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Hoofdstuk 1
Inleiding
Aanleiding en doel
Inzicht in welke woningen waar gebouwd worden in de toekomst is voor vele partijen relevante
beleidsinformatie. Een volledig beeld van de concrete woningbouwplannen is doorgaans op
gemeenteniveau aanwezig. Deze informatie lijkt echter op dit moment niet altijd gemakkelijk
op regionaal of nationaal niveau beschikbaar te maken. Deels gaat het om geografische data
(percelen, bouwlocaties), deels om numerieke of kwalitatieve data (zoals aantal woningen , type
woningen, woonmilieu etc.).
Het beleid aangaande wonen en ruimtelijke ordening is de afgelopen jaren meer gedecentral iseerd. Dit wil echter niet zeggen dat er geen behoefte is aan gemeente overstijgend beleid dat
juist om een inzicht in de gemeentelijke woningbouwplannen vraagt. We moeten hier denken
aan de (regionale) afstemming van de woningvraag op het aanbod in zowel kwalitatieve als
kwantitatieve zin. Het gaat dan bijvoorbeeld over het voorkomen van overmaat aan plannen in
(krimp-)regio’s of een te eenzijdig aanbod. Daarnaast is inzicht in de ligging van locaties van
belang voor het vormgeven en toetsen van ruimtelijk ordeningsbeleid zoals gevoerd word op
provinciaal niveau. Ook marktpartijen hebben belang hebben bij informatie over waar en wat
in de toekomst gebouwd gat worden.
Er is bij verschillende partijen behoefte aan een goede ontsluiting van de aanwezige beleidsinformatie over woningbouwplannen voor zowel de korte als lange termijn. Er is in vergelijking
met het verleden niet alleen behoefte aan kwantitatieve gegevens maar nu juist ook aan kwalitatieve gegevens (programmering van de nieuwbouw en het type locaties). Op landelijk niveau
werd tot voor kort (medio 2010) deze informatiebehoefte deels ingevuld via de Nieuwe Kaart
van Nederland (NIROV/Ministerie VROM). Daarnaast werd door het Interprovinciaal Overleg
(IPO) tot 2009 de woningbouwcapaciteit voor alle stedelijke regio’s bijgehouden. Beide invent arisaties zijn niet meer voortgezet waardoor een informatie tekort lijkt te ontstaan.
Met het oog op deze problematiek is vanuit de Rijksoverheid I&M (DG Ruimte) en BZK (DG
WWI) het initiatief genomen opdracht te gegeven een korte verkennende studie te verrichten.
Het doel van deze studie is het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een
landelijke planmonitor wonen, gezamenlijk met andere belanghebbende partijen. Gedacht
wordt aan een planmonitor die:
a) aansluit op behoeften van het rijk, provincies en gemeenten en waar mogelijk die van private
partijen en;
b) beheersbare kosten met zich meebrengt.
Opzet onderzoek
Dit onderzoek bestaat uit een aantal stappen.
1. Eisen die aan een planmonitor gesteld worden door het rijk, provincies en gemeenten
2. Huidige planmonitoring door verschillende partijen
3. Scenario voor de ontwikkeling van een landelijke monitor
4. Globale inschatting kosten waar rekening mee gehouden dient te worden
In deze rapportage wordt ingegaan op de stappen 1 en 2 (hoofdstuk 2) en wordt is hoofdstuk 3
ingegaan op de stappen die genomen kunnen worden voor de opzet van een landelijke monitor.
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Hoofdstuk 2
Monitoring in Nederland anno 2011
2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk kijken we naar zowel de doelstellingen die verschillende partijen met betrekking tot monitoring van woningbouwplannen hebben, als naar de huidige activiteiten die op dit
terrein verricht worden. We gaan in op de volgende actoren: rijk/landelijk, provincies, regio’s,
corporaties en commerciële partijen. Het hoofdstuk eindigt met conclusies.
Allereerst enkele begrippen
In de praktijk bestaat er nogal eens spraakverwarring over gebruikte begrippen bij monitoring
op het gebied van woningbouw.
Naast de kenmerken van de bestaande woningvoorraad (voorraadgegevens) is het binnen beleidsonderzoek van belang inzicht te hebben in de nieuwbouwproductie. Het doel hiervan is om
inzicht te krijgen in hoeverre de nieuwbouw zowel kwantitatief als kwalitatief overeenkomt met
beleidsdoelen en in hoeverre bijsturing noodzakelijk is. In Nederland geven gemeenten jaarlijks
het aantal opgeleverde woningen door aan het CBS (het zogenaamde woning mutatie bestand).
Dit is dan ook de belangrijkste bron voor de stand van zaken aangaande de nieuwbouw in het
betreffende jaar. Het betreft hier zowel nieuwbouw als onttrekkingen (sloop) aan de voorraad
op adresniveau.
Bestaande woningvoorraad
Heden
Nieuwbouwproductie in afgelopen jaar (nieuwbouwmonitor/sloopmonitor)
Bouwvergunningen
Toekomst
Nieuwbouwprogramma (+ sloop); Visie

Planmonitor wonen; concrete voornemens

Voor de nabije toekomst bestaat er in Nederland het CBS onderzoek verleende bouwvergunningen. Deze statistiek verzamelt per maand de door gemeenten afgegeven bouwvergunningen.
Het belangrijkste doel van de statistiek is het geven van een snelle indicatie van de te verwac hten bouwproductie. Het gaat daarbij om cijfers op gemeenteniveau.
Wanneer het gaat om de toekomstige woningbouw dienen we een onderscheid te maken tussen het nieuwbouwprogramma van een gemeente, regio, provincie of rijk en de capaciteit zoals
opgenomen in nieuwbouwplannen. Het nieuwbouwprogramma is een beleidsvoornemen dat
doorgaans is gebaseerd op een woonvisie waar de (lokale) woningbehoefte een belangrijk onderdeel van uitmaakt. De nieuwbouwplannen zijn de concrete voornemens om woningen op
een locatie te bouwen of te slopen dan wel vervangen. Deze laatste categorie is het onderwerp
van dit onderzoek naar de haalbaarheid van een planmonitor woningbouw.
Nieuwbouw (en sloop) plannen; Plancapaciteit
Bij woningbouw dient er altijd een bouwaanvraag goedgekeurd te worden door de gemeente.
Er dient in de regel een onherroepelijk plan aan ten grondslag te liggen. Dit kan gaan om een
bestemmingsplan, een uitgewerkt deelplan, een inpassingsplan of een projectbesluit. Zie ook
figuur 1 en bijlage 1 voor nadere definities.
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Een groot deel van de woningbouw vindt plaats binnen woningbouwplannen die een traject
doorlopen van initiatieffase tot bouwvergunningverlening en daarna de werkelijk e bouw en
oplevering.

Tijd

(4) Potentiële bouwlocatie, die volgens de huidige inzichten mogelijk in de toekomst
voor woningbouw beschikbaar komt, maar waarvoor nog geen plan of besluit in
voorbereiding is.

Zacht

f i g u u r 1 A a n d u i d i n g p l a n s t a t u s o p b a s is v a n d e n ie u w e W R O (z ie o o k d e f in i t i e s b i j la g e 1 )

(3) Plan of besluit in voorbereiding, nog niet door de gemeenteraad va stgesteld.

(1B) Onherroepelijk plan met uitwerkingsplicht.

Hard

(2) Door gemeenteraad vastgesteld plan of besluit, waartegen nog beroep mogelijk
is of waartegen beroep is ingesteld.

(1A) Onherroepelijk plan op basis waarvan een bouwvergunning verleen d kan worden.

Deze voornemens zijn doorgaans een aantal jaren van te voren bekend bij gemeenten. Het gaat
allereerst om aantallen woningen. Het type woningen wordt pas in een later stadium vastg esteld. Bij grotere uitleglocaties wordt deze bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het gaat
echter altijd om een momentopname waarbij onzekerheid over de toekomst bestaat. Plannen
kunnen immers niet doorgaan of uitgesteld worden of er kunnen juist nieuwe locaties worden
gevonden. Ook wordt er gebouwd op locaties binnen de bebouwde kom waarvoor (nog) geen
bestemmingsplan in ontwerp ter visie is gelegd of waarover een voorbereidingsbesluit is genomen. Voor een aanvraag voor een bouwvergunning hoeft er dan alleen getoetst te worden aan
de Bouwverordening. Voor een deel van dergelijke locaties is niet ver te voren bekend of er
gebouwd gaat worden. Een gemeente weet soms pas iets als er een bouwaanvraag binnenkomt
of kan pas plannen gaan maken als er bijvoorbeeld een binnenstedelijk bedrijventerrein vrijkomt.
Er bestaat dus altijd onzekerheid over de plannen als we kijken naar een periode verder dan 5
jaar. De laatste twee jaar is er zelfs voor de nabije toekomst een groeiende onzekerheid over
wat en wanneer gebouwd zal worden. Niet alleen wordt het woningtype binnen een plan soms
herzien, ook kunnen plannen geheel stil komen te liggen. In bijvoorbeeld de provincie Noord Holland zagen we de afgelopen twee jaar dat een deel van met name de uitleglocaties door
gemeenten niet meer als plancapaciteit wordt aangeduid. De vraag is of we hier te maken hebben met uitstel of afstel en of we deze plannen niet als capaciteit voor de verre toekomst di enen te zien. Toch is te zien dat het merendeel van de plannen in takt blij ft, al is het tijdstip
waarop er gebouwd gaat worden onzeker. De planning wordt vooruitgeschoven en de programmering is van te voren minder vaak duidelijk. Er wordt echter doorgaans wel gestuurd op
de ‘betaalbaarheid’ van de voorraad.
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2.2

Het Rijk
Bij de rijksoverheid is behoefte aan inzicht in een landelijk beeld van de woningbouwplannen.
Wanneer het gaat om de Rijksoverheid kunnen grofweg een onderscheid maken tussen de b eleidsvelden wonen en ruimtelijke ordening en daarnaast meer algemeen beleidsonderzoek op
rijksniveau (bijvoorbeeld prognoses).

2.2.1 Wonen (WWI)
Inzicht in een landelijk beeld van de woningbouwplannen is niet nieuw. Tot 20 08 lag de nadruk
op het beantwoorden van de vraag of er voldoende woningbouwcapaciteit in plannen aanwezig
was om de woningbouwproductie op gang te houden dan wel te verhogen. Hiero m had het
toenmalige VROM/DGW in de woningbouwconvenanten met stedelijke regio's laten opnemen
dat men verplicht was jaarlijks te rapporteren over de omvang van de plancapaciteit. Tot 20 08
beschikte men over inzicht in de harde en zachte plancapaciteit in Nederland. Het ging hier
echter enkel om kwantitatieve gegevens aangaande aantallen woningen op het niveau van r egiototalen.
Huidige doelstelling
Al jaren is de algemene doelstelling van het rijk om te komen tot voldoende en betaalbare woningen van goede kwaliteit. Dit kabinet legt een aantal beleidsaccenten die mogelijk relevant
zijn voor de inzet van een monitor plancapaciteit wonen:
o

Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de huur - en koopmarkt in algemene zin. Daarbinnen aandacht voor keuzemogelijkheden voor middengroepen en
lagere inkomens op de woningmarkt.

o

Meer keuzevrijheid, bijvoorbeeld door bevordering eigenwoningbezit.

o

Huurmarkt meer in lijn met de markt brengen (de mate van interesse in een huurwoning in relatie tot prijs).

o

Wegnemen van beperkingen in het ruimtelijk beleid, zodat er meer ruimte ontstaat
voor woningbouw in kleinschalige uitbreidingen en voor particulier opdrachtgeve rschap.

o

Afspraken over woningbouwprogrammering met Noord en Zuid vleugel, vanuit de gedachte dat investeringen in de woningmarkt bijdragen aan het versterken van de rui mtelijk-economische structuur van Nederland, maar ook om leefbaarheid van wijken op
peil te houden.

o

Flexibeler maken van bestemmingsplannen voor meegroei -, mantelzorg- en meergeneratiewoningen.

o

Bevorderen van energiebesparing in de gebouwde omgeving, onder andere door de
verplichting van het energielabel.

o

Op peil houden van leefbaarheid in krimpgebieden, onder andere door afstemming
tussen gemeenten te bevorderen teneinde concurrentie om u itbreidingsvraag tegen te
gaan.

o

Verbeteren investeringscondities bouw.

Monitoring in Nederland anno 2011

6

Bijdrage planmonitor aan woonbeleid
Een planmonitor kan op drie manieren bijdragen aan de eerder genoemde rijksdoelen op het
gebied van wonen.
1: Het monitoren van bovenstaande doelen. We zullen nog verder moeten doordenken hoe
woningbouwprogrammering en plancapaciteit doorwerken in elk beleidsdoel. Te denken valt
aan de volgende punten:
o

Regionale woningmarktanalyses: in hoeverre sluit het geplande aanbod aan op latente
vraag? Welke bevolkingsgroepen zien zich de komende jaren geconfronteerd met een
woningtekort? Dit geldt in het bijzonder voor de Noordvleugel en Zuidvleugel, maar
ook voor de krimpgebieden. Specifiek aandachtspunt zijn ook de middeninkomens die
in de knel dreigen te komen wegens maatregelen in de sociale huursector.

o

In hoeverre komen plannen tegemoet aan beleidsdoelen als toename eigen woningbezit, woningen voor ouderen, kleinschalige uitbreidingen, meer flexibiliteit in bestemmingsplannen, meer particulier opdrachtgeverschap en meer energiezuinige woningen?

o

Reële verwachtingen omtrent woningbouwproductie: welk type projecten vindt haar
weg naar de markt, welk type projecten niet, en onder welke omstandigheden?

o

Meer in algemene zin: hoe werkt ons systeem van ruimte lijke planning, woningbouwprogrammering en grondbeleid, en aan welke knoppen kan het rijk draaien om dit sy steem effectiever te laten opereren?

2: Stimuleren van samenwerking gemeenten en provincie op het gebied van woningbouwpr ogrammering.
o

Het rijk heeft zowel stedelijke ontwikkeling als woningbouwprogrammering voor een
groot deel gedecentraliseerd. De woonvisie stelt dat gemeenten samen voor een co nsistent woningmarktbeleid in de regio moeten zorgen. Waar nodig moet de provincie
deze samenwerking stimuleren. De monitor stelt gemeenten en provincies in staat om
deze rol invulling te geven.

3: Transparantie en efficiëntie.
o

Door bestaande informatie op een eenduidige manier te ontsluiten draagt de monitor
bij aan een grotere toegankelijkheid voor alle geïnteresseerde partijen.

o

De planmonitor voorkomt veel kosten doordat vele partijen (overheden, markt) geen
energie meer hoeven te steken in het verzamelen van basisgegevens.

2.2.2 Ruimtelijke ordening
Ook vanuit ruimtelijke ordening was er ar al geruime tijd behoefte aan inzicht in de woningbouwplannen in Nederland. Uiteraard kijkt men breder tegen ruimtelijke ontwikkeling aan
waarbij het naast wonen ook gaat om plannen voor bedrijventerreinen , infrastructuur en bijvoorbeeld natuurontwikkeling.
De volgende doelen gelden vanuit de RO:
o

Systeemverantwoordelijkheid Rijk (zoals gedefinieerd in de Begroting en in de Stru ctuurvisie Infrastructuur en Ruimte, SVIR): “goede RO”, daarom cijfermatig inzicht nodig
op de woningmarkt op middellange en lange termijn op nationaal s chaalniveau. Belangrijke deelvragen zijn:

-

Wat zijn de vraag/aanbod verhoudingen en wat is de plancapaciteit op welke termi jn,
zijn er tekorten/overschotten?

-

Is er een kwalitatieve mis match tussen vraag en aanbod?
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o

Monitor plancapaciteit vormt input voor prognoses/modellen/MKBA’s op gebied van
woningbouw, woningbouwprognoses vormen input voor infra/mobiliteitsmodellen en
lange termijn prognoses / scenariostudies zoals de WLO.

o

Mogelijke toepassing in diverse structuurvisies en beleidsprioriteiten. Lange term ijn
kwantitatief inzicht voor het definiëren van de woningbouwopgaven voor bijvoorbeeld
het Deltaprogramma (Nieuwbouw en Herstructurering).

o

De benodigde inzichten op de woningbouwopgave in relatie tot groei, stagnatie en
krimp worden beschreven in algemene bewoordingen in de SVIR, belangrijk in dit verband is de programmering in relatie tot de daadwerkelijke behoefte, hier zijn kwantit atieve (en kwalitatieve) inzichten gebaseerd op monitoring en modellering van groot b elang:

De ruimtelijke verschillen in Nederland nemen toe onder invloed van urbanisatie, indiv idualisering, vergrijzing en ontgroening. En vanaf 2035 stagneert de bevolkingsgroei voor
Nederland als geheel. Door deze ontwikkelingen verandert de samenstelling van de bevo lking; de beroepsbevolking neemt af, het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe, de
mobiliteit groeit en de stedelijke regio’s groeien. Die ruimtelijke verschillen komen vooral
tot uitdrukking doordat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. Zo hebben in de
nabije toekomst zes op de tien gemeenten te maken met teruglopende inwoneraantallen.
Vraag en aanbod van woningen, bedrijventerreinen en kantoren zijn niet overal in eve nwicht (kwantitatief en kwalitatief ). Dit geldt zowel in groei -, stagnatie- en krimpgebieden.
Dat leidt in een aantal gevallen tot leegstand en verloedering. Dit vraagt om herstructur ering en transformatie, het mogelijk maken van noodzakelijke functieveranderingen en het
zorgvuldig omgaan met de ruimte. Het initiatief hiervoor ligt op decentraal niveau . Bij de
transformatie in zowel groei- als krimpgebieden vragen de herbestemming en herontwikkeling van karakteristiek erfgoed bijzondere aandacht van decentrale overheden. Bij pr ogrammering van woningen, bedrijventerreinen en kantoren is het van belang da t wordt uitgegaan van de daadwerkelijke behoefte.
Groei van de woningmarkt met bijbehorende verstedelijkingsopgaven (bedrijventerreinen,
infrastructuur, zeehaventerreinen of andere gebouwde voorzieningen) wordt nog verwacht
rond Amsterdam/Almere, Utrecht, Den Haag, Leiden, Zwolle en delen van Noord -Brabant
en Gelderland. Bevolkingskrimp is merkbaar aan de randen van ons land (Zuid -Limburg, delen van Zeeland en in Noordoost-Groningen). Het overige deel van Nederland (zoals Rotterdam en Twente) krijgt te maken met stabiliserende woningmarkten.
o

Borging van gebiedsgerichte nationale belangen en realisatie nationale opgaven, met
focus op de prioritaire regio’s Noordwest-Nederland, Utrecht, Zuidvleugel, Brabant en
Limburg, Noord-Nederland. Focus zowel kwantitatief (bouw als sloop) en kwalitatief,
vooral op de lange termijn, afhankelijk van de regio.

2.2.3 Onderzoek en input voor modellen
Zoals eerder al is aangegeven speelt inzicht in woningbouwplannen op landelijk niveau ook een
rol als input voor modelontwikkeling. De belangrijkste zijn verkeersmodellen en woningbouwen bevolkingsprognoses.
Mobiliteitsmodellen
Er zijn in Nederland verschillende infra-/mobiliteitsmodellen, zowel lokaal, regionaal als nationaal. Wanneer het gaat om landelijke modellen spelen de volgende partijen een belangrijke rol:
het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM, als onderdeel van Ministerie van Infrastructuur
en Milieu) NS/Prorail en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Kort samengevat is voor
de studies die verricht worden inzicht nodig in onder meer het aantal inwoners in de toekomst
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per deelgebied. Het gaat vooral om kwantiteiten (aantallen woningen) en de ligging. Er wordt
met name gebruik gemaakt van bevolkingsprognoses en de WLO scenario’s, maar bij het maken
van scenario’s en modellen op laag schaalniveau spelen voor prognoses op de korte termijn de
bouwplannen als input een belangrijke rol. In de huidige praktijk worden deze gegevens verzameld bij gemeenten, regio’s en provincies. Het gaat vaak om eenmalige inventarisaties totdat er
weer een nieuw model gemaakt wordt. Er wordt dus, indien beschikbaar, gebruik gemaakt van
ruimtelijk meer gedetailleerde locaties van woningbouwplannen . Dit geldt ook voor TIGRIS XL
(PBL/RWS). Dit is een landelijk model dat ook de interactie tussen ruimtelijke ontwikkeling en
verkeer modelleert. Juist voor dit model zal volgens de ontwikkelaars een actueel landelijk
bestand met nieuwbouwlocaties en aantal geplande woningen , waarbij getracht is de plannen
enigszins te standaardiseren, belangrijke input zijn.
Bevolkingsprognoses (Primos en Pearl)
Er zijn twee belangrijke prognosemodellen in Nederland. Het gaat om Primos en Pearl, die be ide op de CBS-bevolkingsprognose gebaseerd zijn. In principe zijn het beide ‘verdeelmodellen’.
Wanneer het gaat om de voorspellingen op laag schaalniveau (gemeente) speelt de verwachte
woningbouwproductie hierbij een rol.
f i g u u r 2 C o m p o n e n t e n v a n d e h u is h o u d e n s o n t w ik k e l in g in e e n g e m e e n t e

De veronderstellingen ten aanzien van de woningbouw spelen een rol in deze fijn afstemming
van het model. Dit vertaalt zich vooral in een (her)verdeling binnen regio’s. Primos volgt daarbij
in beginsel de veronderstellingen en het ruimtelijke beleid van de (rijks)overheid (zoals regi onale opvang en restrictief beleid). De makers van Pearl proberen deze veronderstellingen zo
veel mogelijk ‘van onderop’ op te bouwen aan de hand van lokale programma’s. Voor de langere termijn, waar geen bouwplannen voor bekend zijn, wordt er van uitgegaan dat op regionaal
niveau in ieder geval voldoende wordt gebouwd om de veronderstelde regionale aanwas van
huishoudens op te vangen en wordt de verdeelsleutel binnen regio’s constant gehouden.
Voor Pearl (PBL) geldt op dit moment dat er geen gebruik wordt gemaakt van gegevens op
planniveau. Men gaat uit van een veronderstelling over het aantal woningen op gemeenten iveau. Deze gegevens zijn nu echter niet gestandaardiseerd beschikbaar. H et Planbureau voor de
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Leefomgeving heeft voor Pearl dan ook interesse in dergelijke gegevens, met name voor plannen die betrekking hebben op de periode van de komende 10 jaar.
Voor Primos wordt op dit moment al gebruik gemaakt van onder meer gegevens op planniveau
uit onder andere de voormalige Nieuwe Kaart van Nederland. Het aantal woningen dat gesloopt
zal worden, wordt op een trendmatige wijze per gemeente voorspeld. Voor Primos is een (liefst
landelijk) gegevensbestand (planmonitor) van belang.
Voor beide prognoses geldt dat het beschikbaar maken van een actueel en volledig landsdekkende planmonitor de kwaliteit van de prognoses op vooral gemeentelijk niveau verho ogt.
Kader 1: Nieuwbouwplannen in Primos
Bij het bepalen van het nieuwbouwprogramma wordt rekening gehouden met:
• het Rijksbeleid (op nationaal en regionaal niveau);
• de Bouwprognoses (op nationaal niveau);
• de ramingen van de provincies (op gemeentelijk niveau);
• bestaande plannen volgens de Nieuwe Kaart van Nederland aangevuld met informatie over de w oningbouwcapaciteit van aangewezen en potentiële bouwlocaties (tot op binnenge meentelijk niveau).
Op basis hiervan wordt de nieuwbouw voor de eerst komende vijf jaar vastgesteld. Voor de langere
termijn wordt het bouwprogramma op regionaal niveau afgestemd op de demografische groei. Dit
regionale totaal wordt vervolgens toegedeeld aan locaties en wel in dezelfde verhoudingen als er de
eerste nog bekende jaren gebouwd is. Dus als op basis van de bestaande bouwplannen de eerste k omende jaren x% van de regionale productie plaatsvindt in plan A, dan wordt ook op langere termijn x%
van de regionaal benodigde productie gebouwd in plan A.
Hierbij wordt overigens een ‘grondboekhouding’ bijgehouden. Op basis van de bodemstatistiek wordt
de resterende capaciteit van operationele locaties ingeschat. Datzelfde gebeurt voor potentiële ve rdichtingslocaties. In de loop van de prognose wordt de restcapaciteit bijgehouden , zodat ingeschat kan
worden wanneer een locatie vol is. In dat geval wordt een alternatieve locatie (van hetzelfde woonm ilieu) gezocht.
(Uit: Primos; Transparantie in cijfers ABF Research December 2010)

Ruimtescanner
Het PBL heeft een ruimtelijk informatiesysteem ontwikkeld - de Ruimtescanner - dat verschillende geografische rekenbestanden en rekenmodellen integreert. Uitgaande van het huidige
ruimtegebruik, de verwachte ruimteclaims en aantrekkelijkheid (of attractiviteit) van gebieden,
simuleert de Ruimtescanner ruimtelijke beelden. De fijnmazige kaarten geven per cel van 500
bij 500 meter het verwachte ruimtegebruik weer en maken het effect van verschillende scen ario's zichtbaar. Een deel van de input bestaat dus uit ruimteclaims. Evenals voor het TIGRIS XL
model geldt dat volgens de ontwikkelaars een actueel landelijk bestand met nieuwbouwlocaties
en aantal geplande woningen belangrijke input is voor de ruimtescanner.
Incidentele beleidsstudies
Naast structureel onderzoek worden er op rijksniveau ook specifieke beleidsstudies uitgevoerd
waarbij vooral de ligging van nieuwbouwlocaties van belang is. Voorbeelden zijn: Gevolgen van
Europese richtlijnen luchtkwaliteit voor de voortgang van de woningbouw (welke locaties voldoen niet aan de richtlijnen); Inschatting van kosten voor archeologie als gevolg van de o mvang van onder meer woningbouw (bodemingrepen) ; Studies naar gevolgen van woningbouw
voor openheid landschap (bijvoorbeeld zicht vanaf snelwegen). Daarnaast zijn er talloze meer
regionale studies waarbij inzicht in de woningbouwplannen van belang is voor het rijk. Voorbeelden hiervan zijn de studies naar de toekomstige woningmarktsituatie in de Noord - en Zuidvleugel.
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Om dergelijke eenmalige studies te kunnen verrichten is steeds een actueel landsdekkend locatiebestand woningbouw gemaakt dat deels gebaseerd werd op de Nieuwe kaart van Nederland
en werd aangevuld (geactualiseerd) met lokale gegevens. Gezien de Nieuwe kaart van Nederland niet meer actueel is, wordt de uitvoering van dergelijke incidentiele thematische landelijke studies steeds moeilijker.

2.2.4 Bestaande monitoring op rijksniveau
Digitale ruimtelijke plannen (IMRO); RO online
Sinds 1 januari 2010 zijn overheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht nieuwe
ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via RO -Online. RO-Online maakt via ruimtelijkeplannen.nl de plannen toegankelijk. Daarnaast kunnen overheden op basis van vrijwilli gheid ook bestaande plannen publiceren. Op termijn zullen alle ruimtelijke plannen, zoals b estemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, pr ovincies en het rijk, via ruimtelijkeplannen.nl voor iedereen beschikbaar komen. De website is
een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Vereniging van Nede rlandse gemeenten, IPO (Interprovinciaal overleg), Kadaster en Geonovum.
De belangrijkste informatie die overeenkomsten vertoont met de doelstelling van een planm onitor zijn de gegevens over bestemmingsplannen. De gegevens zijn onderling echter niet vergelijkbaar. RO online geeft een onvolledig beeld van de woningbouwplannen van een gemeente.
F i g u u r 3 V o o r b e e l d v e r s c h i l o p g a v e g e m e e n t e n in d e p la n m o n it o r e n d e in h o u d v a n d ig i t a l e r u i m t e l i j k e p l a n n e n ( R O o n l in e ) .
Planmonitor wonen provincie

Digitale ruimtelijke plannen (IMRO); RO online

De belangrijkste redenen voor deze onvolledigheid in vergelijking met een planmonitor zijn:
o

Niet voor alle woningbouw dient een nieuw of herzien bestemmingsplan vastgesteld te
worden. Een deel van de woningbouw vindt plaats binnen reeds bestaande plannen.
Dit kunnen oude bestemmingsplannen zijn, maar ook verordeningen, stadsvernie uwings-, uitbreidings- en wederopbouwplannen, mits juridisch nog steeds vigerend .

o

Tevens vindt er woningbouw plaats waarbij niet getoetst dient te worden aan een b estemmingsplan. Het gaat om bouwen binnen de bebouwde kom op plaatsen waarvoor
(nog) geen bestemmingsplan in ontwerp ter visie is gelegd of waarover een voorberei-
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dingsbesluit is genomen. Voor een aanvraag voor een bouwvergunning hoeft dan alleen
getoetst te worden aan de Bouwverordening.
o

Daarnaast wordt er gebouwd middels plannen die niet onder de WRO vallen , zoals
WABO. Deze worden gemist door alleen naar de WRO plannen te kijken.

o

Een bestemmingsplan gaat over functies. Het aantal (nieuwe) woningen maakt hier
maar in een beperkt aantal gevallen onderdeel van uit.

o

Indien het aantal woningen bekend is binnen een nieuw of herzien be stemmingsplan
(meestal in een laat stadium) is niet du idelijk welk deel daarvan reeds gebouwd is. Er
vindt geen update plaats, waardoor de zogenaamde restcapaciteit niet bekend is. Sloop
wordt doorgaans niet in een bestemmingsplan weergegeven. Het gaat all een om de
nieuwe situatie.

o

Gemeenten kennen potentiële plannen en plannen in voorbereiding waar nog geen
concreet (digitaal) ontwerpplan voor is gemaakt, maar die wel van groot belang zijn
voor een planmonitor woningbouw.

o

De wijze van registreren is zo opgezet dat, indien aanwezig in het plan, aantallen woningen niet direct in een database zijn opgenomen, maar in een gedigitaliseerd (los)
document (pdf). Technisch gezien zijn kwantitatieve gegevens niet automatisch uit de
ruimtelijke plannen te halen.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle
adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een
Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak ; instellingen, bedrijven en particulieren. De Mini ster van I&M is verantwoordelijk voor de BAG. De BAG bevat dus ook gegevens over woningen,
maar het gaat hier om bestaande woningen en niet om geplande nieuwbouw.

2.3

Provincies
Gebruik en doelstellingen monitoring bij provincies
Het belangrijkste doel waarvoor een monitor plancapaciteit voor wonen gebruikt wordt, ve rschilt behoorlijk tussen de provincies. Globaal zijn er twee doelen aan te wijzen waarvoor de
provincies de monitor gebruiken: ruimtelijk beleid en woonbeleid.
Voor wat betreft ruimtelijk beleid gaat het vooral om het sturen op de doelstelling om zo veel
mogelijk woningen binnen het bestaand bebouwd gebied te bouwen. De monitor plancapaciteit
wordt vaak gebruikt bij toetsing van groene of rode contouren. Een nieuwe monitor plancapaciteit wordt vaak ook gekoppeld aan nieuw ruimtelijk beleid. Een voorbeeld is de provincie
Zeeland, waar de plancapaciteit momenteel niet geregistreerd wordt: in het kader van een
nieuw provinciaal omgevingsplan wordt echter overwogen toch weer tot monitoring over te
gaan. Ook de provincie Groningen is net weer begonnen met de opzet van een monitor.
Als het gaat om gebruik van een monitor voor het woonbeleid, gaat het ofwel om het aanjagen
van, ofwel om het afremmen van de productie en het voorkomen van ongewenste onderlinge
concurrentie tussen gemeenten. Maar het kan ook gaan om beleid aangaande voldoende zor gwoningen, duurzaam bouwen of collectief opdrachtgeverschap. Welk accent gelegd wordt is
vooral afhankelijk van de problematiek waar de betreffende provincie mee te kampen heeft:
bijvoorbeeld krimp in Limburg of het opvoeren van de productie in de Noordvleugel. Dat he eft
ook gevolgen voor de inhoud van de verschillende monitors. De monitoring van gemaakte co ntractuele afspraken met ontwikkelaars in Limburg is, bijvoorbeeld, van belang om te weten
welke plannen relatief eenvoudig afgeblazen kunnen worden. In Overijssel zijn recent presta-
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tieafspraken met gemeenten gemaakt, onder andere over het beperken van de plancapaciteit
en wordt de monitor in het kader daarvan ingezet.
Niet alleen in krimpregio’s fungeert de monitor als provinciaal instrument om de productie
eventueel te beperken. In andere regio’s is het vaak meer een verdelingsvraagstuk tussen g emeenten. De provincie ziet erop toe dat de regio als geheel niet te veel woningen in beste mmingsplannen opneemt. De situatie is op dat vlak wel enigszins veranderd door de nieuwe
WRO, geven provincies aan; door het vervallen van de provinciale goedkeuring is de rol van de
provincie op dit vlak kleiner geworden. Daar komt in de huidige situatie bij dat plannen vanw ege de crisis niet gemakkelijk gerealiseerd worden. De provinc ie heeft daar relatief weinig invloed op.
Wat de laatste tijd een steeds grotere rol speelt, is de monitoring van het geplande type woning. Ook daar speelt mogelijk een rol dat de markt momenteel niet alles opneemt wat aangeboden wordt. Provincies zien hier een rol voor zichzelf weggelegd in het zorgen voor de realis atie van een evenwichtig samengesteld woningaanbod. Aandachtspunten daarbij zijn de prij sverdeling van de woningen), ook om te monitoren of er voldoende goedkoop aanbod is, en het
type woningen. Bij dat laatste speelt ook een rol dat provincies steeds meer aandacht besteden
aan een voldoende aanbod van nultreden woningen; dat wordt dan ook in steeds meer provincies expliciet gevraagd in de monitor. Enkele provincies, ten slotte, sturen ook op het woonmilieu.
Huidige monitoring door provincies
Een groot deel van de provincies is ook nadat het IPO in 2008 voor het laatst de plancapaciteit
in stedelijke regio’s inventariseerde, doorgegaan met het monitoren van plancapaciteit. Onderstaande tabel vat samen welke provincies welke gegevens bijhouden. Van alle provincies heeft
alleen Zeeland geen monitor plancapaciteit meer. De provincie Groningen en Friesland zijn pas
zeer recentelijk gestart met een monitor. Dat betekent niet dat er helemaal niets bekend is over
de plancapaciteit in deze provincies. In Zeeland wordt bijvoorbeeld de inventarisatie nog wel
toegestuurd aan de gemeenten, maar niet alle gemeenten reageren en daarom is de monitor
verre van volledig. In de andere provincies is één of andere vorm van monitoring gecontinueerd
of verder ontwikkeld.
De opzet van de verschillende monitoren is sterk verschillend. De monitor van de provincie
Flevoland is veruit het eenvoudigst. Deze provincie vraagt de gemeenten slechts om voor de
komende jaren in te vullen hoe veel woningen zij verwachten op te leveren. Daarbij wordt wel
een onderscheid gemaakt naar prijs en worden huur - en koopwoningen onderscheiden. De
monitoring vindt plaats op gemeenteniveau, niet op planniveau; variabelen als ligging ten o pzichte van de BBG-contouren, planstatus en het al dan niet voorkomen van knelpunten per
project zijn daardoor al bij voorbaat niet relevant voor deze inventarisatie.
Aan de andere kant van het spectrum staan de provincies N oord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Drenthe met een monitor waar relatief veel kenmerken per plan verzameld worden.
Wat de provincies precies registreren verschilt (zie ook tabel 2-1). Al deze vier provincies registreren op planniveau de restcapaciteit, de planstatus en de fasering. Utrecht , Noord- en ZuidHolland registreren daarbij ook de verwachte knelpunten per plan. Limburg heeft veel inform atie opgenomen over de uitvoering van het plan, zoals de gekozen ontwikkelaar en de mate
waarin er al contractuele verplichtingen zijn aangegaan. No ord-Holland en Limburg nemen ook
in het openbare deel van de monitor kwalitatieve gegevens over de geplande woningen op,
zoals prijsklasse en woningtype. De provincie Drenthe is momenteel bezig met een monitor die
in opzet sterk lijkt op die van de vier genoemde provincies. Deze zal via de Drentse regio’s uitgevoerd moeten worden.
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Drenthe

Overijssel

Gelderland

Flevoland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Meetniveau (p= plan) (g = gemeente)
Basisgegevens:
- Capaciteit (nieuwbouw)
- Sloop
- Planstatus (hard/zacht)
- Fasering (jaar of periode productie)
- Ligging (binnen BBG)
-Woonmilieu
- Kaartbeeld (gis)
- Uitvoeringsfase
Programmering:
- EG / MG
- Huur / Koop
- Sociaal
- Prijsverdeling
- Nultredenwoningen/toegankelijkheid
- Particulier opdrachtgeverschap
-Energiezuinig
Overig:
- Doelgroep
- Ontwikkelaar
- Contractverplichtingen
- Knelpunten

Friesland

I n h o u d m o n i t o r i n g p la n c a p a c it e it p e r p ro v in c ie 2 0 1 1

Groningen

Tabel 2-1

P

P

P

P

P/G

G

P*

P

P

P

P

P

*de provincie Utrecht hanteert momenteel een ondergrens van 15 woningen

Steeds meer provincies gaan over op registratie van d e plannen in GIS. Noord-Holland , ZuidHolland en Utrecht publiceren deze gegevens, zowel als een ‘planatlas’ als in een digitale appl icatie. Ook de provincie Zuid-Holland heeft op internet een kaart met de plannen gepubliceerd.
Drenthe en Limburg werken in het kader van de nieuwe monitor ook aan een GIS -kaart, maar
deze kaart laat vooralsnog alleen het aantal geplande woningen op kernniveau zien . Omdat in
Drenthe de monitor gedecentraliseerd wordt uitgevoerd door de regio’s, wordt niet in heel de
provincie de GIS-kaart tegelijkertijd ingevoerd. Twee van de drie Drentse regio’s gebru iken deze
al, de derde doet dat nog niet.
Uitvoering monitoring
De monitor wordt bijgehouden door de gemeenten. Deze worden benaderd door de provincie ,
al dan niet met behulp van externe ondersteuning. In veel provincies gebeurt dat met een E xcel-bestand dat door de gemeenten ingevuld wordt. De provincies Noord - en Zuid-Holland beschikken over een online applicatie voor dataverzameling. In Noord - en Zuid-Holland tekenen
de gemeenten ook online de contouren van de locaties in. Zoals gezegd is de monitoring i n de
provincie Drenthe gedelegeerd naar de regio’s. Overijssel denkt hier ook over na.
De provincie Limburg heeft de Woonmonitor Limburg waar ook plancapaciteiten in zijn opgenomen.. De nieuwbouwplannen worden evenals bij de overige provincies achterhaald bij gemeenten. In de Woonmonitor is ook de samenstelling woningvoorraad, nieuwbouw /sloop en
transacties zijn opgenomen in de monitor. De uitvoering ligt bij een onderzoeksbureau.

Monitoring in Nederland anno 2011

14
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f i g u u r 5 V o o r b e e l d o p e n b a a r g e d e e lt e w w w . p la n c a p a c it e it . n l ; p ro v in c ie N o o rd - H o l la n d
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2.4

Regio’s
Ook regio’s zijn actief op het gebied van monitoring van woningbouwplannen. Dit gebeurt
doorgaans als onderdeel van een breder opgezette monitor waar ook andere woningmarktgegevens onderdeel van uit maken, zoals voorraadkenmerken, nieuwbouwproductie en de woningvraag. Samengevat zijn de volgende doelstellingen bij de regio’s van belang als het gaa t om
monitoring:
o

afstemming woningbouwproductie (en sloop) tussen gemeenten

o

stimuleren productie of beperken aanbod / overproductie

o

aansluiten vraag op programmering en fasering

De regio’s werken doorgaans samen met de provincies bij het verzamelen van gegevens. Echter
komt het geregeld voor dat men een eigen inventarisatie doet waarbij weer andere (aanvulle nde) gegevens bij gemeenten worden opgevraagd.
Case 1: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
De SRE, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (21 gemeenten) voert, sinds 2005, jaarlijks de Monitor Wonen uit. De laatste monitor is dan ook van 2011.
Monitoring wordt gebruikt als hulpmiddel voor gemeenten, corporaties, en andere woningmarktpartijen
om het woonbeleid en woningbouwprogramma’s te evalueren en waar nodig bij te stellen. Bij het opstellen van de SRE Monitor Wonen worden gegevens van het CBS, prognoses van de provincie Brabant, de
monitor Bevolkings- en Woningbehoefteprognose van de provincie en de opgaven van de gemeenten zelf
gebruikt.
In deze opgaven geven de 21 gemeenten elk jaar een overzicht van de woningbouwcapaciteit voor de
eerstkomende 5 jaar. Aspecten die hierbij gehanteerd worden zijn: de status van de plannen
(hard/zacht), het woningtype (eengezins/meergezins), de huur - koop verdeling en prijsklassen. Hierin is
ook een ‘capaciteitsindicator’ opgenomen: harde en zachte plannen per gemeente en naar fasering
(2011-2015 en 2011-2020).
------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------Case 2: Parkstad Limburg
Sinds 2006 voert de provincie Limburg jaarlijks de provinciale woonmonitor uit, op basis waarvan het
beleid aangepast of bijgestuurd kan worden. De woonmonitor komt tot stand door de samenwerking van
8 woonregio’s en de 33 Limburgse gemeenten. Parkstad Limburg is een van de woonregio’s van de pr ovincie Limburg. Op basis van de provinciale monitor wordt de Regionale Woonmonitor Parkstad Limburg
opgesteld. (laatste versie op dit moment 2010)
Plancapaciteit is een onderdeel in deze woonmonitor. Daarnaast gaat het ook om gegevens over bevo lking en huishoudens, de huidige woningvoorraad, woningvoorraadontwikkeling en huur - en koopsector
worden apart besproken. Een thema is de krimpende bevolking. Om hiervoor oplossingsstrategieën en
daarbij passende instrumenten te vinden wordt het monitoren van de woningmarkt c.q. inzicht in de
huidige en toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen op de woningmarkt als noodzakelijk
gezien.
De inhoud van de regionale monitor komt overeen met die van de provincie Limburg als geheel. De aspecten met betrekking tot plancapaciteit zijn: woningtoevoegingen en - onttrekkingen, planhardheid,
verwacht realisatiejaar (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 -2018, 2019 e.v.), woningtype, zorgwoningen/
nultredenwoningen en woonmilieus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Case 3: Stadsgewest Haaglanden
Stadsgewest Haaglanden voert jaarlijks de Monitor Woningmarkt uit. (laatste versie 2011)
Het beleid rond wonen van het Stadsgewest Haaglanden gaat o.a. over afstemming van vraag en aanbod
op de woningmarkt en benutting en transformatie van de bestaande woningvoorraad. Mede door de
crisis is meer inzicht nodig in vraag en aanbod en in ontwikkelingen op de woningmarkt. Hierom wil
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Stadsgewest Haaglanden meer samenwerking tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen. D e doelen daarbij zijn het beperken van concurrentie tussen projecten, kennisdelen bij gedeelde opgaven en
het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
De negen gemeenten geven in hun jaarlijkse opgave aan hoeveel woningen zij in de planning hebben
staan (ook sloop-nieuwbouw). De aspecten die verzameld worden zijn daarnaast de fasering per jaar t/m
2019, type woning (eengezins/meergezins), type plan (herstructering/uitleg) en aandeel sociaal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Case 4: Metropoolregio en Stadsregio Amsterdam
De Stadsregio Amsterdam voert jaarlijks een monitor woningbouwcapaciteit uit. Dit doet zij in same nwerking met de provincie Noord-Holland.
Op 24 maart 2011 hebben de portefeuillehouders Ruimte en Wonen van de gemeenten in de stad sregio
besloten om jaarlijks het nieuwbouwprogramma in de stadsregio én de gemeente Almere te monitoren
en hierover te rapporteren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Deze actie komt voort uit het PvE Regi onaal Informatiesysteem Woningbouwplanning (RIW), dat in september 2010 aan de portefeuillehouders
Ruimte en Wonen is voorgelegd, en door een werkgroep van een aantal gemeenten in de regio is opg esteld.
Het doel van de jaarlijkse monitoring is het beter inzichtelijk maken van het nieuwbouwprogramma in de
regio. Met deze gegevens over nieuwbouw kan – in combinatie met gegevens over het aanbod in de
bestaande voorraad – de match tussen vraag en het aanbod op de regionale woningmarkt in beeld wo rden gebracht, en gezamenlijk inzicht worden geboden in welke seg menten op de woningmarkt tekorten
en overschotten ontstaan. Deze informatie biedt aan de bestuurders de mogelijkheid een gezamenlijke
visie te ontwikkelen over waar bijgestuurd moet worden in het aanbod. Ook kan de monitor gebruikt
worden om gemaakte regionale afspraken te monitoren.
Er is besloten dat er een beperkte uitbreiding van de huidige monitor plancapaciteit van de Stadsregio
Amsterdam en provincie Noord-Holland dient plaats te vinden. Het gaat om uitbreiding die betrekking
heeft op gegevens over woningtype, prijssegment, eigendomsverhouding en start bouw en woonmilieu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Case 5: Gooi- en vechtstreek.
In september 2010 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de provinciale woonvisie ‘Goed
wonen in Noord-Holland 2010-2020’ vastgesteld. Om uitvoering te geven aan de woonvisie worden Reg ionale Actieprogramma’s Wonen (RAP’s) ontwikkeld. Dit gebeurt door de regio’s in samenspra ak met de
provincie. Gooi en Vechtstreek is een van deze regio’s. Met de RAP’s beoogt de provincie te komen tot
een regionale woningbouwprogrammering, waarbij op regionaal niveau de afstemming tussen vraag en
aanbod centraal staat. Daarnaast kunnen regio’s met de RAP’s gelden aanvragen voor concrete projecten
die passen binnen de provinciale woonvisie.
Een regionaal programma kan een robuust kader bieden voor lokale differentiatie en het maken van
afspraken daarover. Afstemming van het woonbeleid op regiona al niveau is nodig om een passende verdeling van woningtypen en woonmilieus tot stand te brengen die past bij de vraag van de consumenten.
Door op regionaal niveau afspraken te maken over het kwantitatieve en kwalitatieve programma, wordt
beoogd ongewenste concurrentie tussen regio’s en gemeenten te voorkomen.
In Gooi en Vechtstreek is in 2008 de regionale woonvisie ‘Zorg voor wonen (2007 -2020)’ vastgesteld.
Daarmee beschikt de regio over een vrij uitgebreide en recente woonvisie, waarin relatief veel aanda cht
wordt besteed aan kwalitatieve aspecten (zoals bouwen voor doelgroepen). De gemeenten in de regio
hebben de ambities van de regionale woonvisie en de gemeentelijke en regionale behoeften in de afg elopen jaren vertaald in de gemeentelijke woningbouwplan nen. Daarom is voor de totstandkoming van
het RAP de plancapaciteit door de regio geïnventariseerd. De nadruk lag hierbij op het beeld brengen van
de programmering en fasering (dus woningtype en prijsklasse).
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Prijsklassen huur/koop

fasering

Aantal woningen

Sloop

Zorgwoningen/Nultredenwoningen

x

x

x

x

x

Parkstad Limburg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stadsgewest Haaglanden

2.5

x

Stadsregio Amsterdam

x

x

x

x

x

x

x

Gooi- en Vechtstreek

x

x

x

x

x

x

x

x

% Sociaal

Huur/koop

x

Type plan (herstructurering/uitleg)

Woningtype (eg/mg)

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Woonmilieus

Cases/Regio

Status plan (hard/zacht)

T a b e l 2 - 2 O v e r z i c h t v a n d e a s p e c t e n in d e h ie rb o v e n b e s c h re v e n re g io ’ s

x

x

x

x

x

x
x

Gemeenten
Zoals in de inleiding is aangegeven zijn het de gemeenten waar de informatie over wonin gbouwplannen aanwezig is. Gemeenten maken bestemmingsplannen en besluiten over bou wplannen. Er is continu contact tussen gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en particulieren. De wijze waarop al deze informatie wordt gedocumenteerd is per gemeente verschillend
georganiseerd. Een belangrijk onderscheid is te maken naar de omvang van de gemeente.
A: (Kleinere) gemeenten met weinig woningbouwplannen
De planinformatie is voorhanden, maar niet altijd in een database. Ten behoeve
van eigen beleidsinformatievoorziening beschikken de kleinere gemeenten in Nederland doorgaans wel over Excel-overzichten, maar deze zijn niet altijd actueel.
Actuele kenmerken van een woningbouwplan zijn wel bekend, maar moeten ten
behoeve van een inventarisatie vaak bij de betreffende projectleider worden opgevraagd. Voor regionale of provinciale monitoring worden gemeenten gestim uleerd om deze gegevens ieder jaar structureel en volgens een vast format te administreren.
B: Middelgrote en grote gemeenten met eigen administratie
De middelgrote en grote gemeenten houden structureel woningbouwplannen bij.
Er is sprake van een digitaal overzicht dat minimaal eens per jaar geactualiseerd
wordt. De middelgrote en grote gemeenten hebben in tegensteling tot de kleinere
gemeenten ook steeds vaker een GIS-systeem. De vier grote steden hebben dat al
geruime tijd.
Inhoud plangegevens en definities
De inhoud van de verschillende voorhanden zijnde overz ichten bij gemeenten is enigszins verschillend. Dit wordt mede beïnvloed door verschillende eisen die provincies stellen. Tevens is
van invloed dat gemeenten hun eigen administratie hebben opgezet met eigen format en definities. De basisgegevens zoals capaciteit, planstatus (hard/zacht), fasering (jaar of periode productie) en woningtype zijn door gemeenten doorgaans goed aan te leveren. Bij een aantal a specten zien we belangrijke verschillen tussen gemeenten, zoals bij:
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o

Sloop: Niet alle (vooral kleinere) gemeenten houden structureel het aantal te slopen
woningen bij.

o

Programmering in prijsklassen: als er sprake is van bijvoorbeeld een indeling in goedkoop, midden en duur worden er verschillende grenzen gehanteerd.

o

Planstatus: Niet alle gemeenten houden de planstatus aan volgens de WRO indeling. In
de praktijk werken gemeenten met verschillende eigen definities van ‘hard’ of ‘zacht’.
Dit kan gaan om bijvoorbeeld de status van de bouwaanvraag of contracten die wel of
niet zijn afgesloten. Er zijn dus verschillende manieren waarop gemeenten de status
van het plan (afhankelijk van het doel) definiëren en administreren.

o

Woonmilieus: Uit de gesprekken met gemeenten komt naar voren dat een indeling z oals de vijfdeling van ABF binnen de gemeenten nauwelijks gebruik t wordt. Belangrijke
bezwaren/knelpunten zijn: het onderscheidend vermogen binnen de gemeente is te gering; het woonmilieu betreft doorgaans wijk- of buurtniveau, terwijl binnen nieuwe
plannen behoorlijke verschillen kunnen bestaan (dichtheid, woningtype, voorzieningen
etc.).

o

Kaartbeeld (GIS). Een digitaal kaartbeeld gekoppeld aan alle woningbouwplannen is zeker niet in alle gemeenten voorhanden. Zoals genoemd hebben de middelgrote en gr ote gemeenten doorgaans wel hun eigen systeem. De gemeenten buiten de grote gemeenten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht beschikken via de
provinciale monitor ook over digitale kaartbeelden.

Openbaarheid gegevens
Het gewenste aggregatieniveau (planniveau) heeft ook een relatie met de openbaarheid van
gegevens. Gemeenten kunnen er de voorkeur voor hebben dat sommige potentiele plannen
niet als openbaar betiteld worden.
Draagvlak monitoring op bovengemeentelijk niveau
De bereidheid onder gemeenten om gegevens aan te leveren voor een planmonitor is gelet o p
de medewerking aan de bestaande provinciale en regionale monitoring aanwezig. Nagenoeg
alle gemeenten leveren op verzoek van de provincie of regio gegevens aan. Men ziet dit doorgaans als onderdeel van de reguliere werkzaamheden . Deze ‘gewoonte’ is ook niet nieuw. Gemeenten worden al geruime tijd benaderd om plangegevens door te geven. Uit de praktijk in de
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland blijkt dat juist de grotere gemeenten moeite hebben
de gegevens volgens een provinciaal format aan te leveren, doordat ze hun eigen systeem hanteren en het een relatief grote hoeveelheid plannen betreft . Bijvoorbeeld het aanpassen aan
andere definities levert dan veel dubbel werk op. Bij kleine(re) gemeenten is de hoeveelheid
tijd die men moet steken in het aanleveren van gegevens minder. Veel gemeenten hebben dan
ook niet meer dan in totaal tien woningbouwplannen.
Gemeenten lijken ook het belang van afstemming te onderschrijven. Dit kwam naar voren uit
gesprekken met de gemeenten in de stadsregio Eindhoven, de stadsregio Amsterdam en de
gemeenten Nieuwegein en Tilburg.
“Het nut zou wel zitten in het meer regionaal afstemmen en inzicht verkrijgen in mogelijk over of onder aanbod in bepaalde segmenten. In de huidige situatie wordt er ook wel eens bij de
buurgemeenten gekeken en afgestemd, maar dat gebeurt met name op hoofdlijnen in regionaal
verband. En wellicht is het op hoofdlijnen afstemmen ook wel voldoende, in plaats nog verder
op detailniveau te hoeven inzoomen.”(gemeente Nieuwegein)
Uit de korte rondgang van gemeenten blijkt echter ook dat de bovengemeentelijke afstemming
bij de gemeenten zelf (nog) niet altijd van de grond komt. Van de 14 recentelijk gesproken gemeenten gaven er zes aan regelmatig te kijken naar de plannen van buurgemeenten. Dit wil
niet zeggen dat er geen sprake is van samenwerking tussen gemeenten. Dit is echter (nog) niet

Haalbaarheidsstudie landelijke planmonitor wonen

19

structureel. Wel komt uit gesprekken met provincies en regio’s naar voren dat deze samenwe rking momenteel hoog op de agenda staat.

2.6

Overige monitoring

2.6.1 Bouwplannen.nl van Reed Business (onderdeel van Reed Elsevier)
Bouwplannen.nl is opgezet ten behoeve van bedrijven binnen en buiten de bouwbranche (architecten, aannemers, adviseurs of toeleveranciers van bouwproducten) of bedrijven die wer kzaam zijn in de bank-, verzekering- of ICT-sector. Via de website is het mogelijk om te zoeken
naar andere marktpartijen of naar projecten. Daarbij gaat het niet alleen om bouwplannen van
woningcomplexen, maar ook bijvoorbeeld agrarische bouwprojecten, banken, bedrijfsruimten,
horeca, kantoren, onderwijsgebouwen, etc.
Bouwplannen.nl is vooral gericht op concrete en actuele bouwprojecten, zodat marktpartijen
hier niet zelf naar op zoek hoeven te gaan en meteen kunnen overgaan tot netwerken en o pdrachten verwerven.
Bouwplannen.nl biedt verschillende abonnementsvormen: bijvoorbeeld automatische e -mails
en/of online toegang tot projecten- en marktpartijen database. Ook de hoeveelheid informatie
die men kan krijgen verschilt per abonnement: projectomschrijving, regio & locatie, sector,
bouwfase, bouwsom, bouwtype, publicatiedatum, startdatum, opleverdatum, oppervlakte.

2.6.2 www.nieuweplannen.nl
Nieuweplannen.nl is ontwikkeld door Grontmij Nederland B.V . Overheden zijn verplicht om
voorgenomen ontwikkelingen bekend te maken in de Staatscourant, di t is wettelijk geregeld.
Verder zijn overheden vanaf 1 januari 2010 ook verplicht om (ontwerp -) bestemmingsplannen
en andere ruimtelijke plannen op internet te publiceren. Nieuweplannen.nl maakt gebruik van
de gegevens die op deze wijze beschikbaar komen. Het gaat om de kennisgevingen op het gebied van ruimtelijke ordening in de Staatscourant en de volgende instrumenten uit de Wet
ruimtelijke ordening: structuurvisies, bestemmingsplannen, wijzigings - of uitwerkingsplannen,
voorbereidingsbesluiten, tijdelijke ontheffingen, projectbesluiten, beheersverordeningen, provinciale verordeningen, algemene maatregelen van bestuur aanwijzingen en rijksbestemming splannen. Volledigheid wordt niet gegarandeerd.
De informatie die gevonden kan worden is de naam van het plan, datum bekendmaking, de
status, soort informatie (bijv. bekendmaking, inpassingsplan, voorbereidingsbesluit, provinciale
verordening, bestemmingsplan, projectbesluit etc.). Er is via deze website verder geen aanvu llende informatie te verkrijgen, zoals aantallen woningen, programmering of bouwperiode. De
locatie van het plan is (waar mogelijk) wel in een google maps applicatie weergegeven. Voor
nieuwe plannen.nl gelden dezelfde bezwaren als voor Digitale ruimtelijke plannen (IMRO); RO
online (paragraaf 2.2.4. ).
Daarnaast bestaat ook (in ontwikkeling):
RO.nieuweplannen.nl is een serie modules van Grontmij met het doel om meer GIS (Geograf ische Informatie Systemen) in te brengen in de ruimtelijke ordening (RO), om zodoende proce ssen binnen de RO efficiënter te maken. De laatste jaren is met het beschikbaar stellen van I MRO-gecodeerde plannen alleen maar de laatste stap in het RO proces gedigitaliseerd, namelijk
het beschikbaar stellen van een "af" plan. RO.nieuweplannen.nl wordt aangeboden als een
serie samenhangende modules die allen benaderbaar zijn via internet, en die desgewenst l okaal kunnen worden uitgebreid met extra diensten die aansluiten bij een organisatie. Ook hier
geldt dat deze uitbreiding geen oplossing biedt voor het missen van cruciale infor matie over
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aantallen woningen, programmering of bouwperiode. Wel is de manier van ontsluiten van de
informatie mogelijk interessant voor de technische opzet van een planmonitor wonen.

2.7

Overige partijen
Naast de overheid zijn er ook andere partijen denkbaar die gebruik willen maken van een landelijke planmonitor wonen. In het kader van dit verkennende onderzoek is geen uitputtend
onderzoek gedaan. Wel is gekeken naar de gebruikers die de data hebben gedownload van de
Nieuwe Kaart van Nederland. Hieruit blijkt dat er een veelheid aan typen partijen is dat gebruik
maakt van het bestand van de Nieuwe kaart van Nederland. Van de ruim 1.000 downloads vanaf januari 2010 tot heden waren er 421van het bedrijfsleven. Binnen deze groep gaat het om
Retail, banken, bouwondernemingen en ingenieursbureaus, makelaars, kabelbedrijven, energiebedrijven, vastgoedontwikkelaars et cetera. Er is dus zeker draagvlak voor het gebruik van
een digitaal beschikbaar bestand met woningbouwplannen.
f i g u u r 6 A a n t a l g e b r u i k e r s d a t d a t a b e s t a n d h e e f t g e d o w n lo a d 2 0 1 0 / 2 0 1 1
Gebruikersgroep

n

aandeel

421

39%

28

3%

Onderwijs & onderzoek

238

22%

Overheid

151

14%

94

9%

156

14%

1.088

100%

Bedrijfsleven
Belangenorganisatie

Overig
Privé
Totaal

Er is in het kader van dit verkennend onderzoek ook een aantal gesprekken gevoerd met
marktpartijen. Hieruit kwam naar voren dat men een gisbestand met woningbouwlocaties van
groot belang acht. Zo gaf bijvoorbeeld Ahold (afdeling locatiestrategie) onlangs aan niet zonder
het voormalige GIS-bestand van de Nieuwe Kaart te kunnen. Liander (netbeheerder elektriciteit
en gas) gaf aan voor haar capaciteitsplanning op zoek te zijn naar een landsdekkend actueel
bestand met aantallen woningen, liefst uitgesplitst naar jaar oplevering.

2.8

Woningcorporaties
Ook de corporaties zijn recentelijk steeds vaker actief bezig met regionale afstemming waar het
in beeld brengen van woningbouwplannen onderdeel van uitmaakt. Doorgaans wordt er g ebruik gemaakt van bestaande gegevens van bijvoorbeeld de provincie, maar er wordt tevens
zelf onderzoek gedaan. Dat betekent het opvragen van gegevens bij de eigen corporaties en
gemeenten.
Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is momenteel bezig met het opzetten van
een handreiking regionale samenwerking. Een belangrijk onderdeel is de afstemming van de
nieuwbouw tussen corporaties. Aedes ziet een eventuele samenwerking aangaande een land elijke planmonitor mogelijk als onderdeel van hun Aedes kenniscentrum en benchmarking. Men
beschikt over voorraadgegevens, maar (nog) niet over nieuwbouw en sloop plannen.
Case 1: West Brabant
Vijf corporaties in West Brabant hebben gezamenlijk een regionale visie op wonen en leven ontwikkeld.
Aanleiding voor het initiatief volgens de corporaties: “Er wordt te weinig vanuit het regionaal perspectief
volkshuisvestings- en woonbeleid gevoerd. De huidige gemeentelijke agenda’s lijken vooral bepaald te
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worden door directe belangen van gemeenten en de eigen lokale woningmarktbelangen. De woningmarkt
is (minstens) regionaal, onze regio houdt niet op bij gemeente - en/of provinciegrenzen. De provincies
kijken wel over gemeentegrenzen heen, maar zoomen niet specifiek in op de woningmarkten zoals onze
inwoners die beleven.”
Onderdeel van de studie is het in beeld brengen van de nieuwbouwplannen van de afzonderlijke gemeenten. Deze zijn afgezet tegen de behoefte en er wordt onder andere geconcludeerd dat er niet te
veel gebouwd dient te worden in deze regio. Ook is er gekeken naar vooral kwalitatieve aspecten van de
nieuwbouw, zoals aantal nultredenwoningen en starterswoningen. De gezamenlijke corporaties zijn
voornemens jaarlijks te monitoren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Case 2: Twente
De gezamenlijke woningcorporaties in Twente, verenigd in de vereniging WoON hebben besloten de
opgave ten aanzien van het wonen in de regio Twente in beeld te brengen. Het doel is dat corporaties
(en later ook hun partners) een traject ingaan van v isieontwikkeling, samenwerking en afstemming.
Volgens de corporaties is een van de aanleidingen: “Duidelijk is dat gemeenten in Twente niet tot volled ige afstemming komen op het gebied van het wonen. De (individuele) gemeentelijke belangen zijn groot
(grondposities, groeidoelstellingen etc.). Corporaties zijn zich bewust van de noodzaak tot samenwerking
en afstemming op regionaal niveau. Dat kan alleen als de gezamenlijke opgave ook duidelijk is. ”
Ook bij deze samenwerking is onderdeel van de studie : het in beeld brengen van hoeveel woningen er
per gemeente in aanbouw zijn (oplevering 2011), qua planvorming hard zijn (oplevering tot en met 2015)
en welke ambitie er per gemeente is tot 2030, voor zover mogelijk uitgesplitst naar koop, huur, wonin gtype, prijsklasse.

2.9

Ambities per gemeente

% Sociaal

x

Type plan (herstructurering/uitleg)

x

x

Woonmilieus

?

x

Starterswoningen

x

x

Zorgwoningen/Nultreden

Aantal woningen

x

Sloop

Fasering

x

Prijsklassen huur/koop

Twente

Huur/koop

West-Brabant

Woningtype (eg/mg)

Cases/Corporaties

Status plan (hard/zacht)

T a b e l 2 - 3 O v e r z i c h t a s p e c t e n h o re n d b i j b o v e n s t a a n d e c a s e s

x

x

x

Conclusies

2.9.1 Doelstelling en eisen aan een planmonitor woningbouw
Verschillende partijen in Nederland hebben belang bij de beschikbaarheid van gestructureerde
informatie over de woningbouwplannen in de toekomst. De doelstellingen en daarmee de eisen
aan de inhoud van de informatie lopen uiteen, al lijken er meer overeenstemmingen dan ve rschillen te zijn.
Doelstelling monitor is aan verandering onderhevig
Wanneer het gaat om woonbeleid is een belangrijke constatering dat zowel vanuit het rijk en
de provincies als vanuit regionale samenwerkingsverbanden er steeds meer behoefte is aan
inzicht in de kwalitatieve aspecten binnen de woningmarkt (de programmering). Het (beter)
afstemmen van vraag en aanbod op bovengemeentelijk niveau wordt door de verschillende
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overheidslagen als een belangrijke beleidsopgave gezien. Waar het voorheen vooral ging om
sturing op kwantiteiten, gaat het nu ook om een goede afstemming van vraag en aanbod.
Ook vanuit de ruimtelijke ordening is het accent mede door de invoering van de nieuwe WRO
minder komen te liggen op ruimtelijke sturing maar op het definiëren van de opgaven. Generiek kun je stellen dat informatie uit een planmonitor Wonen vooral zal worden gebruikt voor
definiëring van de opgaven.

Meetniveau (p= plan) (g = gemeente)
Actualiteit (jaarlijks)
Basisgegevens:
- Capaciteit (nieuwbouw)
- Sloop
- Planstatus (hard/zacht)
- Fasering (jaar of periode productie)
- Ligging (binnen BBG)
- Kaartbeeld (GIS)
Programmering:
EG / MG
Huur / Koop
Sociaal
Prijsverdeling
Woonmilieu
Nultreden woningen
Particulier opdrachtgeverschap
Energiezuinig
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Basisgegevens voor alle overheidspartijen (incl. corporaties)
De minimale eisen die door alle overheidspartijen gesteld worden zijn inzicht in zowel (resterende-) nieuwbouw, sloop, planstatus en fasering op planniveau.
Meetniveau

Om aan de doelstellingen van rijk, provincies en regio’s te voldoen lijkt het aan te bevelen dat
een monitor op planniveau zal worden opgezet. De twee belangrijkste redenen zijn:
A: Hoe lager het schaalniveau, des te meer analyse- en sturingsmogelijkheden.
Het spreekt bijna voor zich dat hoe meer informatie die verzameld wordt, des te
meer mogelijkheden er zijn voor analyse en toetsing van beleidsdoelen. Vooral
omdat kwalitatieve aspecten van de geplande woningbouw een belangrij ke rol
spelen wordt daarmee deze mogelijkheden van groter belang.
B: Voorkomen verlies aan informatie tijdens inventarisatie.
Van belang is dat voor de monitor gegevens aangeleverd worden op planniveau,
waarbij juist ook de mogelijkheid voor het opdelen in deelplannen van groot belang is. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zoveel mogelijk beschikbare info rmatie op te nemen. Als er maar voor een deel van een plan gedetailleerde info rmatie beschikbaar is (programmering), dient dat dus als deelplan ingevoe rd te
worden.
Daarnaast zal is er naar verwachting in veel regio’s steeds meer in kleine hoeveelheden g ebouwd worden, in tegenstelling tot de grote uitleglocaties. Een laag meetniveau heeft dan ook
de voorkeur.
Nieuwbouw en sloop

Het is van groot belang dat er inzicht bestaat in het aantal nieuwe woningen dat vanaf moment
x in plannen aanwezig is. Ditzelfde geldt voor onttrekkingen aan de voorraad. We noemen dit
ook wel de restcapaciteit. Een plan kan een capaciteit hebben van 200 woningen. Vanaf het
moment dat er gestart is met bouwen heeft het daaropvolgende jaar dit plan een restcapaciteit
van bijvoorbeeld 100 woningen. Het is dus essentieel dat minimaal eens per jaar een actualis atie plaatsvindt. Zeker omdat de cijfers gebruikt worden voor woningmarktan alyses. Indien actualisatie op planniveau niet plaatsvindt, kan er theoretisch een overschatting van de capaciteit
plaatsvinden gelijk aan de gemiddelde jaarproductie. Dit komt dus ook voor in de landelijke
cijfers. Voor sloop geldt uiteraard hetzelfde. Het dient het dan ook te gaan om nog te slopen
woningen vanaf moment x.
Planstatus

De status van een plan was in het recente verleden vooral van belang om te bezien in hoeverre
er voldoende harde plancapaciteit was om beleidsdoelen (woningbouwafspraken) te halen. Dit
blijft van belang, maar het is de laatste jaren tevens van belang om te bezien welke plannen
eventueel geschrapt kunnen worden bij gesignaleerd overaanbod.
Fasering

Inzicht in de fasering - wanneer worden woningen naar verwachting opgeleverd - is eveneens
een belangrijke eis die door verschillende partijen gesteld word. De gewenste nauwkeurigheid
is verschillend, maar duidelijk is dat er minimaal in zogenaamde vijfjaarsperioden gemeten zal
moeten worden.
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Aanvullende gegevens per sector
Ligging van locaties
De ligging van locaties/plannen is voor verschillende beleidsanalyses interessant. De informatie
over de ligging van locaties kan dienen ter toetsing van ruimtelijk beleid (restrictief beleid /
binnenstedelijk bouwen) en bijvoorbeeld als input voor mobiliteitsmodellen. Ook voor verschillende analyses die gedaan worden door bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving is
de locatie van belang.
Daarnaast kunnen we denken aan verschillende andere partijen waarvoor locatiegegevens van
belang zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de thema’s:
o
o
o
o
o

externe veiligheid
archeologie
planning nutsbedrijven
planning detailhandel
de vastgoedsector

Voor woningmarktanalyses (afstemming vraag en aanbod) is de ligging van locaties niet altijd
van belang. Zo wordt de woningvraag doorgaans eerder vertaald in woningtype / prijs en
woonmilieu dan in specifieke locaties.
Programmering
Onder programmering verstaan we de typen woningen die gebouwd gaat worden. Ten behoeve
van onderzoek naar overschotten en tekorten op de woningmarkt is inzicht in kwalitatieve aspecten van belang. Het rijksbeleid, maar ook het provinciale en regionale beleid, is steeds meer
gericht op de kwalitatieve afstemming. Er is dan ook behoefte aan inzicht in de woningtypen
(eengezins/ meergezins), de eigendomsverhoudingen (huur/koop) en liefst ook in de prijsverdeling (betaalbaarheid).
Woonmilieus
Ten behoeve van onderzoek naar overschotten en tekorten op de woningmarkt is inzicht in
kwalitatieve aspecten als het woonmilieu ook van belang. Er kan hierdoor theoretisch een koppeling komen tussen de planmonitor en het woningbehoefteonderzoek (WoON) waar ook de
woonmilieu-indeling van ABF in is opgenomen. Woonmilieus zijn voornamelijk voor het mini sterie en eventueel voor provincies en regio’s van belang.

2.9.2 Mogelijkheden reeds bestaande monitoring
Provincies
De provincies zijn nagenoeg allemaal zeer actief op het gebied van planmonitoring en onderschrijven het belang hiervan. Gemeenten worden minimaal eens per jaar benaderd door de
provincie om gegevens aan te leveren. Wat, en op welke manier, er verzameld wordt verschilt
per provincie.
Wanneer het gaat om de zogenaamde basisgegevens (plancapaciteit, status, fasering) is te zien
dat alle provincies deze gegevens nu verzamelen. Bij enkele gebeurt dit op gemeenteniveau,
maar bij het merendeel op planniveau. Steeds meer provincies inventariseren naast deze basisgegevens ook kwalitatieve aspecten, zoals de programmering en de ligging van de locaties.
Ook de methode van inventariseren verschilt onderling. Bij de ene provincie vullen de gemeenten Excelsheets in en bij de ander heeft men een online invoerapplicatie ontwikkeld. Ook het
koppelen aan GIS kaarten gebeurt steeds vaker. In twee provincies word t de data en de contour
van de locatie zelfs door de gemeenten zelf online ingevoerd c.q. ingetekend.
Op basis van de huidige beschikbare provinciale gegevens is, uitgaande van samenwerking,
alleen nog een landelijk beeld van de basisgegevens (plancapaciteit, status, fasering) mogelijk.
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Een uniform landsdekkend beeld waar ook de kwalitatieve gegevens en de locaties in zijn opgenomen is momenteel nog niet te maken. De huidige ontwikkelingen binnen de verschillende
provincies duiden er echter op dat er inhoudelijk steeds meer raakvlakken ontstaan die de kans
op het ontwikkelen van een landelijke planmonitor, die aan de eisen van verschillende partijen
voldoet, verhoogt.
Digitale ruimtelijke plannen (IMRO); RO online
Het project ruimtelijkeplannen.nl is niet geschikt als planmonitor wonen zoals gedefinieerd
door rijk, provincies en regio’s. Gegevens over aantal woningen en programmering zijn doo rgaans niet opgenomen in deze plannen. Daarnaast is de volledigheid onvoldoende , omdat niet
alle potentiele capaciteit is opgenomen en bouwplannen ook buiten de WRO tot stand komen.
(zie verder paragraaf 2.3.1)
Commerciële inventarisaties
Voor beide onderzochte commerciële inventarisaties geldt dat deze gebaseerd zijn op reeds
bestaande bronnen en geen directe relatie met gemeenten. Wel zijn beide inventarisaties in
ontwikkeling. Er vindt een koppeling plaats met de ruimtelijke gegevens zoals vastgelegd in het
IMRO. Inhoudelijk lijken beide inventarisaties vooralsnog niet aan de eisen voor een landelijke
planmonitor te voldoen. Belangrijk is ook dat, evenals voor RO online, gel dt dat de volledigheid
te wensen overlaat en er vooralsnog geen sprake is van kwalitatieve gegevens (programm ering). Wel lijkt vooral de manier van ontsluiting van de data interessant om mee te nemen in de
opzet van een landelijke monitor.
f i g u u r 8 B e o o r d e l i n g g e s c h i k t h e id b e s t a a n d e in v e n t a ris a t i e s v o o r e e n la n d e l i j k e m o n i t o r

nieuweplannen.nl

Bouwplannen.nl

Ruimtelijke plannen
.nl

Overige provincies

Provinciale monitor
Noord- Holland, Limburg Zuid-Holland en
Drenthe

(indicatief)

Volledigheid
Meetniveau (plan / gemeente)
Actualiteit
Basisgegevens:
Capaciteit (nieuwbouw)
Sloop
Planstatus (hard/zacht)
Fasering (jaar of periode productie)
Ligging (binnen BBG)
Kaartbeeld (gis)
Programmering:
EG / MG
Huur / Koop
Sociaal
Prijsverdeling
Woonmilieu
Nultreden woningen (toegankelijkheid)
Energiezuinig
Particulier opdrachtgeverschap
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Hoofdstuk 3
Naar een gezamenlijke landelijke monitor
3.1

De uitgangssituatie
Er zijn verschillende partijen in Nederland die belang hebben bij een actueel inzicht in de woningbouwplannen voor de korte en lange termijn. Het gaat hier om zowel rijksoverheid, provincies, regio’s als niet- of semi-overheidspartijen.
Momenteel is er op landelijk niveau geen planmonitor woningbouw aanwezig. Op basis van
landelijke gegevensbestanden is een volledig beeld van alle woningbouwplannen en haar kenmerken niet te construeren. Om dit beeld wel te verkrijgen is de informatie die aanwezig is bij
gemeenten cruciaal. Alleen op dat schaalniveau is voldoende kennis aanwezig.
Dit wil niet zeggen dat er op bovengemeentelijk niveau geen inventarisaties plaatsvinden. Ve rschillende partijen verzamelen deze gegevens ten behoeve van hun eigen specifieke beleidsopgave. Het meest actief zijn regio’s en provincies, maar ook sommige marktpartijen verzamelen
gegevens over bouwplannen. Belangrijke knelpunten bij de huidige stand van zaken in Nede rland zijn:
A) Er is momenteel geen landsdekkend actueel bestand beschikbaar. Voor iedere (beleids)
toepassing door iedere afzonderlijke partij dient er getracht te worden uit verschillende bronnen een landelijk of regionaal beeld te construeren. Dit vraagt veel tijd en geld.
B) Wanneer men uitgaat van het combineren van verschillende bronnen zullen er verschillende kenmerken van plannen niet landsdekkend en vergelijkbaar in beeld gebracht
kunnen worden. Dit komt omdat niet alle inventarisaties aan de eisen voldoe n als gevolg van het gedeeltelijk ontbreken van plankenmerken, het gebruik van verschillende
definities of het ontbreken van liggingsgegevens. De onderlinge vergelijkbaarheid is nu
onvoldoende.
C) Verschillende partijen ontwikkelen verschillende monitoringsystemen op eigen kracht.
Hier lijkt dus sprake van inefficiëntie. Er vind nu nog weinig samenwerking plaats als
het gaat om de inventarisatie-activiteiten met uitzondering van sommige regio’s die
samenwerken met provincies.
D) Omdat er soms voor dezelfde regio’s of landsdelen verschillende bronnen worden gebruikt is het niet duidelijk wat de status van cijfers is. Tussen gemeentelijke cijfers en
de uitkomsten van incidentele inventarisaties zitten soms verschillen. Het ontbreken
van afspraken over wat wel en wat niet meegeteld word speelt hierbij ook een rol.
De toegevoegde waarde van een landelijke monitor dient dan ook vooral te liggen bij:
1) Het voorkomen van dubbel werk  efficiëntie;
2) Het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid van gegevens en hiermee het vergroten van de toepasbaarheid;
3) Het vergroten van de toegankelijkheid van de gegevens.

Naar een gezamenlijke landelijke monitor

28

3.2

Uitgangspunten voor de opzet van een landelijke monitor
Provincies cruciale rol
Alle provincies zijn in meer of mindere mate reeds actief op het gebied van monitoring. De
inhoudelijke eisen die provincies stellen aan een planmonitor verschuiven de laatste jaren naar
het inventariseren van meer kwalitatieve informatie. Dit sluit goed aan op de behoefte van
bijvoorbeeld het rijk en planbureaus. Voor een landelijke planmonitor is het van belang dat de
provincie haar sturende rol kan handhaven en een belangrijke rol krijgt bij de ontwikkeling van
een landelijke planmonitor wonen, waarbij het waarborgen van een meerwaarde voor provi ncies van groot belang is. Door samenwerking tussen provincies bij de ontwi kkeling kan van elkaar geleerd worden als het gaat om het gebruik van definities en de keuze voor indicatoren die
goed inzicht geven voor de toetsing van beleidsopgaven. Samenwerking tussen provincies zal
vooral wanneer het gaat om automatisering van de m onitoring, ook tot efficiëntie voordelen
moeten leiden.
Gemeente is primaire bron
De basisinformatie voor een landelijke planmonitor woningbouw komt van de gemeenten. G emeenten hebben het meest actuele en volledige inzicht in de cijfers. In een monitorin gsysteem
dient de gemeente controle te hebben over wat er in de monitor terecht komt. De inhoud van
de monitor wordt hiermee bepaald door de overheid en niet door bijvoorbeeld hetgeen marktpartijen, buiten de gemeenten om, verzamelen aan gegevens . Voorkomen dient te worden dat
in de toekomst meerdere partijen de gemeenten benaderen voor de toelevering van gegevens.
Standaard basis format maar flexibel
Een landelijke monitor zal inhoudelijk in eerste instantie zo goed mogelijk moeten aansluiten
op de wensen van overheidspartijen zoals rijk, provincies, regio’s en planbureaus. Momenteel
sluit de informatie van regionale en provinciale inventarisaties niet geheel op elkaar aan. Er zal
dus zo veel als mogelijk moeten worden uit gegaan van een standaard format. Dit dient dan tot
stand te komen in overleg met de verschillende overheidspartijen.
Volledige standaardisering, met name op landelijk niveau, heeft ook nadelen. Zo zullen in ve rschillende regio’s andere beleidsopgaves gelden die vragen om (extra) specifie ke beleidsinformatie. Dit vraagt dus van een planmonitor dat naast standaard plankenmerken ook aanvullende
gegevens kunnen worden opgenomen die per regio / provincie kunnen verschillen. Een nieuwe
landelijke planmonitor dient flexibiliteit te waarborgen.
Martpartijen en semi overheid in een later stadium betrekken
Ook de interesse van andere partijen, buiten de overheid, lijkt aanwezig te zijn. De potentiele
rol van dergelijke partijen bij bijvoorbeeld financiering lijkt vooral groot indien men weet wat
kan verwachten. De interesse is vooral gericht op het eindproduct; de gegevensbestanden. Het
digitaal beschikbaar zijn van de planinformatie en ook de geografische ligging zijn voor hen
vooral van belang. Het betrekken van externe (niet -overheids)partijen als medefinancier kan
aan de orde komen nadat een gezamenlijk systeem ontwikkeld is.
Automatisering van groot belang
De vorm waarin de planmonitor wordt uitgevoerd heeft de meeste kans van slagen door een
interactief geautomatiseerd systeem op te zetten. (z ie ook kader 3) Hiermee kan de ontsluiting
van gegevens en de standaardisering /uitwisselbaarheid beter gewaarborgd worden. Daarnaast
is gebleken dat automatisering de mogelijkheid biedt om te zorgen dat gemeenten niet alleen
toeleverancier zijn van data, maar dat er ook terugkoppeling plaatsvindt, ofwel dat gemeenten
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er iets voor terug krijgen. Gemeenten kunnen eenvoudig hun eigen gegevens inzien en gebru iken voor beleidsrapportages. Daarnaast kan men gemakkelijk zien wat buurgemeenten opn emen in de planmonitor en hiermee gemeentegrens overschrijdend beleid voeren. Juist dit laa tste komt overeen met de doelstelling voor betere regionale afstemming van (kwalitatieve)
vraag en aanbod op de woningmarkt.
Kader 3 Interactieve online monitoring in de huidige prak tijk
Gebleken is dat de ontwikkeling van een interactieve online monitor goed mogelijk is. De provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland hebben de afgelopen jaren een interactief systeem on twikkeld ten behoeve van planmonitoring. De systemen van Noord- en Zuid-Holland zijn het meest
geavanceerd en hebben veel overeenkomsten. Voor een landelijke monitor zijn de belangrijkste ke nmerken.
A: Inventarisatie
- Gemeenten kunnen plangegevens invoeren via een eigen online toegang tot de database.
- Gemeenten kunnen de contouren van locaties online intekenen.
B: Output ontsluiting
Dergelijke systemen bieden de mogelijkheid voor het gebruiken van een actuele gegevensdatabase. De
toegankelijkheid van deze database kan naar gelang van de wensen van de ontwikke laar vorm gegeven
worden. Men kan kiezen voor bijvoorbeeld een openbaar toegankelijke website met beperkte geg evens, maar ook voor de volledige database voor een beperkt aantal gebruikers. Zo kunnen in Noord - en
Zuid-Holland de gemeenten zelf alle gegevens inzien en het systeem ook gebruiken voor intern gebruik.
Belangrijk voordeel voor provincies en gemeenten is dat naast de efficiëntievoordelen tijdens het
inventariseren ook het uitleveren van gegevens aan externe partijen gemakkelijker is geworden. De
(openbare) informatie is nu online beschikbaar voor verschillende actoren.

3.3

Gefaseerde ontwikkeling planmonitor in samenwerking met provincies
Bij het ontwikkelen van een landelijke monitor dient rekening gehouden te worden met het feit
dat provincies en regio’s op dit moment allen reeds activiteiten ten aanzien van monitoring
verrichten. Voor de provincies geldt, uitgaande van een landelijk systeem, dat de eigen activ iteiten in de bestaande vorm enigszins veranderd zouden moeten worden. Voor een deel van de
provincies zal de overstap naar met name een geautomatiseerd systeem direct voordelen ku nnen opleveren. De meerwaarde van het gezamenlijk oppakken is voor een provincie waar nog
weinig is geautomatiseerd groter, zoals bijvoorbeeld Utrecht, dan bijvo orbeeld voor ZuidHolland waar recentelijk een eigen systeem is ontwikkeld. Omdat een aantal provincies aang egeven heeft juist nu na te denken over een overstap naar een nieuw monitoringsysteem ligt het
in de rede om ook nu te starten met een gezamenlijke ontwikkeling. Hierbij dienen we rekening
te houden met het feit dat zeker niet alle provincies deze stap op korte termijn kunnen maken.
Het gefaseerd ontwikkelen lijkt hier dan ook de meest aangewezen weg. We gaan dan uit van
een groeimodel waarbij onderlinge samenwerking voorop staat.
Stappen bij het ontwikkelen van een landelijke monitor
Geadviseerd wordt om stapsgewijs te komen tot een landelijk monitor. We gaan er hier vanu it
dat de landelijke planmonitor woningbouw de provinciale monitoring langzaamaan vervangt.
Dat wil zeggen dat niet alle provincies tegelijkertijd overstappen. Provincies met een bestaa nde, uitgebreide monitor stappen mogelijk later in. Bij de ontwikkeling van de monitor worden
deze provincies (Noord- en Zuid-Holland) wel betrokken.
Stap 1:

Overleg met provincies om een eerste toezegging tot medewerking te verkrijgen.
Er dient een kritische massa te zijn om tot ontwikkeling over te gaan. Er moeten
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voldoende provincies bereid zijn mee te werken. Daarnaast zullen de provincies
Noord- en Zuid-Holland bereid moeten zijn hun expertise te delen.
Stap 2:

Het vaststellen van een (basis) format. Hierbij is het van belang dat een standaard
format zal worden ontwikkeld dat goed aansluit op de wensen van in eerste i nstantie provincies, rijk en planbureaus. Het is te verwachten dat er provincies, regio’s en gemeenten zullen zijn die specifieke plankenmerken van belang achten,
die andere minder belangrijk vinden. Hierom is het van belang om een onde rscheid te maken tussen een basisformat en specifieke provinciale (extra) eisen.
Het vaststellen van een basis format zou moeten gebeuren door in overleg te tr eden met zo veel mogelijk provincies om te voorkomen dat in een later stadium
knelpunten ontstaan. In hoofdstuk twee van deze rapportage is reeds een aanzet
gedaan ten aanzien van basisgegevens. Er zijn echter verscheidene punten waar
nog nadere overeenstemming over zal moeten komen. Het gaat hierbij bijvoo rbeeld om definities aangaande hardheid van plannen of de te hanteren prijskla ssen.

Stap 4:

Het opzetten van een online interactieve planmonitor. Dit systeem zou ontworpen
moeten worden op basis van de al aanwezige kennis hierover bij de provincies
Noord- en Zuid-Holland. Het beste van beide systemen zou moeten worden samengevoegd en doorontwikkeld op basis van de eisen van provincies en rijk. Hie rbij vragen de volgende punten bijzondere aandacht:
-Technisch zou het mogelijk moeten zijn dat provincies en eventueel regio’s voor
hen specifieke extra informatiebehoefte in het systeem kunnen opnemen. Een gemeente in de provincie Groningen zou zo andere aanvullende vragen kunnen o pnemen voor een gemeente in vergelijking met bijvoorbeeld een in Limburgse g emeente.
-Belangrijk is dat de grotere gemeenten doorgaans hun eigen informatiesysteem
hebben opgezet. Het (zelf) invoeren van gegevens zoals dat nu in beide systemen
is opgezet levert soms knelpunten op voor deze gemeenten. Het systeem dient het
voor deze gemeenten zo gemakkelijk mogelijk te maken om dubbel werk te voo rkomen. Technisch is het mogelijk om hier modules voor te maken waarbij data en
kaartbeelden geüpload kunnen worden.
-Het systeem dient vooralsnog verschillende mogelijkheden te bieden voor het p ubliceren van de informatie. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen
openbare informatie en informatie voor provincies, rijk en gemeenten. Belangrijk
is dat er overeenstemming komt welke informatie wel en niet openbaar is of dat
dit per provincie anders ingevuld kan worden.
-Het is aan te bevelen om de reeds aanwezige plangegevens, zoals a anwezig bij
provincies, op te nemen in de database. Dit voorkomt dat gemeenten opnieuw g egevens moeten in voeren wanneer zij overstappen op het landelijke systeem.

Stap 7:

Beheer en uitvoering door provincies
Het is aan te bevelen dat de provincie een belangrijke rol behoudt bij het beheer
van de monitor. Gelet op de huidige praktijk en de rol van provincies ligt het voor
de hand dat provincies de contacten met de gemeenten blijven onderhouden voor
het invullen van de monitor. Provincies zijn dan het eerste aanspreekpunt. De provincies zouden bij de overgang naar een landelijk systeem wel door de ontwikk elaar ondersteund moeten worden, vooral in de eerste fase.
Technische problemen (helpdesk) zouden echter centraal geregeld kunnen wo rden.
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Het te ontwikkelen systeem dient deze mogelijkheid te bieden. Men moet zowel
toegang tot de data te krijgen, specifieke beleidsvragen eenvoudig kunnen toevo egen en eigen rapportages kunnen maken. Het systeem mag geen beperkingen g even ten opzichte van de huidige situatie.
Stap 8:

Organiseren technisch beheer
De website dient beheerd te worden. Het gaat hier om het up-to-date houden van
het systeem, hosting, knelpunten oplossen en ondersteuning bieden aan de g ebruikers.

Stap 9:

Externe financiering nader bepalen
Er lijken zeker mogelijkheden om het beheer van het systeem mede te financieren
door gebruikers buiten de overheid. (zie onder financiering).

3.4

Kosten en financiering landelijke monitor
Het is van belang dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de financie ring van ontwikkelingskosten en van de beheerskosten van een landelijke monitor. Verwacht wordt dat juist in
het beheer efficiëntie voordelen behaald kunnen worden.
Kosten ontwikkeling
De kosten voor de ontwikkeling van het systeem zitten voor een groot de el in de ICT kosten
voor het opzetten van een online interactieve landelijke planmonitor. Belangrijk is dat de eisen
van gebruikers zo goed mogelijk vertaald worden naar een gebruiksvriendelijk systeem. Om het
systeem zo flexibel mogelijk te maken en het aan te laten sluiten op de voor provincies eigen
specifieke eisen, zal het simpelweg kopiëren van het Zuid -Hollandse of Noord-Hollandse systeem naar de rest van het land niet zonder meer mogelijk zijn. Om inzicht te krijgen in de ko sten is in deze verkennende studie een globale inschatting gemaakt op basis van ervaringen in
Noord- en Zuid-Holland en de expertise van een IT bureau.
- Voor de ontwikkeling van een systeem dat uitgaat van een volledig landelijk beeld; een eerste
globale inschatting voor de ontwikkeling van een landelijk online systeem komt neer op tussen
€70.000 en €90.000. (zie voor de opgenomen stappen in deze inschatting bijlage 3)
- Wanneer we uitgaan van een systeem waarbij slechts één provincie zal worden betrokken
zullen de ontwikkelingskosten grofweg liggen tussen de €25.000 en €35.000 euro. Hierbij gaan
we uit van het aanpassen van bestaande systemen op de specifieke eisen van de provincie en
overige partijen. Van belang is dat ook bij slechts één provincie er geanticipeerd dient te w orden op een standaard format dat toekomstbestendig is en aansluit op eisen die bijvoorbeeld
het rijk en planbureaus stellen. Ook dienen de beheersfuncties voor de betreffende provincie
ontwikkeld te worden en moet rekening gehouden worden met het maken va n een importmodule voor grotere gemeenten.
Het verschil in beide bedragen zit voornamelijk in het feit dat bij meerdere provincies ook r ekening gehouden dient te worden met de afzonderlijke provincie specifieke eisen, het inbouwen van flexibiliteit en beheersfuncties.
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Kader 4 Activiteiten ontwikkeling monitoringssysteem landelijk
Vaststellen format en vertaling naar eisen aan applicatie; afspraken met gebruikers (provincies/regio’s) over wat
en hoe te meten. Uit deze activiteit dient als resultaat naar voren te komen welke aspecten standaard in het
format opgenomen dient te worden en welke eisen gebruikers stellen aan specifieke voor hen op maat gemaakte
functionaliteiten in de applicatie.
Ontwerp invoergedeelte
Het invoergedeelte kan deels gebaseerd worden op de al ontwikkelde techniek voor Zuid- en Noord-Holland. Er
zullen echter wijzigingen aangebracht dienen te worden op basis van de het vast te stellen format (stap 1). Daarnaast is het van belang dat het invoergedeelte antwoordt biedt op de knelpunten die zowel Noord- en ZuidHolland ervaren bij de invoer voor grote gemeenten. Om hier dubbel werk te voorkomen zal er ook een importmodule gemaakt moeten worden waarmee grote gemeenten hun reeds bestaande data en kaarten kunnen toevoegen aan het systeem. Daarnaast is van belang om een uitgebreide rapportage functie te maken voor de gemeente zelf.
Beheermodule provincies
Het systeem dient zo opgezet te zijn dat er rekening wordt gehouden met het feit dat niet iedere provincie dezelfde (aanvullende) gegevens zal verzamelen. Men dient dus de mogelijkheid te hebben om als beheerder voor
de provincie wijzigingen in de structuur aan te brengen. Er moet een technische beheersfunctie gemaakt worden
op zowel landelijk als provinciaal niveau. Daarnaast zal iedere provincie eigen rapportages willen maken met
behulp van de applicatie. Voor de ene provincie zijn immers bepaalde thema’s van groter belang dan voor de
andere. Ook in deze flexibiliteit zal het systeem moeten voorzien.
Ontsluiting van de informatie/ openbaar gedeelte
Het openbare gedeelte van de website zal gebaseerd kunnen worden op reeds bestaande technieken. Wel zal er
overeenstemming dienen te komen over wat wel en niet op te nemen in het openbare deel. Er moet ook technisch een mogelijkheid zijn om de openbaarheid per regio en provincie te regelen.
Ontsluiting van de informatie / gebruiker specifiek maken.
Voor verschillende professionele gebruikers dient er meer of minder informatie beschikbaar te komen dan alleen
wat er op het openbare deel te zien is. Ook moet de mogelijkheid er zijn om de data als bestand te downloaden
(voor overheidsinstanties). Het systeem zal tevens voorbereid moeten zijn op het aanbieden van abonnementen
voor marktpartijen.
Begeleiding provincies
De provincies krijgen een korte cursus om te voorkomen dat het overstappen naar een landelijk systeem tot
knelpunten zal leiden bij de uitvoering.

Kosten beheer
Van groot belang is dat de landelijke monitor wonen goed beheerd wordt. Het is van belang dit zo te
organiseren dat gebruikers zo min mogelijk knelpunten ervaren. Bij beheer spelen de volgende zaken
een rol:


Kosten hosting van de website



Support voor provincies



Technisch onderhoud

Een grove inschatting leert ons dat uitgaande van 6 provincies er uitgegaan dient te worden van
vaste jaarlijkse kosten van tussen de €30.000 en €50.000 per jaar. Hierbij hebben we dan nog

Haalbaarheidsstudie landelijke planmonitor wonen

33

geen rekening gehouden met technische support voor gemeenten. Deze kosten zijn sterk a fhankelijk van het aantal gemeenten dat meedoet .
Doorontwikkeling
Naast het standaard beheer is het ook denkbaar dat de eisen die gebruikers stellen ieder jaar
veranderen. Er zullen naar verwachting de eerste jaren ook doorontwikkelingskosten gemaakt
worden afhankelijk van de (nieuwe) eisen van bijvoorbeeld provincie s.
Financiering
Naast financiering door overheidspartijen lijkt ook financiering door marktpartijen een mog elijkheid. Dit zal echter vooral een rol gaan spelen nadat het systeem is ontwikkeld. Marktparti jen zijn vooral geïnteresseerd in de output van het systeem. Het gaat dus om eventuele medefinanciering van de beheerskosten. De meest voor de hand liggende optie is dat marktpartijen
betalen voor gegevens die niet openbaar beschikbaar zijn, zoals voor:
A: Toegang tot meer plankenmerken dan die openbaar besc hikbaar zijn;
B: Toegang tot gebruik van volledige databestanden i.p.v. plannen per stuk raadplegen.
Het dilemma dat hier ontstaat is dat het beperken van de openbaarheid van de gegevens ene rzijds tot meer bereidheid zal leiden tot betalen voor deze gegeve ns door marktpartijen. Anderzijds is het te veel beperken van openbaarheid van de gegevens waarschijnlijk ongewenst in het
kader van een transparante overheid.
Daarnaast speelt dat bij de meeste provincies momenteel beperkingen aan de openbaarheid
van de gegevens zijn opgelegd om tegemoet te komen aan de wensen van gemeenten. Volled ige openbaarheid kan de bereidheid tot medewerking van gemeenten ondermijnen.
Het is aan te bevelen om na ontwikkeling van een (gedeeltelijke) landelijke monitor opnieuw de
externe financiering te bezien.

3.5

Alternatieve methode; combineren beschikbare provinciale bestanden
De voorgestelde ontwikkeling van een landelijke planmonitor in samenwerking met provincies
lijkt het beste aan te sluiten op de praktijk en de eisen van verschillende partijen zoals rijk,
regio’s en onderzoeksinstituten. Zoals omschreven is het succes van deze route voor een groot
deel afhankelijk van de medewerking van provincies in de komende jaren. Er zijn ook altern atieven denkbaar die ingezet kunnen worden als er bij gemeenten sprake is van onvoldoende
draagvlak voor het gezamenlijk ontwikkelen van een format en een geautomatiseerde inventarisatiemethode.
Combineren beschikbare provinciale gegevensbestanden
Het is denkbaar dat op basis van de plangegevens, zoals aanwezig bij provincies, jaarlijks een
landelijk databestand samengesteld wordt. Het bestand zal dus opgebouwd moeten worden op
basis van de door provincies verzamelde gegeven s bij gemeenten. Dit bestand kan dan functioneren om onderzoeks- en beleidsvragen te beantwoorden op landelijk niveau. Daarnaast kan
een samengesteld bestand ook de ontsluiting van informatie voor andere gebruikers verbeteren. Het is bijvoorbeeld mogelijk hier een website voor te gebruiken. Provincies leveren dan
vrijwillig gegevens aan, deze worden bewerkt en daarna ontsloten via internet. Deze activite iten kunnen verricht worden door het rijk, maar ook door bijvoorbeeld een stichting waar tevens planbureaus of andere semi-overheidspartijen in deelnemen.
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Zoals eerder in deze rapportage aan de orde kwam, zijn er grote verschillen tussen de provincies wanneer het gaat om de kwaliteit van de beschikbare gegevens. Het resultaat van het
combineren van beschikbare informatie zal daarom niet volledig zijn, zowel met betrekking tot
de inhoud als de dekking over Nederland. Dit is meteen ook het belangrijkste nadeel van een
dergelijke exercitie. We zullen, zeker als het gaat om kwalitatieve gegevens, geen eenduidige en
vergelijkbare gegevens kunnen opnemen. Ook zijn voor een groot deel van Nederland op dit
moment geen liggingsgegevens bekend. Naar verwachting is dit wel te doen voor de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Deze beperkingen gelden uiteraard voor dit moment.
Het is gelet op de ontwikkelingen te verwachten dat steeds meer provincies ook liggingsgegevens gaan verzamelen. Er zijn inhoudelijk grofweg drie varianten mogelijk bij het maken van
een gecombineerd gegevensbestand:
A: gegevens op planniveau;
B: gegevens op planniveau inclusief locatiegegevens;
C: geaggregeerde gegevens op gemeenteniveau of regioniveau.
Voor scenario A en B geldt dat ze de meeste analysemogelijkheden bieden en daarmee beleidsinformatie leveren voor verschillende partijen. Daarnaast sluit het digitaal ontsluiten via een
website (viewer) aan op de wensen van verschillende partijen. Een alternatief voor de Nieuwe
kaart van Nederland dus waarbij de bronhouder de provincie is. De praktische mogelijkheden
voor een landsdekkend bestand op locatieniveau kunnen beperkt worden doordat gegevens op
planniveau, en dan met name kwalitatieve gegevens, als niet openbaar worden gezien. Dit is
bijvoorbeeld in Gelderland en deels ook in Brabant nu het geval. Een oplossing zou kunnen zijn
om te werken naar geaggregeerde gegevens op gemeente of regionaal niveau . Hoe hoger het
aggregatieniveau, des te meer zal er sprake zijn van informatieverlies en daarmee is het resultaat minder breed inzetbaar. Naar aanleiding van de bereidheid van provincies om gegevens op
een laag schaalniveau (planniveau) aan te leveren kan er echter voor geaggregeerde gegevens
gekozen worden. Daarnaast spelen efficiëntie en kosten een rol bij het kiezen voor een verzameling van geaggregeerde gegevens. Hoe hoger het schaalniveau, des te goedkoper het is.
Scenario

Landelijke monitor in samenwerking
met provincies
(zie paragraaf 3.3.)
Meetniveau Planniveau met ligging locaties.

Combineren beschikbare provinciale gegevensbestanden

Geaggregeerde gegevens

Planniveau deels met ligging locaties.

Regio of gemeenteniveau .

Voldoet aan Regio’s
eisen van:
Provincies
Rijk (I&M, WWI e.a.)
Onderzoeksinstituten/planbureaus
Geschikt voor niet-overheidspartijen

Regio’s
Provincies
Rijk (I&M, WWI e.a.)
In mindere mate:
Onderzoeksinstituten/ planbureaus.
Geschikt voor niet-overheidspartijen.
Jaarlijkse verzamelen gegevens bij
provincies door rijksoverheid of
stichting.

Rijk (I&M, WWI e.a.)

Methode

Online gemeentelijke inventarisatie
aangestuurd door m.n. provincies.
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Regioniveau
Het hoogste aggregatieniveau dat nog enige beleidsrelevante informatie oplevert is het regioniveau. Hiermee kan nog enige koppeling gemaakt worden met woningbehoeftecijfers , zodat
(kwalitatieve) overschotten en tekorten in beeld gebracht kunnen worden. Bij een dergelijk
aggregatieniveau is het goed denkbaar dat provincies degelijke gegevens aanleveren. De m ethode lijkt dan op de rapportages die het Interprovinciaal Overleg (IPO) tot 2009 voor alle stedelijke regio’s maakte. Inhoudelijk zal deze methode dan aangevuld worden met kwalitatieve
kenmerken van de planningsgegevens.
Een tussenvorm is om gegevens op gemeenteniveau te verzamelen. Het belangrijke voordeel
hiervan is dat deze gegevens voor meerdere partijen relevant zijn, zoals voor de input voor
Pearl en Primos. Voor alle methoden geldt dat er afspraken gemaakt dienen te worden met de
provincies. Bij de opzet van deze alternatieve methode, het combineren van beschikbare provinciale gegevensbestanden, kan ook aan een combinatie van aggregatieniveaus gedacht wo rden. Bijvoorbeeld voor enkele provincies op planniveau, provincies die alleen op regioniveau
kunnen aanleveren en een groep provincies die op gemeenteniveau aanleveren.
Stappen bij de ontwikkeling van een alternatieve methode
Geadviseerd wordt om de volgende stappen te nemen indien gekozen wordt voor het opzetten
van een monitor op basis van beschikbare provinciale gegevensbestanden.
Stappen bij het ontwikkelen van een landelijke monitor :

3.6

Stap 1:

Overleg met provincies om een eerste toezegging tot medewerking te verkrijgen
voor het aanleveren van gegevens. Naar verwachting zullen de meeste provincies
hiertoe bereid zijn. Het aggregatieniveau waarop men kan en wil aanleveren zal
naar verwachting verschillend zijn.

Stap 2:

Een keuze maken over op welk schaalniveau het landelijk bestand opgebouwd
dient te worden. Eventueel een combinatie van verschillende schaalniveaus.

Stap 3:

Besluiten in welke organisatievorm de gegevens verzameld, verwerkt en ontsloten
worden. Deze activiteiten kunnen verricht worden door het rijk, maar ook door
bijvoorbeeld een stichting, waar ook planbureaus of andere semioverheidspartijen in deelnemen.

Stap 4:

Provincies dienen een zo helder mogelijk format te krijgen waarin duidelijk staat
welke gegevens op welke wijze aangeleverd dienen te worden.

Stap 5:

De verwerking van alle gegevens om tot een landsdekkend gegevensbestand te
komen. Dit bestand kan ontsloten worden via een website.

Stap 6

Indien gekozen wordt voor (gedeeltelijke) ontsluiting via een website of het bestand ook ter beschikking te stellen voor derden is het mogelijk te zoeken naar externe financiering voor het beheer van de betreffende website.

Kosten en financiering alternatieve methode
De kosten voor het combineren van beschikbare provinciale gegevensbestanden hangt sterk
samen met het gewenste schaalniveau van de data. Het hoogste aggregatieniveau (regio’s) zal
naar verwachting de minste jaarlijkse kosten met zich meebrengen. Ervan uitgaande dat provincies de gegevens volgens het gewenste format op regioniveau aanleveren zullen de kosten
laag zijn. Het gaat vooral om afstemming en rapportage. Hierbij moet gedacht worden aan kosten die gelijk zijn aan die van de IPO inventarisaties, te weten €15.000 per jaar. Wanneer we
echter uitgaan van het laagste schaalniveau (planniveau) zullen de jaarlijkse kosten vooral g e-
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maakt worden door per provincie gegevens te verzamelen , verwerken, het gelijkstellen van
definities en het ontsluiten van de informatie. Ervan uitgaande dat de provincie enkel de ruwe
gegevens aanlevert, zullen op er naar verwachting per provincie gemiddeld al €5.000 aan kosten gemaakt dienen te worden. Dit zou grofweg neerkomen op €60.000 voor heel Nederland.
Voor de grote provincies zullen de kosten hoger zijn dan de kleinere. Wanneer we uitgaan van
gegevens op gemeenteniveau dan zullen de geraamde kosten liggen naar verwachting tussen
de genoemde €15.000 en €60.000 per jaar.
Wanneer er naast het opbouwen van een bestand ook gekozen wordt voor ontsluiting via een
website zullen voor de ontwikkeling van de website kosten gemaakt worden. Gedacht moet
worden aan een bedrag van tussen de €20.000 en €40.000 per jaar?, afhankelijk van de mogelijkheden die de website biedt.
Financiering
Het lijkt aannemelijk dat de financiering van een landelijk overzicht op basis van beschikbare
provinciale gegevensbestanden in eerste instantie komt van de direct belanghebbenden. Als
het gaat om het regionale schaalniveau dan is dat het rijk (WWI en I&M). Bij een lager schaalniveau komen tevens andere partijen in het vizier, zoals planbureaus en semi- en nietoverheidspartijen. Voor dit alternatief geldt echter ook dat financiering gezocht kan worden,
nadat overeenstemming is bereikt over het schaalniveau, de beschikbaarheid van de gegevens
en de wijze van ontsluiting. Indien bijvoorbeeld gekozen wordt voor ontsluiting via internet ,
kan dit voor een aantal provincies interessant zijn en efficiëntie voordeel opleveren om mee te
doen aan een gezamenlijke ontsluiting van de gegevens. Wel zal er voor de korte termijn rekening mee gehouden moeten worden dat de provincie Noord- en Zuid-Holland al een eigen website hebben ontwikkeld.
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Bijlage 1
Juridische Status volgens de WRO
1A Juridisch beschikbare (onherroepelijke) capaciteit:


Capaciteit in een vigerend gedetailleerd bestemmingsplan.



Capaciteit in een vigerend reeds uitgewerkt deelplan van een globaal bestemming splan.



Capaciteit in een vigerend inpassingsplan.



Capaciteit in een projectbesluit waartegen geen beroep of hoger beroep meer mogelijk
is.



De beschikbare en potentiële bouwgrondcapaciteit binnen de bebouwde kom waarvoor
(nog) geen bestemmingsplan in ontwerp ter visie is gelegd of een voorbereidingsbesluit
is genomen. Voor een aanvraag voor een bouwvergunning hoeft dan alleen getoetst te
worden aan de Bouwverordening.



Capaciteit in al dan niet geactualiseerde vigerende bestemmingsplannen die betrekking
hebben op de vanouds grotendeels bebouwde gedeelten van de kom, waarin geen
nieuwe ontwikkelingen zijn verwerkt. Dit kunnen oude bestemmingsplannen zijn, maar
ook verordeningen, stadsvernieuwings-, uitbreidings- en wederopbouwplannen, mits
juridisch nog steeds vigerend.

1B Juridisch beschikbare (onherroepelijke) capaciteit:


Capaciteit in een nog niet uitgewerkt deel van een vigerend globaal bestemmingsplan
ex artikel 3.6 lid 1 sub b Wro.

2. Vastgestelde plancapaciteit nog niet onherroepelijk


Capaciteit in bestemmingsplannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, maar
waartegen beroep is ingesteld.



Capaciteit in bestemmingsplannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, maar
waartegen nog beroep mogelijk is.



Capaciteit in projectbesluiten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, maar waart egen (hoger) beroep is ingesteld.



Capaciteit in projectbesluiten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, maar waart egen nog (hoger) beroep mogelijk is.



Capaciteit in inpassingsplannen die door PS of de Tweede Kamer zijn vastgesteld, maar
waartegen beroep is ingesteld.



Capaciteit in inpassingsplannen die door PS of de Tweede Kamer zijn vastgesteld, maar
waartegen nog beroep mogelijk is.

3. Plancapaciteit in voorbereiding:


Capaciteit in bestemmingsplannen die nog niet door de gemeenteraad zijn vastgesteld.



Capaciteit in projectbesluiten die nog niet door de gemeente raad zijn vastgesteld.
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(Capaciteit in inpassingsplannen die nog niet door PS of de Tweede Kamer zijn vastg esteld.)



Capaciteit in bestemmingsplannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, maar
waartegen het beroep door de Raad van State gegrond verklaard is.



Capaciteit in projectbesluiten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, maar waart egen het (hoger) beroep door de Raad van State gegrond verklaard is.



Capaciteit in inpassingsplannen die door PS of de Tweede Kamer zijn vastgesteld, maar
waartegen het beroep door de Raad van State gegrond verklaard is.

4. Potentiële plancapaciteit:


Capaciteit in gebieden die nu nog niet voor woningbouw bestemd zijn en waarvoor
geen bestemmingsplan of projectbesluit in voorbereiding is, maar die volgens de huid ige, gemeentelijke inzichten in de toekomst wellicht voor woningbouw in aanmerking
komen. Dit kan bijvoorbeeld in het gemeentelijke structuurplan zijn beschreven. Het
gaat hierbij zowel om uitbreidings- als inbreidingslocaties. Bij deze laatste groep gaat
het bijvoorbeeld om bedrijfslocaties waar het voornemen bestaat tot bedrijfsverplaa tsing ten behoeve van woningbouw. Het kan ook gaan om (voormalige) sportterreinen,
groenstroken, oude villa's, boerderijen etc.
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Bijlage 2
Inschatting kosten
Activiteiten ontwikkeling landelijk monitoringssysteem zoals gebruikt voor eerste globale inschatting kosten
Vaststellen format en vertaling naar eisen aan applicatie; afspraken met gebruikers (provincies/regio’s) over wat
en hoe te meten. Uit deze activiteit dient als resultaat naar voren te komen welke aspecten standaard in het
format opgenomen dient te worden en welke eisen gebruikers stellen aan specifieke voor hen op maat gemaakte
functionaliteiten in de applicatie.
Ontwerp invoergedeelte
Het invoergedeelte kan deels gebaseerd worden op de al ontwikkelde techniek voor Zuid- en Noord-Holland. Er
zullen echter wijzigingen aangebracht dienen te worden op basis van de het vast te stellen format (stap 1). Daarnaast is het van belang dat het invoergedeelte antwoordt biedt op de knelpunten die zowel Noord- en ZuidHolland ervaren bij de invoer voor grote gemeenten. Om hier dubbel werk te voorkomen zal er ook een importmodule gemaakt moeten worden waarmee grote gemeenten hun reeds bestaande data en kaarten kunnen toevoegen aan het systeem. Daarnaast is van belang om een uitgebreide rapportage functie te maken voor de gemeente zelf.
Beheermodule provincies
Het systeem dient zo opgezet te zijn dat er rekening wordt gehouden met het feit dat niet iedere provincie dezelfde (aanvullende) gegevens zal verzamelen. Men dient dus de mogelijkheid te hebben om als beheerder voor
de provincie wijzigingen in de structuur aan te brengen. Er moet een technische beheersfunctie gemaakt worden
op zowel landelijk als provinciaal niveau. Daarnaast zal iedere provincie eigen rapportages willen maken met
behulp van de applicatie. Voor de ene provincie zijn immers bepaalde thema’s van groter belang dan voor de
andere. Ook in deze flexibiliteit zal het systeem moeten voorzien.
Ontsluiting van de informatie/ openbaar gedeelte
Het openbare gedeelte van de website zal gebaseerd kunnen worden op reeds bestaande technieken. Wel zal er
overeenstemming dienen te komen over wat wel en niet op te nemen in het openbare deel. Er moet ook technisch een mogelijkheid zijn om de openbaarheid per regio en provincie te regelen.
Ontsluiting van de informatie / gebruiker specifiek maken.
Voor verschillende professionele gebruikers dient er meer of minder informatie beschikbaar te komen dan alleen
wat er op het openbare deel te zien is. Ook moet de mogelijkheid er zijn om de data als bestand te downloaden
(voor overheidsinstanties). Het systeem zal tevens voorbereid moeten zijn op het aanbieden van abonnementen
voor marktpartijen.
Begeleiding provincies
De provincies krijgen een korte cursus om te voorkomen dat het overstappen naar een landelijk systeem tot
knelpunten zal leiden bij de uitvoering.
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Bijlage 3
Geïnterviewde personen
Provincie Friesland

Dhr. Marco Smulders (Analist/adviseur/Beleids- en GeoInformatie)

Provincie Groningen

Mevr. Antsje Lootsma (Ruimtelijke Plannen)

Provincie Drenthe

Dhr. Jan Boelens (Productgroep Ruimte en Water)

Provincie Gelderland

Mevr. Christa Jakobs (Programma adviseur Stedelijke Ontwikkeling)
Mvr. Saskia de Munnik (Programma Adviseur Wonen)

Provincie Overijssel

Mevr. Elenine Nagtegaal-Prins (RWB)

Provincie Zuid-Holland

Dhr. Van Namen (afdeling ruimte en wonen)
Dhr. Mathijs van Niel (Senior beleidsmedewerker monitoring en
beleidsadvisering)

Provincie Noord-Holland

Dhr. Nils Klopper (Directie Beleid; Kennis & Beleidsevaluatie)

Provincie Zeeland

Dhr. Henk Nijssen (Directie Ruimte, Milieu en Water
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling)

Provincie Flevoland

Dhr. Paul Smeenk

Provincie Utrecht

Dhr. Hans Schoemaker (senior projectleider wonen/stedelijke
vernieuwing)

Provincie Limburg

Dhr. Wim Sniedt (Woonbeleid algemeen; Coördinatie Nationaal
Ruimtelijk Beleid)

Provincie Brabant

Dhr. Niek Bargeman (Ruimtelijke Ordening en Handhaving/Ontwikkeling & Regie)

Nederlandse Gasunie N.V.

Mevr. Judy Jesse (Tracébeheer)

Stichting Vastgoedmonitor Limburg

Dhr. Pieter Boek (founder)

NIROV

Dhr. Jan Kadijk (nieuwe kaart van Nederland)

Bouwend Nederland

Dhr. Mathieu van Rooij

Liander N.V.

Dhr. Henk van Rijn (Netspecialist | Uitvoering)
Dhr. Hans Dijkhof (Regio Asset Specialist GRFRL | Assetmangement)

Planbureau voor de Leefomgeving

Dhr. Hans Hilbers

Planbureau voor de Leefomgeving

Dhr. Barry Zondag

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Dhr. Hugo Gordijn

Aedes

Mevr. Nathalie Boerebach; Dhr. Raymond van Dellen

Gemeente Tilburg

Dhr. Han te Brummelstroete (afd. maatsch. ontwikkeling)
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Gemeente Nieuwegein

Dhr. Hans van den Ham (hoofd Ruimtelijke Ordening)

Ahold/Albert Heijn

Dhr. Rob Laurensse (hoofd acquisitie en projectontwikkeling) en
Xander Laan (afd. locatiestrategie)

Gemeenten geïnterviewd in kader van onderzoek Stadsregio Amsterdam naar praktijk monitoring (sept.2011):
Aalsmeer

Mevr. Nienke Hendriks-van Paasschen

Almere

Dhr. Frank Kramer en Mevr. Marieke van Geldermalsen-Jaeckel

Amstelveen

Mevr. Titia Witte en Mevr. Carola Overwater

Amsterdam

Mevr. Laura Uittenbogaard, dhr. Jan Smit en dhr. Bob van der Zande

Beemster

Dhr. Wim Jan Schotten

Diemen

Dhr. Marijn Willems

Edam-Volendam

Dhr. Gerhard Benjamins

Haarlemmermeer

Dhr. Jan Vijfhuizen

Landsmeer

Dhr. Georg Beentjes

Oostzaan

Dhr. Ward Hilboezen

Ouder-Amstel

Dhr. Paul Cottaar

Purmerend

Dhr. Roel Gerritsen

Uithoorn

Mevr. Ellen Jansen

Waterland

Dhr. Anton Baarda en mevr. Olga de Meij

Wormerland

Dhr. Jaap de Jong

Zaanstad

Dhr. René Stam

Zeevang

Dhr. Peter Aalbers
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