovatie zorgt. Maar wel samenwerken met omliggende gemeenten. In krimpgemeenten
wordt er sneller samenwerkt in verband met de noodzaak.
7 .9.4

Conclusie

In de Stadsregio Amsterdam vindt veel overleg plaats . Er zijn ook veel beleidsdocumenten in omloop .
Een aantal daarvan zijn regionaal afgestemd, maar te abstract om er op lokaal niveau concrete
beleidsvoorstellen uit te formuleren. Men is niet op de hoogte van elkaars ambities op het gebied
van woonbeleid en daardoor is er geen actuele regionale woonvisie . Er is wel een regionale
structuurvisie. In de regio Amsterdam wordt er meer gewerkt aan de hand van facetplanning. Waar
nodig worden er wel afspraken gemaakt op een aantal beleidsterreinen .

86

H8

EVALUATIE & AANBEVELINGEN

Dit hoofdstuk richt zich op de evaluaties van de onderzoeksresultaten uit de vorige hoofdstukken.
Deze evaluaties geven uiteindelijk antwoord op de centrale hoofdvragen van het onderzoek. Naar
aanleiding van deze evaluaties worden aan het einde van het hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor
verder onderzoek.

8.1

De woonvisie in regionaal perspectief

Dit onderzoek beantwoordt de vraag of intergemeentelijke samenwerking wenselijk is bij het
ontwikkelen van een woonvisie en het woonbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door te kijken naar
de manier waarop drie verschillende regio's omgaan met regionale samenwerking op het gebied van
wonen. Daarbij is het ook de vraag of de intentie om intergemeentelijk samen te werken afhankelijk
is van het type woningmarkt in een bepaalde regio. Met de deelvragen als leidraad worden in de
volgende paragrafen de verschillen tussen de theorie en de praktijk uitgelegd.
8.1.1

De woonvisie

De gemeentelijke woonvisie is er om de lokale ambities op het beleidsterrein wonen vorm te geven.
In dit beleidsdocument staan vaak een aantal thema's centraal en moeten de plannen van
marktpartijen die iets willen ondernemen op het gebied van wonen hier op aansluiten . Traditioneel
gezien is de gemeente als vormgever van het woon beleid, de beleidsmaker en de maatschappelijke
en marktpartijen zijn de uitvoerders . In de praktijk zijn deze rollen echter niet altijd zo verdeeld . Er
wordt niet altijd gebruik gemaakt van een woonvisie en gemeenten hebben niet altijd een actuele
woonvisie voorhanden. De visie op het wonen wordt dan in andere beleidsdocumenten, zoals de
structuurvisie bijvoorbeeld, geïntegreerd . Als gevolg hiervan toetsten marktpartijen hun plannen niet
altijd aan een woonvisie, maar komen door overleg, contracten of via andere wegen aan hun
doelstellingen .
Ligt er wel een actuele woonvisie dan is die vaak in overeenstemming met maatschappelijke en
marktpartijen ontwikkeld . Gemeenten zijn zich er van bewust dat een werkbare woonvisie een
document is dat aan de dynamiek van de markt verbonden is. Samenwerking in een vroeg stadium
levert daarom ook praktische woonvisies op.
Met uitzondering van de gemeenten in Parkstad Limburg hebben alle onderzochte gemeenten (ook)
een eigen woonvisie of een individuele visie op het wonen . In de Stadsregio Amsterdam is de
gemeente Diemen een nieuwe woonvisie aan het ontwikkelen. De gemeente Amsterdam heeft haar
woonbeleid geïntegreerd in de gemeentelijke structuurvisie. Op regionaal niveau wil men een
nieuwe regionale woonvisie opstellen. Deze moet dan de kaders van de
woonruimteverdelingssysteem bevatten. In de gemeente Eindhoven wordt er gewerkt met het
Programma Wonen. Dit programma is wel in lijn met de regionale afspraken ontworpen . Ook het
woonbeleid van de gemeente Best is afgestemd op de regionale afspraken. Zij heeft echter, net als
andere kleine gemeenten in de omgeving, een ander uitgangspunt; ter voorkom ing van herindeling.
8.1.2

Intergemeentelijke samenwerking

Bij intergemeentelijke samenwerking wordt er samengewerkt aan een gezamenlijk vraagstuk. Het
gaat over verlengd lokaal bestuur: taken die naar hun aard lokaal zijn maar door gemeenten
gezamenlijk worden opgepakt. In algemene zin heeft intergemeentelijke samenwerking voordelen
van schaalvergroting en regionale afstemming zodat er voor uitdagingen ook op het niveau waarop
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ze spelen, naar een oplossing wordt gezocht. Elke gemeente in Nederland neemt deel in een of meer
vormen van samenwerking. Om regionale samenwerking juridisch vorm te kunnen geven heeft de
overheid de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aangesteld. Deze wet maakt het voor
gemeenten mogelijk om op publiekrechtelijke wijze samen te werken .
8.1.3

Regionaal woonbeleid

Naast de Wgr is er ook de Wgr-plus . Deze wet verplicht samenwerking in een aantal regio's, vanwege
de afstemmingsproblematiek op een aantal beleidsterreinen . Het beleidsterrein wonen is daar een
van. Woonbeleid is een logisch beleidsterrein om regionaal af te stemmen omdat de woningmarkt
ook regionaal functioneert. De Wgr- plusregio's hebben allemaal een samenwerkingsorganisatie die
de samenwerking tussen de gemeenten stimuleert.
Het ruimtelijk kader dat door de Wgr-plus geschetst wordt, is echter niet alleen gebaseerd op het
beleidsterrein wonen . De afstemmingsverschillen tussen de regionale gemeenten zijn daarom ook
groot. De samenwerkingsverbanden zijn niet voor elk beleidsterrein het juiste platform om
vraagstukken op afte stemmen . Bijna alle gemeenten gaven daarom ook aan ook in andere
samenwerkingsverbanden deel te nemen op het gebied van woonbeleid .
Opvallend is dat in de Regio Eindhoven, waar 21 gemeenten met elkaar samenwerken, binnen de
regio ook met een aantal subregio' s gewerkt wordt. Op die manier kunnen bepaalde vraagstukken
op het juiste schaalniveau benaderd worden. Daarentegen wordt er in Parkstad Limburg, waar er
onderscheid wordt gemaakt tussen centrumstedelijk en het landelijk gebied, wel integraal
samengewerkt en heeft de Regionale Woonvisie ook als beleidsinstrument een praktische waarde . In
Amsterdam wordt er wel met de 16 samenwerkende gemeenten overlegd, maar hier rijst de vraag of
dit wel op elk beleidsonderdeel nodig is. De ontwikkelingen in de centrumgemeente Amsterdam
staan in groot contrast, vooral met de kleine gemeenten uit de regio.
Het is ook opvallend dat er naast het zoeken van een werkbare schaal binnen de regio, ook
samenwerking wordt gezocht met partijen buiten de samenwerkingsregio. De regio Amsterdam is
bijvoorbeeld betrokken bij de Metropoolregio Amsterdam . Op deze schaal wordt er gewerkt aan het
concurrentiebeleid wat betreft de positie van de regio in Europa . In Limburg kijkt men vooral over de
grens : 'Welke ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de opkomende uitdagingen?' In de
Regio Eindhoven is er momenteel genoeg ontwikkeling. Het Brainport zorgt voor veel
werkgelegenheid en aantrekkingskracht van toekomstige bewoners.
De concrete uitwerking van het woonbeleid op regionaal niveau komt tot uitdrukking in een
regionale woonvisie. Hierbij is het uitgangspunt dat deze door de deelnemende gemeenten
bestuurlijk wordt gedragen. Een regionale woonvisie is meer dan de optelling van de individuele
ambities. Ze worden ontwikkeld op basis van een grensoverschrijdend thema en bij de
totstandkoming worden vaak ook corporaties, marktpartijen en de provincie betrokken . Wanneer er
geen actuele regionale visie is komt dit regelmatig doordat het woonbeleid wordt afgestemd met de
regionale structuurvisie.
Gemeenten hebben dus meerdere instrumenten ter beschikking om het ruimtelijke beleid in vorm te
geven . Welk document ook wordt toegepast voor regionale woonafstemming. De lokale manier van
werken heeft invloed op het maken van regionale afspraken . Aan de hand van de drie modellen die
het VNG onderscheidt kan er geconcludeerd worden dat er in de Regio Amsterdam via het
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afstemmingsmodel wordt samengewerkt. Met de individuele gemeentelijke situatie als uitgangspunt
wordt er regionaal bekeken waar er afstemming mogelijk is. Het rompmodellijkt op de werkwijze in
de regio Eindhoven . Tot slot lijkt het integrale model op de wijze waarop er in Parkstad Limburg
wordt samengewerkt. Er wordt echter niet een onderlinge taakverdeling afgesproken. Wel worden
bijvoorbeeld nieuwbouweenheden met elkaar afgestemd.
In de praktijk heeft voornamelijk het aantal samenwerkingspartners invloed op het beslissingstraject
en daarmee ook op de afspraken die uiteindelijk gemaakt worden . Een regionale woonvisie moet
geen blauwdruk worden en flexibel zijn. In gebieden waar er verplicht moet worden samengewerkt
vangen zij dit op door de woonvisie abstract en zonder concrete beleidsvoorstellen te formuleren.

8.1.4

De woningmarkten

Er is in kwantitatief opzicht voor elk huishouden in Nederland een woning beschikbaar. Maar de
vraag en het aanbod is niet, kwantitatief, in elke regio goed op elkaar afgestemd . Hierdoor zijn er
grofweg drie versch illende markten te onderscheiden: een stabiele markt, schaarste markt en een
markt met krimp. De aanwezigheid en de mate waarin een bepaalde ontwikkeling in een regio
aanwezig is, heeft veel invloed op de manier waarop een gemeente daarmee inspeelt met haar
woon beleid. Dit komt mede doordat er voor een aantal vraagstukken alleen in regionaal verband
naar een oplossing kan worden gezocht.
In een groeiregio is de verdeling meer gebaseerd op wie de verantwoording neemt op de kwetsbare
in de samenleving. Dit vertaalt zich naar wie bouwt of herstructureert voor de sociale doelgroep. De
goedkope huurwoningen, maar ook goedkope koopwoningen vallen hier onder. In een krimpregio
zijn gemeenten tot elkaar veroordeeld. Ze hebben als het ware dezelfde vijand, een gezamenlijk
probleem . De uitgangspunten van samenwerking zijn in deze regio anders.
In de Stadsregio Amsterdam vindt men het woningbouwprogramma en de
woonruimteverdelingssysteem de twee onderdelen van het woonbeleid die zij graag regionaal
afgestemd zien worden. De nadruk ligt in een schaarstemarkt uiteraard op de sociale won ingen. In
de gemeenten Amsterdam is het aandeel sociale huurwoningen groot. De gemeente Diemen richt
zich, vanwege de beperkte uitbreidingsmogelijkheden, op het in stand houden van de sociale
voorraad. In een krimpmarkt zoals die in Parkstad Limburg ligt de nadruk op het afstemmen van de
totale woningvoorraad . Regionale afspraken omtrent het woonruimteverdelingssysteem is hier
minder voor de hand liggend . In een stabiele markt als die in de omgeving van Eindhoven ligt de
nadruk meer op het creëren van kwaliteit.

8.2

Evaluatie

Is er intergemeentelijke samenwerking wenselijk bij het ontwikkelen van woonbeleid en de
woonvisie? Op basis van de onderzoeksgegevens is het antwoord JA. De gemeenten willen echter
zelf de verantwoording dragen en zelf bepalen met welke stakeholders er op welk onderdeel van het
woonbeleid afstemming plaats moet vinden. Regionale woonvisies zijn op dit moment vaak abstract
en er worden geen concrete afspraken geformuleerd . Uit het praktijkonderzoek blijk dat het vooral
komt doordat het ruimtelijke platform waarop samengewerkt moet worden, niet overeenkomt met
de vraagstukken . Het is niet relevant om woonzaken over een groot gebied met elkaar af te
stemmen . Daar komt bij dat de gemeenten die aan de rand van zo een samenwerkingsgebied liggen,
waarschijnlijk meer afstemmingsaffiniteit hebben met een buurgemeente buiten het verband dan
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een gemeente aan de andere kant van de samenwerkingsregio. Het is wat dat betreft eigenlijk het
verplaatsen van het probleem van het lokale niveau, naar een regionaal niveau.
Is de intentie om intergemeentelijk samen te werken afhankelijk van een type woningmarkt in een
bepaalde regio? Uit het praktijkonderzoek blijkt van wel. In Limburg wordt men door de krimp er toe
gedwongen om samenwerking te zoeken . 'Niet samenwerken is geen optie' luidt het uitgangspunt. In
regio Eindhoven ligt de nadruk van het woonbeleid op de kwaliteit, wat niet direct concurrerende
situaties tot gevolg heeft. In de Stadsregio Amsterdam is de samenwerking in vergelijking met de
andere regio' s, het minst sterk. Gemeenten ontwikkelen daar het woonbeleid op basis van de eigen
gegevens, hoewel er wel een regionale structuurvisie is.
Ondanks er drie verschillende regio's zijn geselecteerd op basis van het type woningmarkt is er ook
een schaaln iveau op te merken . Hierdoor rijst de vraag of nu (naast) het type won ingmarkt ook het
schaalniveau een rol bij de intentie om als gemeente het woonbeleid regionaal af te stemmen? In dit
onderzoek weegt het aantal vertegenwoordigers per gemeente in de regio zwaarder dan het
schaalniveau . Want er is per gemeente 'slechts' een vertegenwoordiger in de regioraad . Op die
manier zijn gemeenten gelijkwaardig aan elkaar.

8.3

Slotbeschouwingen

In Parkstad Limburg heeft elke gemeente inzicht op de situatie in een buurgemeente. De individuele
interviews hadden samenhang. Er wordt een eenduidig verhaal gecommuniceerd . In de regio
Eindhoven wordt er gewerkt in subregio's. Hoe deze in de praktijk werken is in dit onderzoek niet
naar voren gekomen . Het is regionaal wel geaccepteerd dat er verschillende deelgebieden zijn en dat
er alleen samenwerking wordt gezocht met partijen die betrekking hebben op een bepaald
vraagstuk. Het is interessant om na te gaan of de sub-samenwerkingsverbanden zo toegankelijk zijn
als in de interviews bij de gemeenten naar voren is gekomen. De positie van het SRE bij de vorming
van deze sub-samenwerkingsverbanden is niet duidelijk. De Stadsregio Amsterdam heeft de minste
samenhang in het regionale woonbeleid. Het beleid wordt vooralsnog afgestemd op de
ontwikkelingen in de eigen gemeente. Ook hier geldt dat de regionale verschillen op het
beleidsterrein wonen te groot zijn om samenwerking naar aanleiding vanafstemmingsproblematiek
toe te passen.
8.3.1

De positie van kleine gemeenten

Er zijn geen specifieke overeenkomsten in de positie van kleine gemeenten waargenomen . Dat wil
niet uitsluiten dat deze er niet zijn . De gemeente Best, Diemen en Landgraaf hebben alleen in
bewonersomvang en enigszins in het aanbod van goedkope woningen een overeenkomst. De
gemeente Best is een redelijk rijke gemeente en heeft als urgente doelstelling de financiële
uitdagingen het hoofd te bieden. Daarnaast is er vraag naar sociale woningbouw. Op dit moment zijn
het alleen de maatschappelijke partijen die bouwinitiatieven tonen. Gemeente Diemen deelt die
vraag, maar heeft echter geen groeimogelijkheden meer. Als gemeente probeert zij het huidige
aantal sociale woningen in stand te houden, zodat ook die doelgroep kansen hebben op de
gemeentelijke woningmarkt . De gemeente Landgraaf staat bekend als woongemeente. Binnen de
gemeentegrenzen is er vraag naar starters-/jongerenwoningen . Het voorzieningenniveau in de
gemeente loopt ook terug. Maar doordat de gemeente grenst aan de centrumgemeente Heerlen,
kunnen inwoners gebruik maken van de voorzieningen. Dit is in lijn met de doelstelling om
voorzieningen te centraliseren .
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8.3.2

De positie van centrumgemeenten

Voor de centrumgemeenten is er een speciale rol weggelegd in de regionale samenwerking. In alle
drie de regio's geven zij aan dat ze het voortouw (moeten) nemen in de regionale onderhandelingen.
Er is een groot verschil waar te nemen in het ruimtelijk perspectief waarin de centrumgemeenten
haar ambities op afstemmen. Daarnaast geven vooral de centrumgemeenten aan om op
verschillende niveaus samenwerking te zoeken. Het gaat dan niet alleen om samenwerking binnen
de regio, maar ook om samenwerking die bijvoorbeeld betrekking hebben de samenhang met andere
beleidsterreinen zoals infrastructuur of Europese vraagstukken.
8.3.3

De positie van het samenwerkingsverband

De samenwerkingsverbanden hebben als regionale organen geen juridische autoriteit. De regio staat
niet boven de gemeenten, maar er naast, er tussen of zelfs in dienst van de gemeenten. Dit geldt
zelfs voor de samenwerkingsorganisaties binnen de Wgr- plusregio's. Het regionale
samenwerkingsverband wordt als faciliterende partij gezien die niet alleen tussen de gemeenten
onderling afstemming verzorgt maar ook naar andere bestuurslagen, regio's en soms internationaal.
Als onafhankelijke partij kan het samenwerkingsverband dus voor vertrouwen zorgen. De
samenwerkingsverbanden zijn zich bewust van hun identiteit en hun imago. De regio is een
belangrijk ruimtelijk perspectief. Het feit dat het nog niet geheel erkend is, komt door de traditionele
indeling van het Nederlands bestuurlijke structuur.
8.3.4

Vergrijzing

Ook in Eindhoven houden ze rekening met de het feit dat mensen langer blijven leven. Zij vinden dat
dit een positieve invloed heeft op de eventuele krimp in het bevolkingsaantal. Dit komt ten goede
voor de draagkracht voor woningen, maar ook voorzieningen. Dit is een kwantitatief voordeel. De
kwalitatieve aspecten hebben onder andere betrekking op het laten aansluiten van de huisvesting op
de groeiende doelgroep. Tijdens de gesprekken in Parkstad Limburg is deze ontwikkeling wel ter
sprake gekomen maar niet als voordeel. Mobiliteit en zorg zijn hier de belangrijke thema's als het
gaat om vergrijzing . In Parkstad Limburg is de toenemende vergrijzing ook een zorg in verband met
de afstand tot de zorg. Het is niet haalbaar om in iedere wijk of op den duur zelfs in elke gemeente,
een zorgpunt te realiseren/behouden . Dit heeft voornamelijk met de draagkracht te maken en volgt
de ontwikkeling van andere voorzieningen in de omgeving.
8.3.5

De economische crisis

In dit onderzoek is er expliciet voor gekozen om niet te veel aandacht te besteden aan de
economische crisis. De hoofdlijnen waarop de woningmarktregio's zijn geselecteerd zullen zich ook
na de crisis voortzetten en daar komt bij dat de huidige woningmarkt slechts een gevolg is van de
crisis, geen oorzaak. De invloed van het huidige economische klimaat binnen de stadsregio's is echter
groot. Eigenlijk is er in alle regio's op het moment sprake van groei die plaats maakt voor krimp . In de
schaarste gebieden gaat het hier om krimp van voorgenomen ontwikkelingen en in de grensregio's
om structurele krimp . In de stabiele gebieden is het niet duidelijk of er sprake is van uitstel of afstel.
Er zijn tijdens het praktijkonderzoek een aantal belangrijke uitspraken gedaan naar aanleiding van de
crisis. Zo geeft de gemeente Eindhoven aan dat de crisis de samenwerking stimuleert. Het
samenwerken in de regio Limburg gaat naar aanleiding van de gesprekken goed omdat men elkaar
nodig heeft om de eigen individuele toekomst veilig te stellen . In Parkstad Limburg is er sprake van
'de tekorten op een zo goed mogelijke manier te verdelen' zodat de regio nog gezond blijft. In de
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regio Amsterdam is men zich er van bewust dat er niet voor de juiste doelgroep is gebouwd en dat
de woningbouw in de toekomst aan de wens van de gebruiker moet voldoen. In deze regio moet
voornamelijk de middenklasse bediend worden.
De economische crisis heeft dus veel invloed op de regionale samenwerking. Enerzijds staat de
samenwerking daardoor onder druk. In gevallen dat de bereidheid er wel is om samen te werken,
zorgen de individuele (financiële) posities van gemeenten een barrière om woonbeleid regionaal af
te stemmen . Bouwprojecten nemen af, waardoor grondinkomsten verminderen. In sommige
gemeenten zijn de grondopbrengsten zodanig afgenomen dat er grote verliezen opgelopen zijn. Niet
bouwen of het bouwen aan andere gemeenten overlaten is van invloed op de gemeentelijke
inkomsten. En daarmee ook het bestedingsbudget voor andere gemeentelijke doelstellingen.

8.4

Conclusies

Kijkend naar de verschillende rollen van de regio en de individuele gemeenten, komen tenslotte nog
de volgende conclusies naar voren:
•

De waarde van de woonvisie als het beleidsdocument om woonbeleid in vorm te geven wordt
niet in elke regio erkend . De inhoud van het document is ook niet juridisch afdwingbaar. Als er
geen (regionale) woonvisie is (of deze niet leidend is), wordt er meer waarde gehecht aan de
(regionale) structuurvisie. Of dit af te leiden is aan het aantal samenwerkingspartners of het
woningmarkttype is in het onderzoek niet direct naar voren gekomen. Maar het aantal
samenwerkingspartners heeft wel invloed op het beslissingsproces en op de detaillering van
afspraken .

•

De Wgr- plusregio status heeft in de praktijk geen waarde meer. Omdat de regionale verschillen
heel groot zijn hebben de samenwerkende gemeenten veel ruimte om beleid af te stemmen op
de regionale en lokale vraagstukken . Het heeft praktische voordelen dat Den Haag geen
blauwdrukken oplegt in het regionale beleid. Dit vergroot wel de vrijblijvendheid. Er zijn
daarnaast ook geen (financiële) middelen meer om de samenwerking te stimuleren. Gemeenten
zoeken elkaar in de praktijk toch wel op als er behoefte is aan een samenwerking. Dat is
waarschijnlijk ook een van de redenen dat de Wgr-plusregio's zijn afgeschaft.

•

Het gaat niet specifiek om de onderdelen van het woonbeleid die regionaal afgestemd moeten
worden . Vraagstukken moeten naar het juiste schaalniveau verplaatst worden en op die manier
zijn alleen de echte stakeholders betrokken bij beleidsvorming. Het kan hier (dan) ook gaan over
een samenwerking die betrekking heeft op meerdere beleidsterre inen.

•

In de praktijk bestaat de hoofdstructuur van het Nederlandse bestuurlijk systeem niet uit de
driedeling die voortkomt uit het 'Huis van Thorbecke', maar gaat meer uit van samenwerking. Dit
is een belangrijk perspectief, want op die manier verdwijnen bestuurlijke discussies naar de
achtergrond en is de primaire focus op de oplossing van maatschappelijke vraagstukken waarna
vervolgens gekeken kan worden bij welke bestuurslagen de uitvoering het beste ligt.
Blauwdrukken staan flexibiliteit en regionaal maatwerk in de weg .

•

De drijfveren van samenwerken moeten op de voorgrond blijven zodat er verder wordt gekeken
dan naar de eigen gemeentelijke belangen . Een andere belangrijke pijler in de perspectieven van
intergemeentelijke samenwerking zijn de verschillen in marktpositie . Welke gemeente heeft wat
uitstaan gebaseerd op beslissingen in het verleden en welke consequenties hebben het uitstellen
of afstellen van projecten op de gemeentelijke positie.
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•

Regionale woonvisies stellen de samenwerking en transparantie in de regio centraal.
Hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling is meer dan de som der delen . Regionaal beleid vraagt
gemeenten om lokale belangen deels op zij te zetten. Dat lijkt de kern van de opgave in
intergemeentelijke samenwerking.

•

Het onderwerp vergrijzing is tijdens de interviews niet expliciet naar voren gekomen . Gemeente
Eindhoven is de enige gemeente die aangeeft dat de crisis samenwerking stimu leert. Als krimp
ook als vorm van crisis wordt gezien dan kan er gesteld worden dan negatieve situaties
samenwerking stimuleren . Maar dat neemt niet weg dat samenwerking in groeiscenario's niet
mogelijk of zelfs nodig is.

•

Niet (als gemeente) elke wedstrijd winnen, maar (als regio) het toernooi

8.5

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Gemeenten zullen ook in de toekomst voortdurend met elkaar te maken hebben . Het aanta l
maatschappelijke opgaven op bovenlokaal niveau zal eerder toenemen dan afnemen . Het
bele idsterrein wonen staat echter niet op zichzelf. Hoewel er theoretisch, zowe l kwantitatief als
kwalitatief geraamd kan worden wat de vraag is, kunnen keuzes die een gemeente maakt ook van
invloed zij n op andere beleidsterreinen. Vaak gaat het hier dan om de f inanciële inslag. De volgende
suggesties voor verder onderzoek komen hieruit voort :
•

Onderzoek naar regionale woonvisies in niet Wgr- regioplus gebieden . Hoewel de plusregio
worden afgeschaft, is het nog wel interessant om te onderzoeken hoe een vrijwillige
samenwerking tot stand komt en wat de versch illen zijn/waren met een verplichte
samenwerking. In dit licht is het ook interessant om na te gaan hoe de voorheen verplichte
samenwerkingsregio's zich, in de loop van t ijd, gaan vormen.

•

(ook) Naar aanleiding van de afschaffing van de Wgr-plusregio' s; Hoe te voorkomen dat er
een lappendeken aan samenwerkingsverbanden ontstaat? Welke (bestuurl ijke) organen
zorgen voor de handhaving vanafstemmingsproblematiek en is hier wel externe sturing voor
nodig?

•

Moet er samenwerking gezocht worden per beleidsterre in of per vraagstuk? Een vraagstuk
kan meerdere beleidsterreinen overlappen, waardoor er integraal naar een oplossing kan
worden gezocht. Er zou in dit licht ook onderzoek gedaan kunnen worden naar welke
beleidsterreinen het beste met het woonbeleid afgestemd kunnen worden . Zo is er in
Parkstad Limburg al een aantal beleidsterreinen, zoals wonen en zorg, geïntegreerd .
Hoewel dit onderzoek zich primair richt op het be leidsterrein wonen, is de invloed van de
politiek vaak naar voren gekomen . Zo ook democratische legitimatie (met name in de
literatuur) . Vooral politieke verschillen en ambities hebben effect op de samenwerking
tussen gemeenten . Om op beleidsniveau de samenwerking te kunnen versterken moet er op
een hoger abstractieniveau verandering plaatsvinden . Deze politieke druk was echter niet in
elke regio even waarneembaar maar we l overal aanwezig. Een onderzoek naar de politieke
verhoudingen binnen gemeenten maar ook naar andere bestuurslagen zouden de
onzichtbare barrières kunnen blootleggen die samenwerking nu in de weg staan.

•

De rol van de provincie in regionale samenwerking. Kunnen enkele beleidsterreinen niet aan
de provincie overgedragen worden? Een sturende rol van de provincie kan een
samenwerking stimuleren.
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•

In het onderzoek is bekeken of het type woningmarkt aanleiding geeft om samen te werken .
Waarschijnlijk speelt ook een schaalniveau mee of zijn er wellicht andere factoren (politieke
kleur, financiële middelen) die een samenwerking beïnvloeden. Welke (basis)factoren geven
binnen een woningmarktregio aanleiding tot samenwerking?
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HlO BIJLAGEN

Bijlage 1

Overzicht Wgr-plusregio1 s

St.adsregtO Amsterdam
~tuur

Reg•o Twente

Reg10 Utrecht

Stadsgewest Haaglanden
StadsregiO Rotterdam

StadsregiO Arnhem NIJmegen

S.amenwerk.ngsverband Reg1o
Emdhoven

&
..
Parkstad Limburg
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Bijlage 2

(

Overzicht gemeenten per regio

Parkstad Limburg

Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal

)

Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven

Asten
Bergeijk
Best
Bladel
Cranendonck
Deurne
Eersel
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Heeze-Leende
Helmond
Laarbeek
Nuenen
Oirschot
Reusel -De Mierden
Someren
Son en Breugel
Valkenswaard
Veldhoven
Waalre
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Stadsregio Amsterdam

Amsterdam
Zaanstad
Haarlemmermeer
Amstelveen
Purmerend
Aalsmeer
Edam- Volendam
Uithoorn
Diemen
Waterland
Wormerland
Ouder-Amstel
Landsmeer
Oostzaan
Beemster
Zeevang

Bijlage 3

Interviewgu ide

VRAGENLIJST KLEINE GEMEENTE
Hoofdvragen

1.

Inhoudelijk: Is er intergemeentelijke samenwerking wenselijk bij het ontwikkelen van woonbeleid
en de woonvisie?
Procesmatig: is de intentie om intergemeentelijk samen te werken afhankelijk van het type
woningmarkt in een bepaalde regio?

2.
Algemeen

Persoonlijke functie en betrokkenheid bij het woon beleid?
Bij hoeveel/welke samenwerkingsverbanden op het gebied van woonbeleid is de gemeente
betrokken?
Woonvisie vragen

Hoe typeert u een woonvisie?
Welke onderdelen dienen hierin behandeld te worden en verschillende deze per gemeente?
Ervaart u woonbeleid als het domein waar de identiteit van uw gemeente van af hangt?
Proces

Heeft de gemeente naast de regionale woonvisie ook een actuele gemeentelijke woonvisie?
o Zoja hoe is deze tot stand gekomen? Regionale afstemming?
Op welke beleidsthema's binnen het woonbeleid vindt u regionale afstemming wenselijk?
Wat vindt u een relevant ruimtelijk kader voor het ontwikkelen van woonbeleid?
Inhoud

Ligt er een bouwopgave (of sloopopgavel in uw gemeente?
Welke uitdagingen zijn er in uw gemeente op het gebied van woon beleid?

Intergemeentelijke samenwerkingsvragen
Algemeen

Wat verstaat u onder intergemeentelijke samenwerking?
Wordt er veel samengewerkt met de regiogemeenten? Merkt u veel van de samenwerking of alleen
via de stadsregio?
Wat voor invloed heeft de stadsregio op dagelijks woonbeleid?
Werkt u naast regiogemeenten ook samen met andere partijen op het gebied van woonbeleid?
Wat voor invloed heeft de hoeveelheid samenwerkingspartners op het effectiviteit van de
samenwerking?
Is er bij samenwerking nog sprake van individuele doelstellingen of is er alleen nog sprake van het
algemeen belang?

Regionale woonvisie

Er is een regionale woonvisie . Hoe is deze tot stand gekomen? In hoeverre is de gemeente hierbij
betrokken geweest?
Hoe worden individuele ambities regionaal afgestemd?
Zijn de uitdagingen op het gebied van woonbeleid in uw gemeente ook in de regio van toepassing?
Hoe wordt de regionale woonvisie gevolgd? En wordt dit gecontroleerd?
Op welke manier vindt er horizontale monitoring plaats?
Vindt u het huidige samenwerkingsverband het juiste platform om woonzaken regionaal te regelen?
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Inhoud

Op welke thema's van het woonbeleid vindt u regionale afstemming belangrijk?
Welke beleidsthema's waar u regionale samenwerking belangrijk vindt worden niet regionaal
afgestemd?
Is uw gemeente tevreden met de afspraken die gemaakt zijn?
Hoe gaat de gemeente om met specifieke woonprob lemen van de grote stad/ centrumgemeente?
Eindvragen

Wordt er in krimpregio's makkelijker samengewerkt dan in schaarsteregio's?
Moeten gemeenten met dezelfde uitdagingen zitten om samen te werken of juist met tegenpolen?
Is de Wgr plusregio het juiste platform om samen te werken op het gebied van woon beleid?
Is samenwerking op het gebied van woonbeleid iets wat apart geregeld kan worden of is het parallel
met andere beleidsterreinen? Zoja met welke beleidsterreinen kan wonen het best worden
afgestemd?
Ju ist samenwerken met nabijgelegen gemeenten of met gemeenten met dezelfde
huisvestingproblematiek? Heeft u misschien nogopen/of aanmerkingen die relevant kunnen zijn voor
het onderzoek?
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VRAGENLIJST CENTRUMGEMEENTE
Hoofdvragen

Inhoudelijk: Is er intergemeentelijke samenwerking wenselijk bij het ontwikkelen van woonbeleid en
de woonvisie?
2. Procesmatig: is de intentie om intergemeentelijk samen te werken afhankelijk van het type
woningmarkt in een bepaalde regio?
Algemeen
1.

Persoonlijke functie en betrokkenheid bij het woon beleid?
Bij hoeveel/welke samenwerkingsverbanden op het gebied van woonbeleid is de gemeente
betrokken?

Woonvisie vragen

Hoe typeert u een woonvisie?
Welke onderdelen dienen hierin behandeld te worden of verschillende deze per gemeente?
Ervaart u woonbeleid als het domein waar de identiteit van uw gemeente van af hangt?
Proces

Heeft de gemeente naast de regionale woonvisie ook een gemeentelijke woonvisie?
o Zoja hoe is deze tot stand gekomen? Regionale afstemming?
Op welke beleidsthema's binnen het woonbeleid wonen vindt u regionale afstemming wenselijk?
Wat vindt u een relevant ruimtelijk kader voor het ontwikkelen van woon beleid?
Inhoud

Ligt er een bouwopgave(of sloopopgavel in uw gemeente?
Welke uitdagingen zijn er in uw gemeente op het gebied van woon beleid?

Intergemeentelijke samenwerkingsvragen
Algemeen

Wat verstaat u onder intergemeentelijke samenwerking?
Wordt er veel samengewerkt met regiogemeenten? Merkt u veel van de samenwerking of alleen via
de stadsregio?
Wat voor invloed heeft de stadsregio op dagelijks woonbeleid?
Werkt u naast regiogemeenten ook samen met andere partijen op het gebied van woonbeleid?
Wat voor invloed heeft de hoeveelheid samenwerkingspartners op het effectiviteit van de
samenwerking?
Is er bij samenwerking nog sprake van individuele doelstellingen of is er alleen nog sprake van het
algemeen belang?
Is er als centrumgemeente nog een aparte rol weggelegd in het samenwerkingsverband?

Regionale woonvisie

Er is een regionale woonvisie. Hoe is deze tot stand gekomen? In hoeverre is de gemeente hierbij
betrokken geweest?
Hoe worden individuele ambities regionaal afgestemd?
Zijn de uitdagingen op het gebied van woonbeleid in uw gemeente ook in de regio van toepassing?
Hoe wordt de regionale woonvisie gevolgd? En wordt dit gecontroleerd?
Op welke manier vindt er horizontale monitoring plaats?
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Vindt u het huidige samenwerkingsverband het juiste platform om woonzaken regionaal te regelen?

Inhoud

Op welke thema's van het woonbeleid vindt u regionale afstemming belangrijk?
Welke beleidsthema's waar u samenwerking belangrijk vindt worden niet regionaal afgestemd?
Is uw gemeente tevreden met de afspraken die gemaakt zijn?

Eindvragen

Wordt er in krimpregio's makkelijker samengewerkt dan in schaarsteregio's?
Moeten gemeenten met dezelfde uitdagingen zitten om samen te werken of juist met tegenpolen?
Is de Wgr plusregio het juiste platform om samen te werken op het gebied van woon beleid?
Is samenwerking op het gebied van woonbeleid iets wat apart geregeld kan worden of is het parallel
met andere beleidsterreinen? Zoja met welke beleidsterreinen kan wonen het best worden
afgestemd?
Juist samenwerken met nabijgelegen gemeenten of met gemeenten met dezelfde
huisvestingproblematiek?
Heeft u misschien nogopen/of aanmerkingen die relevant kunnen zijn voor het onderzoek?
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VRAGENLUNST SAMENWERKINGSVERBAND
Hoofdvragen

1.

Inhoudelijk: Is er intergemeentelijke samenwerking wenselijk bij het ontwikkelen van woonbeleid
en de woonvisie?
Procesmatig: is de intentie om intergemeentelijk samen te werken afhankelijk van het type
woningmarkt in een bepaalde regio?

2.
Algemeen

Persoonlijke functie en betrokkenheid bij het samenwerkingsverband?
Bij hoeveel/welke samenwerkingsverbanden op het gebied van woonbeleid is de regio betrokken?

Woonvisie vragen

Hoe typeert u een regionale woonvisie?
Welke onderdelen dienen hierin behandeld te worden en verschillende deze per regio?
Ervaart u het woonbeleid als het domein waar de identiteit van de regio van af hangt?

Proces

Sommige gemeenten hebben naast de regionale woonvisie ook een gemeentelijke woonvisie. Hoe zijn
deze tot stand gekomen. Bottom up of top down?
Op welke beleidsthema's binnen het woonbeleid wonen vindt u regionale afstemming wenselijk?
Wat vindt u een relevant ruimtelijk kader voor het ontwikkelen van woonbeleid?
•
Inhoud
Ligt er een woonopgave(of sloopopgavel in de regio?
Welke uitdagingen zijn er in de regio op het gebied van woon beleid?

Intergemeentelijke samenwerkingsvragen
Algemeen

Wat verstaat u onder intergemeentelijke samenwerking?
Wat voor invloed heeft de stadsregio op dagelijks woon beleid?
Wat voor invloed heeft de hoeveelheid samenwerkingspartners op het effectiviteit van de
samenwerking?
Is er bij samenwerking nog sprake van individuele doelstellingen of is er alleen nog sprake van het
algemeen belang?
Hoe kunnen specifieke problemen van een centrumgemeente of kleine gemeente reg ionaal worden
afgestemd? In hoeverre belemmeren de tegenstellingen tussen centrumgemeenten en omringende
gemeenten de mogelijkheid tot afstemming?

Regionale woonvisie

Er is een regionale woonvisie. Hoe is deze tot stand gekomen? Hoe worden individuele ambities
regionaal afgestemd?
Hoe wordt de regionale woonvisie gevolgd? En wordt dit gecontroleerd?
Op welke manier vindt er horizontale monitoring plaats?
Is het huidige samenwerkingsverband het juiste platfo rm om woonzaken regionaal te regelen?
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Inhoud

Hoe kunt u de woningmarktregio omschrijven en welke kenmerken zijn er?
Op welke thema's van het woonbeleid vindt u regionale afstemming belangrijk?
Welke beleidsthema's waar u samenwerking belangrijk vindt worden niet regionaal afgestemd?
Zijn de individuele gemeenten nog steeds tevreden met de afspraken die gemaakt zijn?

Eindvragen

•

Wordt er in krimpregio's makkelijker samengewerkt dan in schaarsteregio's?
Moeten gemeenten met dezelfde uitdagingen zitten om samen te werken of juist met tegenpolen?
Is de Wgr plusregio het juiste platform om samen te werken op het gebied van woon beleid?
Is samenwerking op het gebied van woonbeleid iets wat apart geregeld kan worden of is het parallel
met andere beleidsterreinen? Zoja, met welke beleidsterreinen kan wonen het best worden
afgestemd?
Juist samenwerken met nabijgelegen gemef'nten of met gemeenten met dezelfde
huisvestingproblematiek?
Heeft u nogopen/of aanmerkingen die relevdnt kunnen zijn voor het onderzoek?
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