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Inleiding
Voor u ligt de Noordwijkse Woonagenda 2016-2020. De Woonagenda is
opgesteld in een tijd waarin sprake is van veel verandering. Zowel in de
rol en mogelijkheden van de overheid als in de markt is er veel
veranderd, waardoor er sprake is van nieuwe situaties, nieuwe
verhoudingen en dus ook van nieuwe uitdagingen. Het wonen krijgt in
de huidige tijd steeds meer vorm doordat verschillende partijen samen,
elk op een eigen manier en binnen eigen randvoorwaarden, hun bijdrage
leveren.
Alle veranderingen in de markt en het beleid maakten het in de ogen
van de gemeente Noordwijk ook noodzakelijk om het bestaande beleid
(de vigerende ‘Actualisatie woonvisie’ van 2012) te herijken. Daarom
ook de titel van deze agenda: “De toekomst van het wonen in
Noordwijk.”
Deze Woonagenda is de opvolger van de woonvisie ‘Wonen op maat’, die
betrekking had op de periode 2006 tot 2015. De nieuwe Woonagenda is
nadrukkelijk een ‘agenda’ die betrekking heeft op een kortere periode en
beoogt om, gegeven alle onzekerheden en de huidige knelpunten, het
vizier te richten op de toekomst van het wonen in Noordwijk. De
Woonagenda Noordwijk schetst daarbij de belangrijkste dilemma’s en
opgaven tot 2020, maar kijkt ook verder in de toekomst. Vervolgens
wordt een aantal beleidskeuzes gemaakt. Deze Woonagenda vormt zo
de komende vijf jaar een overkoepelend beleidsdocument, op basis
waarvan in de veranderende context toch steeds consistente en
passende keuzes kunnen worden gemaakt. De Woonagenda biedt
daarnaast ook een basis voor gesprekken met verschillende
stakeholders die in de realisatie van de ambities van wonen in Noordwijk
een belangrijke rol spelen: bewoners, investerende, bouwende en
beherende partijen, zorgverleners en uiteraard voor de gemeente zelf.
Uitdagend samenspel
In Noordwijk is het niet de vraag óf er iets moet gebeuren, maar vooral
wat, wanneer, hoe en in welk tempo. De context waarin dit moet
gebeuren is echter niet eenvoudig: er is sprake van veranderende weten regelgeving, een nieuwe realiteit in de wereld van het vastgoed en
grote druk op de Noordwijkse woningmarkt. De rol van de lokale

overheid in relatie tot het wonen is met de nieuwe Woningwet
veranderd. De Woonagenda van de gemeente Noordwijk is daarom een
samenspel van zakelijkheid en bevlogenheid, van cijfermatige
onderbouwing en gevoel voor de markt. Van loslaten én regie voeren. In
dit complexe veld schetst de woonagenda opties en hun consequenties
en maakt vervolgens een afweging. In lijn met de Noordwijkse ‘denkmee doe-meer’ politiek zijn alle relevante partijen uitgenodigd bij te
dragen aan de totstandkoming van de agenda en worden zij ook
uitgedaagd hun rol en verantwoordelijkheid te pakken en zo samen te
werken aan het Noordwijk van de toekomst, waarin het voor ieder goed
wonen is.
Balans in beleid
De Woonagenda staat niet op zichzelf. Zij vormt een uitwerking van een
aantal elementen uit de coalitiekoers 2014-2018 van de gemeente
Noordwijk. Bovendien heeft de Woonagenda raakvlakken met de
Omgevingsvisie, de visie wonen, zorg en welzijn en verschillende andere
beleidsterreinen. De afspraken over wonen in Noordwijk vinden plaats in
een regionale context. Het in balans brengen van de regionale afspraken
over bouwopgaven, de analyse van de (boven)regionale en lokale
woonbehoeften en het voorgenomen bouwprogramma van de gemeente
Noordwijk, vragen nadrukkelijke aandacht. De dilemma’s die hierbij
spelen komen in deze Woonagenda aan bod. Daarnaast zijn ook de
ladder duurzame verstedelijking en de provinciale Visie op Ruimte en
Mobiliteit (VRM) meegenomen bij het opstellen van de Woonagenda van
Noordwijk.
De toekomst van het wonen in Noordwijk
De Woonagenda is tot stand gekomen door verschillende zaken te
combineren. Allereerst is dat een grondige analyse van bestaand
cijfermateriaal. Daarnaast is een uitgebreide interviewronde gehouden
waarbij gesproken is met ontwikkelaars en bouwers, met makelaars,
verhuurders en zorginstellingen, met bewonersgroepen en ambtenaren.
Deze inzichten vormden de basis voor een aantal interactieve
bijeenkomsten met betrokken Noordwijkers, zowel raadsleden,
geïnterviewde personen als actieve bewoners. Tijdens deze
bijeenkomsten werd de analyse aangescherpt, werden dilemma’s en

beleidsopties besproken en vormde zich gaandeweg de basis voor deze
Woonagenda.
De Woonagenda van Noordwijk vormt ook de formele basis voor het
maken van Prestatieafspraken met de Noordwijkse Woningstichting
(NWS), zoals geformuleerd in de herziene Woningwet die sinds 1 juli
2015 van kracht is.
Het college zet met deze Woonagenda de koers uit die zij de komende
jaren wil volgen en legt de basis voor acties die zij wil ondernemen op
het gebied van wonen in Noordwijk. Daarbij stelt het college zich tot
doel dat het in Noordwijk goed wonen, werken en leven is. In elke
levensfase en voor elk inkomen. De gemeente richt haar inspanningen in
het bijzonder op de ontwikkelingen die ‘niet vanzelf’ gaan. Denk
bijvoorbeeld aan een goed aanbod voor jongeren, ouderen met een laag
inkomen en mensen met een zorg- of mantelzorgbehoefte. De
woonagenda zet dan ook in op vier thema’s die de komende jaren
richtinggevend zijn voor keuzes omtrent het wonen in Noordwijk. Deze
thema’s zijn:
1) werken aan beschikbaarheid van woningen;
2) werken aan betaalbaarheid van woningen;
3) werken aan zorg en flexibiliteit;
4) werken aan duurzaamheid.
Minstens zo belangrijk is dat het college andere partijen wil uitnodigen
om bij te dragen aan de ingezette koers en om gezamenlijk te zorgen
dat het wonen in Noordwijk zich zo ontwikkelt dat het nog lang goed
wonen en leven is in onze mooie gemeente. Deze Woonagenda biedt
enerzijds kaders en ambities en tegelijk voldoende ruimte om in te
spelen op de actualiteit. Dat is samen werken aan wonen anno 2016.
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Leeswijzer
De Woonagenda voor Noordwijk is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 is
een kwalitatieve analyse van de Noordwijkse woningmarkt. Hierin
worden de cijfermatige analyses (deel 3) en de bevindingen van de
interviewrondes en de brede bijeenkomsten samengebracht tot een
aantal ambities en aanbevelingen voor de toekomst. Ook bevat dit deel
een analyse van de landelijke beleidsmatige ontwikkelingen en de
betekenis die deze in Noordwijk hebben. Eén en ander leidt tot een
programma van maatregelen en afspraken (deel 2) die samen de
Noordwijkse Woonagenda 2016-2020 vormen. Deel 3 bevat een
uitgebreide kwantitatieve analyse van de woningmarkt en is dus feitelijk
de achtergrondinformatie voor deel 1 en 2.
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Deel 1: Van context tot ambitie in Noordwijk
1.

De wereld van het wonen: speelveld en spelregels

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de wereld van het wonen anno nu.
Er is de laatste jaren in Nederland veel veranderd in de markt en in weten regelgeving. Dit heeft zijn effecten op het wonen en leven in steden
en dorpen. Het voorliggende hoofdstuk ‘De wereld van het wonen’
beschrijft een aantal kenmerken van het speelveld en de spelregels die
gelden voor wonen. Dit vormt een belangrijk kader voor de Noordwijkse
Woonagenda 2016-2020.
1.1
De woningmarkt is heel specifiek en gesegmenteerd
De woningmarkt heeft een aantal heel specifieke kenmerken: het is een
voorraadmarkt (de meeste woningen staan er al), met producten die
een lange levensduur kennen (50-100 jaar of langer), kapitaalintensief
zijn en aan de locatie gebonden. Daarbij vormt de woonomgeving een
cruciaal onderdeel van de woningwaarde(ring). Deze kenmerken leiden
er (onder meer) toe dat:
(1) de vernieuwing van de woningvoorraad (zeer) langzaam verloopt.
Nieuwbouw heeft een beperkte invloed op de voorraad;
(2) de prijzen van woningen (ook nieuwe) in sterke mate worden
bepaald door de prijzen in de bestaande woningvoorraad;
(3) het aanbod van woonruimte traag reageert op veranderingen in de
vraag.

woningen2 groot is en dat drie segmenten de volgende relatieve omvang
hebben: 19% gereguleerde huur, 9% vrije huur en 72% koop.
Vergeleken met de landelijke cijfers zijn de koopsector en vrije huur in
Noordwijk flink groter (landelijk respectievelijk 57% en 6%) en is de
gereguleerde sector flink kleiner (landelijk 37%).
1.2
Trends in het wonen
In de manier waarop mensen in Nederland (willen) wonen, zijn
verschillende trends te onderscheiden. Een aantal belangrijke worden
onderstaand genoemd:

Trek naar de stad. Een beweging die al langer aan de gang is en nog
steeds doorgaat: met name jonge huishoudens trekken naar de
steden, omdat daar opleidingen, werk en voorzieningen zijn.

De samenleving wordt steeds flexibeler. Dit geldt voor de
arbeidsmarkt (kortere contracten, meer dynamiek), voor de zorg
(steeds meer aan huis, steeds meer informele ondersteuning) en
voor relaties (waardoor huishoudens zich vormen en weer uit elkaar
gaan, opnieuw samenstellen, etc.). Dit werkt ook door op de vraag
naar wonen.

Vergrijzing zorgt voor een vermindering van het aantal
verhuizingen, omdat mensen honkvaster worden naarmate ze ouder
worden. Bovendien is het overheidsbeleid al jaren gericht op ‘langer
zelfstandig wonen’, wat in veel gevallen ook betekent langer op
dezelfde plek blijven wonen.

In Nederland is de woningmarkt onder te verdelen in drie soorten
eigendom: koop, vrije huur en gereguleerde huur. Omdat de bewoners
en eigenaren van de verschillende segmenten verschillend worden
ondersteund door de rijksoverheid, zijn de segmenten ook sterk
verschillend in omvang. In tabel 1 (zie volgende pagina) heeft de Raad
voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) de verschillen op een rijtje
gezet1. Voor Noordwijk geldt dat de woningvoorraad ongeveer 11.150

1

Bron: Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli). Wonen in verandering.
Over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid.

2

Zie deel 3, hoofdstuk 2. Bron: Swing Quickstep 2012



Transformatie van vastgoed is een belangrijke factor aan het
worden. Waar nieuwe woningen jarenlang voornamelijk door
nieuwbouw werden gerealiseerd, wordt de laatste jaren ook steeds
meer leegstaand ander vastgoed omgebouwd tot woningen. Dat
geldt met name voor kantoren.
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1.3
Wijzigingen in het stelsel: kleinere verschillen tussen sociale en
vrije huur, scherpere spelregels voor corporaties
Het beleid gericht op wonen is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd.
Een aantal belangrijke bewegingen zetten we hier op een rij:

De prijsverschillen tussen de sociale huursector (ook wel
gereguleerde huursector genoemd) en de vrije huursector zijn
kleiner geworden door huurverhogingen in de sociale sector. In
algemene zin zullen de prijzen voor wonen meer marktconform
worden. De druk op middeninkomens (> € 34.911) neemt toe,
omdat zij hogere huurverhogingen kunnen verwachten en zij voor
een nieuwe woning geen toegang meer hebben tot de sociale
huursector.

De persoonlijke risico’s van huishoudens in de koopsector zijn voor
starters verplicht kleiner geworden: zij kunnen minder lenen en
moeten verplicht aflossen.

Voor de eigenaren in de sociale huursector (woningcorporaties en
particuliere beleggers) geldt dat een fors deel van de vermogens
wordt afgeroomd (Vennootschapsbelasting bij positief resultaat;
Verhuurdersheffing gebaseerd op de WOZ-waarde van het sociale
woningbezit).

Ook omdat het Woningwaarderingsysteem (WWS) is aangepast, is
de WOZ-waarde van het woningbezit voor verhuurders in het sociale
segment een doorslaggevende waarde geworden. Daarmee vertaalt
een hogere kwaliteit (groter of luxer wonen) zich in een hogere prijs.

In de koopsector is na een forse daling in de prijzen de weg omhoog
in sommige regio’s (waaronder Holland Rijnland) weer gevonden.
Ondanks beperkingen in de hypotheekhoogte en een voorzichtige
beperking van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente (tot 2042
wordt deze met 0,5% per jaar verminderd tot maximaal 38%) zijn
de prijzen in 2014/2015 alweer flink aan het stijgen.

De rijksbijdrage aan de Starterslening is in mei 2015 beëindigd. Tot
dat moment kwam 50% van de lening van de rijksoverheid.

Vanaf 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht, waarin ook
het oude Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is geïntegreerd.
Een belangrijke eis die de wet aan verhuurders stelt is het – naar
inkomen – passend huisvesten van huishoudens met Huurtoeslag.
Hiermee wil het Rijk de kosten voor de Huurtoeslag beter in de hand
houden.

1.4
De nieuwe rol van de lokale overheid
De nieuwe Woningwet biedt gemeenten ook de mogelijkheid om
woningcorporaties ‘naar redelijkheid’ aan te spreken op hun bijdrage aan
het volkshuisvestelijk beleid. Dit vergt wel dat gemeenten hun visie en
ambities hebben vastgelegd in een Woonagenda, wat in onderliggend
document is gebeurd. Vervolgens dienen bindende prestatieafspraken
gemaakt te worden; de regering wil ‘de vrijblijvendheid voorbij’. In de
nieuwe rolverdeling hebben ook Huurdersorganisaties een formele rol bij
het opstellen van de prestatieafspraken.
Behalve in de regelgeving ten aanzien van het wonen, verandert er ook
veel in de regelgeving ten aanzien van de ruimtelijke ordening. In 2018
wordt de Omgevingswet van kracht, waardoor ‘toelatingsplanologie’ kan
worden losgelaten en omgezet in ‘uitnodigingsplanologie’.
1.5
Regionale en lokale afspraken
Noordwijk heeft naast de eigen woningbehoefte voor haar inwoners,
verwachte huishoudensgroei en de ontwikkeling van de gemeente, ook
te maken met diverse regionale afspraken. In een paar jaar tijd is het
beleid omgeslagen van ‘welke gemeente wil welke bouwopgave op zich
nemen’ naar ‘welke gemeente mag maximaal hoeveel woningen
realiseren’. Ten aanzien van te realiseren woningbouwaantallen gelden
de volgende kaders:
1. de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM 2014) formuleert
lokale maxima voor Noordwijk (WBR2013): 1.031 woningen tot
2020 en 733 woningen van 2020-2029;
2. daarnaast geldt er een bovenregionale opgave voor de subregio
Duin- en Bollenstreek van circa 4.000 woningen, waar Noordwijk
een nog nader te bepalen deel van krijgt. Dit aantal is op basis van
de planlijsten van 1 juli 2015 subregionaal afgestemd;
3. bovendien gelden er specifieke afspraken ten aanzien van de
Greenport (600 woningen, verdeling tussen gemeenten nog nader
vast te stellen) en ten aanzien van Bronsgeest (600 woningen).
De provincie hanteert de Ladder voor duurzame verstedelijking, die uit
drie ‘treden’ bestaat. Bij de eerste trede wordt gekeken of de door een
gemeente gewenste bouwontwikkeling voorziet in een actuele behoefte
die regionaal is afgestemd. Bij de tweede trede wordt gekeken of deze
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binnen het bestaande stads- of dorpsgebied kan worden opgelost.
Hiermee wil de provincie voorkomen dat gebieden onnodig bebouwd
raken. Als de eerste stap ‘ja’ oplevert en de tweede ‘nee’, dan kunnen
bij de derde trede andere locaties in aanmerking komen voor
woningbouw, die in ieder geval goed ontsloten moeten zijn.
Rond het woningbouwprogramma speelt dus enerzijds de lokale vraag
naar behoeften en wensen en anderzijds de regionale vraag naar de
verdeling van aantallen, waarbij goede afstemming noodzakelijk is om
goedkeuring van de provincie te krijgen. Om tot deze afstemming te
komen, is er een Regionale Woonagenda opgesteld. Het in balans
brengen van de afspraken in regionaal verband en de lokale ambities
vraagt om bijzondere aandacht, zeker omdat er voor verschillende
schaalniveaus verschillende aantallen gelden, die deels nog nader
moeten worden verdeeld (zoals de bovenregionale opgave en de
Greenportafspraken).



zo veel mogelijk toewijzen aan Noordwijkers in de lokale uitvoering
van de woonruimteverdeling (Lokaal Maatwerk).

Daarnaast is meer in het algemeen in de coalitiekoers afgesproken dat
de gemeente Noordwijk een ‘denk-mee-doe-meer-politiek’ wil bedrijven.
Bij het opstellen van de Woonagenda is een nadrukkelijke uitnodiging
gedaan aan partijen om in gesprek te gaan over een aantal belangrijke
dilemma’s en opgaven rondom het wonen in Noordwijk. De Woonagenda
vormt een uitnodiging om mee te blijven denken en te doen. Samen
werken aan wonen, met allerhande partijen, krijgt dan ook veel prioriteit
de komende periode.

Afspraken uit coalitiekoers
Binnen de coalitiekoers is een aantal uitspraken gedaan over de
ontwikkeling van het wonen in Noordwijk en maatregelen die nodig zijn
om dit toekomstbestendig te maken. De volgende afspraken uit de
coalitiekoers van de gemeente Noordwijk worden in deze woonagenda
geadresseerd:

prioriteit geven aan jongeren- en seniorenhuisvesting;

vlottrekken van de sociale woningbouw en vastleggen van
prestatieafspraken;

uitvoeren van een woningmarkt- c.q. behoefteonderzoek3 en
evaluatie van de startersleningen;

realiseren 30% ‘sociaal’ binnen de grotere nieuwbouwprojecten.
Vanaf twee woningen moet een compensatie worden betaald en
wordt een compensatiefonds ingesteld; de 30% wordt zoveel
mogelijk in ruimtelijke plannen vastgelegd;

realiseren van 200 (sociale) huurwoningen voor ouderen in de buurt
van winkels in de kernen;

3

Zoals ook in de inleiding aangegeven is er voor gekozen dit onderzoek uit te
voeren door middel van een serie interviews en het verzamelen van de gegevens
die in deel 3 worden gepresenteerd.

sociale woningbouw (De Lighof)
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2.

Analyse van het wonen in Noordwijk

In deel 3 van deze Woonagenda is een uitgebreide analyse opgenomen
van de huidige stand van zaken met betrekking tot wonen in Noordwijk.
Ook zijn hierin verschillende prognoses te vinden over de ontwikkeling
van de bevolking, de woningvoorraad, de woningbehoefte et cetera. In
dit hoofdstuk zijn de belangrijkste zaken uit deze analyse kort
samengevat.
2.1
Wonen in Noordwijk anno 2015
Noordwijk is een gewilde plek om te wonen. Noordwijk heeft met haar
‘dorps-kleinstedelijk4’ karakter en ligging aan zee en duinen dan ook een
sterke positie op de woningmarkt. De huizenprijzen in Noordwijk zijn de
afgelopen jaren tijdens de crisis weliswaar gedaald, maar minder dan
gemiddeld in de rest van Nederland. De prijzen voor woningen in
Noordwijk blijven daarmee relatief hoog en de vraag naar woningen
blijft groot.
Voor wat betreft de ontwikkeling van het aantal inwoners en
huishoudens, heeft de provincie Zuid-Holland in 2013 een analyse
gemaakt, waarbij rekening is gehouden met zaken als de toenemende
gezinsverdunning en vergrijzing, maar ook bijvoorbeeld de instroom van
starters, nieuwe gezinnen, arbeidsmigranten en statushouders. De
verwachting is dat in Noordwijk het aantal huishoudens de komende tien
jaar met ruim 1.300 (11%) zal toenemen5. De volgende tabel vat een
aantal kerngetallen samen. De grote toestroom van vluchtelingen in
Nederland zal naar verwachting ook gevolgen hebben voor de
taakstellingen die Noordwijk opgelegd krijgt voor de huisvesting van
statushouders.

4

Woningmarktonderzoekers onderscheiden 13 categorieën woonmilieus om
verschillen tussen woongebieden aan te geven. Naast kleinstedelijke, zijn er
bijvoorbeeld ook dorpse, verschillende stedelijke en verschillende landelijke
woonmilieus.
5
De afgelopen twee jaar was het aantal vestigers in Zuid-Holland veel hoger dan
verwacht (bron: rapport Companen, april 2015). Dit verhoogt de vraag naar
sociale woningen, met name in de steden.

Facts & Figures Noordwijk
Per 1 januari 2014
Aantal inwoners
25.691
Aantal huishoudens
11.573
Aantal woningen
11.150
Koop
72%
Huur
28%

Opmerking

Ca. 19%
sociaal

Bron
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS

2014
2014
2014
2014
2014

Eengezinswoning
Appartement
Gem. woningwaarde

68%
32%
€328.000

CBS 2014
CBS 2014
Prijspeil jan. 2013

Nieuwbouw ‘05-‘09
Nieuwbouw ‘10-‘13

+ 656
+ 265

WBR2013
WBR2013

De dynamiek op de Noordwijkse woningmarkt is beperkt. Er is een
gebrek aan mogelijkheden om door te stromen naar een andere woning,
onder andere vanwege de beperkte nieuwbouw, maar ook de
veranderingen in het sociaal domein spelen hierin een belangrijke rol. Zo
krijgen verzorgingshuizen een andere functie en blijven senioren langer
zelfstandig wonen. De woonkwaliteit van de meeste woningen is meestal
goed, waardoor de noodzaak ontbreekt om te verhuizen. Bovendien is
de prijs-kwaliteit verhouding van woningen waar mensen nu wonen vaak
veel gunstiger dan die van een eventuele nieuwe woning. Verhuizen is
daarom vaak onvoordelig. Dit mechanisme werkt niet alleen in
Noordwijk zo, maar in de hele Nederlandse woningmarkt. Zowel tussen
koopwoningen onderling, als tussen huur en koop is verhuizen voor de
meeste huishoudens financieel onaantrekkelijk. Vooral voor starters,
voor senioren en voor mensen met een beperking heeft dit alles een
negatief effect voor hun kansen op de woningmarkt. Maar indirect ook
voor bijvoorbeeld gezinnen en mensen die aan een volgende stap toe
zijn in hun wooncarrière. Het zijn met name huishoudens met hoge en
zeer hoge inkomens die zich op dit moment vestigen in Noordwijk. Zo
houdt de markt zichzelf in zekere zin gevangen.
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Van de ruimtelijke verdeling van het wonen in Noordwijk worden twee
kaarten gepresenteerd. De eerste geeft een beeld van de verdeling naar
prijsklassen en laat zien waar de duurdere en waar de minder dure
woningen in Noordwijk staan. De tweede kaart sluit hierop aan en geeft
specifiek aan waar het woningbezit van de Noordwijkse Woning Stichting
(NWS) zich bevindt.

Kaart 1: Verdeling woningen naar WOZ-waarde over Noordwijk (Bron:
CBS, 2015)

Kaart 2: Verdeling bezit NWS over Noordwijk (Bron: NWS, 2015)

De kwaliteit van de huidige sociale woningvoorraad is over het algemeen
redelijk te noemen. Er zijn nog stappen te maken op het gebied van
duurzaamheid. Als gekeken wordt naar de geschiktheid voor bewoning
door senioren en mensen met een lichamelijke beperking, dan biedt de
woningvoorraad hiervoor onvoldoende mogelijkheden. Zeker gezien de
toenemende vergrijzing en de extramuralisering in de zorg, ligt er en
uitdaging om er voor te zorgen dat er voldoende aanbod is van
woningen waar zorg aan huis kan worden geleverd om langer zelfstandig
thuis te kunnen wonen. Verbreding is wenselijk om voldoende woningen
te realiseren voor doelgroepen met verschillende behoeften aan zorg,
begeleiding of ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd
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door transformatie van leegstaande kantoren of zorginstellingen.
Huurders, vastgoedeigenaren, zorginstellingen en de gemeente hebben
hierbij allemaal een eigen rol en belang.
Er is inmiddels een natuurlijke markt ontstaan voor nieuwbouwwoningen
in Noordwijk. Vanwege de schaarste aan woningen op de gehele mark is
er aan vrijwel ieder type woning behoefte. Gebaseerd op de huidige
woningvoorraad, de bevolkingsprognoses en op basis van de stijging van
het aantal arbeidsmigranten, kan worden gesteld dat er in Noordwijk
met name een sterke behoefte is aan goedkope en middeldure huur- en
koopwoningen, voor zowel starters als senioren. Daarbij moet tegelijk
rekening worden gehouden met de geringe verhuisbereidheid van
senioren. Stimuleringsmaatregelen voor deze groep kunnen een extra
motivatie zijn om door te stromen naar een geschikte woning.
2.2
Kijk van de partners op het wonen in Noordwijk
De samenwerkingspartners van de gemeente Noordwijk6 hebben over
het algemeen een erg positief beeld van de aantrekkingskracht van
Noordwijk op woningzoekenden. Zij noemen de woningmarktpositie van
Noordwijk zonder uitzondering ‘sterk’. De samenwerkingspartners
waarschuwen daarbij voor een te eenzijdige aandacht voor de
nieuwbouw. De bestaande woningvoorraad is zeker zo belangrijk, in het
bijzonder de manier waarop die wordt gebruikt door Noordwijkers en
waarop die al dan niet wordt aangepast aan veranderende eisen
(vanwege zorgbehoefte, of functies zoals werk of recreatie, et cetera).
De grootste vraagdruk in Noordwijk zit volgens de partners in de sociale
sfeer (huur < €710, koop < €200.000) en in het midden–segment
(grondgebonden huurwoningen tussen €710 en €1.050 en koop tot
ongeveer €350.000). Ook voor de sociale sector geldt dat de vraag zich
met name toespitst op grondgebonden woningen. Deze blijken echter
lastig te realiseren, omdat de populariteit van Noordwijk direct doortelt
6

Bij de voorbereiding van de Woonagenda zijn diepte-interviews gehouden met
ontwikkelaars, makelaars, zorginstellingen, verhuurders en
bewonersorganisaties. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de
gesprekspartners.

in de huur/verkoopprijs. Nieuwbouw moet met name in deze twee
segmenten verlichting brengen, waarbij creativiteit nodig is om de vraag
in de sociale sector goed op te lossen. Als gevolg van het door de
overheid ingevoerde ‘passendheidsbeleid’ per 1 januari 2016 zal er
vooral vraag ontstaan in het prijssegment tot € 575 (aftoppingsgrens
sociale huurprijstoeslag, prijspeil 2015). De lage inkomensgroep mag
dan niet meer in aanmerking komen voor duurdere sociale
huurwoningen.
Tegelijkertijd wordt gesignaleerd dat er een grote diversiteit in de vraag
is: ‘er is eigenlijk naar alles wel vraag, als je maar een goed product
maakt. Daarmee bedoel ik een woning die mensen echt willen.’
Ontwikkelende partijen leggen ook de nadruk op ‘breder denken’, zodat
niet alleen aantrekkelijke woningen worden gerealiseerd, maar er ook
werkgelegenheid, recreatiemogelijkheden en winkels zijn die
gezamenlijk zorgen voor een aantrekkelijke woonplaats.
Meerdere partijen geven aan dat zij behoefte hebben aan enige
flexibiliteit bij het realiseren van projecten. Zowel ten aanzien van de
programmering (aantallen, prijscategorieën) als de ruimtelijke
programmering (wat komt precies waar te staan). Daarbij moet
Noordwijk zich volgens de partners realiseren dat de huidige geplande
aantallen woningen de geraamde lokale behoefte ruimschoots
overtreffen. Het realiseren van hogere aantallen betekent dan ook
bouwen voor behoeften elders in de regio of Nederland. Voor de
ontwikkelende partijen is dat geen probleem, zij zien vooral kansen voor
het realiseren van aantrekkelijke woningen.
Ten aanzien van specifieke groepen wijzen de gesprekspartners op twee
punten. Ten eerste signaleren zij dat voor de meeste
eenpersoonshuishoudens een koopwoning van (bijna) €200.000 niet
haalbaar is en dat tegelijkertijd een koopwoning van <€140.000 in
Noordwijk normaal gesproken zeer klein is. Dat brengt een dilemma met
zich mee: in hoeverre mag de kwaliteit van woningen (woninggrootte,
uitrusting en uitstraling) dalen om een lagere prijs te bewerkstelligen?
De tweede groep waar de gesprekspartners op wijzen zijn de (oudere)
senioren. De verhuisbereidheid bij deze groep (75/80+) is over het
algemeen laag en dat is al decennia het geval. Alternatieven zijn weinig
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voorhanden en/of weinig aantrekkelijk omdat de keuze vaak is: óf de
eigen woning aanpassen óf verhuizen naar kleiner / gelijkvloers / met
zorg tegen een hogere huurprijs. Als senioren wél (vaak
noodgedwongen) willen verhuizen zoeken ze veiligheid, nabijheid, een
voldoende ruime woning en beperkte (huur)prijzen.
Voor het realiseren van ‘sociale woningen’ zien de gesprekspartners
twee oplossingen. De eerste is het zoeken naar nieuwe vormen van
sociale koop7. De tweede is het realiseren van huurwoningen met een
WOZ-waarde onder de €160.000 om op die manier de woning duurzaam
‘sociaal’ te kunnen aanbieden.
2.3
De vraag in de komende jaren
Voor Noordwijk worden een bevolkingsgroei en een groei van de
woningbehoefte voorzien in de komende vijftien jaar.

Behoefteonderzoek Regionale woonagenda Holland Rijnland. De regio
Noord omvat Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

In de regionale woonagenda Holland Rijnland 2014 is gekeken aan welke
type woningen het meest behoefte is. Noordwijk behoort in dit
onderzoek tot de regio Noord. In de volgende figuur is te lezen dat naar
appartementen in de sociale huursector en naar goedkope
koopwoningen de meeste vraag is. Een kanttekening bij dit onderzoek is
dat het is uitgevoerd ten tijde van de economische crisis. De
onderzoekers geven aan dat hierdoor op langere termijn de vraag naar
goedkopere woningen wat kan zijn overschat. De gehouden interviews
voor deze woonagenda (zie 2.2) wijzen echter niet in die richting.

7

De afgelopen 20 jaar zijn verschillende vormen van sociale koop ontwikkeld,
zoals de Koopgarant of Slimmer Kopen. Hierbij behoudt de verkopende partij een
aandeel in de woning en is er een terugkoopgarantie, waardoor kosten en risico’s
anders worden verdeeld. Voor verschillende partijen zijn de bestaande vormen
onaantrekkelijk geworden vanwege boekhoudkundige regels waaraan voldaan
moet worden. Noordwijk beschouwt het experiment met MGE voor
eengezinswoningen (in Boechorst) als mislukt, omdat er veelal extra
investeringen (bijvoorbeeld uitbouwen) plaatsvonden. MGE lijkt alleen bij
appartementen in een duurzame vorm te kunnen.

sociale koopappartementen Boechorst
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3. Ambitie voor het wonen in Noordwijk 2015-2020
3.1
Met het oog op de toekomst
Noordwijk wil in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijven om te
wonen, werken en recreëren. Een aantrekkelijke gemeente gedijt bij
vitaliteit en diversiteit. In de Omgevingsvisie wordt verder ingegaan op
het gewenste profiel van Noordwijk in de toekomst. Daar wordt de
koppeling gelegd tussen het wonen, de economische agenda,
voorzieningen, identiteit, zorg en welzijn en andere onderwerpen.
Het wonen van de toekomst in Noordwijk moet ruimte bieden voor de
beoogde aantrekkelijke en vitale gemeente met ‘voor elk wat wils’. Dat
betekent ook dat er bij het woningbouwprogramma mede gekeken
wordt naar de gewenste toekomstige bevolkingssamenstelling8. De
agenda’s voor wonen, economie en zorg/welzijn moeten goed met
elkaar worden verweven. En er zullen keuzes gemaakt moeten worden
waar de prioriteiten liggen en wat wel en niet wordt gestimuleerd. Om
richting te geven aan deze wensen voor de toekomst is de volgende
ambitie op hoofdlijnen geformuleerd.
Om deze ambitie te realiseren wordt in de planperiode van de
woonagenda (2016-2020) een aantal essentiële stappen gezet. Denk
aan het starten van de realisatie in de grote ontwikkelgebieden, het
actualiseren / herijken van bestemmingsplannen en het programmeren
van nieuwbouwplannen die passen bij deze ambitie. Ook maken we met
de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en met markt- en zorgpartijen
op diverse onderwerpen meerjarenafspraken waarop partijen
afrekenbaar zijn, maar waarbinnen tegelijkertijd voldoende flexibiliteit is
om in te spelen op actuele behoeften en ontwikkelingen.

8

e

Hierbij moet opgemerkt worden dat in de 20 eeuw is gebleken dat de
bevolkingssamenstelling maar beperkt stuurbaar is met woningbouw. Van groter
belang zijn de economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Toch is
het ook weer niet zo dat het bouwprogramma geen enkele invloed heeft.

Ambitie
In 2020 zijn in Noordwijk de agenda’s voor wonen, zorg en
(economische) vitaliteit optimaal gekoppeld. Dat zorgt ervoor dat het
in Noordwijk goed wonen, werken en leven is. In elke levensfase en
voor elk inkomen. Het accent ligt hierbij op ruimte voor Noordwijkers
zelf en vitale onderlinge netwerken. In 2020 kunnen Noordwijkers
beter in hun woonbehoefte voorzien doordat er meer aanbod is, met
name in het goedkopere en middeldure segment van zowel de koopals huurmarkt. De gemeente richt haar inspanningen in het bijzonder
op de ontwikkelingen die ‘niet vanzelf’ gaan. Denk bijvoorbeeld aan
een goed aanbod voor jongeren, ouderen met een laag inkomen en
mensen met een zorg- of mantelzorgbehoefte.

3.2
Specifieke aandacht voor sociale woningbouw
In de Regionale woonagenda Holland Rijnland 2014 is gekeken naar de
geraamde hoeveelheid nieuwbouw en het benodigde aandeel sociaal
daarin. Daartoe is een berekening gemaakt op basis van de WBR en de
huidige voorraad sociale woningen. In de berekening is meegenomen
wat de verwachtte toename van de doelgroep is tot 2020 en hoeveel
woningen er in deze periode worden toegevoegd aan de totale voorraad.
Voor de totale regio Holland Rijnland is het benodigd aandeel sociale
huurwoningen bij deze nieuwbouw ongeveer 15%. Voor de regio Noord
is op basis van gegevens uit de regionale woonagenda van Holland
Rijnland, waar Noordwijk ook onder valt, dit benodigde aandeel echter
veel groter, namelijk 41%. Pas dan zouden volgens deze ramingen in de
regio Noord in 2020 voldoende sociale woningen beschikbaar zijn voor
het aantal mensen dat hiervoor dan in aanmerking komt. De gemeenten
uit de subregio Noord gaan in hun woonagenda’s uit van een hoger
percentage dan 30% sociale woningbouw.
De veranderende omstandigheden op de woningmarkt en de corporatieen zorgsector maken deze behoefte echter ingewikkeld te realiseren. De
populariteit van Noordwijk weegt bijvoorbeeld stevig mee in de
woningprijzen en dus in de WOZ-waarde. Bij een sociale huurwoning
werkt de populariteit van Noordwijk dus ook door in de
verhuurdersheffing en in de huurprijzen. Juist in het sociale segment is
het daarom lastig om te bouwen en/of te consolideren in Noordwijk (zie
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ook kader). Door onder andere de hogere marges zullen marktpartijen
sneller kiezen voor huurprijzen boven de liberalisatiegrens (ruim € 710
per maand) of voor koopwoningen. Structureel werken aan de sociale
voorraad is dan ook noodzakelijk om aan de vraag van nu en straks te
kunnen voldoen.
De opgave voor sociale nieuwbouw van 41% voor de regio Noord die de
Regionale woonagenda Holland Rijnland schetst, is fors. Hij past echter
goed bij een andere manier van kijken naar de sociale voorraad. Het
aandeel daarvan krimpt namelijk de komende jaren vanzelf als gevolg
van verschillende ontwikkelingen. Onder andere doordat de totale
woningvoorraad naar verwachting groeit en daarmee het relatieve
aandeel van de sociale woningen afneemt en hierdoor schaarste in de
sociale voorraad ontstaat. Daarnaast ziet de NWS zich genoodzaakt een
deel van de huidige woningvoorraad af te stoten omdat deze een te
hoge WOZ-waarde heeft. Deze hoge waarde werkt door in de hoogte
van de heffingen van het rijk. De NWS wil de verkoop compenseren door
nieuwbouw van goedkopere sociale huurwoningen. Uitgangspunt van de
gemeente Noordwijk is dat de kernvoorraad sociale huurwoningen niet
afneemt, maar juist toeneemt. Mede gelet op de geschetste opgave
vanuit de woonagenda van Holland Rijnland en de wetenschap dat in
Noordwijk goedkope appartementen in de koopsector op dit moment
voldoende beschikbaar zijn, ligt bij toevoeging in de sociale sector de
focus op sociale huur. Het streven bij nieuwbouw is dat van de 30%
sociaal minimaal 20% in het huursegment gerealiseerd wordt. Dit is dan
hoger dan het percentage van 15% sociale huur zoals opgenomen in de
Regionale Woonagenda. De gemeente Noordwijk en de NWS leggen in
de prestatieafspraken vast hoe zij dit verder vormgeven in beleid
omtrent verkoop en nieuwbouw van sociale huurwoningen.
De gemeente Noordwijk constateert met bovenstaande dat de afspraak
uit de coalitiekoers om bij nieuwbouw 30% sociaal als voorwaarde te
stellen, ruimschoots is onderbouwd.

er onvoldoende doorstroming is, waardoor veel huishoudens niet
geholpen kunnen worden. In deel 2, de Noordwijkse Woonagenda 20162020, wordt verder ingegaan op het thema ‘beschikbaarheid’.
3.3
Het belang van samenwerking
Noordwijk maakt deel uit van de regio Holland Rijnland. Voor de
woningmarkt spreken we over een subregionale woningmarkt (die
bestaat uit Holland Rijnland-Noord en Katwijk). Binnen deze subregio
zijn afstemming en samenwerking erg belangrijk. De woonagenda’s van
Noordwijk en omliggende gemeenten worden met elkaar gedeeld en zo
veel mogelijk op elkaar afgestemd. Gezamenlijk is onderzoek gedaan
naar de huidige en verwachtte tekorten in de sociale voorraad en er zijn
afspraken gemaakt over de manier waarop hiermee wordt omgegaan.
Ook zijn afspraken gemaakt over de toewijzing van woningen en ten
aanzien van samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Binnen Noordwijk zijn voor het wonen de Noordwijkse Woningstichting
(NWS) en de zorg- en welzijnsinstellingen belangrijke
samenwerkingspartners. Zij verzorgen samen een groot deel van de
huisvesting, verzorging en dagbesteding van kwetsbare huishoudens.
Volgens de principes van de denk-mee-doe-meer politiek overlegt de
gemeente Noordwijk daarnaast ook geregeld met ontwikkelaars,
ondernemers, bewoners en andere belanghouders om te kunnen
bepalen wat op welke manier zou moeten worden veranderd of
gerealiseerd op het gebied van wonen in Noordwijk. Zo is ook deze
woonagenda tot stand gekomen.
Een bijzondere relatie betreft die tussen de gemeente en de Noordwijkse
Woningstichting (NWS). Op basis van de Woningwet dienen beide
partijen te komen tot Prestatieafspraken, op basis van een vastgestelde
Woonagenda. In deze Woonagenda is daarom een aanzet gegeven voor
de wijze waarop deze Prestatieafspraken tot stand zullen komen. Zie
hiervoor Maatregel 16, zoals opgenomen in deel 2, de Noordwijkse
Woonagenda, en bijlage 3.

Voor Noordwijk is het belangrijk om niet alleen te kijken naar
nieuwbouw van sociale woningen, maar ook naar de vraag of de
bestaande huurvoorraad goed functioneert. Daarbij is de conclusie dat
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3.4
Woonagenda in relatie tot Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie wordt verder ingegaan op het gewenste profiel
van Noordwijk in de toekomst. Daar wordt de koppeling gelegd tussen
het wonen, de economische agenda, voorzieningen, identiteit, zorg en
welzijn en andere onderwerpen.
Het streven is een aantrekkelijke onderscheidende woonomgeving te
creëren met een overwegend dorps-kleinstedelijk karakter die de
Noordwijkse identiteit versterkt en ruimte biedt voor vernieuwende
woon-, werk-, vrijetijd-, en health-concepten (cure & care) voor een
grote diversiteit aan doelgroepen. Door het goed op elkaar afgestemd
ontwikkelen van nieuwbouw- en revitaliseringsslocaties wil de gemeente
Noordwijk inspelen op zowel onze lokale behoefte als een deel van de
(boven)lokale / regionale behoefte.
Kleinstedelijk woonmilieu
In de Regionale Woonvisie Holland Rijnland wordt Noordwijk gekenmerkt
als kleinstedelijk woonmilieu 9. Dit is ook weergegeven op de volgende
kaart. Deze regionale woonvisie concludeert dat er behoefte is aan het
toevoegen van kleinstedelijke woonmilieus. Dit biedt kansen voor
woningbouw in Noordwijk.
Veranderende samenleving
De samenleving verandert. Meer nadruk op zelfredzaamheid, flexibiliteit
en diversiteit van samenlevingsvormen vragen om meer flexibiliteit in
wonen en werken en een diversiteit van functies. Deze functies moeten
in een samenhangende mix per wijk een plek krijgen. Kleinschalige
bedrijvigheid in combinatie met het wonen moet meegenomen worden
bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties. Het ‘WonenWerken’ en de
(kleinschalige) economische functies dragen bij aan de aantrekkelijkheid
en levendigheid van de buurt. Bovendien zijn de voorzieningen in de
woongebieden medebepalend voor de zelfredzaamheid en de sociale
cohesie in de wijken. Op deze manier versterken wonen en economie
elkaar.

Figuur 1: Huidige woonmilieus Holland Rijnland
Woonzorgzones
Ook in het kader van de Woonzorgzones (Noordwijk-Binnen, Noordwijk
aan Zee, Noordwijkerduin en Nieuw-Oost) zijn de voorzieningen in
wijken van belang. Bij het creëren van meer zelfredzaamheid en de
participatiemaatschappij past het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten. Een woonomgeving waar (oudere) mensen zich veilig
voelen; dit is te realiseren in een woonomgeving met een mix van
leefstijlen waarin sprake is van diversiteit en integratie. Waarbij het
sociaal contact of een ontmoeting en een leefomgeving met
verschillende doelgroepen de zelfredzaamheid van de burgers activeert
en stimuleert. Het levensloopbestendig maken van de woningvoorraad is
een belangrijk aspect waarbij het ook gaat om de kwaliteit van de
woonomgeving, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
voorzieningen, de sociale infrastructuur en het openbaar vervoer.

9

Klein stedelijk woonmilieu wordt getypeerd als: kernen met de allure van een
stad, maar niet de omvang en het voorzieningenaanbod dat bij een stad hoort en
een lagere dichtheid.
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3.5
Duurzaamheid
Nationale kaders
De nationale kaders voor duurzaamheid in de Woonagenda worden
onder andere bepaald door de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015), het
gewijzigde Bouwbesluit 2012 (per 1 januari 2015), het Convenant
Energiebesparing Huursector en het Nationaal Energieakkoord. In de
jaarlijks door de minister van BZK aan de Tweede Kamer te versturen
Staat van Volkshuisvesting wordt aandacht besteed aan vier prioriteiten
vanuit het Rijk. Eén daarvan is het realiseren van een energiezuinige
sociale huurwoningvoorraad conform de afspraken in genoemd
convenant en akkoord.
Duurzaamheidambitie gemeente Noordwijk
Noordwijk heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid en wil
in 2030 een energie-neutrale gemeente zijn. Dit kan worden bereikt
door enerzijds energiebesparing en anderzijds energieopwekking. In dat
kader heeft het college de ambitie geformuleerd nieuwe woonwijken
energieneutraal te realiseren. De ambitie heeft ook effecten op de
bestaande woningvoorraad: hier zijn extra maatregelen nodig om
energie te besparen én op te wekken. Het nemen van duurzame
maatregelen is niet alleen vanwege duurzaamheidoverwegingen
aantrekkelijk, maar draagt ook bij aan het verlagen van de woonlasten.
Vooral in de goedkope woningvoorraad in de oudere wijken kunnen de
bouwtechnische en energetische kwaliteiten relatief gemakkelijk
verbeterd worden. Voor wat betreft de energielasten is het streven
energielabel B voor de bestaande voorraad te realiseren. Voor wat
betreft de duurzaamheid en woonlasten bij nieuwbouwwoningen geldt
als uitgangspunt energielabel A. Naar aanleiding van het Convenant
Energiebesparing Huursector gaat de gemeente in gesprek met de
Noordwijkse Woningstichting over de energiebesparingen in de
huurvoorraad.
Als eerste concrete invulling van de ambitie om energie-neutraal te zijn,
is in 2013 tussen de gemeente en de Noordwijkse Woningstichting
(NWS) de overeenkomst ‘Zonne-energie op woningen van de
Noordwijkse woningstichting gesloten’. Deze overeenkomst is een
invulling van de motie ‘Verduurzaming sociale woningvoorraad’.
Hiervoor is een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Deze

regeling loopt zolang de subsidiegelden beschikbaar zijn, tot uiterlijk
2020. Vanaf 2015 wordt deze regeling jaarlijks geëvalueerd, waarbij de
focus ligt op optimale en volledige benutting van de beschikbare gelden.
De duurzaamheidsmaatregelen gelden als basis voor de
Prestatieafspraken met de Noordwijkse Woningstichting (NWS).
Niet alleen binnen de sociale voorraad maar ook binnen de particuliere
voorraad ligt de uitdaging om te verduurzamen. Uiteraard ligt de
primaire verantwoordelijkheid bij de bewoner/eigenaar. De gemeente wil
echter als aanjager functioneren. Vanaf het najaar 2015 wordt hiervoor
het Duurzaam Bouwloket gebruikt. Door middel van dit loket worden
inwoners geïnformeerd over te nemen duurzame maatregelen aan en in
hun woning. Ook wordt eenvoudig contact gefaciliteerd met lokale en
regionale bedrijven in duurzame maatregelen.

middeldure koopwoningen Boechorst

Gemeente Noordwijk

19

Deel 2: De Noordwijkse Woonagenda 2016-2020
1.

Balanceren tussen realisme en idealisme

Noordwijk streeft ernaar dat het voor iedereen in de gemeente goed
wonen is. In elke levensfase, voor elk inkomen. Dat betekent streven
naar een heterogene bevolkingsopbouw met bijpassende woonbehoefte.
Daarbij moet goed in de gaten worden gehouden wat er kan en mag,
want de landelijke regelgeving brengt wel de nodige beperkingen met
zich mee. De spelregels, de samenleving en de markt zijn maar beperkt
maakbaar binnen de mogelijkheden van het Noordwijkse
gemeentebestuur. Daarom is een zakelijke analyse gemaakt van wat in
redelijkheid beïnvloedbaar is, maar is tegelijkertijd bevlogenheid te
proeven in het zoeken naar volkshuisvestelijke mogelijkheden.
Dit alles heeft geleid tot de Noordwijkse Woonagenda voor 2015-2020
met een doorkijk tot 2030. De Woonagenda kent als basis de ambitie
van de gemeente Noordwijk dat het in Noordwijk goed wonen, leven en
werken moet zijn voor iedereen. De gemeente Noordwijk heeft in
hoofdstuk 2 een aantal uitgangspunten benoemd die richting geven en
kaders stellen bij de verdere uitwerking van de Woonagenda. Hoofdstuk
3 omschrijft vervolgens wat de grote woonopgaven zijn voor de
komende jaren in Noordwijk. Deze woonopgaven zijn uitgewerkt in
concrete maatregelen in hoofdstuk 4.
2.

Uitgangspunten voor beleid

De gemeente Noordwijk geeft een aantal uitgangspunten, kaders en
voorwaarden bij de realisatie van de woonambitie en om met de
uitwerking van de Woonagenda aan de slag te gaan. Daarbij realiseert
zij zich terdege dat de gemeente maar in beperkte mate directe invloed
heeft.
Uitgangspunten voor de gemeente Noordwijk zijn:

De gemeente Noordwijk wil haar aandacht voornamelijk richten op
dat wat ‘niet vanzelf’ gaat vanuit bijvoorbeeld marktwerking. Denk
aan het uitbreiden van het aanbod sociaal en middelduur en het








verlagen van de drempel voor jongeren en kleine huishoudens op de
woningmarkt. In lijn met het streven naar minder
overheidsbemoeienis, bepleiten wij marktwerking, ook op het gebied
van wonen. Als we echter ontwikkelingen alleen vanuit de markt
laten gebeuren, raken bepaalde groepen in het gedrang omdat hun
mogelijkheden beperkter zijn en zij voor marktpartijen een minder
interessante groep zijn. De gemeente Noordwijk beschouwt het als
haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor een evenwichtige
ontwikkeling van het wonen.
Om diversiteit binnen de gemeente Noordwijk te krijgen, moet er
variatie én samenhang zijn in het bouwprogramma. Elke locatie
heeft z’n eigen kwaliteit en mogelijkheden. De uitdaging ligt erin om
op het niveau van de gemeente Noordwijk een aantal kwantitatieve
en kwalitatieve doelstellingen te realiseren en tegelijk niet op elke
locatie hetzelfde gemiddelde na te streven.
Doorstroming is op alle fronten nodig, in het bijzonder in de
goedkopere segmenten. Dit kan bijvoorbeeld door toevoegen van
nieuwe woningen en doorstroming van scheefwoners te stimuleren.
Bij het realiseren van goedkopere woningen moet nadrukkelijk ook
naar de middellange en lange termijn gekeken worden. Zijn de
woningen van voldoende kwaliteit en ook in de toekomst nog
‘sociaal’?
Flexibiliteit in wonen, werken en leven is een belangrijke
ontwikkeling die ook in het woonbeleid gestalte moet krijgen.

2.1 Concretisering uitgangspunten
De hiervoor genoemde uitgangspunten vormen het vertrekpunt voor de
Woonagenda 2015-2020. Vanuit deze uitgangspunten is een aantal
samenhangende en integrale kaders en voorwaarden opgesteld, die
concrete input vormen voor de verdere uitwerking van de Woonagenda
in woonopgaven (hoofdstuk 3) en maatregelen (hoofdstuk 4). De
volgende kaders en voorwaarden gelden voor nieuwe ontwikkelingen:

a.

Minimale doelstellingen voor prijsklassen

Percentage van de
nieuwbouw
Sociaal:
Minimaal 30% , waarvan
Huur tot de dan geldende liberalisatiegrens (in
minimaal 20% sociale
2015 tot € 710)
huur en maximaal 10%
Koop met WOZ tot € 200.00010
sociale koop
Middelduur:
Minimaal 20%
Koop met WOZ € 200.000 tot € 350.000
Huur: € 710 (prijspeil 2015) tot € 1.050
Toewijzing sociale huurwoningen
De corporaties binnen Holland Rijnland wijzen hun woningen toe via
het regionale woonruimteverdeelsysteem. Sociale huurwoningen die
door andere partijen worden gerealiseerd dienen ook verdeeld te
worden via dit systeem. Alle sociale huurwoningen moeten conform
het puntenwaarderingssysteem worden gewaardeerd.
Kettingbeding sociale koopwoningen
Bij alle nieuwbouw sociale koopwoningen wordt een kettingbeding
bij verkoop opgenomen voor een periode van minimaal 10 jaar.
De doelstelling ten aanzien van het sociale segment beoogt
woonruimte te creëren voor met name starters en senioren met een
lager inkomen. De doelstelling sorteert ook voor op de autonome
ontwikkeling dat dit segment krimpt de komende jaren. De
doelstelling voor het middeldure segment beoogt te zorgen voor
doorstroming en te zorgen voor aanwas waarvan uit onderzoek blijkt
dat hier veel vraag naar is.
b.
10

Compensatiefonds sociale woningbouw

zie definities sociale koop- en huur in bijlage 5, pagina 39

Als de doelstelling van 30% sociaal bouwen op een bepaalde locatie
door een ontwikkelaar niet wordt gehaald, moet bijgedragen worden
aan het compensatiefonds. Dit geldt voor alle projecten waarbij
meer dan twee woningen worden gerealiseerd. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat de eerste woning voor eigen bewoning is. In de
omgevingsvisie dient opgenomen te worden dat de sociale
woningvoorraad op een bepaald peil gehouden dient te worden. In
deze Noordwijkse Woonagenda is de grondslag voor het
volkshuisvestelijke beleid van 2016 tot en met 2020 opgenomen.
Bij maatregel 9 zijn acties geformuleerd om dit beleidskader verder
uit te werken en van kracht te laten worden.
c. Voorwaarden ‘geschikt voor starters’
Starters hebben een kwetsbare positie op de woningmarkt, omdat
de huidige regelgeving in vrijwel alle gevallen in het voordeel is van
huishoudens die al een woning hebben. Daarom is het goed om vast
te stellen in welke situaties nieuwbouwwoningen geschikt zijn voor
starters. In het verleden werd hierbij ook meestal een criterium
opgenomen ten aanzien van de grootte van de woning. De ervaring
van de afgelopen 15 jaar leert dat de inzichten en normen hierover
regelmatig wisselen. Geconcludeerd kan worden dat eigen
normstelling hierin weinig toevoegt en dat het woningoppervlak een
uitkomst is van verschillende factoren en inzichten in de markt, het
Rijksbeleid en in de zorg. De gemeente Noordwijk hanteert wel de
volgende uitgangspunten:

De woning is niet eenvoudig uit te breiden (bijvoorbeeld door
aanbouw of opbouw), maar wel met enige moeite (in de
toekomst is er ook weer ander ‘product’ van te maken op het
moment dat de vergrijzing sterk doorzet (bijvoorbeeld door
samenvoeging of toevoeging van een galerij).

De woning heeft een blijvend lage prijs (dat wil zeggen: er is
duidelijk zicht op dat de prijs niet alleen bij eerste verhuur of
eerste verkoop laag is).
De gemeente Noordwijk denkt daarom bij ‘geschikt voor starters’
bijvoorbeeld aan beneden/bovenwoningen, aan hofjeswoningen of
aan rug-aan-rug-woningen.
d.

Toets op flexibiliteit wooneenheden in bouwprogramma’s

Flexibiliteit in vastgoed is een belangrijke voorwaarde voor nieuwe
ontwikkelingen. Vooral bij gestapelde bouw (appartementen) is
flexibiliteit het nieuwe sleutelwoord. Ook in Noordwijk vormt
gestapelde bouw een onderdeel van de nieuwbouwprogramma’s.
Daarbij is een belangrijke eis dat deze voor verschillende
doelgroepen geschikt zijn en blijven: zowel starters als ‘landers’
(mensen die waarschijnlijk een laatste stap in hun wooncarrière
maken) moeten er kunnen wonen. Dit werd vroeger
levensloopbestendig genoemd, maar de inzichten uit de afgelopen
jaren leren dat dit teveel associatie heeft met ‘bejaardenwoning’. De
woningen moeten relatief eenvoudig geschikt te maken zijn voor het
moment dat zich beperkingen aandienen, maar niet deze uitstraling
hebben. Ontwikkelende partijen wordt gevraagd aan te geven op
welke manier zij aan deze doelstelling bijdragen met hun
bouwprogramma en ontwerp(en).

3. Vier grote woonopgaven
Op basis van de ambitie van de gemeente Noordwijk met betrekking tot
het wonen, de huidige situatie op de woningmarkt en de verwachtingen
voor de toekomst, ligt er op vier terreinen een belangrijke woonopgave.
Dit hoofdstuk beschrijft eerst in algemene termen de uitdagingen en
doelstellingen voor de gemeente Noordwijk per woonopgave. Het
volgende hoofdstuk bevat per woonopgave een pakket aan maatregelen
om een en ander te realiseren.
3. 1 Werken aan beschikbaarheid
De woningmarkt zit (ook) in Noordwijk op slot. Uit de analyse op het
wonen in Noordwijk in deel 3 van deze woonagenda blijkt dat in alle
verschillende deelmarkten de laatste jaren een stagnatie van het aanbod
van woningen valt te constateren. Dit heeft een aantal oorzaken. De
eerste is de malaise op de woningmarkt van de afgelopen jaren. Door de
onzekerheid, de veelal sterk gedaalde woningwaarde en de strengere
eisen aan financiering, zijn mensen minder snel geneigd door te stromen
naar een nieuwe woning. In Noordwijk is een kloof ontstaan voor
huishoudens in de groep 35-55 jaar die een inkomenssprong doormaken
en die willen doorstromen van een huurwoning naar een koopwoning.
Door het sterk dalen van het aantal doorstromingen binnen de
koopsector, zijn de mogelijkheden voor deze groep in Noordwijk zeer
beperkt. Een tweede oorzaak heeft te maken met ouderen. Ten eerste
worden zij, mede dankzij de toegenomen kwaliteit van het leven en
mogelijkheden voor medische zorg, steeds ouder. Daarnaast wonen zij
steeds langer zelfstandig, mede veroorzaakt door het landelijk beleid ten
aanzien van de zorg voor senioren, waarin de laatste jaren de
extramuralisering van de zorg centraal staat. Een derde oorzaak is het
geringe aantal nieuwbouwwoningen dat de laatste jaren in Noordwijk is
gerealiseerd.
Samenvattend is er voor starters op de markt (huur en koop) nauwelijks
ruimte en voor zittende huishoudens is een volgende stap in de
wooncarrière moeilijk realiseerbaar binnen Noordwijk. De woningmarkt
moet meer gaan ‘stromen’. Noordwijk stelt zich ten doel:
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dat het aanbod van woningen in Noordwijk wordt vergroot door
nieuwbouw van circa 20011 woningen per jaar tot 2020, om ten
minste te voorzien in de lokale behoefte.
dat er betere doorstroming en minder scheefwonen komt door
realisatie van grondgeboden vrije sector huurwoningen en
betaalbare koopwoningen

In Noordwijk is een groot aanbod aan ‘harde en zachte’
woningbouwplannen waarmee ‘werken aan beschikbaarheid’ ook reëel
kan worden ingevuld. Voor deze plannen wordt een goede
woningbouwprogrammering gemaakt tot 2030. Hiervoor wordt apart een
Strategisch Afwegingskader Woningbouwprogrammering opgesteld. Op
basis van dit afwegingskader worden plannen getoetst en consequenties
in beeld gebracht.
3.2 Werken aan betaalbaarheid
Voor veel groepen staat de betaalbaarheid van een woning in de sociale
woningvoorraad onder druk. Of een woning betaalbaar is of niet, is
daarbij persoons- en situatieafhankelijk. In de sociale huursector zijn
woningen tot aan de liberalisatiegrens betaalbaar. De liberalisatiegrens
wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Ook in de koopsector is
betaalbaarheid van woningen een belangrijk onderwerp. Hier geldt dat
inkomens van met name starters vaak net te laag zijn om een
koopwoning te financieren. Dit terwijl zij ook lastig aan bod komen op de
sociale huurwoningmarkt.

11

Noordwijk heeft in het provinciaal beleid tot 2030 een erkende eigen behoefte
van 1760 woningen. De lokale behoefte wordt tot 2020 geschat op ruim 1.000
woningen (gebaseerd op de provinciale Woningbehoefteraming 2013). Met de
provincie en regio is afgesproken dat Noordwijk hier bovenop nog een deel van
de bovenregionale behoefte van de Duin- en Bollenstreek kan realiseren (een
evenredig deel van 4000 woningen). Daarnaast is door de provincie een
expliciete woningbehoefte erkend van 600 woningen voor de bebouwing van
Bronsgeest in Noordwijk en voor een deel van de realisatie van 600 regionale
‘Greenportwoningen’ in ons buitengebied.

Daarom stelt Noordwijk zich ten doel:

goede afspraken met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) te
maken over de huurprijsontwikkeling in relatie tot de gewenste
sociale woningvoorraad

te blijven kijken welke mogelijkheden er zijn om met name
jongeren aan een betaalbare woning te helpen
3.3. Werken aan zorg en flexibiliteit
Gemeenten moeten ambities formuleren op het gebied van wonen, zorg
en welzijn in het kader van de drie decentralisaties. Het vraagstuk van
participatie, ondersteuningen, wonen, zorg en welzijn is een breed
vraagstuk. De decentralisatie biedt kansen om alles in samenhang op te
pakken. Preventie biedt kansen voor het organiseren van een stevig
fundament dat inwoners stimuleert om te participeren in de samenleving
en langer zelfstandig te wonen/te blijven. Het versterken van de sociaal
maatschappelijke infrastructuur doet de gemeente onder meer door het
onderhouden van stevige relaties met het maatschappelijk middenveld
en werkgevers. Hierbij is een goed en samenhangend extramuraal
aanbod van wonen, zorg en welzijn essentieel om kwaliteitsverbetering
en kostenbesparing te creëren. Activiteiten op het gebied van wonen,
zorg en welzijn moeten beter op elkaar worden afgestemd. Hierbij moet
een verbinding worden gelegd tussen fysieke en het sociale aspecten.
Om woningen en woonvormen te realiseren, wordt met betrokken
organisaties (woningbouwcorporaties, zorginstellingen en ondernemers
c.q. commerciële partijen) samenwerking en afstemming gezocht.
Mantelzorg moet bijdragen aan een goede levenskwaliteit en is
opgenomen als urgentie in de Regionale Huisvestingsverordening 2015.
Bij het creëren van meer zelfredzaamheid en de
participatiemaatschappij past het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten. Een veilige woonomgeving waar (oudere) mensen en
mensen met een beperking zich veilig voelen. Hierbij is de mogelijkheid
voor sociaal contact/ontmoeting en een leefomgeving voor eventuele
meerdere doelgroepen, waaronder bijvoorbeeld senioren en starters,
wenselijk om de zelfredzaamheid van de burgers te activeren en te
stimuleren. In het kader van de gedachte voor zorgen voor elkaar
kunnen groepswonen en andere vormen van woongroepen, waaronder
kangoeroewonen, deze uitgangspunten versterken en
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verdiepen. Partijen kunnen met innovatieve voorstellen komen waarbij
wonen, zorg en welzijn integraal worden benaderd.
Daarom stelt Noordwijk zich gelet op het bovenstaande ten doel:

goede afspraken met de Noordwijkse Woningstichting en de in
Noordwijk actieve zorgaanbieders en betrokken ondernemers te
maken over het bedienen van de zorgbehoevende huishoudens

de kennis en informatie over zelfstandig wonen met een
zorgbehoefte actief te delen

Bij nieuwbouw de ontwerpen te beoordelen op hun flexibiliteit
om huishoudens in verschillende levensfase(n) te bedienen.
Daarbij moet het aantal 4 **** woningen en het aantal te
labelen Wmo woningen toenemen. In het uitvoeringsprogramma
worden de percentages hiervoor nader uitgewerkt en de
aantallen benoemd.
In dit kader is er overleg met Noordwijkse ouderenbonden over het
thema levensloopbestendig maken van de eigen woning als één van de
toekomstige projecten ‘Eigen kracht’. De Noordwijkse ouderenbonden
komen met een projectvoorstel met als doel het bewustzijn te
bevorderen dat mensen, zowel huurders als particuliere eigenaren, zelf
verantwoordelijk zijn voor het levensloopbestendig maken van de
woning. Zij willen de mensen bovendien bewust maken van de
mogelijkheden (domotica) hierbij. Er wordt in het projectvoorstel
aandacht geschonken aan deze mentaliteitsverandering.
Ouderenadviseurs kunnen onder andere met behulp van het instrument
de “huistest” de ouderen ondersteunen. Zorginstellingen,
maatschappelijk organisaties, ondernemers en commerciële partijen
worden bij dit onderwerp betrokken. Tevens wordt een Zorgpact
opgesteld, waarbij de gemeente en de zorginstellingen, de NWS en
vrijwilligers organisatie onderlinge afspraken maken op het gebied van
Wonen, Zorg en Welzijn. Het pact heeft als doel de inwoners van
Noordwijk zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
3.4 Werken aan duurzaamheid
Noordwijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit moet gerealiseerd
worden door energiebesparing en (duurzame) energieopwekking.
Daarom stelt Noordwijk zich ten doel:





woningen die gerenoveerd worden op te laten knappen tot ten
minste energielabel B
nieuwe woonwijken energieneutraal te realiseren
eigenaar-bewoners goed voor te lichten over de mogelijkheden
en financiële voordelen van een energiezuinige woning

Voor het realiseren van de energiedoelstellingen voor de sociale
huurwoningen ligt de verantwoordelijkheid bij de Noordwijkse
Woningstichting. De gemeente vervult hierbij een adviserende en
faciliterende rol op het gebied van communicatie. Over het onderwerp
duurzaamheid maken de NWS en de gemeente afspraken in de
Prestatieafspraken.

4.

Concrete maatregelen

Om de gewenste beweging op gang te brengen op de woningmarkt in
Noordwijk, neemt de gemeente verschillende soorten maatregelen. Deze
zijn gegroepeerd rondom de vier grote opgaven waar Noordwijk zich
voor ziet gesteld.

Werken aan beschikbaarheid
Om de beschikbaarheid van woningen in Noordwijk te vergroten wordt
ingezet op de volgende maatregelen.
1. Aanjagen nieuwbouw
De afgelopen tien jaar is er in Noordwijk weinig nieuw gebouwd,
zeker in de jaren na de crisis (vanaf 2008). Nieuwbouw is nodig om
de druk op de woningmarkt te verlichten, in het bijzonder voor de
lagere en middeninkomens. Van de locaties Offem-Zuid en
Bronsgeest zijn er al jaren hoge verwachtingen. In 2016 wil de
gemeente Noordwijk hier stappen zetten.
Concreet betekent dit:
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a) vaststellen strategisch afwegingkader
woningbouwprogrammering: wat heeft prioriteit? Het strategisch
afwegingskader woningbouwplannen wordt separaat van de
Woonagenda opgesteld en wordt later toegevoegd.
b) de bouwopgave onderdeel maken van de Omgevingsvisie
c) ruimtelijke procedures voortvarend oppakken
d) onderhandelingen over programma en grondprijzen met
grondeigenaren en projectontwikkelaars afronden en start eerste
fase bouw waarin begrepen de afspraken over sociale
woningbouw.
2. Gronden uitgeven voor zelfbouw
De laatste jaren is er ook steeds meer aandacht voor hele specifieke
woonwensen. Deze kunnen worden gerealiseerd middels zelfbouw.
De gemeente Noordwijk wil hier graag mogelijkheden voor bieden
voor zover dit mogelijk is.
3. Lokaal maatwerk sociale huur
De Woningwet biedt de mogelijkheid om bij de woningtoewijzing
voor sociale huurwoningen gedurende maximaal 4 jaar, mits
voldoende onderbouwd, Lokaal Maatwerk toe te passen. De
gemeente Noordwijk verwacht dat de inzet van Lokaal Maatwerk
voor jongeren in de komende jaren verstandig is. Samen met de
Noordwijkse Woningstichting (NWS) wil zij eerst de exacte stand
van zaken uitzoeken (om hoeveel woningen gaat het dan precies en
welk effect bereiken we hiermee). Een belangrijke overweging
daarbij is dat er momenteel weinig doorstroming is op de
woningmarkt en dat de oplevering van nieuwbouwwoningen nog
zeker 1½-2 jaar zal duren. Daarna ontstaat er naar verwachting
meer lucht op de woningmarkt. Bovendien zullen in 2016 relatief
veel statushouders een woning aangeboden moeten krijgen. In de
regionale afspraken rondom de Huisvestingsverordening is al
vastgelegd dat er een urgentiemogelijkheid wordt gecreëerd voor
mantelzorgers.
Concreet bestaat deze actie uit de volgende stappen:
a) op basis van nieuwe Huisvestingsverordening in samenwerking
met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) vaststellen op welke

manier de uitvoering van Lokaal Maatwerk het beste plaats kan
vinden
b) Lokaal Maatwerk uitwerken in het uitvoeringsprogramma.
4. Verminderden scheefheid en bevorderen doorstroming
Scheefwonen betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning
zitten en een huur hebben die niet meer past bij het
huishoudinkomen. Soms omdat het inkomen is gestegen, soms
omdat het juist is gedaald. De rijksoverheid heeft sinds 2013 het
beleid dat huishoudens met een inkomen hoger dan €34.911 extra
huurverhogingen kunnen krijgen.
Noordwijk wil het verminderen van scheefheid met de volgende
maatregelen bewerkstelligen:
a) Scheefwoners voorzien van informatie en wijzen op alternatieve
mogelijkheden. Daartoe mede onderzoeken of zij voorrang
kunnen krijgen bij toewijzing van nieuwbouw woningen (vrije
sector huur en koop, waarschijnlijk met name van
grondgebonden woningen).
b) Er bestaat een mogelijkheid om bij Intergemeentelijke sociale
Dienst (ISD) Bollenstreek op grond van de bijzondere bijstand
een woonkostentoeslag aan te vragen voor maximaal 1 jaar.
Deze toeslag is voor Noordwijkse ingezetenen die door
onvoorziene inkomensdalingen of andere omstandigheden hun
woonlasten niet meer kunnen dragen. Aan de
woonkostentoeslag zijn vaste criteria verbonden. Daarnaast is in
ISD verband tussen de deelnemende gemeenten en betreffende
corporaties overleg over het in het leven roepen van een
‘Noodfonds voorkoming huisontruimingen’. De verwachting is
dat hier in het eerste kwartaal 2016 besluitvorming over
plaatsvindt.
5. Toevoegen (tijdelijke) woningen voor starters?
In Noordwijk is al heel veel uitgezocht en bedacht om extra
woningen te creëren voor starters. Geconstateerd moet worden dat
er nog weinig concrete resultaten zijn geboekt. Toch is er de
afgelopen jaren weer het nodige veranderd in het bouwbesluit, in
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het beleid en op de woningmarkt. Denk bijvoorbeeld aan The One
(kant-en-klare woning in één dag van Heijmans) en de
mogelijkheden van 3D-printen. Noordwijk wil daarom opnieuw actief
kijken welke mogelijkheden er zijn om (eventueel tijdelijk) woningen
toe te voegen die met name geschikt zijn voor starters. Gedacht kan
worden aan conceptueel bouwen, het ombouwen van leegstaande
kantoorruimte, het plaatsen van tijdelijke woonunits en dergelijke.
Dit is een herijking van de werkzaamheden die vanaf 2009 zijn
uitgevoerd in het kader van het actieprogramma
Jongerenhuisvesting. De hoofdvraag is: zijn er in de huidige tijd
meer draagvlak voor en concrete vraag naar nieuwe oplossingen?
Dit ook in relatie tot de toenemende vraag naar tijdelijke woningen
voor vluchtelingen en statushouders. Dit wordt meegenomen in het
uitvoeringsprogramma van de Woonagenda.
Concreet bestaat deze actie uit:
a) Locaties waar (tijdelijke) starterswoningen gerealiseerd moeten
gaan worden (nieuwbouw, tijdelijke woningen en herbestemmen
bestaand vastgoed) onderzoeken.
6. Minimaal op peil houden kernvoorraad ‘sociale huur’
Uitgangspunt van de gemeente Noordwijk is dat de kernvoorraad
sociale huurwoningen niet afneemt, maar juist toeneemt. Eventuele
onttrekkingen uit de sociale huurvoorraad moeten dan ook elders
gecompenseerd worden. Bij nieuwbouw in de sociale sector ligt de
focus op sociale huur. Daarnaast moet nauwkeurig worden bepaald
of en zo ja wanneer en hoe huidige sociale huurwoningen kunnen
worden onttrokken aan de sociale huurvoorraad en hoe dit wordt
gecompenseerd.
Concreet betekent dit:
a)
Er is sprake van schaarste aan goedkope woonruimte.
Op basis van de nieuwe Huisvestingswet kan de
gemeenteraad een Verordening met betrekking tot
wijzigingen in de woonruimtevoorraad ( splitsings-,
onttrekkingvergunningen) opstellen. In het
uitvoeringsprogramma worden de onderbouwing en
uitwerking hiervan nader onderzocht.

b)

De gemeente Noordwijk en de NWS leggen in de
prestatieafspraken vast hoe zij dit
uitgangspunt verder vormgeven
in beleid omtrent verkoop en
nieuwbouw van sociale
huurwoningen.

Werken aan betaalbaarheid
7. Nieuwbouw in de goedkopere segmenten
Het überhaupt vinden van een woning is voor
veel starters het belangrijkste criterium wat
betreft het zoeken naar de juiste woning12.
Starters geven veelal de voorkeur aan
appartementen in de nabijheid van winkels
en uitgaansgelegenheden. Door de
toegenomen eisen qua financiering van een woning, wordt het ook
voor starters met een midden- en hoger inkomen lastiger om een
eengezinswoning te betalen. Hierdoor is een tendens zichtbaar dat
de vraag naar sociale koopappartementen onder deze doelgroep
toeneemt. Dit terwijl de eigenlijk vraag een grondgebonden woning
betreft in de sociale sector, huur of koop.
Zowel om de positie van jongeren als die van senioren met een laag
inkomen op de Noordwijkse woningmarkt te verbeteren, moet er
aandacht zijn voor het sociale segment en voor de onderkant van
het middeldure segment. Om deze inspanningen een duurzaam
karakter te geven, dienen de woningen ook in deze goedkopere
segmenten te blijven en niet bij mutatie alsnog sterk in prijs te
stijgen. In de bouwprogrammering en de grondexploitaties voor
gebieden moet dit een plek krijgen. Concreet betekent deze actie:
a) in de Omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma van de
Noordwijkse Woonagenda aanwijzen op welke locaties de 30%
12

Zie uitgebreide toelichting in deel 3, paragraaf 5.3
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sociaal en 20% middeldure woningbouw gerealiseerd kunnen
worden. In het strategisch afwegingskader
woningbouwprogrammering worden kaders gegeven voor het
toepassen en prioriteren hiervan.
b) met ontwikkelende partijen afspraken maken over het realiseren
van de beoogde bouwstroom.
Om lagere prijzen te realiseren wordt onderstaande nader
onderzocht:
c) onderzoek naar koopgarant/MGE-achtige constructies die binnen
de huidige spelregels voor ontwikkelende partijen passen. In het
uitvoeringsprogramma wordt dit verder uitgewerkt.

de koopstarters te ondersteunen bij de aankoop van hun eerste
woning en anderzijds de doorstroming op de woningmarkt te
bevorderen.
Revolverend fonds
De regeling Starterslening van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn) is een revolverend fonds. Bij aflossing
worden de bedragen teruggestort in het fonds en opnieuw
beschikbaar gesteld voor leningen. Sinds het in werking treden van
de regeling heeft de raad in totaal een bedrag van € 2.500.000
beschikbaar gesteld. In totaal zijn 108 leningen verstrekt (peildatum
1 oktober 2015). Het totale bedrag aan uitstaande leningen
bedraagt op dit moment € 2.391.866 (peildatum 15 oktober 2015).
In het revolverend fonds is tot en met 15 oktober 2015 een bedrag
van € 333.772 teruggevloeid. Deze gelden zijn gebruikt voor het
verstrekken van nieuwe leningen.
Toenemende vraag naar startersleningen
In de eerste drie kwartalen van 2015 zijn in totaal 22 leningen
verstrekt. Dit is een forse toename ten opzichte van 2014 (17
startersleningen, zie bijlage), na drie kwartalen dus al een stijging
van bijna 30%. De aantrekkende woningmarkt, het toenemende
consumentenvertrouwen zijn hier mogelijke oorzaken van. Hieruit
blijkt ook dat de koopstarter kennelijk nog steeds behoefte heeft
aan een ‘duwtje in de rug’ om toe te kunnen treden tot de
woningmarkt. Opvallend is dat in 2015 de leningen vooral zijn
verstrekt voor de aankoop van woningen in het lagere segment
(aankoopprijs tot € 175.000).

middeldure koopwoningen van de Mortelstraat

8. Jaarlijkse evaluatie en mogelijke aanpassing starterslening
Sinds 2010 stelt de gemeente Noordwijk startersleningen
beschikbaar voor Noordwijkse koopstarters. Deze leningen zijn
beschikbaar voor Noordwijkse jongeren die voor het eerst een
woning willen kopen en bestaat uit een hypothecaire lening tegen
gunstige condities. De doelstelling van de starterslening is enerzijds

Tot 1 januari 2017 geldt voor de starterslening een fiscale
uitzonderingspositie op de aflossingsvrije hypotheek en mag de
huidige starterslening gevoerd blijven worden. In de tweede helft
van 2016 is bekend hoe en in welke vorm de regeling gecontinueerd
zal worden. Op basis van deze uitkomsten en de jaarlijkse evaluatie
wordt bekeken of aanpassingen in de regeling na 1 januari 2017
nodig zijn. Bij het inzetten van het instrument is het uitgangspunt is
om dit zo effectief mogelijk, voor de juiste doelgroep en het juiste
segment in te zetten om zo het beoogde resultaat te bereiken. In
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het uitvoeringsprogramma worden de eventueel aangepaste
voorwaarden opgenomen.
Concreet bestaat deze actie uit:
a) jaarlijks evalueren en waar nodig aanpassen startersregeling

9. Instellen compensatiefonds
Bij de beleidskaders is aangegeven dat er een compensatiefonds
voor sociale nieuwbouw komt. Concreet betekent deze actie:
a) opstellen concept regeling compensatiefonds, met daarbij
aandacht voor het genereren én het bestemmen van middelen.
Uitwerken in uitvoeringsprogramma.
b) agenderen en vaststellen van het compensatiefonds bij
(besluitvorming over) de Omgevingsvisie.
10. Afspraken met de Noordwijkse Woningstichting (NWS)
maken over huurprijsontwikkeling
In de Prestatieafspraken met de Noordwijkse Woningstichting
worden afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van de
huurprijzen in de komende jaren. Daarbij wordt gekeken naar het
aanbod van goedkope, betaalbare en dure sociale huurwoningen en
naar het voorgenomen liberalisatiebeleid (waarbij sociale
huurwoningen worden overgeheveld naar vrije sector huur). Daarbij
is nadrukkelijk het meerjarenperspectief onderwerp van gesprek,
omdat de ervaring leert dat huurprijsbeleid pas na enkele jaren echt
zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk. Dit is mede een gevolg van
de lage mutatiegraad in de sociale huurvoorraad.
Concreet betekent deze maatregel:
a) Afspraken maken over huurbeleid in Prestatieafspraken met
Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Werken aan zorg en flexibiliteit

11. Inpassen flexibel inzetbare wooneenheden in
bouwprogramma’s
Met het oog op de gewenste diversiteit en mix in Noordwijk als
geheel en in de afzonderlijke wijken en ontwikkelgebieden
afzonderlijk, worden binnen diverse bouwprogramma’s
appartementen en/of kleinere wooneenheden opgenomen in de
programmering. Deze wooneenheden moeten voor verschillende
doelgroepen geschikt zijn en blijven: zowel starters als mensen die
een laatste stap in hun wooncarrière maken, moeten er kunnen
wonen. Zo dragen deze wooneenheden bij aan het streven naar
flexibiliteit in vastgoed.
Concreet betekent dit:
a) bij bouwplantoetsing (op basis van toetsingskader d) in
paragraaf 2.1 van de Woonagenda) is flexibiliteit van woningen,
met name de kleinere, een vast onderdeel.
12. De mogelijkheid van een blijverslening onderzoeken
Gemeenten kunnen ouderen stimuleren na te denken over het
levensloopbestendig maken van hun woning en het aanbrengen van
woningaanpassingen. Niet alle ouderen hebben voldoende
spaargeld om dergelijke maatregelen te kunnen betalen. Ook is het
voor deze doelgroep moeilijk om geld te lenen. Het verstrekken van
een lening aan deze doelgroep (‘blijverslening’) kan dan een
mogelijke oplossing zijn.
Concreet betekent deze actie:
a) Onderzoeken haalbaarheid en wenselijkheid blijverslening.
13. Onderzoek mogelijk huurkorting voor jongeren die
welzijnstaken verrichten
Om jongeren actief te betrekken bij de Noordwijkse gemeenschap
en ouderen extra ondersteuning te geven, wordt overwogen
huurkorting als instrument in te zetten. Het idee daarbij is om
jongeren te stimuleren zich een x-aantal uur in te zetten voor
(kwetsbare) ouderen (niet zijnde eigen familie), bijvoorbeeld door
zware boodschappen te doen, de tuin te onderhouden, et cetera. Als
tegenprestatie krijgen zij een huurkorting van maximaal € 125 per
maand (in totaal loopt dit op tot € 1.500 per jaar, het wettelijk
maximum voor vrijwilligersvergoedingen). Deze regeling kan de
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gemeente Noordwijk niet zelf realiseren. Samen met andere partijen
moet worden gezocht naar de mogelijkheden en onmogelijkheden
van deze aanbeveling / maatregel.
Concreet betekent dit:
a) verkennen juridische mogelijkheden en beperkingen.
14. Seniorenadviseurs
Zowel vanuit het wonen als vanuit de Wmo is het belangrijk om
ouderen te ondersteunen bij het voorbereiden op een periode waarin
zij mindervalide zijn. Seniorenadviseurs adviseren mensen actief
over mogelijkheden (aanpassen woning, verhuizen, zorg- en
welzijnsaanbod, etc.) en consequenties van bepaalde keuzes.
Hiervoor kan de huistest een instrument zijn. Sleutelwoorden bij de
rol van de seniorenadviseur zijn: betrouwbaar, kennis van zaken,
netwerk naar organisaties, praktisch en mensgericht.
Concreet betekent deze actie:
a) Uitwerken instellen van de huistest in het
uitvoeringsprogramma.
b) Overleg met o.a. Welzijn Senioren Noordwijk (WSN) over
opleiding en aanbod van seniorenadviseurs
c) Concrete afspraken maken met o.a Welzijn Senioren Noordwijk
(WSN) over inzet en activiteiten van seniorenadviseurs om een
mentaliteitsverandering bij Noordwijkers teweeg te brengen op
het vlak van bewustwording.

Werken aan duurzaamheid
15. Duurzame woningverbetering door particuliere eigenaren
De primaire verantwoordelijkheid voor het verduurzamen van de
woning ligt bij de bewoner/eigenaar. De gemeente Noordwijk wil
echter als aanjager functioneren. Vanaf het najaar 2015 gebruikt
Noordwijk het Duurzaam Bouwloket. Via dit loket worden inwoners
geïnformeerd over te nemen duurzame maatregelen aan en in hun
woning. Ook wordt eenvoudig contact met lokale en regionale
bedrijven in duurzame maatregelen gefaciliteerd.

Concreet betekent dit:
a) Instellen Duurzaam Bouwloket en vanuit daar stimuleren
inwoners en bedrijven tot het nemen van
duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving.
b) Onderzoek naar de mogelijkheden om woningeigenaren te
stimuleren tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen met
behulp van duurzaamheidsleningen en de rol van de gemeente
hierbij. (N.B. Er zijn verschillende partijen die dergelijke
leningen kunnen verstrekken, de vraag is op welke manier de
gemeente er aan kan bijdragen dat deze regelingen worden
gebruikt als dit leidt tot meer duurzaamheidsmaatregelen.)
c) Continueren ‘keuzemenu energiebesparing’ en onderzoeken met
welke initiatieven de regeling uitgebreid kan worden.
16. Vastleggen, uitvoering en evaluatie verduurzaming bezit
Noordwijkse woningstichting (NWS)
Conform het convenant dat Aedes heeft gesloten, worden met de
Noordwijkse Woningstichting afspraken gemaakt op welke manier zij
de doelstellingen (label A voor nieuwbouw woningen en label B voor
de bestaande woningvoorraad) gaan realiseren in 2020. Concreet
betekent dit:
a) In de Prestatieafspraken vastleggen op welke wijze de
Noordwijkse Woningstichting de afspraken uit het nationale
Aedes-akkoord in de Noordwijkse situatie gaat realiseren.
In 2013 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente
Noordwijk en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) aangaande het
opwekken van zonne-energie op woningen. Hiervoor is een bedrag
van € 500.000 beschikbaar gesteld. Deze regeling loopt zolang de
subsidiegelden beschikbaar zijn, tot uiterlijk 2020. Concreet houdt
deze maatregel in:
a) Vanaf 2015 jaarlijks evalueren van de voortgang van de
doelstellingen en uitputting van de beschikbare gelden
b) Nadere afspraken maken over de uitvoering en mogelijke
intensivering van deze afspraken.
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Overkoepelende acties
17. Prestatieafspraken met 10-jaren perspectief
Door de wijzigingen in de landelijke regelgeving wil de gemeente
Noordwijk de afspraken over de sociale woningvoorraad voor de
komende jaren vastleggen en daarbij langer dan één collegeperiode
vooruit kijken. Daarom vormt een 10-jaren perspectief onderdeel
van de Prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden primair
gemaakt met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de
Huurdersorganisatie (SHN). Maar ook andere toegelaten instellingen
die een bijdrage kunnen en willen leveren aan ‘sociaal wonen’ in
Noordwijk, kunnen bij de prestatieafspraken worden betrokken.
De prestatieafspraken gaan over het strategisch voorraadbeleid,
waar het huurbeleid onderdeel van uitmaakt. Er wordt daarbij met
elkaar onderzocht op welke manier de voorraadstrategie van in ieder
geval de Noordwijkse woningstichting (NWS) een bijdrage kan
leveren aan de Woonagenda van de gemeente Noordwijk. Er wordt
afgesproken welke maatregelen in de voorraad nodig zijn, op korte
en langere termijn, om de doelstellingen uit de Woonagenda te
behalen. Welke complexen worden ‘gewoon’ geëxploiteerd, waar
staan grote renovaties voor de deur, welke woningen worden
mogelijk verkocht en waar worden sociale huurwoningen nieuw
gebouwd? Uitgangspunt van de gemeente Noordwijk is hierbij dat de
kernvoorraad sociale huurwoningen minimaal op peil blijft en zo
mogelijk wordt uitgebreid. Ook wordt afgesproken op welke manier
wordt gekeken naar de kwaliteit van de voorraad en het niveau van
onderhoud dat hier minimaal bij hoort.
In de Prestatieafspraken met 10-jaren perspectief worden deze
zaken in samenhang bekeken: welke investeringen zijn waarvoor
nodig, hoe kunnen deze bekostigd worden en welke andere
voorwaarden moeten worden ingevuld? Hoe wordt gestuurd op
beschikbaarheid, betaalbaarheid, zorg, flexibiliteit en duurzaamheid?
In samenspraak wordt verkend welke dilemma’s het nieuwe
passendheidsbeleid opwerpt in Noordwijk en op welke manier
partijen hiermee om kunnen en willen gaan.

Onderdeel van de gesprekken is het creatief verkennen van de
mogelijkheden om ‘andere partijen’ (mee) te laten investeren in
sociale woningbouw, denk bijvoorbeeld aan beleggers,
zorginstellingen en dergelijke. Het doel is dat partijen de
verwachtingen over en weer op een rij zetten en daarmee op
voorraadniveau tot afspraken komen. Het beoogde effect is dat
afzonderlijke plannen hiermee kunnen worden beoordeeld als
onderdeel van een breder programma.
Concreet betekent deze actie:
a) overleg tussen gemeente en Noordwijkse Woningstichting (NWS)
over strategisch voorraadbeleid: doelen/vereisten, concrete
voorstellen en vaststellen onderlinge verbanden
b) verkenning van andere partijen die een bijdrage kunnen en
willen leveren aan de doelstellingen voor Noordwijk ten aanzien
van de sociale woningvoorraad.
c) onderhandelingen over 10-jaren afspraken
d) besluitvorming over onderhandelingsresultaat
In bijlage 3 is een nadere uitwerking opgenomen van het proces, de
inhoudelijke agenda en de richtinggevende principes voor de
Prestatieafspraken met 10-jaren perspectief. Een belangrijke basis
daarbij vormt de evaluatie van de vigerende prestatieafspraken.
18. Agenda voor Omgevingsvisie
In de omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma van de Noordwijkse
Woonagenda moet worden opgenomen dat de sociale woningvoorraad
niet afneemt en wordt uitgebreid. In deze Noordwijkse Woonagenda, de
grondslag voor het volkshuisvestelijke beleid van 2016 tot en met 2020
is dit opgenomen. In het werkprogramma van de Noordwijkse
Woonagenda en in de op te stellen verordening wordt nadere uitwerking
gegeven aan het compensatiefonds.
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Tot slot
De opgave in Noordwijk is breed en divers, maar er liggen ruime kansen
om hier voortvarend mee aan de slag te gaan. Noordwijk is een gewilde
plek om te wonen. Dat is een belangrijke kracht voor de toekomst, die
in het nu een aantal uitdagingen met zich mee brengt. Belangrijkste
constatering binnen de Woonagenda is dat geen van de afzonderlijke
partijen deze uitdaging alleen kan oplossen. Samenwerking tussen
(markt)partijen, onderling vertrouwen, heldere afspraken en duidelijke
rollen en verantwoordelijkheden, zijn belangrijke randvoorwaarden om
te werken aan een Noordwijk waar het goed wonen en leven is, nu en in
de toekomst. Dat betekent dat ook op procesniveau een aantal
afspraken gemaakt moet worden, bijvoorbeeld over borging van
afspraken en monitoring van de voortgang. Niet alleen binnen de
Woonagenda, maar ook tussen de verschillende ambitiedocumenten
zoals de omgevingsvisie en de plannen rondom wonen, zorg en welzijn
en bijvoorbeeld economische ontwikkeling.
Samenhang en samenwerking zijn zo de echte uitdagingen van
Noordwijk. Het pakket aan maatregelen binnen de Woonagenda biedt
hiervoor de nodige handvatten. Wij nodigen een ieder graag uit om
zijn/haar handschoen op te pakken en aan de slag te gaan.
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Bijlage 1: Uitvoeringsprogramma
Maatregel
Acties
Werken aan beschikbaarheid
1. aanjagen
a) Vaststellen strategisch afwegingskader
nieuwbouw
woningbouwprogrammering (wordt separaat
aangeboden)
b) Bouwopgave onderdeel maken van omgevingsvisie
c) Ruimtelijke procedures voortvarend oppakken
d) Onderhandelingen programma/grondprijzen
afronden en start eerste fase bouw => afspraken
sociale woningbouw
2. Gronden
Alleen Bronsgeest hiervoor nog als optie
uitgeven voor
zelfbouw
3. Lokaal
a) Inzetten lokaal maatwerk i.s.m. NWS
maatwerk sociale
huur
4. verminderen
a) scheefwoners voorzien van informatie. Onderzoek
scheefheid en
of zij voorrang kunnen krijgen bij doorstroming
bevorderen
b) woonkostentoeslag en Onderzoek “Noodfonds
doorstroming
voorkoming huisontruimingen”

Door wie

Planning

Extern
Project
Omgevingsvisie
Afdeling R&S

3e kwartaal
2016

5. toevoegen
(tijdelijke)
woningen voor
starters
6. Minimaal op peil
houden
kernvoorraad
sociale huur

Projecten

2017
Doorlopend
Doorlopend

Projecten

pm

Volkshuisvesting
NWS

2016 e.v.

NWS

Doorlopend

ISD Bollenstreek en
Samenleving

3e kwartaal
2016

a) Mogelijke locaties onderzoeken

R&S

2016

a) Onderzoeken of op basis van de nieuwe
Huisvestingswet een Verordening met betrekking tot
wijzigingen in de woonruimtevoorraad ( splitsings-,
onttrekkingvergunningen) opgesteld kan worden. De
‘Verordening beheer Noordwijkse woningvoorraad’,
wordt voor de zomer 2016 aan de raad voorgelegd
b) in prestatieafspraken vastleggen hoe dit verder
vorm te geven

Volkshuisvesting /
team Bestuurszaken

Voorjaar
2016

Werken aan betaalbaarheid
7. nieuwbouw in
a) In de Omgevingsvisie en het werkprogramma

Volkshuisvesting
NWS
Volkshuisvesting
NWS

eind 2016

Projecten

2016/2017
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goedkopere
segmenten

8. jaarlijks
evalueren en
mogelijk
aanpassen
starterslening
9. instellen
compensatiefonds

aanwijzen waar 30% sociaal en 20% middeldure
woningbouw gerealiseerd gaan worden
b) met ontwikkelende partijen afspraken maken over
de te realiseren bouwstroom
c) onderzoek naar koopgarant / MGE-achtige
constructies.
a) jaarlijks evalueren en waar nodig aanpassen
starterslening

a) opstellen Verordening . Uitwerking in
werkprogramma en Verordening. agenderen en
vaststellen compensatiefonds bij omgevingsvisie
10. afspraken NWS a) afspraken maken over huurbeleid in
over huurbeleid
prestatieafspraken
Werken aan zorg en flexibiliteit
11. inpassen
a) bij bouwplantoetsing is flexibiliteit van woningen,
flexibel inzetbare
met name in de kleinere, een vast onderdeel
wooneenheden in
bouwprogramma’s
12. Blijverslening
a) onderzoeken instellen Blijverslening
13. onderzoeken
mogelijke
huurkorting voor
jongeren die
welzijnstaken
verrichten

a) verkennen juridische mogelijkheden en beperkingen

14.
seniorenadviseurs

a) Uitwerken instellen van de huistest in het
uitvoeringsprogramma
b) Overleg met o.a. Ouderenbonden over opleiding
en aanbod van seniorenadviseurs
c) Concrete afspraken maken met Ouderenbonden
over inzet en activiteiten van seniorenadviseurs
om een mentaliteitsverandering bij Noordwijkers
teweeg te brengen op het vlak van

Omgevingsvisie
Volkshuisvesting
Projecten

Doorlopend

Volkshuisvesting

2016

Volkshuisvesting

2016-2020

R&S

2016

Volkshuisvesting
NWS

Eind 2016

R&S
ODWH

Doorlopend

Volkshuisvesting
Samenleving
Volkshuisvesting

najaar 2016

Samenleving

2016

pm
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bewustwording.
Het opstellen van een Zorgpact, waarbij de
gemeente en de zorginstellingen, de NWS en
vrijwilligers organisatie onderlinge afspraken
maken op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn.
Het pact heeft als doel de inwoners van Noordwijk
zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen
Werken aan duurzaamheid
16. duurzame
a) instellen Duurzaam Bouwloket
woningverbetering
b) onderzoek naar mogelijkheden om woningeigenaren
door particuliere
te stimuleren tot het nemen van
eigenaren
duurzaamheidsmaatregelen m.b.v.
duurzaamheidsleningen
c) continueren keuzemenu energiebesparing en
onderzoeken met welke initiatieven de regeling kan
worden uitgebreid
17. vastleggen,
a) in prestatieafspraken vastleggen op welke wijze de
uitvoering en
NWS de afspraken uit het nationale Aedes-akkoord
evaluatie
gast realiseren
verduurzaming
b) vanaf 2015 jaarlijks evalueren van de voortgang
bezit NWS
c) nadere afspraken maken over uitvoering en
mogelijke intensivering van afspraken
Overkoepelende acties
18.
a) overleg over strategisch voorraadbeleid
prestatieafspraken
b) verkenning andere partijen die een bijdrage kunnen
met 10leveren aan de doelstelling van Noordwijk omtrent de
jarenperspectief
sociale voorraad
c) onderhandelingen over 10-jarenafspraken
d) besluitvorming
19. agenda voor
Vaststellen welke punten uit de woonagenda moeten
omgevingsvisie en
terugkomen in de omgevingsvisie en welke in het
uitvoeringsprogruitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie en in
amma
het werkprogramma van de Woonagenda.
20. jaarlijkse
Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het
evaluatie
Uitvoeringsprogramma van de Noordwijkse
Woonagenda
Woonagenda
15. Zorgpact

Volkshuisvesting
Samenleving

2017 e.v.

R&S
Bouwloket

doorlopend

Volkshuisvesting /
duurzaamheidscoördinator
NWS

2016-2020

Volkshuisvesting
NWS

Eind 2016 ev

Volkshuisvesting
Project
Omgevingsvisie

2016

Volkshuisvesting

2017 e.v.
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Bijlage 2: Strategisch Afwegingskader nieuwbouw
Is als separaat document toegevoegd

Sociale huurwoningen Noordwijk aan Zee

Bijlage 3: Proces en inhoud prestatieafspraken
Grondslag en basisinformatie
In de Woningwet is een en ander vastgelegd over prestatieafspraken.
Daar valt te lezen dat prestatieafspraken worden gemaakt tussen
gemeente, woningcorporatie(s) en huurders. Ook is vastgelegd dat
woningcorporaties naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het
volkshuisvestingsbeleid van de gemeente en dat dit wordt vastgelegd in
prestatieafspraken. Deze afspraken zijn verplicht als er een
gemeentelijke of regionale woonvisie ligt. Bij geschillen stelt de minister
een adviescommissie in en neemt de minister vervolgens een besluit. De
basis voor de afspraken vormt dus de gemeentelijke Woonagenda.
De wet stelt verschillende eisen en spelregels aan het proces om te
komen tot prestatieafspraken. De eerste spelregel is dat de corporatie
een overzicht opstelt van voorgenomen activiteiten in de gemeente. Dit
overzicht bevat tenminste:

Voorgenomen bouw- en verwervingsplannen,
bereikbaarheidsplannen en plannen met betrekking tot de
betaalbaarheid van woningen;

Voorgenomen plannen met betrekking tot maatschappelijk
vastgoed en leefbaarheid (mits onderdeel van
prestatieafspraken)

Voorgenomen vervreemdingen van woningen en voorgenomen
huurverhogingen boven de huurtoeslaggrens, gespecificeerd
naar postcode;

Voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen in woningen en
woonomgeving;

Voorgenomen plannen met betrekking tot studenten, ouderen,
gehandicapten en andere speciale groepen.

Eventuele rijksprioriteiten zoals vastgesteld door de minister.
Aanvullend maken corporaties hun financiële situatie inzichtelijk voor
gemeenten en huurdersorganisaties, zodat die kunnen beoordelen wat
de mogelijkheden van een corporatie financieel zijn.

Proces
Ter voorbereiding van de prestatieafspraken bereiden NWS en gemeente
de volgende zaken voor:

NWS: overzicht wettelijk benodigde informatie en financiële
situatie (zie boven)

Gemeente: Woonagenda, evaluatie prestatieafspraken en
agenda
De Prestatieafspraken bevatten drie tijdshorizonten:

een 10-jarenperspectief: hierin wordt een lange termijn
perspectief geschetst van de ontwikkeling van de sociale
huurvoorraad: investeringen in de bestaande bouw
(duurzaamheid, seniorengeschiktheid, renovatie), nieuwbouw,
koop, verkoop en effecten van het huurbeleid. Hierbij wordt ook
de samenhang tussen maatregelen aangegeven: de relatie
tussen investeringen (in bestaande bouw en nieuwbouw) en de
dekking daarvan (uit huuropbrengsten, reserve en eventuele
verkoop).

een 4-jarenperspectief: hierin wordt het perspectief voor de
eerstkomende jaren geschetst. Dit is concreter en benoemt per
complex de voorgenomen maatregelen en planning.

een 1-jaarsperspectief: de concrete, meetbare en afrekenbare
prestatieafspraken voor het komende jaar.
Inhoudelijke uitgangspunten en richtinggevende principes
Werken aan beschikbaarheid
1) De gemeente streeft naar een uitbreiding van de sociale
woningvoorraad in Noordwijk. Dit betekent concreet dat de omvang
van circa 2.100 woningen minimaal op peil moet worden gehouden
en zo mogelijk moet worden uitgebreid.
2) In de prestatieafspraken wordt een harde koppeling aangebracht
tussen opbrengsten uit verkoop en investeringen in nieuwbouw.
Daarmee wordt bedoeld dat alleen voor de financiering van concrete
nieuwbouwplannen (met duidelijk inzicht in locatie, aantallen,
investeringsopgave, voortgang ruimtelijke procedures, etc.) verkoop
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van geliberaliseerde woningen in de plannen kan worden
opgenomen. Voor de verkoop van 1 geliberaliseerde woning wordt
minimaal 1,5 sociale woning gerealiseerd.
3) Afspraken over het nieuwe passendheidsbeleid van de regering en
de beschikbaarheid van woningen voor niet-statushouders uiteraard passend binnen de landelijke regels.

Werken aan randvoorwaarden
1) In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke randvoorwaarden
de gemeente invult om de realisatie van afspraken door de NWS
mogelijk te maken. Denk aan regels rond de woonruimteverdeling of
beleid ten aanzien van de Wmo.

Werken aan betaalbaarheid
4) In de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over het
huurbeleid voor de komende jaren, waarbij de betaalbaarheid van
de bestaande woningvoorraad en het verminderen van scheefwonen
belangrijke onderwerpen zijn.
5) In de prestatieafspraken wordt inzichtelijk gemaakt of en in
hoeverre het op peil houden of krijgen van de kwaliteit van de
woningvoorraad invloed heeft op het prijsniveau en de
betaalbaarheid van woningen, ook in relatie tot het langer
zelfstandig wonen.
Werken aan zorg en flexibiliteit
1) In de prestatieafspraken wordt aangegeven op welke manieren meer
ruimte wordt gecreëerd voor de huisvesting van mensen met een
beperking of een zorgbehoefte.
2) In de prestatie afspraken wordt ook aangegeven op welke manieren
flexibiliteit in de sociale woningvoorraad wordt geborgd, zodat
woningen gedurende hun hele levensloop voor verschillende
doelgroepen (jongeren en senioren) eenvoudig geschikt zijn of
gemaakt kunnen worden.
Werken aan duurzaamheid
Voor de duurzaamheidsambitie van de gemeente Noordwijk ligt wat
betreft de sociale huurwoningen de verantwoordelijkheid bij de
Noordwijkse Woningstichting. De gemeente vervult hierbij een
adviserende en faciliterende rol op het gebied van communicatie.
1) in de prestatieafspraken wordt vastgelegd op welke wijze de NWS de
afspraken uit het nationale Aedes-akkoord gaat realiseren.
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Bijlage 4: Geïnterviewde personen
Organisatie
ONTWIKKELAARS

Contactpersoon

1

Bouwfonds

Barbara van der Bree

2
3

ASR/Campri
Van Rijn Bouw

Willem van Dalen
Jan van Duijn

4

Van der Wiel Bouw

Ab van der Wiel

5
6
9
10
11

MAKELAARS
Bonnike Makelaars
Heemskerk Makelaars
ZORGINSTELLINGEN
’s Heerenloo
Marente
(Verzorgingshuis Jeroen)

Jim Glasbergen
Herman Heemskerk (jr)
Frank Nijs
Ingrid Parker

Groot Hoogwaak
OVERIG
Jongerenraad
SHN

Mania Hoogendoorn

14

Raad voor Wonen, Zorg
en Welzijn

Cees Hamburger

15
16
17

NWS
Vesteda
Afdeling projecten

Auke Uilkema
Una Buning en Sander Voogt
Wim Crama, Han Bouman en Wilco
Groenendijk

12
13

Maarten Ouwehand
Ria Duijndam

Gemeente Noordwijk

38

Bijlage 5: begrippenlijst
Begrip / definitie13
Primaire doelgroep

Doelgroep sociale
huurwoningen
Middeninkomens
Hogere inkomens
Jongeren
Starter
Senior
Autochtoon
Allochtoon
Liberalisatiegrens
Sociale huurwoning

13

Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen
en vermogen onder de grens waarop men in
aanmerking komt voor huurtoeslag (2015:
maximaal € 29.825 bij
meerpersoonshuishouden)
Primaire doelgroep + huishoudens met een
belastbaar jaarinkomen tot maximaal € 34.911
(prijspeil 2015)
Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen
tussen € 34.911 en € 44.675
Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen
boven € 44.675
Huishoudens in de leeftijd tot 23 jaar (bron:
min. BZK)
Een ingeschreven woningzoekende die geen
zelfstandige woonruimte achterlaat (bron:
Regionale Huisvestingsverordening 2015)
Een woningzoekende van 55 jaar of ouder
(bron: Regionale Huisvestingsverordening
2015)
Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn
geboren, ongeacht het land waar men zelf is
geboren (bron: CBS)
Persoon van wie tenminste één ouder in het
buitenland is geboren
€ 710,68 (prijspeil 2015, jaarlijks vastgesteld
door min.BZK)
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de
definitie van sociale huurwoningen als volgt:
- sociale huurwoning: huurwoning met een
aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld
in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op

De bedragen voor inkomens, huur- en koopwoningen worden jaarlijks geïndexeerd

Middeldure
huurwoning
Sociale koopwoning

Middeldure
koopwoning
Dure koopwoning
WMO-woning
Veilige
woonomgeving (in
WMO-perspectief)
Sociale ontmoeting
Begrip / definitie
Domotica
Mantelzorg
Extramuralisatie

Lokaal Maatwerk

de huurtoeslag, waarbij de instandhouding
voor de in een gemeentelijke verordening
omschreven doelgroep voor ten minste tien
jaar na ingebruikname is verzekerd;
€ 710 < > € 1.050
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de
definitie van sociale koopwoningen als volgt:
-sociale koopwoning: koopwoning met een
koopprijs vrij op naam van ten hoogste
€ 200.000, waarbij de instandhouding voor de
in een gemeentelijke verordening omschreven
doelgroep voor een in de verordening
vastgesteld tijdvak van ten minste een jaar en
ten hoogste tien jaar na ingebruikname is
verzekerd
€ 200.000 – € 350.000
> € 350.000
Woning waarin inwoners met hulpmiddelen
zelfstandig kunnen blijven wonen
Een woning / woonomgeving zonder fysiek
obstakels
Ontmoeting tussen Noordwijkers
De integratie van technologie en diensten, ten
behoeven van een betere kwaliteit van wonen
en leven
Onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke
familieleden of vrienden
Het streven om buiten de muren van een
intramurale instelling (waar iemand wordt
opgenomen) gelijkwaardige zorg te bieden.
Met vooraf vastgestelde criteria mag een
woningcorporatie een gelimiteerd deel van
de vrijkomende sociale huurwoning
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Doorstromers
Energielabel

Energieneutraal

Scheefwonen
Levensloopbestendige
woning

toewijzen aan een specifieke doelgroep
Huishoudens die als hoofdbewoners van de
ene woning naar de andere woning
verhuizen.
Een energielabel laat zien hoe
energiezuinig een woning is. Er staat
bijvoorbeeld informatie op over
vloerisolatie, ramen en verwarming.
Woningen met een A-label zijn het
energiezuinigst. Woningen die het minst
zuinig zijn, krijgen een G-label.
Een situatie waarbij over een jaar gemeten
de som van het gebruik en het opwekken
van energie van een woning nul is of zelfs
negatief.
huishoudens die in een sociale huurwoning
zitten, hebben een huur die niet meer past
bij het huishoudinkomen
Zelfstandige woning die geschikt is (of
eenvoudig geschikt te maken) voor
bewoning tot op een hoge leeftijd, ook in
geval van fysieke handicaps of chronische
ziekten van bewoners.

Kangoeroewoning

Kangoeroewoningen zijn aan elkaar
gekoppelde, zelfstandige woningen of
wooneenheden met een inpandige
verbinding voor ouderen of mensen met een
handicap en hun familie

MGE woning

Woningen waarbij de
corporatie/projectontwikkelaar een deel
(veelal 20%) van het eigendom heeft en
de woning onder de marktprijs kan worden
verkocht, waarbij deze met de koper
afspreekt de woning bij (door)verkoop als
eerste aan te bieden aan de
corporatie/projectontwikkelaar. Daarbij
wordt de winst of het verlies
gedeeld.

Puntenwaarderingssysteem

Woonmilieu

Uitgangspunt voor het vaststellen van een
huurprijs van een woonruimte is het
Woning Waardering Stelsel (WWS), ofwel
het puntenwaarderingsysteem. De som
van het totaal aantal punten geeft een
maximaal redelijke huurprijs voor een
bepaalde woonruimte.
De omgeving waarin de woning zich
bevindt in relatie tot de functioneeleconomische kwaliteit, de sociaal-culturele
kwaliteit en de ruimtelijk-ecologische
kwaliteit. (bron: min. BZK)
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Deel 3: Analyse van het wonen in Noordwijk
1.

Inleiding

In dit deel van het onderzoek wordt nader ingegaan op het wonen in Noordwijk. In detail wordt er gekeken naar de bevolking, de huidige
woningvoorraad, het aanbod en de vraag naar woningen. De conclusies uit deze analyse zijn gebruikt ter onderbouwing van de Woonagenda 2015-2020
voor de gemeente Noordwijk.

2.

De bevolking van Noordwijk

2.1 Demografie
De gemeente Noordwijk is onderdeel van de Regio Holland Rijnland 14, die in januari 2014 totaal 545.118 inwoners kent. Dit is inclusief de nieuw
toegevoegde (voormalige) gemeente Boskoop. In Noordwijk zelf woonden in januari 2014 25.691 mensen. Noordwijk is onder te verdelen in twee
belangrijke gebieden, Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Circa 2/3 van de inwoners is woonachtig in Noordwijk Binnen en 1/3 in Noordwijk aan
Zee. Noordwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. De nabijheid van de zee en de overzichtelijke schaal zijn hierin belangrijke factoren.
Waar in de vorige planperiode (2006) nog sprake was van negatieve migratie, verhuizen er nu meer mensen naar Noordwijk dan dat er vertrekken uit
Noordwijk. Ook in relatie tot de regio en het landelijk gemiddelde doet Noordwijk het goed met een groei in 2012 van 1,6 per 1.000 inwoners. Als we
deze lijn doortrekken naar 2014 zou dat uitkomen op een netto toename van het aantal inwoners van 41. De totale bevolkingsomvang is over de periode
2001-2014 toegenomen met 4%. Onderstaande grafiek laat de Bevolkingsontwikkeling in de periode 2001-2014 van Noordwijk zien ten opzichte van de
provincie en ten opzichte van geheel Nederland. De
waardes in 2001 vormden het indexcijfer van 100. In
grafiek 2 wordt nader ingegaan welke bevolkingsgroep
met name verantwoordelijk is voor de stijging van het
aantal inwoners in Noordwijk.

Grafiek 1: Bevolkingsontwikkeling 2001 t/m 2014.
Bron: CBS report (voor toelichting zie bijlage 5)

14

Dit is het gebied dat de ‘driehoek’ van Katwijk tot Noordwijk, van Hillegom tot Alkemade en van Zoeterwoude tot Boskoop beslaat. Centrum stad is
Leiden.
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Grafiek 2: Bevolkingsontwikkeling naar herkomst. Bron: CBS Report
Het aantal mutaties ligt voor de NWS in 2014 op 123. Onderstaande tabel laat zien wat de herkomst was van deze nieuwe huurders:
Herkomst

Aantal

%

Noordwijk

77

62,6

Katwijk (incl Rijnsburg en Valkenburg)

12

9,8

Noordwijkerhout

10

8,1

Leiden

9

7,3

Teylingen

7

5,7

Hillegom

1

0,8

Lisse

1

0,8

Buiten regio Holland Rijnland

6

4,9

Totaal
123
100,0
Tabel 1: herkomst nieuwe huurders NWS 2014 (bron: jaarrapportage NWS 2014)
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In onderstaande tabel is de verwachte groei van het aantal inwoners van Noordwijk en belangrijke regio’s weergegeven. In paragraaf 2.3 zal verder
worden gemotiveerd waardoor deze stijging wordt veroorzaakt.
Gebied

2015

2020

2025

2030

Totale

Per jaar

groei
Noordwijk

26181

27291

28494

29617

3436

229

Ov. Duin & Bollenstreek

185525

191841

197972

203191

17666

1178

Regio Leiden

227549

231878

237825

243728

16179

1079

Holland Rijnland
530691
540192
551171
561297
30606
2040
Tabel 2: Bevolkingsontwikkeling 2015-2030 (Bron: Bevolkingsprognose prov. Zuid-Holland 2011)

Ten opzichte van de hele provincie Zuid Holland heeft Noordwijk een indexcijfer van
111 wat betreft de groei van het inwonertal per gemeente tot 2040. (bron:
bevolkingsprognose prov. Zuid-Holland 2014)
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2.2 Inkomens
In onderstaande tabel wordt de spreiding van het besteedbaar inkomen per huishouden weergegeven. Naar verhouding wonen in Noordwijk veel mensen
met een hoger inkomen. Ook zonder de correctie van bewoners van instellingen tekent zich een duidelijk beeld af dat de inkomens in Noordwijk hoger
liggen dan in de regio en ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Noordwijk

Bollenstreek Zuid-Holland

Nederland

Gemiddeld besteedbaar inkomen per
huishouden

€ 38.500

€ 37.600

€ 34.600

€ 34.200

% huishoudens met inkomen in het eerste
25% percentiel

19,6

22,7

25,6

25,1

% huishoudens met inkomen in het tweede
25% percentiel

23,1

22,3

23,6

25

% huishoudens met inkomen in het derde
25% percentiel

25,2

24,8

24,2

25

% huishoudens met inkomen in het vierde
25% percentiel
32,1
30,2
26,5
25
Tabel 3: % huishoudens op basis van inkomen per percentiel. Bron: CBS 2010. (N.B. de inkomensgegevens van het CBS hebben altijd een vertraging
van 3-5 jaar, omdat deze pas vrijkomen na bewerking door de Belastingdienst en het CBS zelf.)

2.3 Huishoudensamenstelling
In 2010 telde Noordwijk 11.15015 huishoudens. Voor 2015 wordt een aantal van 11.528 verwacht. Schattingen geven aan dat het aantal huishoudens in
2030 opgelopen zal zijn tot 13.116, een stijging van bijna 1600 ten opzichte van 2015. In de huishoudensamenstelling van Noordwijk zijn er vier zaken
die opvallen. Dit zijn gezinsverdunning, vergrijzing, de uitstroom van starters en gezinnen en de instroom van arbeidsmigranten.

15

Bron: CBS 2014

Gemeente Noordwijk

45

Gezinsverdunning betekent dat hetzelfde aantal mensen in een steeds groter aantal woningen gehuisvest wordt. Het gemiddeld aantal mensen per
huishouden neemt af. Deze trend doet zich voor in heel Nederland en wordt met name veroorzaakt door het toenemend aantal alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens. In 2013 lag de landelijke gemiddelde woningbezetting op 2,19 16. Indien het aantal beschikbare woningen in Noordwijk niet
zal toenemen, betekent dit dat het aantal inwoners zal dalen. Met name door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en daarmee de
afname van het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, zal het financiële draagvlak onder de samenleving afnemen.
Vergrijzing is niet alleen in Noordwijk, maar in heel Nederland een trend. Met name in kleinere, landelijk gelegen kernen is dit effect meer merkbaar dan
in de steden.

Grafiek 3: Bevolking naar Leeftijdsklasse periode
2001-2014. Bron: CBS Report
Prognoses van het CBS laten zien dat de vergrijzing alleen maar verder doorzet. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde
leeftijd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de verbeteringen in volksgezondheid, geneeskunde en voeding van de afgelopen decennia. De grafiek
hieronder laat zien wat de ontwikkeling en de prognose is voor 2025 in Nederland. Weergegeven is het percentage 65-plussers op de gehele bevolking.

16

Bron: CBS StatLine 13 augustus 2013
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Grafiek 4: Percentage 65-plussers. Bron: Regionale prognose 2013-2040 CBS
Eveneens valt op in grafiek 5 dat de groepen 25 tot 45 en 45 tot 65 in Noordwijk steeds verder krimpen. Mede veroorzaakt door het beperkte
woningaanbod, zowel huur als koop, is een groot deel van deze groep naar andere gemeenten in de regio vertrokken. Naar verwachting zal het aandeel
van deze groepen in de Noordwijkse huishoudens de komende jaren alleen maar verder afnemen, bij ongewijzigd beleid. Met slechts 13% vormen de
jongere huishoudens tot 35 jaar een relatief kleine maar stabiele groep. In grafiek 5 is aangegeven hoe verwacht wordt dat de verdeling naar leeftijd van
de huishoudens zich de komende 25 jaar zal gaan ontwikkelen in Noordwijk.
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Prognose huishoudens naar leeftijd
2500
2000
1500

1000
500
0
15-24
jaar

25-34

35-44

45-54

2010

2020

55-64
2030

65-74

75-84

vanaf 85
jaar

2040

Grafiek 5: Prognose huishoudens in Noordwijk naar leeftijd. Bron: Primos 2010
Een andere factor waar in Noordwijk ook rekening mee dient te worden gehouden zijn de arbeidsmigranten. Naar schatting werken er in Holland Rijnland
tussen de 10.000 en 15.000 arbeidsmigranten. Een deel van deze groep blijft voor kortere tijd, bijvoorbeeld voor seizoensarbeid, maar het merendeel
blijft echter langer. Het is lastig om een correct beeld te krijgen van de situatie aangezien slechts circa de helft ingeschreven staat in het GBA.
Op de langere termijn is de verwachting dat de instroom van immigranten alleen maar zal toenemen. Onderzoek17 naar arbeidsmigranten die zich de
afgelopen jaren in Noordwijk hebben gevestigd heeft aangetoond dat een groot deel van deze groep zich voor langere tijd, of zelfs permanent in
Nederland wil vestigen. Omdat deze groep zich relatief vaak alleenstaand of als twee persoonshuishouden vestigt, trekt deze ontwikkeling het
gemiddelde cijfer van de gezinsverdunning alleen maar verder omlaag.

17

Onder andere:

Quick scan Schatting aantal arbeidsmigranten in Holland Rijnland 2013
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Noordwijk

Gem.grootte
25.000 50.000
inwoners

Provincie
ZuidHolland

Nederland

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

Autochtonen

21.604

84,2

4.220.461

86,6

2.524.096

70,8

13.236.494

78,9

Allochtonen

4.067

15,8

655.366

13,4

1.039.839

29,2

3.543.081

21,1

Westerse allochtonen

2.908

11,3

376.482

7,7

366.905

10,3

1.576.986

9,4

Niet-Westerse
allochtonen

1.159

4,5

278.884

5,7

672.934

18,9

1.966.095

11,7

Tabel 4: Bevolking in Noordwijk naar herkomst in 2013 Bron: CBS Report
2.4 Extramuralisering
Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand
opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden. Binnen het sociaal domein is er sprake van een
toenemende extramuralisering, onder andere vanwege nieuwe wet- en regelgeving. Maar ook omdat
mensen graag langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen en hier ook allerlei hulpmiddelen voor
zijn om dit mogelijk te maken. Het kenniscentrum Wonen en Zorg heeft onderzoek gedaan naar de
ontwikkeling van extramuralisering voor verschillende doelgroepen.
Het kaartje hiernaast visualiseert de toenemende vraag naar zelfstandig wonen met zorg voor ouderen in
absolute aantallen in de periode 2013-2023. De aantallen voor zelfstandig wonen bij een verstandelijke
beperking of psychische zorg zijn substantieel lager. Op de volgende pagina zijn deze twee kaartjes
weergegeven in respectievelijk blauwe en geel/bruine tinten.
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3.

De Woningvoorraad van Noordwijk

3.1 Voorraad naar eigendom en woningtype
In Noordwijk stonden in 2012 11.150 zelfstandige woningen. In de volgende tabel worden enkele belangrijke kenmerken van deze woningen
weergegeven.

Totaal
Aantal woningen

Type woning
ApparteEengezins ment

Eigenaar-

Particuliere

Sociale

woning

bewoner

huur

huur

11.150

7550

Eigendom

3600

8010

888

2252

Percentage
100%
67,7%
32,3%
71,80%
8% 20,2%
Tabel 5: Belangrijke kenmerken Noordwijkse woningvoorraad (Bron: Swing Quickstep 2012)
Als de gegevens in deze tabel worden vergeleken met cijfers van de Regio Holland Rijnland en met landelijke cijfers, dan valt enerzijds op dat het
percentage koopwoningen in Noordwijk hoog is en daarmee anderzijds dat het percentage (sociale) huurwoningen laag is.
Koop

Huur

Noordwijk

72%

28%

Holland Rijnland

63%

37%

Landelijk
60%
40%
Tabel 6: Verhouding huur- en koopwoningen. (Bron: CBS 2013)
Ook als er gekeken wordt naar het type woning, dan valt op dat in Noordwijk relatief veel eengezinswoningen staan. Dit is mede veroorzaakt omdat er
de laatste jaren bij nieuwbouw projecten relatief weinig appartementen zijn gerealiseerd (zie tabel 7).
Eengezinswoning

Appartement

Noordwijk

68%

32%

Holland Rijnland

63%

37%

Landelijk
66%
34%
Tabel 7: Verhouding Eengezinswoningen en Appartementen. Bron: CBS 2013
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3.2

Kwaliteit van de Noordwijkse woningvoorraad

3.2.1 Grootte van de woning: woningoppervlakte
De kwaliteit van het overgrote deel van de huidige voorraad scoort op dit gebied een redelijk tot goed. De huidige voorraad bestaat voor 67,7% uit
eengezinswoningen. Qua bouw variëren de eengezinswoningen sterk in vorm, bouwtechnische kwaliteit en oppervlakte. In de sociale huursector zijn met
name de eengezinswoningen over het algemeen niet al te groot, sober en zijn vaak gedateerd. In grafiek 6 wordt de verdeling van de Noordwijkse
sociale woningvoorraad naar oppervlakte weergegeven.

Grafiek 6: Bron: Jaarrapportage Woonzicht 2013, Rigo
3.2.2 “Senioren”woningen
In Noordwijk is het aantal voor ouderen geschikte woningen beperkt. De term ‘seniorenwoningen’ is eigenlijk niet geheel correct. Hiermee wordt bedoeld
de woningen die geschikt zijn voor bewoning door 65-plussers of door mensen met een lichamelijke beperking. Deze laatste categorie zijn niet specifiek
ouderen, maar kunnen ook jongere mensen zijn. In de analyse wordt deze nuancering niet telkens aangestipt. Er moet dus niet uit het oog worden
verloren dat er een bredere doelgroep is voor de seniorenwoningen dan dat de term doet vermoeden.
Er zijn twee grote woonzorgcentra in Noordwijk: Groot Hoogwaak in Noordwijk aan Zee en Jeroen in Noordwijk binnen. Groot Hoogwaak omvat 111
huurappartementen, 57 koopappartementen en 80 woningen voor bijzondere zorg (52 zorgappartementen, 8 plaatsen voor kortdurende opname en 20
wooneenheden voor beschermd wonen). Jeroen heeft 96 verzorgingshuisplaatsen in de vorm van één- en tweekamerappartementen en 41
aanleunwoningen. Daarnaast kent Noordwijk ook een woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap: ’s Heerenloo. Deze specifieke
zorg wordt aangeboden op diverse locaties verspreid over Noordwijk. Op de hoofdlocatie wonen 637 cliënten. Omdat deze woningen, vanwege de
specifieke zorg die er wordt aangeboden, niet geschikt zijn voor bewoning door andere doelgroepen, zijn deze niet meegenomen in onderstaand
overzicht.
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Samengevat ziet de (bekende) voorraad seniorengeschikte woningen er als volgt uit:
Type woning in woonzorgcomplexen
Seniorengeschikte koopappartementen

57

Seniorengeschikte huurappartementen sociaal / particulier

222

Overige (incl. verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen)

225

Totaal
504
Tabel 8: Aantal seniorengeschikte woningen in Noordwijk. (Bron: diverse, zie bovenstaande tekst)
3.3. Noordwijkse woningvoorraad naar prijsklasse
De gemiddelde woningwaarde in Noordwijk is € 328.000,-18. De malaise in de woningmarkt heeft er ook in Noordwijk voor gezorgd dat de gemiddelde
waarde van een woning is gedaald. Landelijk gezien is de WOZ-waarde van woningen, tussen de waardepeildata 2012 en 2013, gemiddeld gedaald met
5,4%. In diezelfde periode laat Noordwijk een daling zien van de gemiddelde WOZ-waarde van 3,5%. Deze afwijking van het landelijk gemiddelde kan
grotendeels verklaard worden door de beperkte nieuwbouw, en de daardoor ontstane schaarste aan kwalitatief betere koopwoningen. Ter vergelijking:
De gemeente Leiden kent een gemiddelde WOZ-waarde (op 1-1-2013) van € 210.000,- en een daling van 4,2% in dezelfde bovengenoemde periode.

18

Bron: Waarderingskamer. Prijsniveau per 1-1-2013
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19

De NWS heeft ruim 2.100 woningen in bezit. Hiervan zijn er circa 1.200 eengezinswoningen en ruim 900 appartementen. De NWS bezit veel kleine
woningen (78 procent is kleiner dan 72 m2). Deze woningen zijn voor het grootste deel betaalbaar (66%) of zelfs goedkoop (29%). De gemiddelde huur
die de NWS voor haar woningen vraagt, ligt op 68 procent van wat als ‘maximaal redelijk’ door de Rijksoverheid is genormeerd. Hiermee bevinden de
woningen van de NWS zich in regionaal verband aan de laagste kant20. Daarnaast heeft de NWS haar bezit ook beoordeeld op onder andere energetische
waarde. Hieruit blijkt dat het aandeel ‘energiekosten’ in de maandelijkse woonlasten de komende jaren – bij ongewijzigd beleid – fors zal toenemen.

19
20

Bron: Waarderingskamer. Overzicht prijsindex woningen in geheel Nederland 2011-2014
Bron: Oplegger bij de notitie Strategisch Voorraadbeleid Noordwijkse Woningstichting 2010-2015
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3.4.

De woningvoorraad naar woonmilieu

Noordwijk laat zich grofweg opdelen in Noordwijk Binnen en Noordwijk
aan Zee. Een meer specifieke indeling op wijkniveau leidt volgens het
CBS tot 11 deelgebieden met elk zijn eigen karakteristieken. Figuur 1
laat de verdeling naar leeftijd zien per deelgebied. In de buurten De
Noord en Villawijk-Zuid wonen bijvoorbeeld naar verhouding veel
ouderen, terwijl kinderen en jongeren veelal in Boerenburg / Grashoek
en het Beeklaan-kwartier te vinden zijn.

Figuur 1: Leeftijdsgroepen per buurt. Bron: CBS

In figuur 2 is de verdeling van het aantal koopwoningen ten opzichte van het aantal huurwoningen weergegeven per deelgebied. Ook hier is het grote
aandeel koopwoningen duidelijk zichtbaar en de extra concentratie daarvan in de buitengebieden.
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Figuur 2: Aandeel koopwoningen per buurt in Noordwijk. Bron: CBS

3.5 Ontwikkeling in de voorraad
In het afgelopen decennium is er relatief weinig nieuwbouw in Noordwijk gerealiseerd. Gemiddeld zijn er in deze periode jaarlijks minder dan 100
woningen bijgebouwd. Deze ontwikkeling is gelijk aan het landelijke beeld, waarin te zien is dat de nieuwbouwproductie vooral op Vinex-locaties werd
gerealiseerd. In grafiek 7 is de realisatie van woningen in de periode 2000 - 2011 weergegeven. Ook in de nieuwbouw is het aandeel sociale
huurwoningen behoorlijk laag.
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Gerealiseerde nieuwbouw in Noordwijk
250
200
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0
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Gerealiseerde nieuwbouw

Koopwoning

Sociale huurwoning

Particuliere huur

Grafiek 7a: Bron CBS Statonline beschikbare data t/m 2011

Grafiek 7b: Bron CBS Statonline
Vanaf 1 januari 2012 heeft het CBS een andere methodiek toegepast. De gereedgemelde woningen voor 2012 tot en met 2014 zijn weergegeven in
bovenstaande grafiek.
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4.

De dynamiek op de woningmarkt in Noordwijk

Om de dynamiek op de woningmarkt in Noordwijk vast te kunnen stellen, heeft het weinig zin om uitsluitend te kijken naar het aanbod van woningen.
Immers zijn voor woningzoekenden alleen die woningen beschikbaar die op dat moment te huur of te koop zijn. Als er geen verhuizingen plaatsvinden, al
is de woningvoorraad nog zo groot, het aanbod zal dan alsnog nul zijn. Woningmarktdeskundigen hanteren een mutatiegraad van 7% als vuistregel voor
een gezond functionerende woningmarkt.
Nieuwbouw vervult over het algemeen een belangrijke rol op de woningmarkt. Het aantal verhuizingen blijkt nauw samen te hangen met het beschikbaar
komen van nieuwe woningen. Daarnaast kan met nieuwbouw heel goed worden ingespeeld op ontwikkelingen in de vraag. Indien nieuwbouw uitblijft, zo
leert de ervaring, zal de markt stagneren, wat weer verdere prijsstijgingen tot gevolg zal hebben. Daarnaast wordt het gat tussen vraag en aanbod
alleen maar groter. Dit gat staat in Noordwijk al onder druk door onder andere de doorgaande gezinsverdunning en de vergrijzing van de bevolking.
4.1 Aanbod van koopwoningen
Ten opzichte van 2007 is in 2013 het aantal transacties op de Noordwijkse woningmarkt met 57% teruggelopen, wat het meeste is van alle gemeenten
in de Bollenstreek. Het transactievolume is daarmee meer dan gehalveerd. De prijs voor een gemiddelde verkochte woning ligt in Noordwijk met €
299.000,- het hoogst. Er werden in 2013 44 tussenwoningen verhandeld (-4% t.o.v. 2012) tegen gemiddeld € 241.000,- (-3% ten opzichte van 2012).
Er werden 11 vrijstaande woningen verkocht in 2013 voor een gemiddelde prijs van € 893.000,- (-17% ten opzichte van 2012). In Noordwijk wisselden
56 appartementen van eigenaar voor een gemiddelde prijs van €201.000,- (gelijk aan 2012). Wat ook opvalt is dat de periode dat een appartement
gemiddeld te koop staat is toegenomen naar 252 dagen, wat 81% hoger is dan het landelijk gemiddelde voor dit segment. Tussenwoningen stonden
daarentegen gemiddeld slechts 152 dagen te koop, hetgeen 24% lager is dan vorig jaar.
4.2 Aanbod van sociale huurwoningen
In 2013 zijn minder sociale huurwoningen verhuurd dan in 2012. Werden er door de NWS in 2012 nog 104 sociale huurwoningen verhuurd, in 2013
waren dat er 98. Dit is in lijn met de totalen van de regio Holland-Rijnland. Ook daar is te zien dat er in 2013 minder woningen verhuurd werden dan in
2012. De uitzonderingen hierop zijn Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout en Zoeterwoude. In 2014 zijn totaal 134 woningen vrijgekomen en opnieuw
verhuurd. 120 daarvan (90%) zitten in het sociale segment en zijn allemaal toegewezen aan de primaire doelgroep21.
In 2014 zijn er door de NWS 22 woningen toegewezen aan starters tot 30 jaar. In lijn met de gehele regio wordt er op starterswoningen het meest
gereageerd en deze doelgroep is ook het meest actief op zoek naar een woning. Op een vrijgekomen starterswoning werd in Noordwijk gemiddeld 132
keer gereageerd, terwijl een vrijgekomen senioren woning gemiddeld slechts 30 reacties opleverde. In de tabel hieronder wordt nader ingegaan op het
aantal ingeschreven woningzoekenden naar leeftijd en hoe actief ze daadwerkelijk zijn.

21

Bron: NWS jaarverslag 2014
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Ingeschreven Actief % actief
Jonger dan 26 jaar

672

205

30,5

26 tot 35 jaar

526

195

37,1

35 tot 45 jaar

390

125

32,1

45 tot 55 jaar

411

82

20,0

55 tot 65 jaar

451

51

11,3

65 jaar en ouder
676
41
6,1
Tabel 9: Aantal actief woningzoekenden naar leeftijd. Bron: NWS Jaarrapportage 2013
De vrijgekomen sociale woningen zijn door de NWS in 2014 als volgt toegewezen aan de verschillende doelgroepen:

Aantal

%

Doelgroep
Starter < 30 jaar

22

15,7

Starter > 30 jaar

11

7,9

Doorstromer – huurder corporatie

35

25,0

Doorstromer – huurder particuliere woning

36

25,7

Doorstromer - koopwoning

13

9,3

Bijzondere doelgroep

6

4,3

Statushouders / COA

11

7,9

6

4,3

140

100,0

Gebruikersovereenkomsten / parkeerplaatsen
Totaal

4.3 Aanbod particuliere huurwoningen
Er zijn helaas geen concrete cijfers bekend over het daadwerkelijke aanbod van huurwoningen in de particuliere huursector. Het valt te verwachten dat
de ontwikkelingen in deze sector in lijn zijn met het aanbod in de sociale huursector. Wat deze verwachting bevestigt, is onder andere het jaarverslag
2013 van Vesteda waar een daling te zien is van het aantal niet sociale huurwoningen woningen. Zie grafiek 8. Voor Noordwijk specifiek zal de dalende
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trend in beschikbare woningen enigszins worden gecompenseerd omdat een aantal sociale huurwoningen, door de jaarlijkse indexatie van huurprijzen,
aan de sociale woningvoorraad zijn onttrokken.

Grafiek 8: Aantal woningen in portefeuille van Vesteda. Bron: jaarverslag 2013 Vesteda

4.4 Totaalbeeld aanbod
In alle verschillende deelmarkten is de laatste jaren een stagnatie van het aanbod van woningen te constateren. Dit heeft een aantal oorzaken. De eerste
is de malaise op de woningmarkt van de afgelopen jaren. Door de onzekerheid, de veelal sterk gedaalde woningwaarde en de strengere eisen aan
financiering, zijn mensen minder snel geneigd door te stromen naar een nieuwe woning. In Noordwijk is een kloof ontstaan voor huishoudens in de groep
35-55 jaar die een inkomenssprong doormaken en willen doorstromen van een huurwoning naar een koopwoning. Door het sterk dalen van het aantal
doorstromingen binnen de koopsector, zijn de mogelijkheden voor deze groep in Noordwijk zeer beperkt. Een tweede oorzaak heeft te maken met
ouderen. Ten eerste worden zij, mede dankzij de toegenomen kwaliteit van het leven en mogelijkheden voor medische zorg, steeds ouder. Daarnaast
wonen zij steeds langer zelfstandig, mede veroorzaakt door het landelijk beleid ten aanzien van de zorg voor senioren, waarin de laatste jaren de
extramuralisering van de zorg centraal staat. Een derde oorzaak is het geringe aantal nieuwbouwwoningen dat de laatste jaren in Noordwijk is
gerealiseerd.
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5

De vraag naar woningen in Noordwijk

De huidige en toekomstige vraag naar woningen in Noordwijk zijn lastig om in harde cijfers weer te geven. Er staat immers forse spanning op de lokale
woningmarkt, zoals in vorig hoofdstuk is omschreven. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de huidige situatie en worden enkele prognoses
over de toekomst toegelicht.
5.1 De vraag op basis van het Woningbehoefte-onderzoek
In de woningbehoefteraming WBR2013 wordt onderzocht hoe de vraag naar woningen zich zal ontwikkelen. Voor de periode 2012-2019 verwacht het
WBR een groei in de vraag met 1031 woningen. Voor nog verder in de toekomst, de periode 2020-2029, verwacht het WBR een additionele stijging in de
vraag met 733 woningen.
In een ander onderzoek, de Regionale woonagenda Holland Rijnland 2014, wordt gekeken naar aan welke type woning het meest behoefte is.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de marktkansen per subregio, waarbij rekening is gehouden met de bestaande voorraad. Wat opvalt is dat
de marktkansen voor de huursector op korte termijn groter zijn dan voor de koopsector. Van belang te weten is dat het hier gaat om kansen op korte
termijn. Deze zijn in beeld gebracht op basis van onderzoek en gesprekken met marktpanels midden in de economische recessie. Dit kan tot gevolg
hebben dat de vraag naar goedkopere woningen op de langere termijn wat is overschat. Bij economisch herstel is doorgaans te zien dat de behoefte naar
duurdere woningen weer stijgt. Noordwijk valt in dit onderzoek onder de subregio Noord.

Tabel 10: Korte termijn kansen woningmarkt per subregio Holland Rijnland. Bron Regionale woonagenda Holland Rijnland 2014
Ook wordt er in de Regionale woonagenda Holland Rijnland 2014 een berekening gemaakt op basis van het WBR en de huidige voorraad sociale
woningen. Deze berekening laat zien dat in de regio Noord, van de geplande nieuwbouw 41% een sociale huurwoning moet zijn om aan de verwachte
vraag in 2020 te kunnen voldoen.
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Holland Rijnland
Omvang doelgroep 2014

Noord

Oost

West

93.000

20.755

23.675

48.750

1500-2500

200-350

350-550

1000-1700

Omvang doelgroep 2020

94.500-95.500

20.955-21.095

24.010-24.240

49.590-50.270

% in sociale huurwoning

55%

55%

55%

55%

doelgroep in sociale huurwoning

52.010-52.580

11.525-11.600

13.210-13.330

27.275-27.650

Scheefwoners

10.800-12.000

2.410-2.680

2.750-3.055

5.640-6.270

Totale behoefte

62.810-64.580

13.940-14.280

15.960-16.390

32.915-33.915

Verwachte toename doelgroep

Voorraad sociale woningen
Sloop / Nieuwbouw
Totale behoefte
Resultaat
Behoefte volgens WBR

62.900

12.800

16.500

33.550

verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar
62.810-64.580

13.940-14.280

15.960-16.390

32.915-33.915

1.170-4.200

1.395-1.990

-265-500

35-1710

17.660

4.152

4.273

9.235

Tekort
15%
41%
3%
9%
Tabel 11: Berekening van percentage sociale huurwoning in nieuwbouw. Bron WBR, Woonmarktverkenning Zuid-Holland door ABF Research, Woon2012
en Stec Groep.

5.2 De vraag naar sociale huurwoningen in Noordwijk: Noordwijkse Woning Stichting
Onderstaande grafiek geeft een beeld hoe de verhuringen in Noordwijk zich verhouden ten opzichte van de omliggende gemeentes.
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Grafiek 9: Verhuringen naar starters en doorstromers per gemeente 2013. Bron: NWS jaarverslag 2013

De NWS is in april 2014 overgegaan naar een nieuw woonruimteverdelingssyteem. Om een juist beeld te krijgen is gekeken naar de cijfers van 2013. De
volgorde van toewijzing in dit systeem is nu op basis van de inschrijfduur van de woningzoekenden. Om een zo helder mogelijk beeld te kunnen schetsen
van de werkelijke vraag naar sociale huurwoningen, kijken we naar het aantal reacties per type woning en per prijscategorie. Op deze manier hebben
beperkingen, zoals die zijn ontstaan door de crisis, en de beperkte beschikbaarheid voor doorstromers, geen invloed op het onderzoek. Om een vergelijk
te kunnen maken met de omliggende gemeentes, is het aantal reacties ook uitgedrukt als percentage van het totaal.
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% van totaal

116,7 36%

51,3 16%

79,5 32%

63,2 26%

18,1

7%

84,9 35%

Katwijk

107,5 35%

35,5 11%

49,3 16%

116,7 38%

Leiden

211,9 35%

141,7 24%

57,6 10%

186,3 31%

Leiderdorp

201,2 38%

91,3 17%

65 12%

177,6 33%

Lisse

122,5 34%

72,5 20%

54,4 15%

108,1 30%

Noordwijk

142,8 33%

116,5 27%

106,4 25%

65,3 15%

Noordwijkerhout

157,7 31%

100,7 19%

90,9 18%

167,5 32%

156 34%

83,7 18%

59,3 13%

165,4 36%

51,1 18%

112,3 40%

Oegstgeest
Teylingen

117,6 42%

Voorschoten

166,9 52%

0

0%

31,4 10%

34 10%

Etagewoning
zonder lift

% van totaal

Etagewoning met
lift

% van totaal

Benedenwoning

% van totaal

Eengezinswoning

Hillegom
Kaag en
Braassem

20

6%

124,4 38%

101 32%

Zoeterwoude
109,1 60%
0 0%
0 0%
73,4 40%
Tabel 12: Gemiddeld aantal reacties per woningtype per gemeente. Bron NWS jaarverslag 2013
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% van totaal

tot huurtoeslaggrens (huur
tot € 681,02)

% van totaal

tot 2e aftoppingsgrens (huur
tot € 574,35)

% van totaal

tot 1e aftoppingsgrens (huur
tot € 535,91)

% van totaal

tot kwaliteitskortingsgrens
(huur tot € 374,44)

Hillegom
Kaag en
Braassem

141,7 34%

108,5 26%

110,1 26%

59,3 14%

91,6 30%

50,2 16%

83,8 27%

79,4 26%

Katwijk

138,4 41%

100,6 30%

55,1 16%

45,1 13%

Leiden

211,6 34%

192,3 31%

124,4 20%

92,8 15%

Leiderdorp

0

0%

153,1 47%

105,4 33%

64,8 20%

Lisse

0

0%

116 38%

124,3 41%

66,4 22%

Noordwijk

0

0%

123 36%

107,3 32%

107,2 32%

Noordwijkerhout

0

0%

160,8 39%

140,8 34%

109 27%

0

0%

90,3 32%

114,1 40%

79,3 28%

87,4 22%

123,4 31%

108,1 27%

74,8 19%

98 53%

48,8 26%

39,2 21%

Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten

0

0%

Zoeterwoude
0 0%
0 0%
0 0%
86,6 ###
Tabel 13: Gemiddeld aantal reacties per woning naar huurklasse per gemeente. Bron NWS jaarverslag 2013
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5.3 De vraag van verschillende groepen
5.3.1 De vraag van verschillende huishoudens naar leeftijd en inkomen
Diverse partijen doen onderzoek naar het woongedrag en de woonvoorkeuren van verschillende groepen huishoudens. Op basis van deze onderzoeken is
de volgende tabel samengesteld:

Inkomen

Laag

0-34
Midden/hoo
g

35-65
Midden/h
Laag
oog

65+
Laag

Midden/hoog

Binding aan gemeente

Weinig

Weinig

Sterk

Sterk

Zeer hoog

Zeer hoog

Verhuisgeneigdheid

Hoog

Hoog

Lager

Lager

Zeer laag

Zeer laag

Kwaliteit
woning

Goede
Kwaliteit dagelijkse
woning
voorzieen imago ningen

Goede
dagelijkse
voorzieningen en
omgeving

Belangrijkste woonwensen

Type woning

Winkels en Winkels en
uitgaan
uitgaan

Erg sterke Sterke
Nieuwb.
bestaandeb. Nadruk op
Nadruk
nadruk op nadruk op
Mgw
Egw
mgw
op egw
mgw
mgw
Functioneel: 3 a 4 kmrs.
Grote woning. Tot
Min 100m2 .
Voldoende ruimte: 3-4 120m2, veilige woning en
Marktconforme
kmrs. Min 100m2.
omgeving. Luxe
afwerking
Luxe afwerking
afwerking

Belangrijkste eisen
Tabel 14: Woonvoorkeuren van verschillende verhuisgeneigde groepen. Bron: Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014, Duin- en Bollenstreek
Een aantal zaken valt op in deze tabel:
Naar mate mensen ouder worden neemt de verhuisbereidheid sterk af. De binding met de gemeente neemt toe, en een huurwoning heeft verre
weg de grootste voorkeur onder de groep 65+.
Met name in de categorie 35-65 wordt er veel waarde gehecht aan de afwerking van een woning. Deze groep geeft aan dat een minimaal
woonoppervlakte van 100m2 gewenst is. Naar mate het inkomen in deze groep stijgt, nemen ook andere zaken als woonomgeving en imago van
de wijk in belang toe.
Meergezinswoningen hebben de voorkeur bij huishoudens met een laag inkomen en bij 65 plussers. Jongere gezinnen met een midden of hoog
inkomen hebben juist de voorkeur voor een eengezinswoning.
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De middenleeftijdsgroep (35-55 jarigen) vertegenwoordigt momenteel 51% van alle huishoudens binnen Noordwijk. Vanwege de vaak hogere inkomens,
is deze van economisch groot belang voor Noordwijk. Na hun eerste woning is deze groep vaak toe aan een volgende stap in hun wooncarrière. De
woonwensen zijn vaak erg specifiek. Van huur naar koop, van gestapeld naar grondgebonden en van goedkoop naar wat duurdere woningen. Zoals ook
omschreven in paragraaf 2.3 trekken veel huishoudens in deze groep weg naar andere gemeenten veelal vanwege het onvoldoende aanbod in Noordwijk.
Mede vanwege het grotere aanbod van nieuwbouwwoningen in de gemeenten Katwijk, Noordwijkerhout en Teylingen, zijn deze gemeenten populair
onder de vertrekkende Noordwijkers.
5.3.2 De vraag van starters
Het überhaupt vinden van een woning is voor veel starters het belangrijkste criterium wat betreft het zoeken naar de juiste woning. Starters geven
veelal de voorkeur aan appartementen in de nabijheid van winkels en uitgaansgelegenheden. Door de toegenomen eisen qua financiering van een
woning, wordt het ook voor starters met een midden- en hoger inkomen lastiger om een eengezinswoning te betalen. Hierdoor is een tendens zichtbaar
dat de vraag naar sociale koopappartementen onder deze doelgroep toeneemt.
5.3.3 De vraag van senioren
Bij senioren, en zoals eerder al aangegeven ook gehandicapten, worden de woonwensen vaak ingegeven door de aard en omvang van fysieke
beperkingen. Opvallend is dat senioren met een midden tot hoog inkomen steeds meer belang gaan hechten aan de locatie van de woning en de
aanwezigheid van groenvoorzingen. Voor deze gehele groep geldt dat de woonwensen uiteenlopen van zelfstandige aangepaste woningen binnen
bereikbaarheid van zorgvoorzieningen tot intramurale woningen in een zorgcentrum, van aanleunwoningen tot complete verzorging en van goedkope
huurwoningen tot luxe appartementen.
Om woningen te kunnen beoordelen of deze al dan niet geschikt zijn voor bewoners met lichamelijke beperkingen, en of deze woningen aansluiten bij de
noodzakelijke woonwensen wordt in Noordwijk het sterren systeem gehanteerd. Een aantal factoren waar onder andere naar gekeken wordt is de
breedte van deurdoorgangen, de kracht die nodig is om deuren te openen en de aanwezigheid van drempels en liften. Verdere uitleg over het
sterrensysteem wordt weergegeven in onderstaande tabel.
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Tabel 15: Bron: Nota woonzorgzones Noordwijk

Gemeente Noordwijk

68

6

Conclusies deel 3

In Noordwijk zal het aantal huishoudens de komende tien jaar met ruim 1.300 toenemen. Qua samenstelling zijn hierin een aantal belangrijke
bewegingen te bespeuren. Dit zijn onder andere gezinsverdunning, vergrijzing, de uitstroom van starters en gezinnen, en de hoeveelheid
arbeidsmigranten.
De kwaliteit van de huidige sociale woningvoorraad is over het algemeen redelijk te noemen. Daarnaast zijn er nog grote stappen te maken op het
gebied van duurzaamheid. Als gekeken wordt naar de geschiktheid voor bewoning door senioren en mensen met een lichamelijke beperking, dan biedt
de woningvoorraad hiervoor onvoldoende mogelijkheden. Zeker gezien de toenemende vergrijzing ligt hier een zeer grote uitdaging. Naar verwachting
zal de capaciteit van de twee zorgcentra al spoedig niet meer toereikend zijn en zullen veel aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad nodig zijn
om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen.
Al geruime tijd is er een stagnatie in het aanbod voelbaar. Door de daling van de huizenprijzen de laatste jaren blijven veel woningeigenaren in hun
huidige woning wonen waardoor de natuurlijke doorstoom nagenoeg stil is komen te vallen. Een tweede oorzaak is de vergrijzing en dat deze groep
steeds langer zelfstandig moet en kan blijven wonen. De derde oorzaak is de beperkte toename van het aantal beschikbare woningen.
Kijkend naar de migratiebewegingen ontstaat een beeld dat er voor huur- en koopstarters onvoldoende mogelijkheden zijn Noordwijk. Deze groep heeft
vaak een laag of middeninkomen en loopt vast in de eerder aangegeven kloof tussen huur en koop. Het zijn met name huishoudens met hoge en zeer
hoge inkomens die zich op dit moment vestigen in Noordwijk.
Door het geringe aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen is er een natuurlijke markt ontstaan voor nieuwbouwwoningen in Noordwijk. Vanwege de
schaarste aan woningen op de gehele mark is er aan vrijwel ieder type woning behoefte. Gebaseerd op de huidige woningvoorraad, de
bevolkingsprognoses en op basis van de stijging van het aantal arbeidsmigranten, kan worden gesteld dat er in Noordwijk met name een sterke behoefte
is aan goedkope en middeldure huur- en koopwoningen, voor zowel starters als senioren. Daarbij moet tegelijk rekening gehouden worden met de
geringe verhuisbereidheid van senioren. Wellicht zijn stimuleringsmaatregelen voor hen nog een extra motivatie om door te stromen naar een geschikte
woning. Op basis van bovenstaande motivatie en onderbouwing wordt geconcludeerd dat er 200 woningen per jaar gerealiseerd moeten worden.
Deze conclusies zijn opgenomen in deel 1, paragraaf 2.1 als startpunt voor de nieuwe Woonagenda 2015-2020 voor de gemeente Noordwijk.
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