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1 Intro
De gemeente Noordwijkerhout heeft een actuele en moderne woonvisie opgesteld. Hierin schetsen wij
onze visie op het wonen in Noordwijkerhout tot 2025 en de stappen die we zetten om deze te
realiseren. De visie op wonen is breed: omdat wonen meer is dan het hebben van een dak boven je
hoofd. Iedereen geeft zijn eigen betekenis aan “goed wonen”, maar duidelijk is dat zaken als de woonomgeving, de gemeenschap waarin je woont, de gezondheid, woonlasten en energetische kwaliteit een
belangrijke rol spelen. Daarom hebben we in deze visie de relatie gelegd met aanpalende beleidsterreinen, zoals zorg en welzijn.
Daarnaast speelt een aantal ontwikkelingen een rol bij de keuzerichtingen van de woonvisie, waaronder
decentralisaties in het sociale domein en de extramuralisering van zorgplaatsen (wat is er nodig om
langer zelfstandig wonen te ondersteunen?) en afspraken in regionaal verband over toevoegingen in de
sociale voorraad en veranderende regelgeving, waaronder de herzieningswet.
Functie woonvisie
In de woonvisie legt de gemeente de visie op Noordwijkerhout vast. De woonvisie vormt de basis voor
strategische afwegingen die de gemeente maakt op het gebied van wonen. Meest concreet wordt dit bij
de verschillende bouwontwikkelingen die mogelijk zijn, in het licht van het gewenste toekomstbeeld van
Noordwijkerhout en de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. De gemeente wil in de
nieuwe woonvisie hier goed over nadenken; zowel wat betreft fasering (hoeveel woningen kunnen
worden toegevoegd) en differentiatie (voor wie willen we bouwen). De woonvisie vormt daarnaast het
kader voor afspraken met woningcorporatie Sint Antonius van Padua.

1.1 Relevante trends en achtergronden
Demografie: de bevolking in Nederland zal de komende jaren minder snel groeien dan de afgelopen
jaren. Daarbij verandert de samenstelling van de bevolking; er zijn meer mensen boven de 50 jaar en
verhoudingsgewijs minder jongeren tot 25 jaar, vergrijzing en ontgroening. Daarnaast vragen
momenteel veel mensen asiel in Nederland, wat leidt tot extra woningvraag.
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving: de verzekerde zorg wordt vanuit rijksbeleid
beperkt. Een deel van wat nu onder zorgverzekeringen valt verschuift naar ondersteuningsfuncties die
door de gemeente worden georganiseerd. Belangrijker nog is dat de afname van de verzekerde zorg
vooral door mensen opgevangen moet worden. Zij moeten terugvallen op hun eigen organisatiekracht
en die van hun sociale netwerk. Dit moeten zij dan wel kunnen organiseren binnen hun sociale
omgeving. Zelfredzaamheid is het sleutelwoord.
Toenemende tegenstellingen: het lijkt erop dat de verschillen in de
samenleving groter worden. Zo groeit het verschil tussen hoge en lage
inkomens, mensen die actief participeren in de samenleving en zij die aan de
kant staan. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerden eind oktober de studie
“gescheiden werelden” over sociaal-culturele verschillen in Nederland.
Conclusie: de verschillen groeien, waarbij sommige groepen niet in staat zijn
om de gewenste zelfredzaamheid op te pakken. De kans dat zij wel zelfred-
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zamen treffen is klein. Er is namelijk weinig ontmoeting tussen groepen.
Veranderende woonbehoeftes: woonvoorkeuren veranderen, niet alleen door veranderende
preferenties ook door maatschappelijke veranderingen; bijvoorbeeld flexibilisering van de arbeidsmarkt
en veranderende financieringsregels. Een veronderstelde ontwikkeling is dat mensen hierdoor meer
waarde hechten aan het gebruik van een woning, boven het bezit. Huur zou hierdoor bij een bredere
groep in de samenleving in trek zijn. Daarbij speelt dat de woning meer uitdrukking geeft aan de leefstijl
van mensen, een onderscheidende uitstraling van het woonmilieu is van belang en een groeiende vraag
naar (collectieve) zelfbouw.
Bestaande voorraad belangrijker: nieuwbouw is voor de komende decennia nog maar enkele procenten
van totale voorraad. Hierdoor daalt de druk op de woningmarkt en zal in deelsegmenten ontspanning
ontstaan, in het bijzonder als vanaf circa 2020 / 2030 door uitstroom van ouderen (zie rapport “Balans
van de Leefomgeving” van PBL) het aantal vrijkomende woningen toeneemt. De ontspanning uit zich het
eerst in de kwalitatief slechtste delen van de koop- en huursector.
De toenemende uitstroom van ouderen en doorstroming die hierdoor mogelijk wordt,
leidt tot een meer evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de woningmarkt
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Bron: PBL 2014

Betaalbaarheid onder druk: prijzen van huurwoningen stijgen snel, als gevolg van de verhuurdersheffing in combinatie met het huurbeleid door het rijk. Voor bestaande huurders zijn de effecten van dit
beleid beperkt. Nieuwe huurders krijgen te maken met de hoogste huren. Hierdoor neemt de
ongelijkheid verder toe. De goedkoopste delen van de voorraad verdwijnen gestaag. Voor de laagste
inkomens is op termijn onvoldoende betaalbaar aanbod beschikbaar. Middeninkomens kunnen door
toewijzingsregels vanuit rijksbeleid niet meer in de gereguleerde huur terecht. Voor een deel van de
middeninkomens is er een alternatief in de vrije huursector. Echter, voor lage middeninkomens is dit
alternatief te duur. Het aanbod in de vrije sector is beperkt aanwezig.
Langer zelfstandig: mensen wonen lang zelfstandig, ook met steeds intensievere zorgvraag. Door de
decentralisaties in combinatie met de extramuralisering van de instellingszorg (Wet Langdurige Zorg)
groeien de raakvlakken tussen de woonopgaven en het sociaal domein.
Zuinig ruimtegebruik: wonen, werken en recreatie strijden in de gemeente om ruimte. Mogelijkheden
voor het benutten van nieuwe ruimten voor dorpsfuncties zijn beperkt. Tegelijkertijd vallen bestaande
ruimten in de bebouwde omgeving vrij. Een zorgvuldige benutting van bestaande kernen draagt bij aan
de kwaliteit en aantrekkingskracht van de gemeente.
Eindigheid fossiele brandstoffen: de schaarste aan fossiele brandstoffen groeit. Resterende voorraden
zijn moeilijker winbaar (diepzee, poolgebied). Gevolg is een stijgende energieprijs. Energiearmoede ligt
op de loer voor mensen die niet in staat zijn die stijgende lasten te betalen. Minder energieverbruik,
isolatie en alternatieve energiebronnen zijn nodig om ook op termijn in de energiebehoefte te kunnen
voorzien.
Herzieningswet: de Herzieningswet ligt momenteel voor goedkeuring bij de Tweede Kamer. Deze wet
(en de bijbehorende novelle en AmvB / Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting) regelt de
taakafbakening van en toezicht op woningcorporaties. De verankering van het maatschappelijke
presteren van corporaties krijgt gestalte in de gemeentelijke woonvisie. Dit biedt de gemeente en
corporaties houvast bij het maken van prestatieafspraken en opstellen van zienswijzen ten aanzien van

576.101/g | Noordwijkerhout, gewoon bijzonder, gewoon bijzonder

3

investeringen door de corporaties. In de wet is voorzien dat corporaties de gemeente een aanbieding
doen, waarin zij duidelijk maken wat hun inzet is. De bijdrage dient (financieel) naar redelijkheid te zijn.
De gemeente krijgt meer sturingsmogelijkheden, doordat zij zienswijzen in moeten dienen bij het Rijk
over:
1. Omvang en samenstelling van de sociale voorraad in de gemeente maar ook in de regio.
2. Omvang van voorraad in de vrije sector huur (niet-Daeb: woningen die geen Dienst van algemeen
economisch belang zijn), inclusief de te liberaliseren woningen naar een eventuele commerciële tak
van de corporaties.
3. Gewenste investeringen van de corporaties in herstructurering/dorpsvernieuwing, ook in
commerciële activiteiten (huur- en koopwoningen).
4. De regionale schaal van de corporaties.
5. Verkoop sociale huurwoningen.
6. Reglement over sloopwoningen.
Deze zienswijzen bepalen de speelruimte van de corporatie. Voorwaarde is dat ze in de woonvisie zijn
opgenomen. In de woonvisie wordt derhalve antwoord gegeven op bovenstaande aandachtspunten.
Huisvestingswet: de Tweede Kamer is akkoord met de Huisvestingswet 2014. De wet bakent de ruimte
voor een regeling rond woonruimteverdeling af. Wanneer er geen negatieve effecten van schaarste zijn
en geen verdringing optreedt, dient de gemeente de woonruimteverdeling over te laten aan de markt.
Als de gemeente wel actief wil sturen via woonruimteverdeling, zal de gemeenteraad dit moeten
motiveren. In de regionale woonagenda hebben de gemeenten schaarste in de regio reeds gemotiveerd.
Dit krijgt zijn uitwerking in een nieuwe regionale Huisvestingsverordening per 1 juli 2015. Onderdeel van
de verordening is lokaal maatwerk. De mogelijkheden hiervoor zijn beperkt tot 50% van het aangeboden
aanbod. 25% kan voor specifieke lokale groepen worden benut. Om lokaal maatwerk te bieden, dient de
nieuwe woonvisie als onderbouwing. Wij werken hierin een keuze uit voor welke doelgroepen we de
woonruimteverdeling sturen.
Ladder voor duurzame verstedelijking: Niet onbelangrijk is dat in het Besluit Ruimtelijke Ordening sinds
2012 de verplichte toepassing van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is opgenomen. Deze
‘Ladder’ voorziet in een drietal toetsen om te komen tot een goede ruimtelijke ordening en afweging
van locaties voor nieuwe stedelijke ontwikkeling:
1. Is er sprake van een actuele regionale behoefte?
2. Kan de behoefte opgevangen worden in bestaand stedelijk gebied door bijvoorbeeld transformatie?
3. Zo niet, is de locatie buiten bestaand stedelijk gebied in voldoende mate multimodaal (met
verschillende vormen van transport) ontsloten?
De toepassing van de ‘Ladder’ vindt haar borging in de gemeentelijke woonvisie. Hiermee wordt voldaan
aan de verantwoordingsplicht van nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

1.2 Leeswijzer
Deze woonvisie is opgezet rondom drie pijlers van beleid. We schetsen in hoofdstuk 2 een wensbeeld
van de gemeente in 2025. Dit zetten we af tegen de huidige situatie en de kansen die er zijn. In
hoofdstruk drie leest u de woonvisie zelf. Hier vindt u de drie pijlers: de ontwikkeling van
Noordwijkerhout, kwetsbare doelgroepen en wonen en zorg. Voor iedere pijler is uitgewerkt wat er
speelt, wat we willen en wat we doen om dit te bereiken. Dit resulteert in het uitvoeringsprogramma in
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hoofdstuk 4. Hierin is tevens het afwegingskader woningbouw te vinden. Ieder woningbouwplan wordt
getoetst aan dit woningbouwprogramma. In de bijlagen zijn enkele aanvullende documenten en
toelichtingen te vinden.
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2 Wonen in 2025: Noordwijkerhout, gewoon
bijzonder
In dit hoofdstuk schetsen wij het wensbeeld van Noordwijkerhout in 2025 en de doelstellingen om dit te
bereiken.

2.1 Noordwijkerhout 2025
Wensbeeld: Noordwijkerhout, gewoon bijzonder
Noordwijkerhout in 2025; een herkenbaar karakteristieke, groene en “dorpse” gemeente, nabij steden,
werkgelegenheid en de duinen. De kernen Noordwijkerhout en De Zilk zijn in 2025 nog altijd groen,
vrijliggend van andere kernen en goed bereikbaar. “Dorps” betekent niet dat de gemeenschap gesloten
is: iedereen is welkom. De gemeente is in de periode 2015-2025 organisch gegroeid, met aandacht voor
haar eigen inwoners en mensen die terug willen keren naar Noordwijkerhout. Daarnaast zijn diverse
aantrekkelijke woonmilieus gerealiseerd, waarmee Noordwijkerhout heeft bijgedragen aan de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Locaties rondom Noordwijkerhout en vanuit de Greenport
zijn onderscheidend gebleken voor de bovenregionale vraag van gezinnen.
Iedere doelgroep kan in 2025 een passende woning vinden in Noordwijkerhout. Van de gegroeide groep
ouderen, is een belangrijk deel in de eigen woning en buurt blijven wonen. Een kleiner deel is verhuisd
naar een meer levensloopgeschikte woning. Er is een geliefd aanbod van woningen toegevoegd die
geschikt zijn om zorg te ontvangen. Deze zijn rondom Puyckendam en Munnekeweij geconcentreerd,
vanwege het volwaardig voorzieningen- en dienstenaanbod voor zorgvragers dat hier is. Ouderen die
niet willen verhuizen ondersteunen elkaar of vinden hulp in hun sociale netwerk. Daarbij worden ze
geholpen met innovatieve zorgmiddelen; domotica. Bewoners zijn goed verzorgd en raken niet in een
sociaal isolement. Lage middeninkomens, een groep die in 2015 klem zat, kunnen in de woningen
terecht die oudere huishoudens achterlaten. Daarnaast zijn betaalbare koopwoningen voor deze groep
gerealiseerd. De betaalbaarheid voor de laagste inkomens is gewaarborgd door ervoor te zorgen dat de
goedkoopste woningen bij hen terecht kwamen. Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft een
aantal echt betaalbare woningen voor deze groep behouden. Via een aantal maatregelen heeft
energiebesparing bijgedragen aan de betaalbaarheid van het wonen.
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Met woonvisie 2015 bouwen aan het wensbeeld 2025
Nu anno 2015 staan we voor een aantal keuzes om te komen tot dit wensbeeld. Deze keuzes komen
terug in drie pijlers die onder deze woonvisie staan:

Een karakteristieke, dorpse
gemeente

•Noordwijkerhout, een gemeente met diversiteit
•Prima bereikbaarheid

Voldoende betaalbare
woningen voor iedere
doelgroep

•Passende huisvesting voor huishoudens van de
toekomst
•Voldoende goedkope en betaalbare woningen voor
kwetsbare huishoudens
•Noordwijkerhout kent een duurzame woningvoorraad

Aanbod van wonen met zorg
op maat

•Een divers aanbod wonen met zorg dat zeer goed
aansluit op de wensen van cliënten.
•Er is voldoende steun waardoor zorgvragers niet in een
sociaal isolement geraken.
•Zorgmiddelen maken langer zelfstandig wonen
mogelijk.

2.2 Van 2015 naar 2025
Waar staan we nu?
Het huidige Noordwijkerhout heeft een dorps karakter en een sterke sociale cohesie. Het is merkbaar
dat de gemeente op rustige wijze is gegroeid. De binding van bewoners met de gemeente is groot, veel
mensen keren er na hun studie terug. De meeste mensen werken buiten de gemeente. Dit kan goed,
omdat de gemeente centraal in de Randstad ligt, nabij de steden Leiden en Haarlem en de luchthaven
Schiphol. Door de directe nabijheid van duinen en strand heeft Noordwijkerhout aantrekkelijke
omgevingskenmerken en kansen om dit verder uit te buiten. Daarbij speelt mee dat men in de
koopsector relatief veel kwaliteit krijgt in relatie tot de prijs. De sociale huurwoningen zijn van hoge
kwaliteit.
De kern Noordwijkerhout is compact gebouwd met een voorzieningenaanbod dat voldoende is voor de
dagelijkse boodschappen en enig aanbod van winkels voor niet-dagelijkse voorzieningen. De Zilk is een
kleine kern met een hechte gemeenschap. De fysieke aantrekkingskracht kan verbeterd worden, de
bebouwing heeft een eenzijdig karakter.
Wat komt eraan
Noordwijkerhout vergrijst. Het aandeel ouderen groeit en ouderen worden ouder. Op termijn neemt het
aandeel gezinnen af. Dit baart bewoners zorgen omdat het draagvlak voor voorzieningen hiermee onder
druk komt te staan en ouderen vanwege veranderingen in de zorg steeds afhankelijker worden van
steun uit de gemeenschap. De trend dat jongeren wegtrekken komt in de meeste kleine en middelgrote
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gemeenten voor. Dit past bij de levensfase, waarbij jongeren vertrekken voor studie, werk of het leven
in de stad. Het is de vraag in welke mate zij terugkeren.
Figuur 1 Leeftijdsopbouw bevolking

Bron: prognose provincie 2013

Kansen
Ondanks het vertrek van jongeren uit de gemeente, blijkt er een vrij hechte band te zijn met
Noordwijkerhout. Vergrijzing is niet tegen te gaan, maar er liggen kansen om het aantal terugkeerders
te vergroten. Voorts zijn er kansen voor een bovenregionale instroom. Momenteel is - ondanks de
potentie van Noordwijkerhout - de herkenbaarheid van de gemeente als aantrekkelijk woongebied
beperkt onder huishoudens van buiten de regio. Uit de woningbehoefteraming van de provincie blijkt
dat er mogelijkheden zijn om gezinnen van buiten de regio met een bovenmodaal inkomen aan te
trekken. Om hierin te slagen, is een bijzondere kwaliteit woningen in een karakteristieke woonomgeving
nodig. Op de locatie Sancta Maria slaagt de verkoop van herenhuizen goed, waaruit de potentie van de
gemeente blijkt; dichtbij een van de mooiste duingebieden van Nederland en bij een kern met een
voldoende voorzieningenaanbod. De opgave is nu om het succes van Sancta Maria te vertalen naar een
woonmilieu voor een iets minder kapitaalkrachtige vraag. De mogelijkheden liggen er. Nu moeten die
nog benut worden. Dit vraagt wel meer bekendheid met de kwaliteiten van Noordwijkerhout. Om dit te
realiseren is een coherente gebiedsmarketing nodig.
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Risico’s bij ongewijzigd beleid
Om het wensbeeld van Noordwijkerhout in 2025 te bereiken, is een actieve rol nodig van de gemeente en haar
maatschappelijke partners. Zonder bijsturing zijn er risico’s op een aantal ongewenste effecten:

Als we geen woningen toevoegen, stijgt de druk op de woningmarkt en daarmee de prijzen. De doorstroming stagneert. Starters en huishoudens met een laag (<€ 34. 911) of lager middeninkomen (< € 43.000)
kunnen moeilijk een woning verkrijgen. Sociale huurwoningen komen nauwelijks vrij, ondanks dat de
doelgroep niet in omvang toeneemt en scheefwonen wordt bestreden. Dit wordt verdere versterkt als
Antonius van Padua de huurprijzen bij mutatie verhoogt: verhuizen wordt onaantrekkelijk. Op de lange
termijn gaat dit ten koste van de vitaliteit en aantrekkingskracht van Noordwijkerhout, omdat jonge
huishoudens gedwongen zijn om de gemeente te verlaten. De kwaliteit van de gemeente is niet van dien
aard dat kapitaalkrachtige gezinnen naar Noordwijkerhout trekken, om dit te compenseren.

Ouderen verhuizen niet graag, zeker niet als er geen aantrekkelijk aanbod is. Doorstroming stagneert en
een deel van de ouderen woont in ongeschikte woningen op locaties waar onvoldoende zorg en
ondersteuning voorhanden is.

Voor langer zelfstandig wonen is een volwaardig formeel en informeel netwerk nodig dat zorg en
ondersteuning biedt. Dit komt niet vanzelf tot stand.

Stijgende energieprijzen leiden tot hoge woonlasten voor eigenaren die geen ruimte hebben om hun
woning energetisch te verduurzamen. Hun woning wordt bovendien slecht verkoopbaar, waardoor zij klem
zitten in hun woning en doorstroming stagneert.

Ook voor huurders dreigt een woonlastenstijging door stijgende energieprijzen. Er zijn oplossingen nodig
om de energetische prestaties van woningen te verbeteren zonder dat huurprijzen veel stijgen.
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3 Drie pijlers van woonbeleid
Het wensbeeld kunnen we bereiken door ons op de drie pijlers van woonbeleid te versterken. Per
“pijler” beschrijven we wat er speelt, de ambitie en wat we er eraan gaan doen om de ambitie te
bereiken. Er wordt een aantal maatregelen uitgewerkt, waarmee het mogelijk is om in te spelen op de
risico’s die we omschreven.

3.1 Noordwijkerhout ontwikkelt zich als karakteristieke
“dorpse” gemeente
Wat speelt er?
De ontwikkeling van Noordwijkerhout is niet los te zien van de ruimte die de woningmarkt biedt. Deze is
sterk bepalend voor de nieuwbouwmogelijkheden en ontwikkelingen in de bestaande voorraad. Voor de
ontwikkeling van de kernen is het noodzakelijk om goed in te spelen op de kansen die de markt biedt.
Woningbehoefte
De woningbehoefte in de periode 2015-2019 bedraagt 330 tot 500 woningen. Dit betekent de realisatie
van 65 tot 100 woningen per jaar. De bovengrens van deze bandbreedte kan gehaald worden als
Noordwijkerhout meer mensen van buiten weet aan te trekken dan in het verleden. Vanuit de
woonbehoefte in de regionale woonagenda is er ruimte voor het toevoegen van circa 70 woningen per
jaar. Daarboven komt de opgave om bij te dragen aan de Gebiedsuitwerking HaarlemmermeerBollenstreek. Voor die opgave zijn nog eens tot 50 woningen per jaar gewenst. In totaal 120 woningen.
Het aantal “harde” bouwplannen komt uit op ruim 500 woningen, circa 100 per jaar. Deze planvoorraad
is hard nodig om de productie te realiseren, mede omdat regelmatig vertragingen in ontwikkelingen
optreden. Om 120 woningen per jaar te kunnen realiseren is een plancapaciteit nodig van 150
woningen, om een buffer bij planuitval te hebben.
Lokale woningbehoefte
Op basis van statistieken en gesprekken met marktkenners weten we hoe de vraag vanuit de lokale en
bovenlokale behoefte is samengesteld.
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Woningen

Vragers

Afzetbaarheid

Starters

++

Senioren

0/+

Gezinnen

0

Opmerkingen

Sociale huur
Appartement/ gelijkvloers

Eengezinswoning

Starters zoeken vooral lage prijs
Senioren realiseren verhuiswens in beperkte mate
Groei vraag naar woningen voor kleine
huishoudens
Op termijn vraaguitval, minder gezinnen. Nu goed
verhuurbaar, het enige alternatief

Vrije sector huur

Appartementen

Starters
Jonge gezinnen

0/+

Senioren
Eengezinswoning

Jonge gezinnen

0

Starters, stellen en jonge gezinnen die teveel
verdienen voor sociale huur of zich nog niet willen
binden (arbeidsmobiliteit). Max € 900,Senioren met goed pensioen. Max € 1000,Nu nog zeer beperkte vraag
Jonge gezinnen met middeninkomen. Max. €
1000,- Nu nog zeer beperkte vraag

Koop
Starters
Appartementen

0
Senioren

Eengezinswoning

Starters
Gezinnen

++

Starters slaan appartement over.
Goede kwaliteit noodzaak voor afzetbaarheid.
Max. € 160.000. Daarboven risicomarkt.
Nichemarkt voor luxe seniorenappartementen
Tot € 260.000 eenvoudig afzetbaar.
Daarboven
kwaliteitsvraag:
goede
prijskwaliteitverhouding en ruime stedenbouwkundige
opzet voorwaarde.

Bovenregionale opgave
Noordwijkerhout heeft vanuit de gebiedsuitwerking een opgave voor de bovenregionale vraag. Het
bedienen van die vraag, vergt een ander woonmilieu dan in de basis in Noordwijkerhout aanwezig is. Uit
een analyse van de migratiestromen blijkt namelijk dat de bovenregionale instroom momenteel beperkt
is. Er zijn echter wel degelijk kansen om bewoners te verleiden om naar de Duin- en Bollenstreek te
komen. Zo blijkt uit de belangstelling voor het plan Sancta Maria met haar karakteristieke uitstraling, dat
een kapitaalkrachtige vraag aangeboord kan worden. Uit prognoses blijkt dat de groep kapitaalkrachtige
huishoudens in de Duin- en Bollenstreek groeit. De ligging nabij grote steden en Schiphol is hierbij een
belangrijke vestigingsfactor. Woningprijzen zijn relatief gunstig, zeker voor gezinnen die ruimte zoeken.
Ten opzichte van andere gemeenten in de Bollenstreek, is er aandacht nodig voor de bereikbaarheid.
Daar staat tegenover een ongekende landschappelijke kwaliteit in het naastgelegen duingebied.
Noordwijkerhout zal onderscheidende woonmilieus moeten bieden, wil ze voldoende bewoners van
buiten de regio aan zich weten te binden, en daarmee voorzien in de opgave vanuit de
Gebiedsuitwerking
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Wat voor woonmilieus?
Voor de bovenregionale instromers zijn woonmilieus nodig die aansluiten bij de leefstijl van
potentiële vestigers. Analyse op basis van leefstijlen wijst op gezinnen met een bovenmodaal
inkomen, die gericht zijn op een traditioneel en rustig woonmilieu. In de woning willen zij hun
identiteit uiten en hun status weerspiegeld zien. Zij vragen om een woonomgeving van hoge
kwaliteit, bij voorkeur statig, groen en rustig, gelegen nabij bos of duin. De woning heeft een
klassieke uitstraling met bewezen architectuur, is comfortabel en zichtbaar vanaf de straat. De toe
te voegen woonmilieus moeten dan ook deze kwaliteiten bieden.
De groep terugkeerders van buiten de regio is gedifferentieerder. Een belangrijk deel van hen komt
terug om nabij familie en vrienden te wonen, in een buurt met gelijkgestemden. Qua architectuur
zijn zij conformistisch, wat betekent dat de behoefte meer in lijn is met het bestaande aanbod in de
kernen van Noordwijkerhout. De woonomgeving heeft een gedifferentieerde, suburbane uitstraling,
is kindvriendelijk, nabij een winkelcentrum gelegen. Er is contact met de buren mogelijk.

Wat willen we?
Noordwijkerhout is herkenbaar als karakteristieke, groene en “dorpse” gemeente. De kernen zijn groen
en karakteristiek, vrijliggend van andere kernen en goed bereikbaar. “Dorps” betekent niet dat de
gemeenschap gesloten is: iedereen is welkom. Noordwijkerhout is ongedeeld, jong en oud, arm en rijk,
iedereen kan hier wonen. De kern Noordwijkerhout heeft een sterk dorpshart met een goede kwaliteit
winkels en horeca.
De gemeente groeit gedoseerd met aandacht voor onze eigen bewoners. Enige groei van
Noordwijkerhout komt van mensen die terug willen keren naar Noordwijkerhout. Huishoudens van
buiten de regio weten we aan te trekken via het realiseren van aantrekkelijke, karakteristieke
woonmilieus. Het aantrekken van deze kapitaalkrachtige huishoudens levert een bijdrage aan het
draagvlak voor het voorzieningenniveau, de lokale economie, winkels en horeca, de scholen en het
verenigingsleven. Op de lange termijn levert het een positieve bijdrage aan het imago van
Noordwijkerhout als aantrekkelijke woongemeente.
We realiseren jaarlijks 70 woningen voor de lokale vraag en 50 woningen voor de bovenregionale vraag.
Een betere bereikbaarheid is ondersteunend aan de groei.

Wat doen we om dit te bereiken?
Deze doelstelling werken we uit in twee beleidslijnen en een aantal ondersteunende maatregelen. Zij
betreffen primair de bouwopgave. Aanvullend daarop worden beleid en maatregelen ten behoeve van
het versterken van de dorpskwaliteit en het vestigingsklimaat benoemd.

Beleid
Noordwijkerhout is een kern met diversiteit
De gemeente stuurt aan op diversiteit van de bevolking en versterking van de identiteit. Hiertoe groeit
de gemeente in een gestaag tempo.
Diversiteit
Diversiteit van de bevolking betekent dat verschillende bevolkingsgroepen in de gemeente kunnen
wonen, ongeacht hun inkomen. We sturen erop aan dat de huidige bewoners een passende woning
kunnen vinden. Hierbij hebben we aandacht voor alle groepen: starters, doorstromers, gezinnen en
senioren. Verdere groei realiseren we via het aantrekken van “terugkeerders” (gezinnen) en
“bovenregionale instromers” (gezinnen met een bovenmodaal inkomen die van buiten de regio naar
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Noordwijkerhout komen). We zetten erop in dat ontwikkelaars en Sint Antonius van Padua woningen
realiseren voor de volgende vraag:
 Lokale vraag: de gemeente groeit om de lokale woningvraag in te vullen. Deze vraag van eigen
inwoners komt vooral van jonge huishoudens en de starters die in Noordwijkerhout willen blijven
wonen. We bieden hen ruimte: enerzijds door woningen toe te voegen, anderzijds door
doorstroming te bevorderen. Dit doen we door het laten realiseren van nieuwbouwwoningen die
inzetbaar zijn voor zowel starters als zelfstandig wonende ouderen. Doorstroming wordt bevorderd
via de realisatie van een aantrekkelijk woningaanbod voor ouderen, al weten we dat deze beperkt
van omvang is.
 Terugkeerders: naast de lokale vraag richten we ons op mensen die van oudsher een band met
Noordwijkerhout hebben. Voor hen realiseren we aantrekkelijke eengezinswoningen en verleiden
we jonge gezinnen om naar Noordwijkerhout terug te keren. De woonwensen van terugkeerders,
sluiten goed aan op het huidige beeld van Noordwijkerhout.
 Bovenregionale instromers: een deel van de groei van Noordwijkerhout komt voor rekening van
huishoudens van buiten de regio met een bovenmodaal inkomen. Om hen aan te trekken realiseren
we onderscheidende buurten.
Identiteit versterken
We vergroten de aantrekkelijkheid van bestaande wijken voor de lokale vragers en de terugkeerders. De
wensen van deze groepen sluiten op elkaar aan. Dit doen we door aan te sturen op meer differentiatie
aan te brengen in woningtypes, koop of huur en prijsklassen. We vragen Sint Antonius van Padua om
woningen te verkopen of te herpositioneren. Om herstructurering de ruimte te geven, heeft de kwaliteit
van de bestaande voorraad prioriteit: plannen voor sloop-nieuwbouw hebben in principe voorrang op
nieuwbouw. Hierbij onderzoeken we telkens ook de mogelijkheden om de slooplocatie als openbare
ruimte in te vullen ter verbetering van de leefbaarheid en kwaliteit van de wijken.
Voor het realiseren van onderscheidende buurten voor bovenregionale instromers, benutten we
locaties die qua architectuur en uitstraling het meest geschikt zijn om in de vraag van deze groep te
voorzien. Ontwikkelaars dienen goed in te spelen op de wensen van deze groep. Differentiatie op deze
locaties richt zich op differentiatie in levensfases, niet in leefstijl. Om deze bovenregionale opgave uit
gebiedsuitwerking in te vullen, is ook een goede gebiedsmarketing nodig. Dit zal eraan bijdragen dat
Noordwijkerhout op de kaart staat bij mensen die een vertrek uit een ander deel van Nederland,
waaronder de noordelijke Randstad (Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek) overwegen. De
gebiedsmarketing zal eerst het accent leggen op de bekendheid van de kwaliteiten die Noordwijkerhout
biedt.
Om Noordwijkerhout op de kaart te zetten zoeken we de bovengrens van de marktopnamecapaciteit
op. Jaarlijks realiseren we 50 woningen voor de bovenregionale vraag en 70 voor de regionale. Na 2019
vlakt volgens huidige inzichten de woningbehoefte af.
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De identiteit van de gemeente versterken we voorts op de volgende wijze:
 Bij nieuwbouw bewaren we het vrijliggende karakter van de kernen. Dit betekent dat kernen niet
aaneen mogen groeien. Dit is thans gewaarborgd in bestemmingsplannen.
 We gebruiken toerisme als impuls voor de leefbaarheid in de kern. Dit betreft evenementen en
cultuur, maar ook het grotere draagvlak voor winkels en horeca.
 We sturen via een centrumbeleid aan op een kwalitatief aanbod van voorzieningen. Uitgangspunt is
een aanbod van winkels voor dagelijkse voorzieningen plus wat winkels die geen onderdeel van een
landelijke keten zijn. We bieden voldoende ruimte aan horeca met een dagfunctie. Het beleid van
ingekorte winkelstraten in de aanloopstraten, continueren we om lege plekken te voorkomen.
 We zorgen voor een goede verzorging van de open ruimte met gebruik van karakteristieke locaties
zoals de Engelse Tuin. We sluiten goed aan op de kwaliteitswensen van de doelgroep die rondom
deze locaties woont of komt te wonen. We werken binnen het kader van het integraal beleidsplan
openbare ruimte waar groenvoorzieningen onderdeel van uitmaken, dat medio 2015 gereed is.
 Cultuur en evenementen zoals kermis en carnaval zijn belangrijk voor het behoud van het dorpse
karakter.
Betere bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid is van belang voor de aantrekkingskracht van de gemeente. We starten een
lobby bij de provincie voor:
 een betere verbinding met de A44. Dit is een must voor de gewenste groei;
 een snelle en frequente busverbinding met Leiden;
 zorgen dat met name ouderen voorzieningen binnen de gemeente met de bus kunnen bereiken.

Maatregelen
1.

2.
3.
4.

Om de gewenste woningtoevoegingen en de daarmee samenhangende doorstroming te bereiken,
stellen we een “afwegingskader woningbouw” op. Nieuwbouwplannen met vijf woningen of meer,
worden hieraan getoetst (zie uitwerking in hoofdstuk 4).
We stellen een normenkader op voor nieuwbouwwoningen die voor zowel starters als senioren
geschikt moeten zijn (zoals Woonkeur).
Om de herkenbaarheid van Noordwijkerhout buiten de regio te vergroten, zetten we in
samenwerking met ontwikkelaars gebiedsmarketing in.
We monitoren jaarlijks via verhuisstroomanalyse of onze nieuwbouwplannen bijdragen aan het
huisvesten van lokale huishoudens en in welke mate wij de bovenregionale instroom realiseren. Via
het afwegingskader woningbouw houden we in beeld of de gewenste differentiatie wordt bereikt.

3.2 Kwetsbare doelgroepen: beschikbaarheid en
betaalbaarheid
Wat speelt er?
In Noordwijkerhout zit een aantal doelgroepen in de knel. Primair betreft dit huishoudens met lage
inkomens (< € 36.165, prijspeil 2017), starters en huishoudens met een lager middeninkomen (< €
43.000). Binnen de sociale huursector is de druk het grootst op woningen voor huishoudens die
huurtoeslag ontvangen. Dit zijn de goedkope en betaalbare sociale huurwoningen.
Senioren vormen ook een aandachtsgroep, zij komen bij de derde pijler aan bod.
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Eerst enkele feiten over huisvesting van de doelgroepen op een rij:

1.850 sociale huurwoningen

6.400 koopwoningen

700 huurders met inkomen
boven €36.165 (scheefwoners)
4.735 woningeigenaren met
inkomen boven € 36.165
1.150 huurders met inkomen
tot €36.165 (doelgroep)
Hiervan ontvangen 600
huurders huurtoeslag

1.665 woningeigenaren met
inkomen tot €36.165

De sociale doelgroep groeit van ruim 2800 naar bijna 3.200 bij ontbreken van economische groei. Bij
beperkte economische groei van 1,2% per jaar blijft doelgroep nagenoeg gelijk. Afhankelijk van de
ontwikkeling van de scheefheid en de mogelijkheden om hierop te sturen, is toevoeging van sociale
huurwoningen gewenst.
Het is wenselijk om deze toevoegingen enkel te laten bestaan uit woningen met een prijs tot de hoge
aftoppingsgrens, omdat er vooral behoefte is aan woningen in dit betaalbare segment.
Definities inkomensgroepen
 Lage inkomens: huishoudens die tot de doelgroep behoren. Zij hebben een inkomen tot de
sociale huurgrens: € 36.165 (per 1-1-2017). Corporaties dienen minstens 80% van de
vrijkomende woningen aan de doelgroep te verhuren. Daarnaast mogen ze 10% van de
vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 36.165 en €
40.349.
 Huurtoeslagontvangers: huishoudens in een sociale huurwoning. Om in aanmerking te komen
voor huurtoeslag mag men niet meer verdienen dan (prijspeil 2017):
o Alleenstaanden: € 22.200
o Meerpersoonshuishoudens: € 30.150
 Lage middeninkomens. Huishoudens met een inkomen tot € 43.000. Zij komen voor een
beperkte hypotheek in aanmerking en hebben spaargeld nodig voor de aanschaf van een
woning.
Starters en lage inkomensgroepen op de sociale huurmarkt: grote druk
De wachttijd voor een sociale huurwoning is zeer hoog. Noordwijkerhout heeft de hoogste wachttijd van
de regio. De wachttijd is het hoogst voor eengezinswoningen. Veruit de meeste reacties komen van
starters (53%). Senioren reageren het minst (8%).
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Betaalbaarheid van de sociale huurvoorraad
Het is zeer de vraag of de sociale huurprijs (alles tot € 711 huur is sociaal), aansluit bij de huur die
huishoudens kunnen betalen. Ondanks de huurtoeslag blijkt dat dit vaak niet zo is.
De inkomensgrens die recht geeft op huurtoeslag blijkt een belangrijke grens voor betaalbaarheid te
zijn. Dit betreft huishoudens met een maximaal inkomen van ca. € 22.000 (eenpersoonshuishoudens) of
bijna € 30.000 (meerpersoonshuishoudens). Onder deze grens zijn er steeds meer huishoudens die door
hoge woonlasten moeite hebben om rond te komen.
Van de doelgroep die in een huurwoning woont (1.150), ontvangt ruim de helft huurtoeslag: 600
huishoudens. Voor deze groep is het risico op betalingsproblemen het grootst. Dit betreft voornamelijk
één- en tweepersoonshuishoudens. Er zijn circa honderd eenoudergezinnen, de meest kwetsbare groep.
Als voorbeeld geeft onderstaande tabel inzicht in de bruto-huurprijs die corporaties aan de volgende
huishoudens kunnen vragen (de prijs die huishoudens kunnen betalen inclusief hun huurtoeslag).Hieruit
volgt overigens ook dat een huur rond de sociale huurgrens (€ 711) voor huishoudens met een minder
laag inkomen niet goed op te brengen is.
Tabel 2.1: Maximum bruto huur naar huishoudenstype en -inkomen volgens Nibud-norm
TweepersoonsBruto-inkomen
Gezin 2 kinderen
huishoudens 23-65 jaar
€ 20.000
389
389
€ 30.000
389
509
Bron: Nibud, 2014

Eenpersoonshuishoudens 23-65 jaar
649
696

De sociale huurvoorraad: op korte termijn meer, op lange termijn minder nodig
Starters en lage inkomensgroepen zijn primair aangewezen op de sociale huurmarkt. Het is de vraag
hoeveel woningen er voor hen nodig zijn. In theorie zijn er minder sociale huurwoningen nodig. Er zijn
1850 sociale huurwoningen. Hiervan worden maar 1150 bewoond door huishoudens die gezien hun
inkomen recht hebben op een huurwoning. Een deel van de woningen wordt derhalve bewoond door
huishoudens die niet tot de doelgroep behoren (goedkope scheefheid: raming 700 woningen). Een deel
van deze woningen zou gerichter voor de doelgroep ingezet kunnen worden. Echter, er is alleen een
theoretische overmaat aan sociale huurwoningen.
In de praktijk worden deze woningen worden bewoond en komen er weinig woningen vrij. Dit
veroorzaakt de actuele hoge druk op de huurwoningmarkt, die nog groter wordt omdat de doelgroep
groeit. Bovendien is er weinig doorstroming: 90% van de vrijkomende woningen moet aan de doelgroep
worden toegewezen, corporaties verhogen huren bij harmonisatie. Dit maakt verhuizen onaantrekkelijk.
De stap naar de koopmarkt is lastig te maken wegens aangescherpte hypotheekregels en
onaantrekkelijk wegens onzekere economische vooruitzichten. Het bestrijden van scheefwonen zal tijd
nodig hebben.
Om de druk op de sociale huurmarkt te verlichten is daarom uitbreiding van de voorraad nodig. De
gewenste groei verloopt parallel aan de groei van de inkomensdoelgroep. Deze neemt naar verwachting
toe met 200 huishoudens tot 2025. De groei zal vooral in de eerste vijf jaar plaats vinden. Bijna de helft
van de doelgroep komt in een sociale huurwoning terecht, er is behoefte aan 100 extra huurwoningen,
voornamelijk te realiseren tot 2020.
De gewenste groei van de voorraad sociale huurwoningen, betreft enkel woningen met een prijs tot de
hoge aftoppingsgrens. Dit is een gevolg van de regel dat sinds 2015, corporaties 95% van hun woningen
met een prijs onder de aftoppingsgrens toe moeten wijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag.
Dit “passend toewijzen” leidt tot verdringing voor huurwoningen met een prijs tot de aftoppingsgrens.
De slaagkansen voor sociale huurwoningen met een prijs boven deze grens neemt juist toe. Uit de
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volgende tabel blijkt dat er het meest gereageerd wordt op goedkope woningen maar de meeste
verhuringen boven de aftoppingsgrens plaatsvinden. Er zijn op dit moment voldoende “dure” sociale
huurwoningen, maar een tekort aan huurwoningen met een prijs tot de aftoppingsgrens.
Tabel 2.2 Reacties en verhuringen bestaande sociale huurwoningen
Huurprijs
Reacties
lage aftoppingsgrens
70%
tussen lage en hoge aftoppingsgrens
21%
hoge aftoppingsgrens tot sociale huurgrens
9%
100%

Verhuringen
42%
14%
44%
100%

Bron: jaarrapportage Woningnet Holland-Rijnland, 2016

Ook de inkomens van de actief woningzoekenden duiden op een behoefte aan huurwoningen tot de
aftoppingsgrens. 57% van de woningzoekenden heeft een inkomen tot € 22.100 en nog eens 25% een
inkomen tot € 30.050 (deze inkomensgrenzen van 2016 zijn van belang voor het krijgen van huurtoeslag,
zie ook het tekstvak over inkomensgrenzen).
De bestaande woningvoorraad: goedkope woningen nodig
De woningvoorraad van Sint Antonius van Padua is zo samengesteld dat ook de lagere inkomensgroepen
betaalbare huisvesting kan worden geboden. Er zijn wel zorgen over een deel van de 600
huurtoeslagontvangers. Zij kunnen niet meer dan € 403 aan bruto huur betalen. Op basis van het aantal
arbeidsongeschikten en bijstandsuitkeringsontvangers is te bepalen hoe groot de groep is die alleen een
echt goedkope huurwoning kan betalen. Dit betreft 275 huishoudens. Hierbij zijn we ervan uitgegaan
dat de helft van de arbeidsongeschikten en Wajongers een beroep doet op een sociale huurwoning. De
andere helft zal in een koopwoning blijven wonen of bij familie.
Op basis van bovenstaande aannames komen we tot de volgende benodigde goedkope en betaalbare
voorraad:
Tabel 2.3 Benodigde voorraad goedkope en betaalbare woningen

Categorie
Goedkoop
Betaalbaar tot hoge aftoppingsgrens
Totaal

Maximumprijs
€ 403
€ 618

Aantal
275
325
600

De woningvoorraad van Sint Antonius van Padua sluit hier niet volledig op aan. Er zijn onvoldoende
goedkope woningen. Daar staat tegenover dat er een relatief grote hoeveelheid betaalbare woningen.
Dit is gunstig, we betoogden eerder al dat ook met een inkomen van € 30.000 een “dure” sociale
huurwoning (€ 618-711) al snel te duur is.
Tabel 2.4: Woningvoorraad Sint Antonius van Padua
Bedoeld voor doelgroep

Woningvoorraad Sint
Antonius van Padua in 2013

Huurtoeslagontvangers: <21.600 (1-2
persoonshuish.) of < € 29.325 (3- of meer-phh)

1.207

Prijs
Goedkoop (tot €403)
Betaalbaar (€ 403-618)
Duur (€ 618-711)

Tot € 34.911

Totaal sociale huur
Vrije sector (vanaf € 711)

484
1.851

Vanaf € 34.911

Totaal
Bron: Wst. Sint Antonius van Padua, 2014. Particuliere huurwoningen zijn in deze tabel niet opgenomen
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Het is helaas niet mogelijk om inzichtelijk te maken in welke mate de goedkope woningen aan de laagste
inkomens verhuurd worden. Alleen bij toewijzing is monitoring mogelijk, al maken huishoudens daarna
een inkomensontwikkeling door.
Woningen voor middeninkomens: weinig aanbod
Er is een groep huishoudens met een lager middeninkomen (€ 34.911 – 43.000) die niet op de huur- en
moeilijk op de koopwoningmarkt terecht kan. Dit betreft circa 800 huishoudens. Afhankelijk van de
economische ontwikkeling neemt hun aantal toe met 100 tot 200 huishoudens tot 2025. Zij verdienen
net teveel voor een sociale huurwoning, maar hun inkomen is te laag voor een koopwoning. De
leencapaciteit is de afgelopen jaren verder afgenomen wegens strengere hypotheekregels. Pas vanaf
een inkomen vanaf circa € 48.000 kunnen zij een hypotheek krijgen waarmee zij enig aanbod kunnen
vinden op de Noordwijkerhoutse koopwoningmarkt: een eengezinswoning van € 200.000. Met een
inkomen van € 43.000 bedraagt de maximale hypotheek € 180.000. Huishoudens met een lager
middeninkomen zullen zelf vermogen moeten inleggen. Sociale koopconstructies kunnen bijdragen aan
de betaalbaarheid voor deze groep. Uit woningmarktonderzoek blijkt dat de vraag naar
eengezinswoningen in het segment tot € 200.000 groot is en het aanbod beperkt. Er is behoefte aan 150
extra woningen tot 2020.
Middeninkomens die willen huren, zullen een huurwoning in de vrije sector moeten zien te verkrijgen.
Het aantal hiervan is in Noordwijkerhout beperkt. Vastgoedinvesteerders vinden het rendement
onaantrekkelijk, hooguit realiseren zij appartementen. Middeldure eengezinswoningen (huur € 700-900)
kunnen alleen gebouwd worden door een partij die met een laag rendement genoegen neemt, of de
grondkosten moeten laag zijn. Een andere strategie is dat de corporatie bestaande woningen in dit
segment aanbiedt, maar dit gaat ten koste van het aanbod aan sociale huurwoningen.
Verwachtingen toekomst
Wij verwachten dat de aantrekkingskracht van Noordwijkerhout groter wordt. Eerder omschreven we al
dat dit zal leiden tot prijsverhogingen en stagnerende doorstromers. Starters, huishoudens met lage
inkomens en lage middeninkomens komen in de knel.

Energetische maatregelen
Energieverbruik speelt een steeds belangrijkere rol bij het aantrekkelijk en betaalbaar houden van de
bestaande voorraad. Verduurzaming komt moeizaam van de grond. Het vraagt om grote investeringen.
Corporaties hebben momenteel weinig financieringscapaciteit. Bovendien heeft woningverbetering
effect op de huurprijs: deze kan groter zijn dan de kostenbesparing op energie, zeker na de jaarlijkse
huurprijsstijging. Veel eigenaren zijn nog onverschillig, het aanbod is complex, en het is de vraag of de
investering terugverdiend wordt. Bij de aanschaf van een woning speelt duurzaamheid een beperkte rol.
De hoogte van een hypotheek is niet gebaseerd op de woonlasten, inclusief energie.

Arbeidsmigranten
Er zijn in de Duin- en Bollenstreek veel arbeidsmigranten werkzaam en hun aantal neemt toe. In 2012
betroffen het in Noordwijkerhout tussen 780 en 1.120 migranten. Een deel hiervan komt in
“Polenhotels” of illegale huisvesting terecht, wat soms tot overlast en onveilige situaties leidt. Er zijn
twee groepen migranten te onderscheiden.
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De groep die op middellange termijn verdwijnt: als de gemeente wil dat arbeidsmigranten legaal
gehuisvest worden, zijn er circa 120 extra plaatsen nodig. Met de regio is afgesproken om dit aantal
in Noordwijkerhout te realiseren.
De groep die voor een lange termijn blijft: steeds meer arbeidsmigranten kiezen ervoor om zich
permanent in Nederland te vestigen. Schattingen zijn dat 200 tot mogelijk 300 migranten zich de
komende jaren langer dan vijf jaar of zelfs permanent zich in Noordwijkerhout willen vestigen. Zij
voegen zich op de reguliere woningmarkt.

Vluchtelingen
Daarnaast neemt de instroom van statushouders en vluchtelingen naar verwachting fors toe. Er zijn
indicaties dat 30 tot 40% van het vrijkomende aanbod sociale huurwoningen naar hen en overige
bijzondere doelgroepen zal gaan.

Wat willen we?
We voorzien in voldoende betaalbare woningen voor iedere doelgroep.
Noordwijkerhout is een gemeente met diversiteit. Alle doelgroepen kunnen in Noordwijkerhout een
woning vinden die bij hun inkomen past. Er zijn voldoende goedkope en betaalbare woningen. De
sociale woningvoorraad wordt doelmatiger ingezet. Door energetische verbetering van de
woningvoorraad houden we wonen betaalbaar en aantrekkelijk.
Arbeidsmigranten, statushouders en vluchtelingen kunnen een plek vinden in Noordwijkerhout.

Wat doen we om dit te bereiken?
Voor een groot deel van de beleidsmaatregelen werken we samen met Woningstichting Sint Antonius
van Padua. We streven het maken van prestatieafspraken na. Daarnaast voegen we nog een aantal
beleidsdoelstellingen en maatregelen toe.

Beleid
Grondslag voor prestatieafspraken
We spreken met Woningstichting Sint Antonius van Padua af dat de huidige voorraad sociale
huurwoningen niet mag afnemen: 1850 woningen. Binnen deze voorraad reserveert Sint Antonius van
Padua een voorraad van ten minste 600 goedkope en betaalbare woningen:
1. Goedkope woningen tot € 403: ten minste 160
2. Woningen tot de hoge aftoppingsgrens (€ 618): ten minste 440
Sint Antonius van Padua onderzoekt mogelijkheden om de voorraad goedkope woningen te vergroten
tot 275 woningen.
Deze goedkope huurwoningen moeten bij huishoudens met een laag inkomen terecht komen. Wanneer
een van deze woningen vrijkomt, wordt deze naar inkomen toegewezen (prijspeil 2017):
 Alleenstaanden: maximaal € 22.200
 Meerpersoonshuishoudens: maximaal € 30.150 (30.175 voor AOW leeftijd +)
Met de regio maken we hierover afspraken. In tussentijd benutten we de ruimte binnen het lokaal
maatwerk. Deze bedraagt nu 25% van het aantal verhuringen. We zorgen voor een betere
beschikbaarheid van betaalbare woningen. Sint Antonius van Padua bestrijdt daarnaast scheefheid door
huishoudens die meer huur kunnen betalen extra huurverhoging te vragen.

576.101/g | Noordwijkerhout, gewoon bijzonder, gewoon bijzonder

19

Sint Antonius van Padua blijft zoeken naar de juiste balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid van
woningen. Uitgangspunt is dat goedkope woningen een sobere kwaliteit mogen hebben, maar dat zij
voldoen aan het bouwbesluit en aan de buitenkant niet zichtbaar is dat het een goedkope huurwoning
is. We stellen ondersteunend hieraan een tabel op met “passende huurprijzen”, waarbij we onderscheid
maken naar huishoudenstypes en inkomensklassen. Hiervoor onderzoeken we wat de maximale bruto
huur is die huishoudenstypes met een bepaald inkomen redelijkerwijs kunnen betalen (dus inclusief
huurtoeslag). Sint Antonius van Padua past haar huurprijsbeleid hierop aan.
We stellen als regel dat per woningbouwproject 25% van de woningbouw uit sociale huurwoningen met
een prijs tot de hoge aftoppingsgrens bestaat. Zo groeit de voorraad sociale huurwoningen met 100 tot
2020, circa 20 per jaar. Dit zijn voornamelijk woningen voor kleine huishoudens. Hierbij hanteren we de
volgende strategie:
 We voegen 100 sociale huurwoningen toe
 We vragen Sint Antonius van Padua om hun sociale woningvoorraad te “verversen” via de
bouw van 10 woningen per jaar. De sociale voorraad neemt hierdoor niet toe, want:
 door deze toevoegingen voor verversing, ontstaat ruimte om evenveel woningen te verkopen
of verhuren in de vrije sector. Hiermee wordt in de vraag van lage middeninkomens voorzien.
De ontwikkeling binnen de sociale huurvoorraad ziet er dan als volgt uit:
 Toevoeging sociale huurwoningen:
20 woningen per jaar
 Verversing voorraad AvP:
10 woningen per jaar
 Verkoop of verhuur vrije sector:
- 10 woningen per jaar
We stellen voorts als regel, dat per woningbouwproject 10% van de woningbouw uit sociale
koopwoningen bestaat, met een maximale prijs (inclusief bijkomende kosten zoals parkeerplaats o.i.d.)
van € 200.000. Zo groeit de voorraad met 100 extra woningen tot 2020, circa 20 per jaar. Dit komt mede
omdat Sint Antonius van Padua 50 woningen (10 per jaar) verkoopt.
De ontwikkeling binnen de sociale koopvoorraad ziet er als volgt uit:
 Toevoeging sociale koopwoningen:
10 woningen per jaar
 Toevoeging via verkoop sociale huurwoningen:
10 woningen per jaar
Sociale huurwoningen die worden verkocht, worden ten eerste aangeboden aan huishoudens met een
inkomen tussen € 34.911 en € 43.000. De maximale prijs, inclusief evt parkeerplaats of andere
bijkomende kosten, bedraagt € 200.000. Om het gat tussen de maximale leencapaciteit en deze
maximumprijs te overbruggen, zoekt de corporatie naar een zinvol instrument van Maatschappelijk
Gebonden Eigendom, waarbij deze woningen telkens opnieuw wordt aangeboden aan deze
inkomensgroep. Zo wordt de sociale koopvoorraad duurzaam ingezet voor de doelgroep en speculatie
voorkomen.
Ook ten aanzien van nieuwe sociale koopwoningen wordt gezocht naar een instrument om speculatie
tegen te gaan.

Voor de toekomstige betaalbaarheid maken we afspraken over verduurzaming van corporatiewoningen.
Uitgangspunt is gemiddeld energielabel C voor de totale huurwoningenvoorraad, maar alleen als de
betaalbaarheid van de voorraad overeind blijft, ook op lange termijn.

576.101/g | Noordwijkerhout, gewoon bijzonder, gewoon bijzonder

20

Overig beleid
We bieden ruimte aan initiatieven van partijen om huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren.
Uitgangspunten zijn beperking overlast (parkeren, verkeer, geluid), (brand)veiligheid en billijkheid van
de voorwaarden (huur, zekerheid).
De gemeente en maatschappelijke partners zoeken actief naar locaties om statushouders en
vluchtelingen op te vangen.
Via duurzaamheidsmaatregelen houden we woonlasten betaalbaar. We stimuleren dat de duurzaamheid van huur- en koopwoningen verbeterd wordt.

Maatregelen
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

We vragen Sint Antonius van Padua om duidelijk te maken wat hun inzet voor de kwetsbare
doelgroepen is. Dit werken we uit in prestatieafspraken. Onderdeel van deze afspraken is Sint
Antonius van Padua in haar strategisch voorraadbeleid gedifferentieerde wijken nastreeft. Dit
betekent meer differentiatie in koop, huur, woningtypes en prijzen.
Bij de invulling van woningbouwprojecten dient 25 % van het aantal woningen als sociale
huurwoningen met een prijs onder de hoge aftoppingsgrens (< € 635,-) en 10 % als sociale
koopwoningen (< € 200.000,-) te worden gerealiseerd.
We voorkomen eenzijdige wijken waar lage inkomens geconcentreerd zijn. Daartoe brengen we in
kaart waar de goedkope huurwoningen gesitueerd zijn en waar lage inkomens wonen. Deze worden
onderdeel van het “afwegingskader woningbouw”.
Iedere vier jaar monitoren we de omvang van de groep huurtoeslagontvangers en besluiten we met
Sint Antonius van Padua of er meer of minder goedkope huurwoningen nodig zijn.
We blijven de startersleningen verstrekken, alleen voor bestaande woningen. Eventueel in
aanvulling met financiering door Sint Antonius van Padua. Door deze in te zetten bij bestaande
woningen stimuleren we doorstroming.
Wij onderzoeken welke ondersteuning mogelijk is voor huishoudens met betalingsproblemen. Te
denken valt aan keukentafelgesprekken, verkleinen van niet-gebruik toeslagen, signalering vanuit
Wmo-adviescentrum en voorlichting.
We starten een stimuleringsprogramma om woningeigenaren te verleiden om de energieprestatie
en levensloopbestendigheid van hun woning te verbeteren. We dagen marktpartijen uit om met
aantrekkelijke oplossingen te komen.
Indien de gemeente grond aanbesteedt aan ontwikkelaars of bouwers, weegt de norm GPR 8 mee
als criterium. Deze eis kan omlaag tot minimaal GPR 7, wanneer aanbieders ervoor zorgen dat
woningen volledig gebruik maken van hernieuwbare energie (zon, wind, aardwarmte, enzovoorts).
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3.3 Wonen, welzijn en zorg
Wat speelt er?
Veranderingen in de zorgregelgeving, zorgen ervoor dat meer mensen met een zorg- of
ondersteuningsvraag in een reguliere woning zullen wonen. Het betreft senioren, mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking en GGZ-cliënten. Als zij een lichte indicatie hebben kunnen zij
niet meer in een intramurale instelling terecht. Het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn Bollen 5 en
Katwijk voorziet in een aanpak om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. In de woonvisie
werken wij het onderdeel “wonen” uit.
Senioren
Senioren – iedereen vanaf 65 jaar - vormen een steeds grote groep op de woningmarkt van
Noordwijkerhout. Zij wensen steeds langer in hun huidige woning te blijven wonen. Senioren zijn
gehecht aan hun sociale omgeving en verhuizen is onaantrekkelijk omdat hun woonlasten fors stijgen
(nu hebben zij een lage huur of hun hypotheek afbetaald), ze ruimte moeten inleveren en vanwege een
dalende veranderbereidheid. Dit wordt versterkt door veranderende regelgeving, de
“extramuralisering” in de zorg. Alleen ouderen met een zware zorgvraag kunnen nog in een
verpleeghuis terecht. Hierdoor ontstaat een vraaguitval van circa 70 intramurale zorgplaatsen ten
opzichte van vorig jaar (zorgplaats in een instelling met verpleegzorg). Vanwege de vergrijzing zien we
op termijn wel weer een stijging van de vraag naar intramurale plaatsen.
De mensen die niet meer op een intramurale plaats kunnen rekenen, zullen hun “zorg thuis” gaan
ontvangen: in een reguliere woning, of eventueel een woonruimte waar verzorgd wonen wordt aangeboden. De komende vijf jaar betreft dit 90 extra huishoudens. In 2019 zullen circa 230 ouderen zorg
thuis ontvangen. Nog eens 175 ouderen zullen in een complex met verzorging wonen.
Deze veranderde regels zorgen overigens voor een formele intramurale vraaguitval. Het is niet zozeer de
wens; een deel van de ouderen heeft in de laatste levensfase nog steeds behoefte aan een beschermde
woonvorm.
Overige zorgvragers
Naast senioren, zullen ook mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in een reguliere
woning terecht komen. Hetzelfde geldt voor GGZ-cliënten. Ten aanzien van deze laatste groep spelen
overlastvraagstukken. Met name multiprobleemgezinnen vragen aandacht. Een deel van hen heeft
woonbegeleiding nodig. Ook vraagt het om integratie van mensen met een beperking in de wijk.
Zorg thuis
Voor de opvang van de zorg thuis, is het van belang dat er voldoende geschikte woningen en
woonvormen gecreëerd worden. De opgave zit deels in de bestaande voorraad: een deel dient voor
ouderen en/of zorgbehoevenden geschikt te zijn om in te kunnen wonen. Het is onbekend hoeveel
woningen nu geschikt zijn. Sint Antonius van Padua bezit een kleine 600 woningen die beter dan een
reguliere woning geschikt zijn om oud in te worden. Hiervan zijn 80 woningen volledig
rolstoeltoegankelijk en nog eens 200 met een rolstoel bereikbaar. Vraag is echter of deze woningen ook
zijn toegewezen aan mensen die een levensloopgeschikte woning nodig hebben.
Daarnaast kunnen nieuwe toegankelijke woningen toegevoegd worden en is er aanvullende behoefte
aan geclusterde of complexgewijze plaatsen voor “zorg thuis”. Omdat de voorraad zorgwoningen door
de nieuwe regels transformeren, is er afstemming nodig tussen aanbieders van intramurale plaatsen:
hoeveel resterende plaatsen worden er aangeboden en wat doen ze met het vrijkomende vastgoed. En
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kan zorgvastgoed (tijdelijk) herbestemd worden voor andere woonzorgvormen? De zorgaanbieders
kunnen ook een rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten.
Deze groei van “zorg thuis” vraagt ook om aanpassing van de woonomgeving. De openbare ruimte moet
rolstoel- en rollatorgeschikt zijn. Aanvullend hierop is een evenwichtig aanbod van (welzijns)voorzieningen en diensten nodig.
Op de achtergrond speelt mee dat vanwege bezuinigingen in de Wmo een groter beroep gedaan wordt
op de eigen verantwoordelijkheid van zorgvragers om ondersteuning zelf te regelen. Zij worden
afhankelijker van hun sociale netwerk. Vanuit de Wmo wordt er aangestuurd op ontmoeting en
voorzieningen.
Kern Noordwijkerhout
In de kern Noordwijkerhout zijn er meer voorwaarden aanwezig voor “zorg thuis”. Er zijn reeds twee
woonservicegebieden in ontwikkeling waar dit wonen met zorg geconcentreerd wordt aangeboden:
Munnekeweij en Puyckendam. Beschermd wonen zal alleen op deze locaties worden aangeboden. Hier
zal in 2020 zorg en welzijn geïntegreerd aanwezig zijn. Het is wel de vraag of ouderen naar een dergelijk
servicegebied willen verhuizen, omdat ouderen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen, tot dit echt
niet meer gaat. Omdat de kern veel voorzieningen heeft is dit goed mogelijk.
Kern De Zilk
In De Zilk wonen relatief veel ouderen. Er zijn wat basisvoorzieningen aanwezig: er is een nieuwe
supermarkt in ontwikkeling en locatie De Duinpan fungeert als ontmoetingsfunctie. Er is een sterke
sociale cohesie waar zorgvragers op kunnen terugvallen. Daarnaast is er het reguliere aanbod thuiszorg.
Wanneer intensievere zorg nodig is, wordt het lastig om in deze kern te blijven wonen. Dat wordt
versterkt door de mindere bereikbaarheid van de kern met het openbaar vervoer.

Wat willen we?
We realiseren een divers aanbod wonen met zorg dat zeer goed aansluit op de wensen die
zorgvragers hebben ten aanzien van hun woning, in combinatie met de begeleiding. Achterliggend
doel is dat zij eerder verhuisgeneigd zijn. We waarborgen daarbij dat er voldoende steun is en
zorgvragers niet in een sociaal isolement geraken. Om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken
innoveren we in zorgmiddelen. Om dit te bereiken werkt de gemeente samen met maatschappelijke
partners en het informele netwerk. Zij zijn voor de uitvoering verantwoordelijk.

Wat doen we om dit te bereiken?
Om deze doelstelling te bereiken is samenwerking met de maatschappelijke partners en het informele
netwerk nodig. Beleid en maatregelen in deze visie vallen binnen de kaders van de Wmo-beleidsnota.
In het actieplan Wonen, zorg en welzijn zijn diverse acties geformuleerd om langer zelfstandig wonen
mogelijke te maken. Op het gebied van wonen werken wij een aantal zaken uit.

Beleid
We vergroten de doorstroming door goed in te spelen op de redenen van zorgvragers om al dan niet te
verhuizen. We brengen met Sint Antonius van Padua goed in beeld wat cliënten echt willen, door te
kijken naar een combinatie van woonwensen en gewenste begeleiding. Daarnaast brengen we
gedetailleerd de behoefte aan woningen, voorzieningen en diensten in beeld en leggen dit naast het
bestaande aanbod. We stemmen met zorgaanbieders het aanbod wonen met zorg hierop af. Om het
verschil te overbruggen stimuleren we hen om hun aanbod wonen, zorg en diensten goed op de wensen
van zorgvragers aan te laten sluiten. Dit aanbod past binnen de volgende kaders:
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Voldoende aanbod van individueel zelfstandig wonen. Woningen hebben een goede
toegankelijkheid en zijn geschikt voor kwetsbare mensen. De ambitie is ten minste drie sterren van
het toegankelijkheidssysteem dat de gemeente hanteert. Op basis van onderzoek kijken we precies
wat nodig is.
De woonomgeving is toegankelijk.
Woningaanbod voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking ligt binnen 500 meter van
voorzieningen.
Bij de twee woonzorgzones Puijkendam en Munnikeweij is een goed zorg- en voorzieningenaanbod
aanwezig.
Realisatie van vormen van beschermd wonen vindt alleen binnen de woonzorgzones plaats.
Woonruimte om mantelzorg mogelijk te maken wordt planologisch gefaciliteerd.

Naast het vastgoed dat specifiek voor zorgvragers wordt gerealiseerd, stellen we eisen aan alle
nieuwbouw. Dit is in de basis levensloopgeschikt. Hiertoe stellen we een normenkader op (zoals Woonkeur). Nieuwbouwwoningen dienen te worden voorzien van een woningplattegrond die voldoet aan
deze eisen.
Particuliere initiatieven om zelfstandig wonen mogelijk te maken worden door de gemeente
ondersteund, bijvoorbeeld via regelruimte.

Maatregelen




Om de bestaande bouw toegankelijker te maken, stimuleren we woningeigenaren om dit te doen.
Bij nieuwbouw en herziening van de openbare ruimte wordt deze zo ingericht dat ontmoeting
gestimuleerd wordt. Hierbij valt te denken aan looproutes en beweegtuinen.
We stimuleren (zorg)aanbieders om mogelijkheden van technologie voor “zorg thuis” beter te
benutten.
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4 Uitvoeringsprogramma
In de onderstaande schema’s zijn de bovengenoemde acties weergegeven. In elk schema is aangegeven
wat het beoogde effect is en welke partijen bij de verschillende acties een rol spelen.
G=
AvP=
B=
W=
Z=
M=

Gemeente
Woningcorporatie Sint Antonius van Padua
Bewoners (belangenorganisaties)
Welzijnsaanbieders
Zorginstellingen
Marktpartijen, projectontwikkelaars

Ontwikkeling als karakteristieke ‘dorpse’ gemeente
Beleid
Woningen realiseren voor: lokale vraag en
Terugkeerders: 70 per jaar
bovenregionale instromers: 50 per jaar
Vergroten differentiatie in woningtypes,
huur/koop en prijsklassen.
Sloop-nieuwbouw (in principe) voorrang op
nieuwbouw
Bij plannen onderzoeken of slooplocatie als
openbare ruimte in te vullen is
Locaties met uitstraling benutten voor
projecten voor bovenregionale vraag
Behoud vrijliggende karakter kernen
Toerisme gebruiken als impuls voor
leefbaarheid.
Centrumbeleid: kwalitatief aanbod van
voorzieningen, ingekorte winkelstraten
Goede verzorging van de open ruimte,
versterking karakteristieke locaties
Evenementen
Lobby voor betere verbinding met de A44.
Lobby voor snelle en frequente busverbinding
met Leiden.

Beoogd effect
Versterken identiteit, enige groei
bevolking.
Versterken kwaliteit en
leefbaarheid buurten.
Versterken kwaliteit en
leefbaarheid buurten
Versterken kwaliteit openbare
ruimte
Realiseren bovenregionale
instroom
Versterken identiteit
Versterken leefbaarheid en
identiteit

M, AvP, B

G, AvP

AvP, M

G
G, AvP
G

M

G

Versterken identiteit
(Regionale) bereikbaarheid,
aantrekkelijk vestigingsmilieu.
Verzorgingscentrum bereikbaar,
vergroten aantrekkelijkheid
vestigingsmilieu.

M

Beoogd effect
Realiseren gewenste
toevoegingen, bevorderen
doorstroming.
Realiseren woningen geschikt
voor starters/gezinnen/ouderen,
levensloopgeschiktheid.
Bekendheid met
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M, AvP

G

Versterken identiteit

Maatregel

Gebiedsmarketing

G

G

Langer zelfstandig wonen

Normenkader geschiktheid
nieuwbouwwoningen meerdere doelgroepen.

Partner(s)

Versterken identiteit

Busverbinding naar voorzieningen.

Afwegingskader woningbouw verfijnen en
nieuwbouwplannen aan toetsen.

Regie

G

M

G

Provincie

G

Regie

Partner(s)

G

AvP en M

G

AvP en M

M

G
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Verhuisstroomanalyse

Noordwijkerhout vergroten
Monitoren behalen doelen:
vergroten beschikbaarheid,
realiseren bovenregionale
instroom

G

Kwetsbare doelgroepen: beschikbaarheid en betaalbaarheid
Beleid
AvP handhaaft ten minste de bestaande
voorraad sociale huurwoningen: 1850

Beoogd effect

Regie

Partner(s)

AvP

G

AvP

G

AvP

G

AvP

G

G

AvP

AvP

G, B

M, AvP

G

AvP

G

G

M, AvP

AvP handhaaft ten minste:


160 goedkope woningen



440 woningen tot de hoge
aftoppingsgrens

Onderzoeken mogelijkheden om de voorraad
goedkope woningen te vergroten
Goedkope en betaalbare woningen toewijzen
naar inkomen:


Alleenstaanden < € 21.950



Meerpersoonshuishoudens< € 29.825

Vergroten beschikbaarheid en
betaalbaarheid van sociale
huurwoningen.

Afspraken maken over toewijsbeleid met regio
Opstellen tabel “passende huurprijzen” met
reële huren per huishoudenstype en
inkomensniveau, verwerken in strategisch
voorraadbeleid
Toevoegen van 100 sociale huurwoningen,
primair voor kleine huishoudens (gemiddeld 20
per jaar)
Verversen van de sociale voorraad via
nieuwbouw van 50 sociale huurwoningen
Toevoegen van 50 sociale koopwoningen
50 sociale huurwoningen verkopen of

AvP

aanbieden als vrije sector huur
Geschikte regeling voor verkoop
huurwoningen, zoals Maatschappelijk

Vergroten woningaanbod lage
middeninkomens

AvP

Gebonden Eigendom en om speculatie van
nieuwe sociale koopwoningen tegen te gaan.
Gemiddelde energieprestatie woningvoorraad
AvP op label C
Ruimte bieden aan realisatie huisvesting voor
arbeidsmigranten.
Zoeken naar locaties voor opvang
vluchtelingen
Duurzaamheidsmaatregelen koopwoningen
stimuleren.
Maatregel
Prestatieafspraken sluiten met AvP.

Woonlasten betaalbaar houden.
Voorkomen misstanden
Vluchtelingen huisvesten,
verdringing woningmarkt
voorkomen
Woonlasten betaalbaar houden.
Beoogd effect
Waarborgen realiseren
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AvP
G

M

G, AvP

M

B

Regie
G, AvP

Partner(s)
B
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In kaart brengen waar goedkope
huurwoningen geconcentreerd zijn
Elke vier jaar monitoren omvang groep
huurtoeslagontvangers en afstemming
goedkope huurwoningen met corporatie.
Ondersteunen huishoudens
betalingsproblemen.
Stimuleringsprogramma particuliere
woningverbetering.
Bij aanbesteding GPR 8 mee wegen. Bij
hernieuwbare energie minder eisen.

doelstellingen
Voorkomen eenzijdige wijken
waar lage inkomens
geconcentreerd zijn
Vergroten beschikbaarheid en
betaalbaarheid van sociale
huurwoningen.
Mogelijke
betaalbaarheidsproblemen
voorkomen.
Toekomstbestendige
woningvoorraad.
Ontwikkelaars/bouwers
stimuleren duurzame
nieuwbouw.

G, AvP

G en C

G

AvP, B

G

B, M

G

M

Regie

Partner(s)

G, AvP

G, W en M

Wonen, welzijn en zorg
Beleid

Beoogd effect

Onderzoek naar woningen, voorzieningen en
diensten

Langer zelfstandig wonen
mogelijk maken

Afstemmen aanbod wonen, zorg en diensten
met zorgaanbieders
Opstellen normenkader voor toegankelijkheid
nieuwbouw.

Langer zelfstandig wonen
mogelijk maken
Realiseren woningen geschikt
voor starters/gezinnen/ouderen,
levensloopgeschiktheid.
Mantelzorg mogelijk maken

G

W, Z, B, AvP

G

AvP, M, W, Z

G

B

Beoogd effect

Regie

Partner(s)

G

B en M

Openbare ruimte inrichten voor ontmoeting.

G

B

Stimuleren (zorg)aanbieders mogelijkheden
technologie voor zorg thuis (beter) benutten.

G

M, W, Z

Onderzoeken mogelijkheid rekening te houden
met plaatsen mantelzorgwoningen

G

M. C

Faciliteren particuliere initiatieven om
zelfstandig wonen mogelijk te maken
Maatregel
Stimuleren
woningeigenaren
verbeteren
toegankelijkheid bestaande woningen.

Langer

zelfstandig

wonen

mogelijk maken
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5 Woningbouwprogrammering via een
afwegingskader
Ambities een plek geven in een afwegingskader
Een belangrijk onderdeel van de woonvisie is de woningbouwprogrammering. Via de programmering wil
de gemeente bijdragen aan de realisatie van passende woningen voor de eigen behoefte en haar
bijdrage leveren aan de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Anders dan in traditionele
woonvisies kiezen we ervoor om die programmering niet in vaste percentages op te pakken, maar
kiezen we ervoor om kwaliteiten centraal te stellen waaraan plannen een bijdrage moeten leveren. De
gemeente verleent haar medewerking aan de plannen die het beste bijdragen aan de ambities die de
gemeente heeft.
Die ambities komen echter niet alleen voort uit de woonvisie. Er zijn ook ambities vanuit het ruimtelijk
domein, sociaal beleid en financiën die bij de afweging van plannen een rol spelen. Met de
programmering in deze woonvisie willen we een handvat bieden om die integrale afweging te kunnen
maken. Dit krijgt vorm in een afwegingskader. Dit afwegingskader is geen hogere wiskunde met een
exacte uitkomst, maar vooral een hulpmiddel om met ontwikkelende partijen in gesprek te gaan over
differentiatie, fasering en de gewenste kwaliteit van woningen, woonomgeving en woonmilieus.

Hoe het afwegingskader te gebruiken
In het afwegingskader worden plannen getoetst aan de verschillende ambities waaraan een
woningbouwplan een bijdrage kan leveren. De plannen die het best bijdragen aan die ambities ‘scoren’
in het afwegingskader het hoogst en krijgen voorrang. Dit afwegingskader gebruikt de gemeente op
twee manieren:
 Jaarlijkse integrale toepassing op alle plannen: ieder jaar toetst de gemeente alle plannen aan het
afwegingskader (de eerste keer uitgebreid, de jaren erna vooral op wijzigingen in de plannen).
Idealiter vindt toetsing plaats op niveau van deelplannen (bouwstromen). Op basis van de scores
volgt hieruit een prioriteitenlijst. Die prioriteitenlijst toetsen we vervolgens aan de juridische status
van het plan. Daaruit volgt de actie richting ontwikkelende partner:
Prioriteit
Hoog
Doorgaan met uitvoering

Juridische status

Hard
(publiek/privaat)

Zacht (nieuw
initiatief)



Meewerken, mits er in de fasering kwantitatief
voldoende ruimte (marktopnamecapaciteit) is,
anders faseren naar moment dat het wel past in
het plaatje van de marktopnamecapaciteit

Laag
Doorpraten. Dit is de moeilijkste situatie: in
beginsel kan een ontwikkelende partij de
beoogde ontwikkeling voortzetten.
Daarmee schaadt hij het vertrouwen en de
relatie met de gemeente. Zinvoller is om
het gesprek tussen de gemeente en de
ontwikkelende partij te voeren om het plan
te faseren of aan te passen aan ambities.

Niet meewerken

Toetsing nieuwe initiatieven: in de tussentijd komen nieuwe initiatiefnemers bij de gemeente om
medewerking te vragen aan hun plannen. In dat geval is het afwegingskader een hulpmiddel als een
programma van wensen vanuit de gemeente. Dit communiceert makkelijk en helpt bij het
verbeteren van de kwaliteit van plannen.
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Ten behoeve van de praktische toepasbaarheid van het afwegingskader, passen we dit niet toe bij kleine
projecten van minder dan vijf woningen.
De kwaliteit van de plannen weegt het zwaarst. De kwantitatieve toetsing volgt op het afwegingskader.
Dit houdt in dat de eerste toetsing niet kwantitatief van aard is. De beste plannen worden in volgorde
gezet, de kwantitatieve behoefte bepaalt vervolgens hoeveel plannen in het vakje ‘doorgaan’, en
hoeveel plannen in het vakje ‘doorpraten’ vallen. In de kwantitatieve toetsing wordt globaal
onderscheid gemaakt naar marktsegmenten; voor zover het ambities betreft die vooral inspelen op de
lokale behoefte en ambities vanuit de Gebiedsuitwerking. Die kunnen in een plan in elkaar overlopen.
Vandaar de toetsing achteraf, en geen twee toetsingskaders.
Fasering
In de praktijk lopen plannen regelmatig vertraging op. We voorkomen dat vertraagde plannen hun
positie kwijtraken. Een vertraagd plan behoudt zijn positie op de ranglijst, op voorwaarde dat de
vertraging niet veroorzaakt is door sterk veranderde marktomstandigheden (slechte afzetbaarheid) en
binnen de bestemmingsplanperiode gerealiseerd kan worden. Om de bouwproductie op gang te houden
wordt gezocht naar het eerstvolgende plan op de ranglijst dat snel gerealiseerd kan worden. Dit
alternatief zal qua omvang enigszins vergelijkbaar moeten zijn met het vertraagde plan. Om deze reden
beoordelen we in het afwegingskader deelplannen (bouwstromen).

Ladder voor Duurzame Verstedelijking
Het afwegingskader voorziet ook in de verplichte toetsing vanuit de Ladder voor Duurzame
Verstedelijking. Het hanteren van deze ladder is noodzakelijk om aan de verantwoordingsplicht bij
nieuwe stedelijke ontwikkelingen te voldoen. In het afwegingskader is daarom sowieso als afweging
meegenomen:
1. De mate waarin het plan voorziet in de actuele regionale behoefte.
2. Prioriteit geven aan de benutting van binnenstedelijke ruimte
3. Een goede en afdoende ontsluiting van de locaties.

De inhoud van het conceptafwegingskader
In deze woonvisie geven we de belangrijkste onderdelen van het afwegingskader weer. De exacte
inkleuring van de verschillende aspecten vergt nadere uitwerking. Het conceptafwegingskader redeneert zowel vanuit:
 de afzetbaarheid op dit moment (de consumentenas, immers de ambities moeten wel landen in de
huidige woningmarktpraktijk)
 de integrale ambities van de gemeente voor de langere termijn (de beleidsas). Ook hier geldt dat
een plan met prioriteit op beide aspecten goed moeten scoren.
Hieronder presenteren we eerst de beleidsas met de ambities.
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Beleidsas op basis van ambities in de woonvisie
Eerst wordt getoetst of een plan ten minste 25% sociale huurwoningen en 10% sociale koopwoningen
(tot € 200.000) bevat. Dit is een eis.
Vervolgens worden onderstaande criteria getoetst.

Criterium Noordwijkerhout is een gemeente met
diversiteit

Creëren van gedifferentieerde wijken (naar
eigendom, woningtype, prijs)

Karakteristieke
woonmilieus
voor
potentiële
vestigers, ruim opzet, landgoed-karakter en in de
nabijheid van dorpse voorzieningen.
Kans om ruimtelijke kwaliteit in de wijk te vergroten
(ruimte, groen, architectuur) sloop nieuwbouw
gedachte
Ontsluiting van het plan
Doelgroepen die in de knel zitten
Plan voldoet aan GPR 7 of duurzamer, of gebruiken
enkel hernieuwbare energie
Wonen, welzijn en zorg
Woningen dragen bij aan langer zelfstandig wonen

Niet van
toepassing of
onbekend
-1

Wegingsfactor

Zeer van
toepassing
+1

Neutraal
0

5

75-100% van
het plan t.b.v.
verschillende
doelgroepen

50-75% van
het plan t.b.v.
verschillende
doelgroepen

Volledig

Deels

Minder dan
50% van het
plan t.b.v.
verschillende
doelgroepen
Niet

5

Volledig

Deels

Niet

2

Voldoende en
niet belastend

Voldoende en
beperkt
belastend

Voldoende
maar
belastend

3

GPR 8 of meer

GPR 7-8

GPR < 7,5

100%
4-sterren

100%
3-sterren

Overig

3

3

Na de toets op de ambities volgt de toets op de afzetbaarheid op dit moment, de consumentenas.

Consumentenas
Criterium

Status bestemmingsplan
Afzetbaarheid van het woningaanbod in de huidige
markt
Keuzemogelijkheden voor de klant

Niet van
toepassing /
onbekend
-1
In
voorbereiding

Wegingsfactor

Zeer van
toepassing
+1

3

status
onherroepelijk

3

Ja

Deels

Nee

2

Ja, grotendeels

Ja, deels

Nee, beperkt

Neutraal
0

Berekening punten
De score binnen het afwegingskader komt als volgt tot stand. Een plan wordt getoetst aan de criteria.
Indien aan een criterium voldaan wordt, krijgt het plan een punt. Dit wordt vermenigvuldigd met de
wegingsfactor. Een plan dat voor meer dan 75% bijdraagt aan differentiatie, ontvangt 1 punt. De
wegingsfactor is 5. Op dit onderdeel scoort het plan 5 punten. Indien vervolgens de helft van het
woningen van het plan niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen, krijgt het plan een minpunt. De
wegingsfactor bedraagt 4. Op dit criterium scoort het plan -4 punten. Door alle criteria van het plan te
beoordelen, wordt een eindscore bepaald.
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Kwantitatief kader
Op basis van het afwegingskader zijn jaarlijks de woningbouwplannen gerangschikt. Vervolgens is de
vraag welke plannen binnen de kwantitatieve marktopnamecapaciteit het hoogst scoren. Dit doen we
door plannen te rangschikken in drie segmenten (mandjes): voor de lokale behoefte vanuit de kern
Noordwijkerhout, voor de lokale behoefte uit de kern De Zilk en voor de opgave vanuit de
Gebiedsuitwerking. Hiermee toetst de gemeente tevens of plannen in lijn zijn met de regionale
woningbouwafspraken (conform Ladder voor Duurzame Verstedelijking en de regionale woonagenda).
Per segment houden we rekening met een extra buffer in de plancapaciteit van ongeveer 30% in
verband met mogelijke planuitval. Deze buffer is niet bedoeld om de woningbehoefte kunstmatig op te
hogen, maar om meer ruimte te creëren om bij kwalitatieve afwegingskader ruimte te bieden aan de
juiste plannen op het juiste moment (bijv.: als plan X om wat voor reden toch niet van de grond komt,
dan schuiven we het eerstvolgende plan naar voren).
Per segment hanteren we volgende omvang van de ‘mandjes’, waarbij de aantallen gelden voor een
driejarig gemiddelde (aansluitend bij de flexibiliteit in marktopnamecapaciteit):
 Lokale behoefte: accent op sociale huur, sociale en middeldure koop
o Noordwijkerhout:
gemiddeld 55 tot 65 woningen per jaar. We hanteren een
plancapaciteit van maximaal 85 woningen (30% extra)
o De Zilk:
gemiddeld 5 woningen per jaar. Plancapaciteit maximaal 10
woningen
 Gebiedsuitwerking: accent op ruime onderscheidende woonmilieus in het hogere marktsegment
(boven € 400.000):
gemiddeld 30 tot 50 woningen per jaar. Plancapaciteit
maximaal 55 woningen
 Totaal:
90 tot 120 woningen per jaar. Plancapaciteit maximaal 150
woningen
Als de plancapaciteit groter is dan ‘het mandje’, zal voor een deel van de plannen geen marktopnamecapaciteit zijn. Door hier het kwalitatieve afwegingskader naast te zetten, ontstaat zicht op de
plannen die dan het slechtst scoren. Hoe hiermee om te gaan is eerder aangegeven.

Toets op juridische status van plannen
Met de voorgaande stappen hebben we in beeld welke plannen kwantitatief en kwalitatief passend zijn,
of juist niet. Plannen die duurzaam zowel in het kwalitatieve als het kwantitatieve afwegingkader slecht
scoren, is herprogrammering en fasering gewenst. Indien dit niet haalbaar blijkt, is herbestemming op
enig moment aan de orde (benutten van verplichte 10-jaarlijkse actualisatie bestemmingsplannen).
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Bijlagen
Invulling Herzieningswet
De Herzieningswet ligt momenteel voor goedkeuring bij de Tweede Kamer. Deze wet (en de
bijbehorende novelle en AmvB / Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting) regelt de
taakafbakening van en toezicht op woningcorporaties. De verankering van het maatschappelijke
presteren van corporaties krijgt gestalte in de gemeentelijke woonvisie. Dit biedt de gemeente en
corporaties houvast bij het maken van prestatieafspraken en opstellen van zienswijzen ten aanzien van
investeringen door de corporaties. De gemeente krijgt meer sturingsmogelijkheden, doordat zij
zienswijzen in kan dienen bij het Rijk over:
1. Omvang van de sociale voorraad in de gemeente maar ook in de regio.
De gemeente handhaaft de omvang van de sociale voorraad. Kijkend naar de omvang van de
doelgroep die in een huurwoning woont, hebben we teveel sociale huurwoningen. Deze zijn echter
niet goed verdeeld, waardoor er een grote druk is op de sociale huurmarkt. We werken aan betere
verdeling, maar dit zal tijd kosten en door inkomensstijging zullen er altijd scheefwoners zijn. Pas als
de druk op de woningmarkt lager is en wachttijden korter zijn dan 1,5 jaar, kunnen we gaan kijken
naar afbouw van de sociale voorraad.
De druk op de sociale woningmarkt is ook in de omliggende gemeenten hoog.
2. Omvang van voorraad in de vrije sector huur (niet-Daeb) inclusief de te liberaliseren woningen naar
een eventuele commerciële tak van de corporaties.
De behoefte aan vrije sector huur stijgt. Hier is groei gewenst. Dit mag niet ten koste gaan van de
totale voorraad sociale huurwoningen. Voor iedere sociale huurwoningen die wordt geliberaliseerd,
wordt er een toegevoegd.
3. Gewenste investeringen van de corporaties in herstructurering/dorpsvernieuwing, ook in
commerciële activiteiten (huur- en koopwoningen).
Wij vragen Sint Antonius van Padua om jaarlijks 20 sociale huurwoningen toe te voegen tot 2020 en
daarnaast 10 sociale huurwoningen voor het verversen van de voorraad, waarbij ook weer 10
woningen verkocht kunnen worden of aangeboden in de vrije sector huur.
4. De regionale schaal van de corporaties.
Noordwijkerhout kent een samenhangend woongebied met Teylingen, Lisse, Hillegom en
Noordwijk. Corporaties dienen binnen dit woninggebied werkzaam te zijn. daar waar corporaties
substantieel woningbezit hebben, mogen zij investeren.
5. Verkoop sociale huurwoningen.
Verkoop van sociale huurwoningen is gewenst als zij bijdragen aan het toevoegen van woningen
voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.911 en 38.000. Dit mag niet ten koste gaan van de
totale voorraad sociale huurwoningen. Voor iedere sociale huurwoningen die wordt verkocht,
wordt er een toegevoegd.
6. Reglement over sloop woningen.
Sloop van woningen mag niet ten koste gaan van de totale voorraad sociale huurwoningen. Voor
iedere sociale huurwoningen die wordt gesloopt, wordt er een toegevoegd.
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Definities rondom verhuur sociale huurwoningen
Huurtoeslag
Op basis van het inkomen wordt bepaald wat een huurder minimaal zelf aan huur moet voldoen. Het
bedrag dat daarboven uitkomt, komt voor de berekening van huurtoeslag in aanmerking. Hiervoor zijn
twee grenzen van belang:
 Kwaliteitsgrens
Bij de berekening van de huurtoeslag wordt een kwaliteitsgrens of kwaliteitskortingsgrens
gehanteerd. De kwaliteitsgrens is voor 2015 vastgesteld op €403. Deze geldt o.a. voor jongeren
jonger dan 23 jaar. Wanneer de feitelijke huur lager is dan dit bedrag, dan krijgt de huurder het hele
bedrag tussen de persoonlijke basishuur (de huur die hij kan betalen op grond van zijn inkomen) en
de feitelijke huur vergoed. Is de huur hoger dan deze kwaliteitsgrens, dan komen de
aftoppingsgrenzen in werking.
 Aftoppingsgrens
De aftoppingsgrens is de maximale huurprijs waarvoor huurtoeslag verkregen kan worden. Er wordt
niet één vast tarief gehanteerd. In plaats daarvan is de aftoppingsgrens gebaseerd op leeftijd en
huishoudensgrootte.
De aftoppingsgrenzen in 2015 (afgerond):
Huishouden met 1/2 personen: €577;
Huishouden met 3 of meer personen: €618 (hoge aftoppingsgrens).
De huurtoeslag bedraagt voor het bedrag tussen de kwaliteitsgrens en de aftoppingsgrens 65%.

Liberalisatiegrens
Deze grens geeft aan wanneer een woning in de sociale huursector of in de vrije sector thuis hoort. Op
dit moment is de liberalisatiegrens vastgesteld op €711,48 per maand. Dit bedraagt kale huur, dus
exclusief servicekosten, gas, water en licht. Woningen met een kale huurprijs boven deze grens behoren
tot de vrije sector, woningen op of onder deze grens behoren tot de sociale huursector.

Inkomensgrens
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag men in een huishouden in principe niet
meer dan €34.911, - per jaar verdienen, ofwel niet meer verdienen dan de sociale huurgrens.
Woningcorporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan
huishoudens met een inkomen onder deze grens.

Doelgroepen en hun regelingen
Momenteel moeten woningcorporaties jaarlijks 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen
toewijzen aan huishoudens met een inkomen dat onder de sociale huurgrens (€34.911, -) valt. De
overige 10% van het vrijgekomen aanbod mag toegewezen worden aan huishoudens die meer
verdienen. Een tijdelijke regeling maakt het mogelijk om nog eens 10% extra ruimte reserveren voor
inkomens tussen de €34.000, - en €38.000, -.
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Huurharmonisatie
Er kan disbalans zijn tussen de werkelijke huur en de streefhuur. Huurharmonisatie houdt in dat de
werkelijke huur gelijk wordt getrokken met de streefhuur. Het aanpassen van de huur is tijdens een
huurperiode vaak onmogelijk in verband met de rechten van de huurder. Daarom vindt
huurharmonisatie meestal plaats wanneer een nieuwe huurder de woning betrekt. Huurharmonisatie
kan op ieder moment van het jaar plaatsvinden en staat dus los van de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli.

Scheefheid Inkomensafhankelijke huurverhoging
Een deel van het goedkope woningaanbod wordt bewoond door mensen die niet tot die doelgroep
behoren. Zij betalen zo veel minder voor hun woning dan zij aan budget hebben, en wordt scheef
wonen of goedkope scheefheid genoemd – de woningmarkt is niet in balans met betrekking tot de
bewoning van sociale huurwoningen. Daar wonen mensen in die volgens de regels van het Rijk ‘teveel’
verdienen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Verhuurders mogen sinds 2013 een extra huurverhoging berekenen aan huurders van zelfstandige
woonruimte met een middeninkomen of hoger inkomen. Deze komt bovenop de maximale
huurverhoging die even groot is als de inflatie. Op deze manier probeert het Rijk doorstroming te
bevorderen zodat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de doelgroep. De inflatie over
2013 bedroeg 2,5%. In 2014 bedroeg de maximale verhoging:
 4% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.085;
 4,5% (inflatie + 2%) voor inkomens vanaf € 34.085 tot en met € 43.602;
 6,5% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven de € 43.602.

Redelijke huurprijs
De huurprijs van een woning heeft een maximale redelijke waarde, die afhankelijk is van de kwaliteit
van de woning. De maximale redelijke huurprijs die voor een woning gevraagd mag worden, kan worden
gebaseerd op het Woningwaardestelsel (WWS). Dit is een puntenstelsel waarbij zelfstandige en
onzelfstandige woningen punten krijgen voor o.a. oppervlakte, isolatie en voorzieningen. Bij zelfstandige
woningen wordt ook de omgeving van de woning gepunt, terwijl dit bij onzelfstandige woonruimten
(zoals studentenkamers) niet meengenomen wordt.

Wachttijd werkt anders bij woonruimteverdeling
Regels voor woonruimteverdeling zijn nodig wanneer de vraag naar woningen onder de
liberalisatiegrens groter is dan het aanbod. Deze regels voor woonruimteverdeling verschillen per
gemeente, en worden afgesproken in samenwerking met woningcorporaties. In Noordwijkerhout
worden woningen aangeboden via Woningnet Holland Rijnland.

Inschrijfwaarde
Deze waarde bepaalt hoe snel mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De
inschrijfwaarde wordt bepaald door een combinatie van de schrijftijd en de waarde van de woning. De
woningwaarde wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. Deze is alleen van belang als
mensen een woning achterlaten (en dus doorstromer zijn). Starters hebben hier geen recht op. Hoe
hoger de inschrijfwaarde, hoe groter de kans op een woning en dus hoe korter de wachttijd.
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