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WOORD VOORAF 
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!eden van de sektie Stadsvernieuwing, Vakgroep Realisatie en Beheer van de 
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Dit rapport verschijnt in het kader van het Innovatiegericht Onderzoek 
Programma Bouw. De Programmacommissie IOP-Bouw, voornamelijk samengesteld 
uit deskundigen afkomstig uit bedrijfsleven en onderzoekswereld, stimuleert de 
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In dit kader is het onderzoek begeleid door een z.g. "gebruikerscommissie", te 
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- Ir. H.C. Bergman - VROM/DGVH, Directie Onderzoek en K waliteitszorg, 

Hoofdafdeling Bestuurlijk en Stedebouwkundig Onderzoek, Zoetermeer. 
- W.B. Kuykhoven - NWR, informatie- en automatiseringsadviseur sector 

Bestuur- en Organisatieontwikkeling, Almere. 
- Drs. E.G.L.M. Prick - Prick en Partners BV, Blaricum 

Secretaris van deze commissie was: 
- Ir. drs. J. Buys - Programmabureau IOP- Bouw, Rotterdam 

Wij danken hen voor hun inspirerende en zorgvuldige begeleiding van dit 
onderzoek. 
Ook zijn we alle gesprekpartners (zie bijlage I) erkentelijk voor hun 
waardevolle bijdragen aan dit projekt. 
Tevens bedanken we Sjoerd Backx, die als student-assistent bij dit projekt 
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De wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de rapportage 
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overgenomen. 

De samenstellers, Eindhoven, november 1987 
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SAMENV A TTING 

1. Inleiding 

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd in het kader van het IOP-Bouw, met als 
doe!: 
- het signaleren van belemmeringen in de informatievoorziening ten behoeve van het 

beheer en de vernieuwing van de gebouwde omgeving en van bouwinvesteringen in 
dit kader en 

- het doen van voorstellen voor het wegnemen van die belemmeringen. 

De vragen die in dit onderzoek zijn nagegaan luiden: 
I. Wat is de {huidige en te verwachten) behoefte aan gegevens bij verschillende 

actoren in het beheerproces? 
2. Welke kenmerken hebben de structuur en de inhoud van de informatievoorziening 

ten behoeve van beheer? 
3. Op welke punten beantwoordt het huidige aanbod van gegevens aan de (huidige 

en toekomstige) behoefte van de participanten in het beheerproces? 
Welke drempels (juridisch, financieel, technisch) zijn aanwezig in de structuur 
van de informatievoorziening? 

4. Welke mogelijkheden zijn er om belemmeringen in de informatievoorziening weg 
te nemen? 

Methodisch is het onderzoek in drie stappen verricht: 
1. Inventarisatie: literatuurstudie, case-studies en expert-interviews; 
2. Analyse: de behoefte aan informatie en de structuur en inhoud van de informa

tievoorziening; 
3. Probleemoplossing: aanbevelingen en scenario's. 

2. De behoefte aan informatie 

De veranderingen in de informatiebehoeften moeten gezien worden tegen de achter
grond van de volgende ontwikkelingen welke vergaande gevolgen hebben voor de te 
verrichten beheertaken. 
- verzadigingsverschijnselen op de onroerend goedmarkt; 
- verschuiving van nieuwbouwproduktie naar voorraadbeheer; 
- veranderende verhoudingen op de woningmarkt; 
- de groeiende aandacht voor de woonomgeving en buurtbeheer; 
- de noodzaak tot stedelijke vernieuwing en de daarmee samenhangende reallokatie 

van functies . 
Ingekaderd in nieuwe bestuurlijke verhoudingen (decentralisatie en deregulering) 
leidt dit tot nieuwe informatiebehoeften. 

De technische ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening, welke in 
dit rapport kort geschetst worden, zijn als achtergrond voor de geanalyseerde 
veranderingen in beschouwing genomen. 
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3. Structuur en inhoud van de informatievoorziening 

In de inventarisatie- en analysefase is inzicht verkregen in de inhoud en structuur 
van de informatievoorziening. 
De verschillende instellingen en organisaties, die wij als interviewpartner bij het 
onderzoek betrokken hebben, lopen qua taak, activiteit en organisatievorm sterk uit
een. De volgende actoren zijn onderscheiden: rijksoverheid, de provinciale- en 
gemeentelijke overheden, beleggers, partikuliere verhuurders , projectontwikkelaars en 
adviseurs, makelaars, woningcorporaties en dienstverlenende organisaties als de 
Kamers van Koophandel. 

De analyse heeft Iaten zien dat de informatiestromen zich rond een drietal themati
sche zwaartepunten verdichten, als gevolg van de verschillende invalshoeken vanuit 
welke de onderscheiden actoren zich bezig houden met beheer en vernieuwing. Er 
blijken - ondanks uitwisselingen - in de praktijk bepaalde informatiecircuits te 
bestaan waarbinnen activiteiten van informatieuitwisseling - zowel met betrekking 
tot het verzamelen, vragen en aanbieden van informatie - geclusterd zijn. 
De onderscheiden informatiecircuits hebben betrekking op de informatiestromen 
welke globaal zijn onder te brengen in de fasen initiatief en beheer van het 
bouwproces. De circuits zijn: 
- het woningvoorraadbeheer als invalshoek van woningbeheerders; 

I' - het commercieel-onroerend-goed beheer als invalshoek van ontwikkelaars, beleg
gers, makelaars e.d; 

- stedelijk beheer als invalshoek van de overheid . 

3.1. Circuit t.a .v. het woningvoorraadbeheer 

Een analyse van de informatiestromen in het kader van het voorraadbeheer toont 
aan dat er, naast de uitbouw van interne bestanden, bij alle betrokkenen sprake is 
van een levendige uitwisseling van gegevens tussen de instanties die betrokken zijn 
bij het woningvoorraadbeheer: woningbeheerders en woonruimteverdelers (beleggers, 
makelaars, (federaties van) corporaties)), lokale-, provinciale- en centrale overheid. 
Het circuit vormt een weerspiegeling van de koppelings- en communicatiebehoefte 
bij betrokken actoren in het kader van het woningvoorraadbeheer en -beleid. Het 
kan ons inziens beschouwd worden als een neerslag van de noodzaak van een infor
matietechnische infrastructuur t.b .v. dit beleidsterrein. 
Met betrekking tot de toekomst blijken kwaliteit en dynamiek de twee trefwoorden 
te zijn waarmee in grote lijnen de verwachtingen van bijna alle actoren te typeren 
zijn: 
- de rijksoverheid spreekt een grotere behoefte aan voorraadgegevens uit: bouw- en 

woontechnische kwaliteit, huurachterstand, leegstand, uitgaven beheerders. 
Gegevens die frequenter dan tot nog toe beschikbaar moeten zijn; 
de gemeente wenst meer beleidsgerichte informatie. Extra aandacht krijgt hierbij 
informatie ten behoeve van een preventief beleid. Ook voorziet men een grotere 
vraag naar informatie over woningzoekenden . 
beheerders spreken de verwachting uit dat een beter inzicht in de marktontwikke-
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Iingen nodig is . Met name gegevens over prijs/kwaliteitverhouding en woonlasten 
zullen steeds belangrijker worden. T.b.v. van hun eigen bedrijfsvoering zullen ook 
de interne bestanden verbeterd moeten worden in de toekomst; 

- woonruimteverdelers zien vooral de behoefte aan informatie over woonwensen 
groeien. 

Duidelijk is dat het succes van een woningvoorraadbeheer en -beleid in hoge mate 
bepaald zal worden door de informatievoorziening op dit deelterrein. Een adequaat 
inspelen op nieuwe wensen en mogelijkheden is dan ook van groot belang. 

3.2. Het commercieel-onroerend-goed circuit 

De analyse van de informatiestromen in het kader van het commercieel-onroerend
goed beheer laat een geheel ander beeld zien dan in het woningvoorraadcircuit (zie 
schema 3.1.). 
In het commercieel-onroerend-goed circuit zijn minder typen actoren actief: het zijn 
hier met name de projectontwikkelaars en makelaars die een actieve rol in het 
circuit vervullen. Voorts heeft men de overheid en de Kamers van Koophandel als 
meer passieve informatieleveranciers en de beleggers/beheerders die vooral een 
informatievragende rol vervullen. Tot slot zijn er nog de gebruikers die hoofdzake
lijk object zijn waarover informatie wordt verzameld. 
Afgezien van de gebruikers is ook absoluut gezien het aantal actoren binnen het 
commercieel-onroerend-goed circuit gering. 

Er is wel sprake van een zeer intensief gebruik en een levendige commerciele 
uitwisseling van gegevens met betrekking tot: 
- objecten, gebruikers en de relatie gebruiker-object; met als bronnen het CBS, de 

Kamers van Koophandel, overheden en de Kadasters; 
- lokaties en ontwikkelingen en beleid rond deze lokaties; met als bronnen de 

gemeenten, makelaars en projectontwikkelaars; 
- de vraag en het aanbod ten aanzien van huur en koop; met als bronnen de make

laars voor de actuele vraag en de Kamers van Koophandel voor de potentiele, 
latente vraag; 

- het beheer; met als bronnen de professionele beheerders en de beleggers. 

Deze gegevens worden door de makelaars, projectontwikkelaars en beleggers gebruikt 
voor de ontwikkeling, (ver- )koop en verhuur van nieuw commercieel-onroerend-goed, 
voor de verhuur en het beheer van bestaand commercieel-onroerend-goed en voor 
de registratie, administratie en controle van de vele (deel-)taken, die op commer
ciele basis aan hen zijn uitbesteed. 

Verwachte veranderingen in de informatiebehoefte hangen samen met de volgende 
ontw1kkelingen: - - - - -
- van aanbodmarkt naar vraagmarkt, waarbij het belang van lokatie en van onder

oud en beheer actueel wordt, men meer belangstelling voor de huurderswensen 
krijgt en nieuwe marktanalyse en -prognosetechnieken worden vereist; 
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- van additionele markt naar ver laatsin smarkt, die om een actieve benadering van 
potentiele huurders en van "zittende" huurders vraagt; 

- v n infla iebele in naar rofessionele investerin die om een snelle betrouwbare 
informatie rond onderhoud en beheer en rendementsbepaling vraagt en die een 
betrouwbare vergelijking met de "performance" van ander commercieel-onroerend
goed mogelijk maakt. 

Kortom: de huidige situatie op de commerciele-onroerend-goedmarkt vereist een 
veelzijdige kennis van zaken en dus een sneller en betrouwbaarder informatiecircuit. 

3.3. Het stedeli jk beheer circuit 

Ook de nieuwe beheeropgave voor de overheid (met name gemeenten), aangeduid met 
de term stedelijk beheer heeft een verandering in de informatiebehoefte en -
voorziening tot gevolg. 
Het gebruik van informatie en de herkomst daarvan zijn voor dit informatiecircuit 
weergegeven in schema 4.1 . Enkele algemene indrukken die uit de informatiestromen 
zijn af te leiden: 
Op de eerste plaats blijken de verticale contacten tussen de verschillende bestuurs
lagen minder vaak voor te komen dan het uitwissel~ van in(Q..rmatie o ___lie zelfde_ 
bestuursnivo. Zo betrekt de rijksoverheid veel van haar informatie van op nationaal 
mvo opererende instanties. Gemeenten zijn voor hun gegevens veelal aangewezen op 
lokale instanties. 
De verticale relaties hebben vooral te maken met wettelijke verplichtingen, zoals 
het ter goedkeuring voorleggen van bestemmingsplannen door gemeenten aan 
Gedeputeerde Staten of de rapportages in het kader van de stadsvernieuwing van 
gemeenten aan provincies en zij op hun beurt aan de Rijksoverheid . Gegevensuitwis
seling op eigen verzoek komt minder vaak voor. 
Het CBS vervult een speciale rol in het geheel. Alie instanties op alle bestuurlijke 
nivo's maken gebruik van deze grote leverancier. De provinciale overheid is uit de 
interviews naar voren gekomen als een intermediaire overheidsinstantie, die zelf in 
mindere mate aan gegevensverzameling doet ten behoeve van stedelijk en buurtbe
heer, dan instellingen van de rijksoverheid en gemeentelijke diensten. 
Regionale dataverwerkende instanties leveren in dit plaatje geen bijdrage aan 
gegevensstromen, maar zijn slechts aktief bij opslag en bewerking . 

T .a.v. de verwachtingen die de partijen voor de toekomst hebben kan het volgende 
gesteld worden: 
- de Rijks Planologische Dienst verwacht voor de toekomst een prijsstijging van de 

gegevens, terwijl de inhoud maar weinig zal veranderen. Deregulering zal volgens 
deze instantie niet leiden tot een vermindering van de behoefte aan informatie. 

A Een voorbeeld van een groeiende behoefte betreft kwalitatieve gegevens over de 
~' gebouwenvoorraad. 
- in de toekomst zal ten behoeve van de streekplanevaluatie en het toetsen van 

bestemmingsplannen door de provinciale overheid meer informatie nodig zijn over 
de bevolkingsontwikkeling, voorzieningen en bouwaktiviteiten en dan vooral op het 
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schaalnivo van de wijk of de buurt. 
Voor het vaststellen van het beleid op provinciaal nivo wordt de behoefte aan 
meer strategische (achtergrond-) informatie voorspeld. Het koppelen van gegevens
bestanden is een van de mogelijkheden om daarin te voorzien, omdat daarmee 
ontwikkelingen met elkaar in verband worden gebracht op terreinen als bevolking, 
werkgelegenheid en woningbouw. 

- de gemeenten verwachten in de toekomst een grotere behoefte aan informatie over 
de dynamiek van stedelijke ontwikkelingen, de lokaties waar investeringen te ver
wachten zijn en de soorten investeringen, over het grondgebruik en bestemmings
plannen en over economische aktiviteiten. Men gaat ervan uit dat de informatie 
ten behoeve van investeringen in de gebouwde omgeving meer onderwerp zullen 
worden van politieke besluitvorming dan in het verleden. 

3.4. De samenhang tussen de circuits 

Hoewel deze circuits een zekere autonomie kennen, blijkt duidelijk dat er belang
rijke relaties, overlappingen en vervlechtingen tussen deze circuits bestaan. 
Woningbeheerders blijken steeds meer oog te krijgen voor de ruimtelijke invalshoek 
in het kader van integraal beheer. 
Niet alleen de informatie over het objekt en zijn gebruik, maar ook over zaken als 
sociale samenstelling van de buurt, voorzieningennivo, vandalisme en kleine crimi
naliteit worden van toenemend belang. Dientengevolge ervaren ze het ontbreken van 
een integraal zicht op het woon- en leefmilieu als een gebrek. 
Omgekeerd is in het kader van stedelijk beheer de informatie uit het woningvoor
raadcircuit onontbeerlijk, zij het veelal in geaggregeerde vorm. In het kader van de 
planning en programmering, budgetverdeling en budgetbewaking, gebiedsgericht 
beheer (signalering, monitoring) is de behoefte aan informatie nog steeds groeiende. 
In de nabije toekomst zal dan ook een grotere overlapping en vervlechting van het 
woningvoorraadcircuit en het stedelijk beheer c.q. buurtbeheercircuit te verwachten 
zijn. 

Een soortgelijke ontwikkeling is te verwachten t.a.v. de invalshoek van het commer
ciele-onroerend-goed. Ook hier wordt de behoefte uitgesproken aan betere informatie 
over de ruimtelijke context waarbinnen commercieel-onroerend-goed ontwikkeld en 
beheerd kan worden. Deze informatie wordt steeds belangrijker bij het uitzetten van 
beleggingsstrategieen. Het betreft vooral informatie over ontwikkelingen in de 
nabijheid van het beheerde onroerend goed zoals sloopvoornemens, wijzigingen in 
gebruik, wijzigingen in de verkeersontsluiting, enz. De gei'nterviewden zijn vrijwel 
unaniem van mening dat de overheid hier een belangrijke taak heeft. 
Omgekeerd heeft de overheid, met name de gemeente, behoefte aan informatie over 
te verwachten investeringen om zicht te houden op de dynamiek in de stedelijke 
ontwikkeling. 

Kortom, er is een groeiende interdependentie van informatiestromen te verwachten. 
De vraag rijst in hoeverre de gesignaleerde knelpunten de te verwachten interde
pendentie zullen frustreren . Alvorens echter mogelijke oplossingen voor de knel-
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punten aan te geven zijn de achtergronden daarvan in hoofdstuk 5 nader onder
zocht. 

4. Knelpunten en dilemma's 

In het onderzoek zijn de knelpunten per circuit gerubriceerd (zie de afzonderlijke 
hoofdstukken). We bepalen ons hier tot een algemene behandeling ervan. 

4.1. De beschikbaarheid van informatie en kwaliteit \Y 
Het tekort aan informatie is een gevolg van zowel het ontbreken ervan, als van 
een onvoldoende uitwisseling tussen betrokkenen. Bij de kwaliteit is een onder
scheid gemaakt naar actualiteit en betrouwbaarheid. 

Vee! gehoorde klachten zijn : 
- gegevens komen te laat beschikbaar; 
- gegevens ontbreken; 
- prognostische gegevens worden gemist; 
- gegevens ontbreken en er is sprake van overinformatie, wat op het eerste gezicht 

tegenstijdige uitspraken zijn . 

Ook de kwaliteit van de beschikbare gegevens is nog voor verbetering vatbaar. 
- de informatie is vaak niet actueel genoeg en maakt daardoor slagvaardig handelen 

moeilijk; 
- er is meer achtergrond-informatie nodig, onderbouwd door onderzoek als kader 

voor de interpretatie van verstrekte informatie, als aanvulling daarop en als 
contr6le op verstrekte gegevens; 
de informatie is te veel gericht op het registreren van een feitelijke situatie en 
biedt te weinig aanknopingspunten voor prognoses en trendstudies. 

Een tweetal structurele problemen speelt hierbij op de achtergrond. Deze zijn als 
dilemma te typeren (zie hoofdstuk 5): 
Tegenover een groeiende behoefte aan management-informatie staat een 'overaanbod' 
van procesgerichte informatie. 
Het tweede dilemma is als volgt te formuleren: 

~ 
Er bestaat steeds meer behoefte aan strategische informatie, terwijl het juist eigen 
is aan technische informatiesystemen, <lat ze op een steeds gedetailleerdere verwer
king van kwantitatieve en standaardiseerbare gegevens gericht zijn . 

4.2. Doorzichtigheid 

Als knelpunten zijn o.a. gesignaleerd: 
- gegevens zijn over verschillende instanties verspreid; 
- er vindt dubbele opslag plaats; 
- er ontstaan eilandjes van automatisering. 
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Op de acbtergrond spelen de volgende dilemma's: 
De vele inspanningen bij organisaties en afdelingen om voor eigen gebruik geau
tomatiseerde gegevensbestanden op te zetten komen enerzijds tegemoet aan de 
wensen naar informatie, anderzijds vergroot bet de ondoorzicbtigbeid in de aanwe
zigbeid van gegevensbestanden bij verscbillende instellingen. De informatiemarkt 
wordt ondoorzicbtig. 
Het andere dilemma luidt: 
Ten aanzien van bet gebruik van informatie treedt een organisatoriscb probleem op 
de voorgrond met betrekking tot de vraag op welke plek, binnen of buiten een 
organisatie, een bestand bet beste kan worden ondergebracbt. Dit dilemma verscbijnt 
in termen van centrale- en decentrale opslag en bebeer. 

4.3. Toegankeli jkbeid 

Deze is gespecificeerd naar belemmeringen van tecbniscb-administratieve, juridiscbe 
en financiele aard. 

4.3. l. Tecbniscbe/ administratieve belemmeringen 
Over bet algemeen wordt een grotere koppelbaarbeid van gegevensbestanden wense
lijk geacbt, mede als gevolg van een groeiende beboefte aan de reeds vermelde 
acbtergrond informatie en aan een groter inzicbt in de samenbang van ontwik
kelingen. 
Het dilemma is als volgt te formuleren: 

11 Vanuit bet oogpunt van koppelbaarbeid van (decentrale) bestanden is overeenstem
ming over een metbodiek van gegevensopslag en -classificatie wenselijk. De tendens 
tot deregulering werkt ecbter een veelbeid van initiatieven bij marktpartijen op dit 

I punt in de hand. 

4.3.2. Juridiscbe belemmeringen 
Genoemde belemmeringen zijn: de autorisatie van bestanden door afscberming met 
juridische en procedurele regels door particuliere organisaties, mede uit concurren
tieoverwegingen, door overbeidsinstellingen mede uit privacy overwegingen. 

ijBelemmeringen op het juridische vlak vallen uiteen in de afscberming van bestanden 
ijvanuit privacy-overwegingen enerzijds en anderzijds vanuit bet oogpunt van 
,concurrentie c.q. bedrijfsmatige overwegingen. 
Twee dilemma's zijn bierbij te onderscbeiden: 
lnformatie wordt door tecbniscbe mogelijkbeden beter bescbikbaar, maar uit privacy 
oogpunt minder toegankelijk. 
Het andere dilemma luidt als volgt: 
De beboefte aan informatie uit bestanden van derden wordt steeds algemener, maar 
uit concurrentie- c.q. bedrijfsmatige overwegingen vindt afscberming plaats. 

4.3.3. Financiele belemmeringen 
l Een vaak genoemde belemmering is die van de kosten. Vele actoren noemen de te 
~ boge kosten als een drempel bij het verwerven van informatie. Alleen voor de 

beleggers blijkt dit geen rol te spelen. 
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Dilemma: 
De behoefte aan management- en strategische informatie groeit, maar financiele 

\j drempels maken deze gegevens minder toegankelijk. Informatie is een economisch 
; goed geworden. 

5. Verbeteringsvoorstellen 

De voorstellen om de knelpunten op te lossen zijn in het kort als volgt te formule
ren. 

Beschikbaarheid I. Grotere /betere freguentie onderzoek 
en kwaliteit Het is zinvol een onderscheid te maken tussen periodiek en ad hoc 

te verzamelen informatie. In hoofdstuk 2 werd er reeds op 
gewezen dat in het kader van het woningvoorraadbeheer het 
frequenter uitvoeren van onderzoek wenselijk is. Als voorbeeld 
werd hier onderzoek naar het aantal woningzoekenden genoemd. In 
hoofdstuk 3 werd eveneens gesteld dat het vaker presenteren van 
gegevens, met name door gemeenten, de actualiteit vergroot. 

2. Marktgerichte benadering 
Voorbeelden van oplossingen in deze richting zijn het aanbieden 
via foldermate riaal van een overzicht van het woningaanbod aan 
woningzoekenden (zie hoofdstuk 2). 
In hoofdstuk 3 is de opzet van een onroerend goed statistiek naar 
voren gekomen teneinde adequate selecties uit te kunnen voeren. 

3. Via markt aanbieden van informatie 
Met name in hoofdstuk 3 zijn een aantal mogelijkheden voor onaf
hankelijke instellingen genoemd om via de markt informatie aan te 
bieden over b.v. regionale investeringsmogelijkheden. 

4. Onderzoek naar selectie-, sorteer-, koppelings- en aggregatie
problemen 
Voorstellen in deze richting zijn het benutten van beschikbare 
programmatuur en het maken van afspraken tussen instellingen 
(b.v. corporaties en gemeenten) om koppelingen te realiseren (b.v. 
tussen bestanden met kwaliteitsgegevens van woningen en bestan
den met subsidiegegevens) om daardoor een beter inzicht in 
ontwikkelingen (b.v. effecten van verbeteringsbeleid) te krijgen 
(zie hoofdstuk 2). 

5. Herorientatie onderzoek 
Voor het verkrijgen van de gewenste informatie kunnen bepaalde 
typen onderzoek worden gestimuleerd, zoals: 
- onderzoek t.b.v . strategisch informatie; 
- analytisch-structurerend onderzoek. 
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Het stimuleren en (laten) verrichten van analytisch-structurerend 
onderzoek teneinde meer achtergrondinformatie te verkrijgen en 
meer zicht op toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld exit-onder
zoek en analyse van weigeringen; 
- theorie-ontwikkeling, welke samenhangen tussen ontwikkelingen 
verklaard. 

Doorzichtigheid 6. Opzetten van "spoorboekjes" 

Toegankelijkheid 

technisch/ 
administratief 

Het opzetten van algemeen toegankelijke spoorboekjes met 
informatie over informatie: waar is welke informatie aanwezig 
(meta-informatie). 

7. Informatiemakelaar 
Een gat in de markt is de behoefte aan een informatiemakelaar: 
een buro dat bemiddelt, doorverwijst bij vragen over informatie of 
dat zelf informatie achterhaalt. 

8. Centraal informatiepunt 
Een centraal punt binnen een organisatie waar toegang of doorver
wijzing (coordinatie) naar informatie plaatsvindt, wordt bijzonder 
wenselijk geacht. De ge"interviewden hebben deze behoefte vooral 
t.a.v. gemeenten geuit (zie hoofdstuk 2). 

9. Actief aanbieden van informatie 
Door het meer actief aanbieden van informatie en bet meer 
commercieel benaderen van de informatiemarkt kan de door
zichtigheid van bet aanbod worden vergroot. 

10. Centrale opslag 
Centrale opslag van gegevens die gemeenschappelijk worden ge
bruikt heeft de voorkeur. Dit uit hoofde van kostenoverwegingen, 
eenvoudige mutatieverwerking en onderhoud en aanpassingen van 
hard- en software. 

11. Gebruik door derden 
Bij het opzetten van bestanden dient rekening gehouden te worden 
met bet gebruik door derden. 

12. De noodzaak van afspraken 
Om de huidige technologische mogelijkheden optimaal te benutten, 
is het voor het uitwisselen van informatie, op een geautomati
seerde wijze, nodig om tot afspraken te komen, b.v. over de typo
logie van woningen en de te hanteren ruimtelijke eenheden. 
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13. Centrale wetgeving 
Sterk bepalend voor de mate van autorisatie is de Wetgeving, b.v. 
de Wet op de centrale persoonsadministratie en de wet openbaar
heid van bestuur. Voor het waarborgen van de privacy van perso
nen en instanties is vooral de controle op het gebruik van infor
matie belangrijk. 

14. Vaststellen van privacy-gevoelige gegevens 
Nadat vastgesteld is welke gegevens privacy-gevoelig zijn, kan men 
onderzoeken hoe privacygevoelige gegevens privacy-ongevoelig 
kunnen worden geleverd. 
Naast wetgeving is het verstrekken van geaggregeerde gegevens 
een mogelijkheid om misbruik van privacygevoelige gegevens te 
voorkomen. 

15. Eigendom van informatie 
Het probleem van de privacy houdt verband met de bevoegdheden 
om informatie te gebruiken en dat betekent dat inzicht in het 
eigendom van gegevens nodig is. Daarna kunnen afspraken worden 
gemaakt over het gebruik van informatie. Op privacy-gevoelige 
informatie kan een embargo komen te rusten . 

16. Definiering van taken 
Om dubbele opslag van gegevens te voorkomen en om niet-afge
schermde gegevens toegankelijk te maken is een taakverdeling 
een absolute noodzaak. Duidelijk moet zijn wie welke soorten 
informatie op welke wijze bijhoudt. Eventueel kan een herverkave
ling van taken worden afgesproken. 
Er blijken bovendien taken op het gebied van de informatiever
strekking te liggen, b.v. voor de opslag van gegevens over de 
gerealiseerde m2 onroerend goed, onderverdeeld naar sector en 
gegevens over beheer en onderhoud, we Ike door organisaties, b. v. 
onafhankelijke informatieleveranciers, kunnen worden opgepakt. 

17. Afspraken over kostenverrekening van gegevensuitwisseling en 
pri jsdifferentiatie 
Prijsdifferentiatie is mogelijk naar informatie die al aanwezig is, 
informatie die speciaal bewerkt moet worden en informatie die 
speciaal verzameld moet worden. 

6. Scenario's voor de informatievoorziening 

De oplossingen of verbeteringsvoorstellen zijn vervolgens in typen ingedeeld, omdat 
bepaalde oplossingsrichtingen (strategieen) te onderscheiden zijn. Dit levert een 
schets van samenhangende voorstellen op welke gestalte krijgt in drie scenario's 
(par. 5.3.). 
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Onder een scenario wordt een mogelijke toekomstige stand van zaken, uitgaande van 
bepaalde veronderstellingen, verstaan. Verscbillende ontwikkelingsricbtingen staan 
open. 

I 
We onderscbeiden drie scenario's welke te betitelen zijn als: 
- bet marktscenario; 

1. - bet reguleringsscenario; 
\ - bet interactiescenario. 

In deze scenario's zijn een aantal ontwikkelingen in gelijke mate verdisconteerd: 

1
- de groei in de automatiseringsmogelijkbeden en bet toenemende gebruik ervan 
/ door afdelingen/bedrijven; 
I~ de groeiende acceptatie van deze mogelijkbeden; 
1
- het streven naar het verbeteren van de kwaliteit van gegevens voor wat betreft 

, de actualiteit, betrouwbaarbeid, volledigbeid en juistheid; 
\- nieuwe enquetetechnieken: computergestuurd enqueteren zal een verbetering 
I betekenen. Er zal sneller informatie bescbikbaar komen. 

De uitgangspunten van de scenario's lopen uiteen: 

A. HET MARKTSCENARIO 
Uitgangspunt in dit scenario is dat de vergaring, verwerking en verspreiding van 
informatie bet meest adequaat zal verlopen via bet marktmecbanisme en dat op 
deze wijze de automatiseringsmogelijkheden optimaal benut kunnen worden en bet 
totaal aan kosten en inspanningen voor de bedrijfstak minimaal zullen zijn. 

B. REGULERINGSSCENARIO 
Hier is het uitgangspunt dat de vergaring, verwerking en verspreiding van infor
matie het meest adequaat zal verlopen via regulering door de overheid. De regule
ring zal betrekking bebben op de verplicbte leveranties van informatie, de bantering 
van classificaties en begrippen, de kwaliteit van de informatie en de toegan
kelijkbeid vanuit privacy-oogpunt. 

\ C. INTERACTIESCENARIO 
Uitgangspunt van dit scenario is dat voor de bouwwereld als gebeel slecbts een 
optimale informatievoorziening kan ontstaan via een stelsel van afspraken en een 
continue dialoog tussen de partijen in de bouwwereld. 

In het schema op de volgende pagina zijn de kenmerken en gevolgen van de 
scenario's samengevat. 

1J Alles overziend kunnen we stellen dat uit het oogpunt van efficiency, kwaliteit, 
' toegankelijkbeid en uitwisselingsmogelijkbeden bet "interactiescenario" bet meest 
wenselijk is. 
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Schema: kenmerken en gevolgen van scenario's 

MARKT REGULERING INTERACTIE 
KENMERKEN 
---------------------------------------------------------------------
doelstelling informatie enkelvoudig meervoudig meervoudig 
uitwisselingsmechanisme/ markt regels afspraken 
taakverdeling infoverzameling 
doorzichtigheid bestanden niet geregeld vastgelegd via overleg 

consensus over begrippen gering opgelegd afgesproken 
prijsontwikkeling marktprijs politieke prijs afspraken 
afscherming vnl.concur- vnl.privacy gebaseerd op 

rentie consensus 
rol overheid kaderstellend regelgevend stimulerend 

GEVOLGEN 
doorzichtigheid gering groot groot mits 

a.g.v. indiv . a.g. v .re gels consensus 
opslag 

efficiency verzamelen overaanbod overaanbod aanbod goed 
a.g . v.dubbele a.g.v . groot a.g .v. af-
opslag aantal claims spraken 

tekort info te dure info specifieke juiste info 
ontbreekt info ontbreekt aanwezig 

schaduwbestand 
kwaliteit gegevens 

uniformiteit intern:groot groot groot mits 
extern:gering consensus 

gekleurdheid gering groot gering 
betrouwbaarheid redelijk gering red. groot 
actualiteit groot gering red. groot 

koppelingsmogelijkheden gering groot groot 
a.g.v.gebrek a.g. v .grote a.g.v. af-
aan afstemming afstemming spraken 

belemmeringen 
technisch afh. van gering gering 

management 
financieel marktprijs politieke afh. van 

vaak hoog prijs kan afspraken 
hoog zijn 

administratief afscherming afscherming afh. van 
a.g.v. concur. i.v.m. privacy afspraken 
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7. Tot slot 

Uit dit onderzoek blijkt dat bij de informatisering van beheerprocessen nog ver
schillende klippen te omzeilen zijn en er nog diverse opties openstaan. 
De onderzoekers hebben geopteerd voor het interactiescenario, waarbij via de weg 

1 van overleg en dialoog tussen de partners gestreefd wordt naar het bereiken van 
consensus over een adequate structuur en inhoud van de informatievoorziening t.b.v. 

I beheerprocessen. Hiermee kan een juist evenwicht gevonden worden tussen de mate 
waarin de informatie als productiefactor voor individuele actoren in het beheer
proces dient, en de noodzaak van een informatie-infrastructuur t.b.v. het beheer en 
de vernieuwing van de gebouwde omgeving. 
Dit rapport is bedoeld als een bijdrage aan de noodzakelijke diskussie over de 
informatievoorziening in de jaren 90. 
Immers, een adequate informatievoorziening is een voorwaarde sine qua non voor het 
uitvoeren van de toekomstige bouwopgave: het beheer en de vernieuwing van de 
gebouwde omgeving. 
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HOOFDSTUK I 
PROBLEEMSCHETS, DOELSTELLING EN METHOD£ VAN ONDERZOEK 

I. I. Probleemschets 

De afgelopen jaren is de aandacht voor de kwaliteit en het functioneren van 
bestaande gebouwen en hun omgeving snel gegroeid. De belangstelling beperkt zich 
daarbij niet meer tot de bouwkundige-• en stedebouwkundige kwaliteiten, waarbij de 
functionele aspecten van de gebouwde structuren voorop stonden, zoals in de tradi
tionele benadering gebruikelijk was. Steeds vaker gaan sociale- en financiele 
aspecten een rol spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van een gebied. Vanda
lisme, criminaliteit, leegstand, werkloosheid, gebrek aan sociale- en recreatieve 
voorzieningen voor de diverse categorieen van bewoners en gebruikers uiten zich in 
indicatoren als huurachterstanden, hoge verhuisfrequentie, klachten over onderhoud 
en voorzieningennivo. Als niet op tijd door het beheer (de eigenaren, de gemeente 
en andere betrokken actoren) bijgestuurd wordt, kunnen deze gesignaleerde proble
men tot hoogst problematische omstandigheden uitgroeien. Anders dan in de jaren 70 
kunnen zulke negatieve verschijnselen niet meer maatschappelijk opgevangen en 
door een sociaal beleid gecompenseerd worden, maar werken zij onverminderd door. 

Het is dan ook begrijpelijk dat de afgelopen tijd de behoefte aan, en het gebruik 
van, informatie ten behoeve van beleids- en investeringsbeslissingen - hetzij bij de 
overheid hetzij bij partikulieren - enorm is toegenomen. 
Beleidsbeslissingen worden steeds ingewikkelder en vereisen kwalitatief steeds betere J 
informatie. Op de achtergrond spelen hier allereerst een aantal veranderingen m.b.t. 0 
de gebouwde omgeving, die vergaande gevolgen hebben voor de te verrichten 
beheertaken. Genoemd kunnen worden: 
- verzadigingsverschijnselen op de onroerend-goedmarkt; 
- verschuiving van nieuwbouwproduktie naar voorraadbeheer; 
- veranderende verhoudingen op de woningmarkt; 
- de groeiende aandacht voor de woonomgeving en buurtbeheer; 
- de noodzaak tot stedelijke vernieuwing en de daarmee samenhangende reallokatie 

van functies . 
Hierbij groeit tevens het inzicht dat allerlei processen onderling verweven zijn. Per 
beleidsterrein groeit het aantal factoren dat bij beleidsbepalingen moet worden 
betrokken, hetgeen meer informatie impliceert. Tevens dient rekening gehouden te 
worden met aspecten en belangen die meerdere beleidsterreinen betreffen. 
Pas op basis van vragen of overwegingen die zich tussen het totaal van deze 
genoemde functionele samenhangen bewegen zijn beslissingen omtrent investeringen 
in de bouw te nemen c.q. zijn doelgerichte stimulansen mogelijk. 
Daarnaast zijn echter ook de verhoudingen tussen de actoren die betrokken zijn bij 
het beheer- en vernieuwingsproces de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. Niet alleen 
zijn de verhoudingen binnen de overheid veranderd als gevolg van decentralisatie op 
allerlei beleidsterreinen, maar ook de relatie tussen overheid en samenleving is 
onder invloed van deregulering en privatisering aan modificaties onderhevig. 
Deze zich wijzigende verhoudingen maken, meer dan voorheen, een voortdurende 
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Deze zich wijzigende verhoudingen maken, meer dan voorheen, een voortdurende 
dialoog tussen actoren noodzakelijk, waarbij een goede informatievoorziening nodig 
is om een evenwichtige afweging tussen deelbelangen en het algemene belang 
mogelijk te maken. 

Deze groei aan informatie gaat gepaard met snelle ontwikkelingen in de informatie
technologie, die deze zowel steeds hanteerbaarder als ook steeds betaalbaarder 
maakten voor de diverse gebruikers van de gebouwde omgeving. 
De toepassing van deze technologie verhindert tot dusverre niet dat vele gegevens 
niet voldoen aan de gestelde eisen. Een algemene kwaliteitseis waaraan nu veelal 
niet voldaan wordt is dat de juiste informatie op de juiste tijd en juiste plaats 
aanwezig is. 

De kwaliteit van de huidige gegevens en de huidige informatievoorziening blijkt m 
het algemeen op de volgende punten tekort te schieten: 
- een overmaat aan (identieke) bestanden en gegevens; 
- het ontbreken van noodzakelijke gegevens; 
- onbetrouwbare (geringe actualiteit, precisie) gegevens; 
- onjuiste gegevens; 
- onbegrijpelijke informatie door onduidelijk gebruik van begrippen; 
- onbekendheid met de aanwezigheid van bestanden; 
- ontoegankelijkheid van gegevens vanwege juridische (privacy, concurrentie) of 

financiele (kostenverrekening) belemmeringen, of vanwege de benodigde arbeid om 
de niet-geautomatiseerde gegevens te destilleren; 

- onsamenhangendheid en slechte koppelbaarheid van gegevens. 

Gevolgen van knelpunten in de informatievoorziening zijn het stagneren van investe
ringen (b.v. omdat men vreest dat complexen (elders) leeg komen te staan), het niet 
tijdig investeren (b.v. het uitstellen van verbeteringen) of het overinvesteren (b.v. 
het bouwen van teveel wooneenheden of kantoorruimte die daardoor leeg komen te 
staan). 

De achtergrond van deze situatie ligt mede in de ondoorzichtigheid van informatie
voorziening: onbekendheid waar gegevens aanwezig zijn, de onduidelijke kwaliteit 
van gegevens en geringe kennis van (mogelijkheden tot) koppeling van gegevens uit 
verschillende bestanden. 

De gebreken zijn niet te wijten aan te wem1g inspanningen op het gebied van de 
automatisering van gegevensopslag en verwerking. Zowel bij de overheid, als bij 
partikulieren worden grote hoeveelheden gegevens opgeslagen en de vele nieuwe 
informatietechnische mogelijkheden worden ook driftig ingevoerd. 
Er bestaat evenwel een tendens om binnen de verschillende organisaties, alien met 
hun eigen doelstellingen, competenties en ambities, een automatisering van databe
standen voor eigen gebruik op te zetten . Deze bestanden worden vaak onafhankelijk 
van elkaar opgezet en bijgehouden. Dezelfde gegevens worden dientengevolge 
meerdere keren verzameld, opgeslagen en gemuteerd. De uitwisseling en koppeling 
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van gegevens blijkt hierdoor bovendien problematisch, omdat de gehanteerde 
begrippen, criteria en aggregatienivo's verschillen. Een centrale sleutel ontbreekt. 
Het gevolg hiervan is een onnodig groot beslag op personele- en financiele middelen. 
Kortom, er dreigen verschillende "eilandjes van automatisering" te ontstaan. Op dit 
moment is het niet alleen onduidelijk welke zinvolle koppelingsmogelijkheden er zijn, 
maar ook welke barrieres een optimale (geautomatiseerde) informatie-infrastructuur 
verhinderen. Oftewel, de vraag doet zich voor naar de achtergronden van de 
versnippering en gebrekkige toegankelijkheid van gegevensbestanden. 

Kortom: het onderwerp van het onderhavige onderzoek is de informatievoorziening 
ten behoeve van stedelijk beheer, of explicieter ten behoeve van het beheer en de 
vernieuwing van de gebouwde omgeving. 
We zullen ingaan op een aantal belangrijke trends op beide terreinen als kader voor 
een plaatsbepaling van dit onderzoek. 
Hierbij zal allereerst ingegaan worden op een aantal veranderingen in het gebruik 
van de gebouwde omgeving en de gevolgen voor beheer en informatiebehoefte 
(par.1.2.). Vervolgens komen een aantal trends in de technische ontwikkeling van de 
informatievoorziening ter sprake (par.1 .3.). Daarna zal de probleemstelling van het 
onderhavige onderzoek geformuleerd worden (par.1.4.). 

1.2. Ontwikkelingen in de behoefte aan informatie ten behoeve van beheer en 
vernieuwing van de gebouwde omgeving 

1.2.1. Ontwikkelingen in de beheer- en vernieuwingsopgave 

In het beheer en de vernieuwing van de gebouwde omgeving kunnen de volgende 
ontwikkelingen onderscheiden worden: 

I. Verzadigingsverschijnselen op de onroerend-goed markt 

Lange tijd zijn de voor het bouwen relevante maatschappelijke ontwikkelingen 
bepaald door groei in economisch en demografisch opzicht. De laatste jaren is er 
echter sprake van een verschuiving van een in absolute zin groeiende onroerend
goed markt naar een krimpende, afnemende markt. Op verschillende segmenten van 
de onroerend-goed markt (kantoren, bedrijfspanden, winkels, woningen) is gedurende 
de jaren 70 zo'n verzadigingspunt bereikt; in het ene segment iets eerder dan in het 
andere, alnaar gelang de specifieke conjunctuur op de deelmarkt. Investeringsbeslis
singen vinden niet !anger plaats op basis van kwantitatieve tekorten maar uit het 
oogpunt van een kwalitatieve vraag. En als antwoord op nieuwe behoeften vindt 
steeds meer een reallokatie van aktiviteiten plaats. 

2. Verschuiving naar een woningvoorraadbeheer 

Binnen de volkshuisvesting is sprake van een verschuiving van een nieuwbouwpro
duktie naar een voorraadbeheer. Sinds het eind van de jaren 70 is er duidelijk 
sprake van een 'trendbreuk', met name in de woningbouw. Tegen de achtergrond 
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van de huidige demografische ontwikkelingen en gegeven de omvang van het 
woningbestand is het gewicht van de nieuwbouwproduktie en uitbreiding sterk 
afgenomen en in de nabije toekomst zal dit nag verder dalen. "Het moment waarop 
de omvang van de uitbreidingsopgave in de woningbouw tot nu! gereduceerd moet 
warden ligt dan dichterbij dan menigeen vermoedt" (IOP-BOUW, 1985). Aanpassing 
aan nieuwe behoeften zal plaats moeten vinden door onderhoud, verbetering en 
aanpassing aan de ene kant en een betere verdeling van het bestaande bestand aan 
de andere . Nieuwbouw wordt steeds meer bepaald door de tekorten in de voorraad 
(strategische nieuwbouw). 

3. Wijziging op de woningmarkt 

Hoe doorslaggevend de nieuwe trend naar een kwalitatieve benadering van de 
gebouwde omgeving reeds is, laat zich aflezen aan de veranderingen die zich op de 
woningmarkt hebben voorgedaan. Door het inlopen van het woningtekort doet zich 
op delen van de woningmarkt een verschuiving voor van een aanbieders- naar een 
vragersmarkt . Eisen en wensen van bewoners warden zodoende van steeds grater 
belang. Het verschijnsel van de kwaliteitsleegstand onderstreept dit nog eens. 
Bij ingrepen in de voorraad zal het woningmarktaspect steeds meer de doorslag 
geven, d.w.z. de concurrentiepositie van woningen en de mate waarin zij bijdragen 
tot de gewenste prijsdifferentiatie, woningdifferentiatie en woonmilieudifferentiatie . 
Aan de vraagkant speelt vooral de inkomensontwikkeling: hoeveel woningen er in de 
toekomst niet meer voldoen aan de behoefte en daardoor onverhuurbaar of onver
koopbaar zullen zijn, is afhankelijk van de verschuiving tussen vraag en aanbod en 
die hangt weer samen met de inkomensontwikkeling. Om de daarmee dreigende 
kapitaalvernietiging te voorkomen, is het voor woningbeheerders noodzakelijk over 
te gaan tot een meer marktgerichte aanpak op de woningmarkt. 

4. Groeiende belangstelling voor woonomgeving en buurtbeheer 

Dit is echter maar ten dele te bereiken door vervanging en verbetering, zoals het 
fenomeen van leegstand in kwalitatief uitstekende woningen ans geleerd heeft. In 
veel gevallen is het juist de woonomgeving, het voorzieningennivo, de al dan niet 
aanwezige werkgelegenheid, de mogelijkheid van vrije tijdsactiviteiten etc. die 
doorslaggevend zijn voor het gevoel van onvoldoende kwaliteit. Dit leidt er toe te 
overwegen om investeringen te stimuleren, die het gebrek aan diversiteit in de 
gebouwde omgeving zouden kunnen opheffen. Particuliere investeringen, eventueel in 
samenhang met overheidsinvesteringen, leiden dan tot een structurele verbetering 
van een wijk of buurt (Smeets, de Hoop, 1986). 
Dit vereist het afstappen van de functionele eendimensionale benadering, zoals in de 
woningbouw in de afgelopen jaren overheersend was (beslissingen werden genomen 
op basis van een kwantitatief tekort op de regionale woningmarkt); nodig is een 
kwalitatieve benadering die de diverse functies voor het functioneren van een stad 
als leefmilieu voor haar bewoners en gebruikers integraal in beschouwing neemt. 
Vanuit deze invalshoek kunnen dan oak onder kwantitatief evenwichtige verhoudin
gen of zelfs overschotten kwalitatieve tekorten schuil gaan, die, eenmaal opge-
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spoord, aanleiding kunnen geven tot investeringen in woningen en voorzieningen 
(Fassbinder , 1984 ). 
Naast deze curatieve benadering is ook de beboefte aan preventie en nazorg 
ontstaan. De ervaring met de stadsvernieuwing beeft bet inzicbt doen groeien dat 
zulke enorme inbaalacties misscbien voorkomen badden kunnen worden door pre
ventieve zorg. Maar ook maakte ze duidelijk dat de vernieuwde gebieden onderwerp 
van begeleidende aandacbt zullen moeten blijven. 
Kortom, een curatieve, preventieve en continue omgang met de gebouwde omgeving, 
zoals deze ten grondslag ligt aan de gedacbte van stedelijk bebeer, beeft in de 
vakdiskussie snel terrein gewonnen. 

5. De noodzaak van stedelijke vernieuwing 

Het idee en de ervaring van een rationele, procesmatige benadering van problemen 
die de gebouwde omgeving voor de samenleving kunnen opleveren beeft ecbter 
tevens bet inzicbt doen groeien dat stedelijk beheer de weg naar de toekomst niet 
zou mogen blokkeren en dat in bet kader van stedelijk bebeer ook innovatieve 
aspecten ruime aandacbt verdienen (Gietema, 1985). 
Nieuwe beboeften en ontwikkelingen zullen niet opgevangen worden door uitbreiding, 
maar door vernieuwing van de bestaande functionele en ruimtelijke struktuur. 
Bovendien is vanuit bet oogpunt van de onzekerbeid over en onvoorspelbaarbeid 
van de toekomst een reserverend bebeer, waarbij op ties voor verscbillende functies 
worden opengebouden, geen overbodige luxe (van Lobuizen, 1987). 

Een benadering die recht doet aan de bovengenoemde ontwikkelingen vereist ecbter 
niet alleen een andere informatiebeboefte. Signalen over actuele problemen en 
ontwikkelingen verschillen immers van die over te verwacbten knelpunten en 
ontwikkelingen (vergelijk bet signaal leegstand met een boge mutatiegraad en een 
hoge aanbiedingsfactor ). 
Dit brengt ook een brede sectoroverscbrijdende kijk op de problematiek met zicb 
mee. Zo is, om aan de verruimde kwaliteitsdimensie tegemoet te komen, gedetail
leerde informatie over bet voorzieningennivo, over bedrijfsvestigingen en bewegingen 
daarin wenselijk. Tevens bestaat er behoefte aan gegevens over de voorraad aan 
niet-woongebouwen met hun buidige functie, over langdurig leegstaande woningen, 
over braakliggende terreinen, over bet prijsnivo van onroerend-goed, enz. 
Deze benadering impliceert dan ook een informatiebeboefte waarin niet alleen door 
gegevens uit verschillende beleidsectoren voorzien kan worden maar tevens door de 
bestanden van uiteenlopende investeerders en uit diverse hoeken van de maatscbap
pij. 

1.2.2 . Veranderingen in de informatiebeboefte als gevolg van decentralisatie. 

Ook op het bestuurlijk vlak is de noodzaak van een informatievoorziening de laatste 
tijd groter geworden, met name tegen de achtergrond van een decentralisatie op een 
aantal beleidsterreinen. 
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Decentralisatie bestaat in grote lijnen uit (Dieleman e.a., 1985): 
I. het overdragen van taken van de centrale overheid aan het decentrale bestuur; 
2. het opdragen van nieuwe taken aan decentraal bestuur en 
3. het verminderen en vereenvoudigen van het instrumentarium waarmee de centrale 
overheid de uitvoering door het decentrale bestuur van de in medebewind opgedra
gen taken beinvloedt en controleert. 
Deze taakverandering leidt allereerst tot een andere informatiebehoefte op rijksnivo. 
De noodzaak om zicht te houden op de kwaliteitsontwikkeling van de woningvoor
raad en het budgetbeslag blijft op rijksnivo aanwezig. Een strakke planning en pro
grammering van uitgaven - financiering en subsidies - die voortvloeien uit de 
investeringen in de gebouwenvoorraad vereisen een voldoende informatie over de 
samenstelling, kwaliteit, beheercondities e.d. van die gebouwenvoorraad. 
Problematisch voor het rijk is echter dat door de decentralisatie externe infor
matiestromen vanuit gemeenten en vele interne informatiestromen vervallen zijn. 
Nieuwe informatiestromen, meer toegesneden op de huidige informatiebehoefte, 
moeten daardoor worden opgebouwd (zie onderzoeksplan DGVH, 1987). 

Ook op lokaal nivo wordt als gevolg van de decentralisatie een groeiend beroep 
gedaan op de informatievoorziening. 
In een gecentraliseerde en gereguleerde situatie "loont vooral meer kennis betref -
fende de (on)mogelijkheden bij de talrijke centrale regelingen.( ... ) Het bouwen aan 
een steeds beter inzicht in de problemen ter plekke, aan afweging van beleidsal
ternatieven en het opsporen van de effecten van het gevoerde beleid, kortom het 
bouwen aan een voorbereiding die gericht is op beschrijving en analyse van de 
realiteit is dan ook in onbruik geraakt" (RIGO, 1981 ). Een gedecentraliseerde situatie 
is anders. 

De toenemende complexiteit van de gemeentelijke organisatie en de veranderingen 
die daarin plaatsvinden als gevolg van de decentralisatie, zijn alleen realiseerbaar en 
vooral ook controleerbaar aan de hand van een goede informatievoorziening. 
Gemeenten gaan een integrale verantwoordelijkheid dragen voor zowel voorbereiding, 
vaststelling en uitvoering als financiering van plannen die tot haar verantwoor
delijkheden behoren. Voor de programmering , plantoetsing, budgetbewaking, evaluatie 
e.d. is een adequate informatievoorziening nodig (SSVI, 1982/ 4b). 
Bij een gedecentraliseerd volkshuisvestings- en stadsvernieuwingsbeleid is de nood
zaak van een goed inzicht in de omvang, samenstelling, eigendomsverhouding en in 
de investeringsbehoefte m.b.t. de gebouwenvoorraad enerzijds en in de toenemende 
differentiatie aan de vraagkant anderzijds, voor de gemeente dan ook groter. Pas op 
basis hiervan wordt het mogelijk om op strategische wijze te vervangen, aan te 
passen en te verbeteren. 
In het kader van de stedelijke inrichting zijn intersectorale gegevens wenselijk ten
einde ruimtelijke processen te kunnen begeleiden en evalueren. 

Het gemeentelijk informatiebeleid krijgt dan ook volop aandacht. Het kan omschre
ven worden als "het bevorderen van een doelmatig en doeltreffend proces van 
gegevensverzameling, -bewerking en -verstrekking, opdat (democratische) besluit-
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vorming kan plaatsvinden, rekening houdend met de interne samenhangen binnen de 
organisatie, de relaties met de omgeving en de privacy van het individu" (VNG, 
1984). 

1.2.3. Veranderingen in de informatiebehoefte als gevolg van de zich wijzigende 
verhouding tussen overheid en samenleving. 

De verhouding tussen overheid en samenleving is in beweging. Er is sprake van een 
selectief terugtredende overheid in die zin dat het overheidshandelen meer ruimte 
laat aan c.q. beter aansluiting zoekt bij de ontwikkelingen in de markt. 
Deregulering en privatisering beogen de invloed van het politieke systeem op het 
marktproces terug te dringen en de beleidsvrijheid voor de marktpartijen te vergro
ten. Beide operaties hebben gevolgen voor de informatiebehoefte. 

Door het terugdringen van regelgeving zal bepaalde informatie minder nodig zijn of 
kan volstaan worden met globalere informatie; aan de andere kant zal de grotere 
beslissingsruimte voor de deelnemende actoren weer nieuwe behoeften aan informatie 
oproepen. Tegen deze achtergrond is de noodzaak tot samenwerking tussen parti
kulieren onderling en met overheidsinstellingen groeiende. 
In het verleden, ten tijde van de grote stadsuitbreidingen, waren het met name een 
aantal "zware" diensten die de normen stelden en de afstemming tussen vraag en 
aanbod bepaalden. 
In het tijdperk van stedelijke vernieuwing werkt de overheid niet !anger via haar 
eigen ideaalbeeld en legt ze haar eigen kwaliteitsnormen minder dwingend op. Alie 
partijen (gemeenten en partikulieren) zijn betrokken bij normstelling en gebaat bij 
een grote doorzichtigheid van de markt voor investeringen. De problemen zijn meer 
verstrengeld en de oplossingstrategieen complexer (bijvoorbeeld leegstandbestrijding 
door doorbreking van monofunctionaliteit). 
Zowel vanuit de overheid als vanuit de investeerders komen steeds meer initiatieven 
tot samenwerking , zoals in de steden Amsterdam en Rotterdam. De populariteit van 
het "public-private partnership" als een benadering van complexe problemen is hier 
een uiting van. 

Bij beslissingen in de verschillende fasen van het bouwproces zullen een groot 
aantal betrokkenen toegelaten worden. Onderhandelingen als essentieel kenmerk van 
dit beslissingsproces zullen een toenemend belang krijgen. 
Dit onderhandelingsproces vergt echter een gelijk nivo van kennis en van objektive
ring van gegevens bij het onderhandelen; een gelijke kans om de graad van 
objectiviteit van kennis en gegevens over en weer tussen de onderhandelings
parners te toetsen en zo nodig aan de kaak te stellen. Zwakke tegenstanders zijn 
in dit geval die tegenstanders die geen kans zien een bewuste of onbewuste taktiek 
van selektieve argumentatie en informatieverstrekking door de tegenpartij te ontze
nuwen (Buit, 1982). 

En zoals reeds gesteld, voor investeringsbeslissingen z1Jn meer gegevens uit uiteen
lopende sectoren noodzakelijk. Voor alle partijen is een doorzichtigheid en grotere 
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toegankelijkheid van elkaars bestanden niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk. 
Met name de opening van gemeentelijke databestanden voor derden, gegeven de juri
dische beperkingen die hierbij gelden, kan investeringsdrempels verlagen. Maar ook 
het omgekeerde is nuttig. Op de in veel gevallen geautomatiseerde administraties 
van corporaties en grote beleggers wordt door gemeenten weinig beroep gedaan, 
terwijl hierin toch vaak statistische en historische overzichten zijn opgenomen 
(RIGO, 1981). 

Hierdoor kan een soort informatietechnische infrastructuur ontstaan die voor de 
bouw een belangrijke conditie vormt voor optimale innovatieve ontwikkelingen. Zo'n 
infrastructuur maakt het mogelijk dat "partijen" in het bouwproces met elkaar 
communiceren met behulp van geautomatiseerde informatiesystemen. Op die manier 
kan automatisering van dat, in wezen interorganisationele, proces zich volledig 
ontplooien (Van Sambeek, 1986). 
Ook uit efficiency overweging kan het de voorkeur verdienen relaties te leggen 
zodat een overmaat aan gegevens kan worden voorkomen, door gegevens slechts een 
keer te verzamelen en daarna door te geven aan andere belanghebbenden . Een 
centrale opslag met meervoudige toegankelijkheid is hiertoe een van de mogelijkhe
den (zie ook VNG, 1984 a,b). 

1.3. Ontwikkelingen in de informatievoorziening 

1.3.1 . Enkele begrippen 

De informatievoorziening heeft de laatste jaren, behalve onder invloed van veran
derende behoeften, vooral door technologische ontwikkelingen een vernieuwing 
ondergaan. Nieuwe kwaliteiten in de informatievoorziening zijn mogelijk geworden. 
Desondanks bestaat de indruk dat niet optimaal van de nieuwe mogelijkheden 
geprofiteerd wordt (VNG, 1984 a,b; IOP-BOUW, 1986). 
Voor een beter begrip van een en ander zullen allereerst een aantal definities 
behandeld worden . Daarna bespreken we beknopt een aantal relevante technische 
on twikkelingen . 

Onder de informatievoorziening wordt het geheel van zaken en activiteiten verstaan 
dat erop gericht is de beschikbare kennis in de gewenste vorm en hoeveelheid op 
het gewenste moment ter beschikking te stellen van degenen die hieraan behoefte 
hebben (VNG, 1984 a) . 
Het vraagstuk van de technologische ontwikkelingen in de informatievoorziening, de 
ontwikkeling in de toepassingen, alsmede van barrieres die toepassingen in de weg 
staan is, in samenhang met de behoefteontwikkeling, onderwerp van dit onderzoek. 

Tot de inhoud van de informatievoorziening behoort de informatie die verzameld, 
verwerkt en verstrekt wordt ten behoeve van het nemen van (investerings- / beheer-) 
beslissingen. 
Het begrip informatie is echter zeer breed. Informatie doet zich in vele gedaanten 
voor, het kan verkregen zijn via eigen waarneming, mondelinge kontakten, rappor-
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ten, massa-media of uit geautomatiseerd opgeslagen gegevensbestanden. Relevant is 
verder bet feit dat informatie een subjectief begrip is. Wat voor de een belangrijke 
informatie is, kan voor een ander van geen of weinig belang zijn. Tegen deze 
acbtergrond banteren sommigen het begrip gegevens voor de niet-verwerkte data, 
terwijl informatie een bepaalde selectie en interpretatie bevat. Aangezien ook dan 
sprake kan zijn van informatie in de trant van 'leuk om te weten, maar niet ecbt 
nodig' worden in dit onderzoek de begrippen informatie en gegevens als synoniem 
gebruikt. Belangrijker is plaatsing van informatie in de context. 

Een onderdeel van de informatievoorziening wordt gevormd door geautomatiseerde 
systemen. Daarbij kan ook over de bestanden als deel van een geautomatiseerd 
informatiesysteem gesproken worden. Dit beeft betrekking op soorten gegevens
bestanden (b.v. bevolkingsregister, woningcartotheek), alsmede de daarin aanwezige 
rubrieken (b.v. naam, adres, woonplaats, woningsoort, aantal kinderen). Indien men 
gegevens uit meerdere bestanden koppelt of on-line uitwisselt, spreekt men wet van 
een informatiesysteem. 

Bij de ontwikkeling van informatiesystemen kunnen diverse ontwerpstappen worden 
onderscbeiden. Hoewel bet aantal onderscbeiden stappen uiteenloopt (van 4 tot 7 
bij de - veel gebanteerde - metboden als SDM, Prodosta en ISAC), start elke 
metbode met een fase waarin de knelpunten en problemen binnen een organisatie 
worden onderzocbt, alsmede de oorzaken van die problemen. Ingegaan wordt op bet 
informatieprobleem en de mogelijke oplossingen daarvoor. Het onderbavige onderzoek 
ricbt zicb ook op deze aspecten. Het accent ligt op vragen als aan welke gegevens 
beboefte bestaat en welke gegevens waar worden aangeboden. 
Fasen die bierna in de gebruikte ontwerpmethoden worden onderscbeiden, maar die 
buiten deze studie vallen zijn b.v. het logisch of functioneel ontwerp (een blauwdruk 
van bet systeem en subsystemen en het vaststellen van in- en uitvoer), het tecbni
sche ontwerp (procedures en programma's, lay-out van in- en uitvoer), systeembouw 
(opstellen apparatuureisen, aanscbaf en installatie van apparatuur, creatie en conver
sie van bestanden), de systeeminvoering en het testen van bet informatiesysteem en 
tot slot het systeemgebruik en het beheer van bet informatiesysteem (eventueel 
volgt uit de evaluatie een bijstelling of een nieuw projekt). 

Op voorband staat niet vast dat alle informatie geautomatiseerd moet worden opge
slagen. En het feit dat informatie geautomatiseerd is, zegt niet bij voorbaat dat bet 
aan ieders wensen voldoet. Wei is duidelijk dat de informatievoorziening door de 
automatisering naar inboud en structuur vele veranderingen beeft ondergaan. 

In dit onderzoek is de aandacbt voor informatie niet beperkt tot de geautoma
tiseerde. Informatie kan immers op vele wijzen worden opgeslagen. In kaartenbak
ken, dossiers, ordners, rapporten, nota's en geautomatiseerd in computergebeugens 
komt informatie voor, maar ook in niet geformaliseerde vorm zoals mondeling over
leg. Het automatiseren van niet-geautomatiseerde gegevens biedt ecbter wel moge
lijkbeden tot verbetering. 
Informatie kan op vele wijzen worden gekarakteriseerd. Uit de afgenomen interviews 
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is duidelijk geworden, dat voor het onderhavige onderzoek een onderscheid kan 
worden gemaakt in procesgerichte (administratieve) informatie, management informa
tie en strategische (toekomstgerichte) informatie. Dit is een indeling waarbij 
informatie getypeerd is naar het doel, het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Opge
merkt moet worden dat dergelijke informatie weliswaar analytisch onderscheiden kan 
worden, maar dat in de praktijk een verweving plaatsvindt. De operationaliteit van 
dergelijke begrippen is voor dit onderzoek dan ook gering, maar zeker niet nutte
loos gebleken. Voor het analytische inzicht zal daardoor op deze begrippen worden 
ingegaan. 

Procesgerichte inf ormatie wordt gevormd door inf ormatie die verzameld is 
om processen goed le laten verlopen en om de voortgang van processen 
te bewaken. Dergelijke inf ormatie wordt gebruikt voor het nemen van de 
'dagelijkse' uitvoeringsgerichte besluiten. 
Voorbeelden van uitvoeringsgerichte besluiten zijn woningtoewijzing en 
uitvoering k/achtenonderhoud. Voorbee/den van procesgerichte inf ormatie 
betreft een woningzoekendenlijst , een leegstandsregister , klachtenregister 
en een technische woningcartotheek. 
Bij beslissingen op uitvoerend nivo kan ervan worden uitgegaan dat 
beslissingen onder grote zekerheid genomen worden en dat a/le variabe/en 
bekend zijn ( Berne/mans. 1984. Van 't Klooster. Ooninx. 1985 ). 
Hiernaast kunnen beslissingen onderscheiden worden die onder onzekerheid 
worden genomen. Relevante variabelen en re/aties tussen variabe/en zijn 
hierbij dee/s we/ en deels niet bekend. Men kan hierbij denken aan 
beslissingen over bouwinvesteringen waarbij de toekomstige behoefte en 
wensen m.b.t. b.v. woningen, de vraag-aanbodverhouding, de inkomens
ontwikkeling en de financierings- en subsidii!ringsmogelijkheden belangrij
ke, maar ook moeilijk te voorspel/en variabelen zijn. De toekomstige 
probleemsituaties zijn derhalve s/echt te def inieren. Hoe we/ de be paling 
van inf ormatiebehoeften gere/ateerd aan de besluitvorming nog in de 
kinderschoenen staat, pogen wij loch een typering te geven. 
Managementinformatie wordt gevormd door informatie die nodig is om een 
organisatie of instelling te besturen. Dit kunnen geaggregeerde regi
stratieve gegevens zijn, maar ook resu/taten uit onderzoek. 
Een voorbee/d hiervan is de informatie over maatrege/en die noodzakelijk 
zijn om leegstand tot een aanvaardbaar nivo terug te brengen. 
Op strategisch nivo worden beslissingen genomen inzake doe/stellingen, 
algemene be/eids/ijnen en meer jarenbudgetten. Ook beslissingen voor het 
bijsturen van het uitvoerende nivo word en hier genomen. Inf ormatie za/ 
veelal een inschatting van toekomstige ontwikkelingen mogelijk maken. 
Managementinformatie in historisch perspektief, persoonlijke inschattingen 
over achtergronden van maatschappe/ijke ontwikkelingen en toekomstge
richte studies behoren hiertoe. 
Voorbeelden hiervan zijn prognoses en scenario's, b. v. /eegstands
prognoses voor bezit in een bepaald gebied, ten behoeve van het voeren 
van een anticiperend beleid. 
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I .3.2. Trends in de technische ontwikkelingen 

Ontwikkelingen in de informatievoorziening doen zich vooral ook op informatie
technisch gebied voor. Weliswaar is dit niet het onderwerp van deze studie, maar 
toch willen wij een aantal trends als achtergrondkennis aangeven die voor ons 
thema relevant zijn. 

Voor het onderhavige onderzoek zijn de volgende trends van belang: 
I. van rekenkundige bewerkingen naar de digitalisering van de opslag van gegevens; 
2. de opslag en verwerking van gegevens wordt meer en meer decentraal uitgevoerd 

in plaats van centraal; 
3. de batchgewijze verwerking van gegevens maakt plaats voor realtime (direct 

update) verwerking; 
4. uitwisseling, koppeling en gezamenlijk delen van gegevens krijgt steeds meer 

gestalte via (lokale) netwerken; 
5. de ontwikkeling van standaard-softwarepakketten. 

Deze 5 trends komen niet bij alle actoren op eenzelfde wijze naar voren. Niet alle 
technische mogelijkheden worden gebruikt vanwege belemmeringen door niet
technische factoren zoals organisatorische, economische, sociale, ruimtelijke en 
financiele . In hoofdstuk 5 wordt nader op de niet-technische factoren ingegaan. 

ad I. Van rekenkundige bewerkingen naar digitalisering van gegevens 

De ontwikkeling in de automatisering heeft een verschuiving laten zien van rekenin
tensieve problemen in de jaren 60 naar gegevensintensieve problemen in de jaren 70 
en 80. Na rekenkundige bewerkingen en een snellere produktie van informatie door 
tekstverwerking staat nu het archiveren, distribueren en integreren van informatie 
centraal. Het gebruik van de computer bij kennisintensieve problemen wordt waar
schijnlijk het fenomeen van de jaren 90. 

De eerste automatisering deed zich voor op gebieden waar regelmatig grote hoeveel
heden cijfermatige gegevens verwerkt moesten worden. Dit betrof vooral het 
terrein van de procesgerichte informatie: exploitatieopzetten van bestemmingsplan
nen, enqueteverwerking, statistiek, maar ook strategische informatie als prognoses 
en modellen op gebieden als demografie, volkshuisvesting en verkeer en vervoer 
stonden in de belangstelling. 
Belangrijk daarbij was en is dat de verwerking van informatie in bovengenoemde 
toepassingen over het algemeen goed is te structureren. De bewerking van de infor
matie bleef niet beperkt tot de rekenkundige. De technologische ontwikkeling heeft 
het mogelijk gemaakt gegevens op geautomatiseerde wijze te verwerken. De moge
lijkheden om efficienter te werken werden daarmee vergroot en de populariteit van 
de automatisering van gegevensbestanden nam dientengevolge toe. 
Het grootste belang van de geautomatiseerde systemen lijkt naast de opslagcapaciteit 
op de wijze van archivering (de wijze van ontsluiting van gegevens) te liggen. Het 
gaat daarbij om het sorteren en selecteren van de gewenste gegevens uit omvang-
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rijke bestanden. Uit grote databestanden kunnen snel en nauwkeurig selecties 
worden gemaakt. Bovendien is het 'mogelijk' om grote aantallen gegevens met elkaar 
in verband te brengen (het koppelen) van bijvoorbeeld object- en subjectgegevens. 
Zonder computerapparatuur is dat zeer arbeidsintensief of zelfs ondoenlijk. Omdat de 
verwerking van gegevens snel en 'goedkoop' is, kunnen ook mutaties eerder worden 
doorgevoerd , hetgeen de actualiteit van gegevens ten goede komt. 

De proliferatie van de automatisering is vooral vanaf 1970 op gang gekomen door 
de enorme prijsdaling van de automatiseringsapparatuur. Geheugencapaciteit werd 
(en wordt) goedkoper. Bovendien breiden in- en uitvoermogelijkheden zich gigantisch 
uit, de programmatuur laat steeds meer mogelijkheden zien tegen aanzienlijk lagere 
kosten (zie punt 5) en de uitwisseling van informatie is verbeterd (zie punt 4). 
Bovendien worden de systemen meer gebruikersvriendelijk en kleiner van omvang. Na 
de mainframes deden mini- en vervolgens micro-computers hun intrede (zie ook 
VNG, 1984 b). 
De grote computersystemen worden vooral gebruikt voor rekenintensieve bewerkin
gen als statistiek, prognose- en simulatiemodellen en cartografie (NIROV, 1987). 
Belangrijk bij de groeiende invoering van automatisering is verder de toenemende 
maatschappelijke acceptatie van de nieuwe technieken. 

Na de automatisering van gegevensbestanden op uitvoerend nivo worden momenteel 
op het gebied van de digitalisering van kennis, van strategische en managementin
formatie de eerste schreden gezet. De complexiteit op dit terrein is echter groter, 
vooral door een gebrek aan standaardisatie van problemen en besluitvormings
processen. Voor niet geheel gestructureerde problemen bestaat geen eenvoudig 
algoritme waarmee een optimale oplossing kan worden berekend . 
Bovendien treden bij beslissingen op management- en strategisch nivo in tegenstel
ling tot het uitvoerende nivo inschattingen van ontwikkelingen, ervaring, onderhan
delingen en compromissen op de voorgrond. Doeleinden zijn vaag of zelfs tegenstrij
dig en de tijdshorizon ligt ver weg. Daarmee is het bepalen van de noodzakelijke 
informatie moeilijk, informatie ontbreekt of is onduidelijk en de informatie moet uit 
verschillende sectoren komen, hetgeen tot afstemmingsproblemen leidt (Wassink, 
1986). Desondanks beginnen nieuwe systemen op dit terrein aandacht te krijgen. 

Systemen die verwerkte inf ormatie aandragen om beslissingen te kunnen 
nemen worden decision support systemen genoemd. Over de inhoud en 
kenmerken van dergelijke systemen /open de meningen uiteen ( zie Voogd , 
1983, Berne/mans, 1984, Van der Heijden, 1986). In hoeverre dergelijke 
systemen een hulpmiddel zijn voor probleemverkenning, het genereren 
van a/ternatieve op/ossingen en het evalueren van keuzemoge/ijkheden bij 
semi en/of ongestructureerde problemen is nog een onbeantwoorde vraag. 
Een ander nieuw type systeem dat a/s praktisch en potentieel commercie/e 
toepasbare kunstmatige intel/igentie belangstelling krijgt , is het expertsy
steem. In expertsystemen wordt kennis en ervaring ( vuistrege/s , ezelsbrug
getjes) van schaarse en dure experts opges/agen. 
Centraa/ in deze in ontwikkeling zijnde expert-systemen staan de als-dan 
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re/aties. Via redeneermechanismen wordt een verband ge/egd tussen een 
uitgangssituatie ( de a/s component) en het gevolg of de aanpak ( de dan 
component). Problemen die via rekenmethoden of enkel via 'gezond ver
stand' kunnen worden aangepakt , zijn niet geschikt voor. expertsystemen 
(Van der Kruk , 1986). Tot dusver zijn er nog geen operationele expertsy
stemen met een bouwkundige toepassing. 

Over de stand van zaken met betrekking tot geautomatiseerde gegevensverzamelingen 
is weinig bekend. De meest verspreide gemeentelijke toepassingen liggen op gebieden 
als financien, belastingen, uitkeringen en bevolking (Zebregs, 1986). 
Uit een onderzoek onder 900 overbeidsinstanties, instellingen en bedrijven werkzaam 
op bet terrein van de ruimtelijke ordening in 1987 blijkt dat de meeste geautomati
seerde gegevensbestanden betrekking hebben op bevolking, bedrijven, woningen en 
vastgoed {NIROV, 1987). Dezelfde konklusie kwam naar voren in een onderzoek uit 
1983 (Bosch, Kruchten, 1983 ). 

In de ruimtelijke ordening en het stedelijk beheer zijn cijfermatige en tekstuele 
aanduidingen niet toereikend. Aanvullende informatie in de vorm van kaarten en 
tekeningen is vereist. Ook dergelijke informatie wordt meer en meer gedigitaliseerd: 
computercartografie of geografiscbe informatiesystemen (GIS), (SSVI, l 982/4b ). 
Voordelen van digitale bestanden zijn de flexibiliteit ten aanzien van schaal, inboud 
en vorm en bet feit dat door bijhouding de nauwkeurigheid van bet bestand 
nauwelijks achteruit gaat (SSVI, I 982/5b ). 
Door de SSVI (1982/4b) wordt als wezenlijk kenmerk van GIS-systemen genoemd de 
koppeling van attribuutinformatie (bestemmingen, bodemgebruik, gegevens over 
wonen, werken, recreatie en dergelijke) aan kaartinformatie (lokationele en topolo
giscbe kenmerken). 
Naast de weergave van topografiscbe of plankaarten kan via geografische informa
tiesystemen een koppeling tussen sectorale gegevens plaatsvinden. Op basis van 
ruimtelijke eenbeden warden de afzonderlijke bestanden met elkaar in verband 
gebracbt. Een voorwaarde is wet dat een ruimtelijke variabele in de bestanden is 
opgenomen en dat deze ruimtelijke basiseenheden op elkaar aansluiten. 
De grootste kracht van GIS-systemen ligt op de manipuleerbaarbeid van ruimtelijke 
informatie, de cartografische presentatie en de lokationele analyse (NIROV, 1987). 

ad 2. Van centrale naar decentrale verwerking en opslag 

Aanvankelijk waren computers duur en ze kenden een groot ruimtebeslag. Bovendien 
werden aan temperatuur en vochtigheid hoge eisen gesteld. In de jaren 60 tot 75 lag 
het bebeer van alle faciliteiten daardoor bij uitstek bij rekencentra. Opslag en 
verwerking van gegevens vond daar plaats. De centralisatie had naast kosten- en 
ruimtebesparing nog een aantal belangrijke voordelen: 
- de centrale aanpak leidde tot een uniforme werkwijze waardoor gegevens gemak

kelijker konden worden uitgewisseld, samengevoegd en vergeleken; 
- en bovendien was integratie van gegevens mogelijk, betgeen voor bet maken van 

totaaloverzichten wenselijk is. 
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Een historisch en illustratief voorbeeld van de overgang naar een centrale en 
vervolgens weer naar een decentrale ontwikkeling betreft de gemeentelijke automati
sering. 

Nadal gemeenten aanvankelijk af zonder/ijk aan automatisering werkten, 
werd in de zestiger jaren overgegaan tot samenwerking. Op initiatief van 
de VNG is in 1968 de SOAG opgericht. De SOAG was van 1968 tot 1977 
de Stichting tot Ontwikkeling van de Automatisering bij Gemeenten . Van 
1977 tot 1980 werd de SOAG voortgezet als Samenwerkingsverband voor 
de Overkoepeling van de Automatisering bij Gemeenten . In 1981 is de 
SOAG opgeheven. 
De SOAG bestond uit JO regionale automatiseringscentra die automatise
ringssystemen ontwikkelden, die voor a/le gemeenten geschikt dienden te 
zijn. Via grote computers verzorgden de centra de opslag en verwerking 
van gegevens van gemeenten. 
De SOAG maakte de hoog gespannen verwachtingen echter niet waar. Een 
aantal problemen cq ontwikkelingen waren daar de oorzaak van ( Arke/ , 
Lagerwaard , 1982): 
- elke gemeente had andere en een toenemend aantal wensen , hetgeen 
niet strookte met de filosofie van algemene basissystemen; 
- het ontwikkelen van landelijke systemen was daardoor moeilijk danwel 
onmogelijk; 
- gemeenten wilden meer autonomie; 
- de systeemontwikkeling ging le traag en was le duur; 
- de opkomst van kleine en goedkopere computers; 
- en tot slot de penetratie van commerciele computerleveranciers toen de 
SOAG slechte tijden doormaakte. 

Een algemeen nadeel van centrale verwerking was de ruimtelijke scheiding tussen de 
verzameling van gegevens, de verwerking en de uitvoer. Het brengen en halen van 
gegevens kost tijd en geld. Via de on-line verbindingen (zie punt 4) is deze 
problematiek echter technisch ondervangen. Verwerking kan tegenwoordig bepaald 
worden door de gebruiker. 

De SOAG filosofie van gecentraliseerde basisinformatiesystemen verloor door de 
toenmalige nadelen van centralisatie terrein, ten gunste van een decentralisatie . Nu 
lijkt een totaal andere situatie te zijn ontstaan waarbij elke gemeente en bij grote 
organisaties bovendien elke afdeling zijn eigen automatiseringsweg inslaat. De 
decentralisatie heeft in het bijzonder terrein gewonnen door de steeds gunstiger 
prijs/prestatieverhouding van nieuwe apparatuur en de miniaturisatie. De introduktie 
van de micro-computer heeft automatisering op de werkplek mogelijk gemaakt 
(ondersteuning via gegevensverwerkende systemen). 
De decentralisatie kent echter ook nadelen. De SSVI (I 982/ Sb) constateert dat door 
het wegvallen van de SOAG de verdere ontwikkeling van deelsystemen stagneert, 
terwijl aan de introduktie van bestaande systemen vrijwel niets wordt gedaan. 
Informatiebestanden zijn versnipperd over vele afdelingen. Voor de uitwisseling is de 
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(kostbare) aanleg van netwerken noodzakelijk (zie trend 4). 
Hiernaast verloopt de uitwisseling van informatie moeilijk door de uiteenlopende 
systemen van verschillende fabrikanten met eigen programmatuur. Om dit te onder
vangen betrekt men verschillende pakketten (bijvoorbeeld pakketten voor wegbeheer, 
groenbeheer en gebouwbeheer) van een leverancier. 
Het nivo waarop informatie wordt opgeslagen (op het nivo van personen, afdelingen, 
bedrijf, holding of buiten de organisatie) is primair een organisatorisch probleem, 
ook al spelen vanzelfsprekend financiele aspecten een rol. 

De kosten van apparatuur komen vooral bij decentralisatie naar voren. Ondanks de 
prijsdaling blijft de aanschaf van grote systemen voor vele kleine gemeenten duur. 
Vandaar dat vele automatiseringsactiviteiten van gemeenten, maar ook van korpora
ties worden ondergebracht bij regionale automatiseringscentra {die in de tijd van de 
SOAG zijn opgezet) of bij partikuliere buro's. 

ad 3. Van batchgewijze naar interactieve verwerking 

Gegevens werden van oudsher groepsgewijs aangeleverd en verwerkt. Technologische 
ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om deze zogenaamde batchverwerking 
te vervangen door een interactieve verwerking. Via een wisselwerking tussen 
systeem en gebruiker kunnen gegevens direct (real time) worden ingevoerd en 
verwerkt. 
Niet alleen tussen gebruiker en het intelligente werkstation (b.v. een PC), maar ook 
tussen een gebruiker en een regionaal rekencentrum wordt tegenwoordig interactief 
gewerkt. 
Dat heeft als voordeel dat de gebruiker de benodigde gegevens kan selecteren en de 
gevolgen van verschillende aannames sneller in beeld kan brengen. Een snellere 
verwerking komt bovendien de actualiteit van gegevensbestanden ten goede. Ook 
tussen systemen onderling is via een verbinding directe uitwisseling van informatie 
mogelijk. En dit brengt ons op het volgende punt. 

ad 4. De ontwikkeling van (lokale) netwerken 

Van een gekoordineerd automatiseringbeleid binnen en tussen instellingen is tot nu 
toe nauwelijks sprake geweest (zie de decentralisatietendens). Dit heeft geleid tot 
een diversiteit in hard- en softwaresystemen. Afdelingen hebben gestreefd naar een 
optimalisering van gegevensopslag en verwerking voor eigen gebruik. Aangezien veel 
informatie op meerdere plaatsen gebruikt wordt of zou kunnen worden, groeit de 
behoefte om de versnippering tegen te gaan. De groei van het aantal geautomati
seerde bestanden maakt een effectievere distributie van gegevens in principe steeds 
meer mogelijk, maar ook meer wenselijk gezien de behoefte aan gei'ntegreerde gege
vens. Vandaar dat de automatisering niet beperkt kan blijven tot de individuele 
werkplek. Om de individualisering van het computergebruik te doorbreken is een 
technologische ontwikkeling noodzakelijk geworden: de netwerktechnologie. Door de 
aanleg van (lokale) netwerken kunnen de stand-alone computers en de individuele 
databestanden technisch verbonden worden. Tussen sectorale bestanden binnen 
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organisaties, maar ook tussen computers van verschillende organisaties is gegevens
transport -en koppeling enorm uitgebreid. Voorts hebben transportsnelheid, capaci
teit en storingsongevoeligheid aanzienlijke verbeteringen ondergaan. De computer 
heeft zich hierdoor tot communicatiemedium ontwikkeld. Delen van het geautomati
seerde informatiesysteem zoals gegevensinvoer, verwerking, opslag en uitvoer kunnen 
op verschillende plaatsen worden ondergebracht. Centrale opslag met meervoudige 
decentrale toegankelijkheid is bijvoorbeeld mogelijk geworden (zie ook VNG, 1984a). 

Ondanks de technische mogelijkheden op het gebied van de hardware staan echter 
softwareverschillen en vele organisatorische en administratieve problemen de koppe
ling van gegevens in de weg, zoals verschillen in terminologie, aggregatienivo's, 
actualiteit, ruimtelijke aanduidingen en de plaats van het bestand. 

De technologische en administratieve ontoegankelijkheid van bestanden is vanuit het 
oogpunt van privacy, politieke overwegingen en de commerciele afscherming van 
gegevens zeer gewenst geweest . Door de toegenomen opslag van gegevens in 
geautomatiseerde vorm en door de vergrootte technologische toegankelijkheid blijken 
allerlei autorisatieprocedures hun intrede te doen. Op knelpunten die bij deze 
problematiek ontstaan wordt in de volgende hoofdstukken nader ingegaan. 

ad 5. De ontwikkeling van standaard-softwarepakketten 

De SOAG-tijd heeft duidelijk gemaakt dat uniforme software-pakketten voor alle 
gemeenten onhaalbaar zijn. Om aan de specifieke (organisatorische) kenmerken en 
wensen van afdelingen/ instellingen tegemoet te komen leek maatwerk het uitgangs
punt te worden. Toch zijn er steeds standaard pakketten op de markt verschenen. 
We spreken van standaardpakketten of standaardtoepassingsprogrammatuur als 
leveranciers deze ontwikkeld hebben tbv meerdere gebruikers in dezelfde branche. 
De laatste generatie standaard-pakketten verschilt echter van de eerste vanwege de 
mogelijkheid tot eigen invulling van de modulen. Want ondanks verschillen in infor
matiebehoeften zijn er toch ook vele overeenkomsten en de ontwikkeling van 
software blijft kostbaar . Op dit moment is daarom sprake van levering van maatwerk 
naast standaardpakketten met aanpasbare modulen (de romp-pakketten of raam
werkpakketten). Hierbij speelt de afstemming op het gebruik van informatie elders 
ook steeds meer een rol. 

De algemene ontwikkeling van programmatuur kan getypeerd worden door de 
toename van de gebruikersvriendelijkheid en de groei van het aantal mogelijkheden 
tegen aanzienlijk lagere kosten. 
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de software zijn de gei'ntegreerde 
pakketten, waardoor verschillende bewerkingen op een gegevensbestand kunnen 
worden uitgevoerd. Naast programmatuur van rekencentra of buro's vinden stan
daardpakketten met databases, statistiek, teksverwerking en spreadsheets een steeds 
grotere verspreiding. 
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1.4. Het onderzoek 

1.4. l. Afperking en doelstelling 

De bovengescbetste ontwikkelingen in de beboefte- en aanbodkant bebben er toe 
geleid dat bet onderwerp "informatiesystemen ten beboeve van stedelijk bebeer" 
tegenwoordig een grote betekenis en actualiteit toekomt. 
De praktijk, zowel van de zijde van de partikuliere actoren als ook van de zijde 
van de overbeid, beeft op deze ontwikkelingen reeds op vele wijzen ingespeeld. De 
ingeslagen weg is ecbter veelal tamelijk pragmatiscb en voornamelijk ingegeven door 
de intentie op korte termijn, met bet oog op bet verbeteren van de eigen positie, 
zo goed mogelijk te reageren op de ontwikkelingen. 
Daarvoor zijn door de diverse actoren tal van stappen ondernomen om in de buidige 
beboefte aan informatie te voorzien, zowel door middel van eigen informatie-inwin
ning, als ook door een veranderd en verbreed gebruik van bestaande informatiestro
men. Uiteraard stoten deze initiatieven op een reeks van belemmeringen in de 
bestaande informatiestructuur c.q. creeren op zicbzelf weer bijverscbijnselen, die 
belemmerend en verspillend werken. Enige belderbeid ten aanzien van de structuur 
van de informatievoorziening is daarom voor alle betrokken partijen uitermate 
wenselijk. 

Het doe! van dit onderzoek is: 
- bet signaleren van belemmeringen in de informatievoorziening ten beboeve van bet 

bebeer en de vernieuwing van de gebouwde omgeving en van bouwinvesteringen in 
dit kader, en 

- bet doen van voorstellen voor bet wegnemen van die belemmeringen. 

Nu is bet veld dat met de begrippen informatievoorziening en gebouwde omgeving 
aangeduid wordt uitermate breed en leent zicb niet zonder nadere structurering en 
inperking voor wetenscbappelijk onderzoek. Aangezien de studie niet op alle daarmee 
samenbangende facetten kon worden gericbt, zullen wij allereerst op de voorge
nomen afbakening ingaan. Deze was niet alleen door praktiscbe overwegingen van 
bescbikbare tijd en personele middelen ingegeven, maar ook door de voornamelijk 
bouwkundige en planologiscbe acbtergrond van de onderzoekers en de bouwkundige 
context - bet IOP-bouw - waarbinnen bet onderzoek plaatsvond. 

Met betrekking tot de bebeeractiviteiten is een inperking gemaakt tot die actoren 
en die activiteiten die met bet investeren en bet beberen van gebouwen te maken 
bebben. De actoren bij bet stedelijk bebeer opereren in diverse sectoren; woning
bouw speelt een voorname rol, maar tevens gaat bet om investeringen in en bebeer 
van bedrijfsgebouwen, kantoren en commerciele voorzieningen. Daarnaast speelt bet 
ruimtelijk integratiekader bij stedelijk bebeer een grote rol. Het gaat bij de betrok
ken actoren dan ook zowel om overbeidsinstellingen, als om non-profit instellingen 
en particuliere, commerciele organisaties. De aard van de betrokkenbeid loopt uiteen 
van beleidvoerend en voorbereidend in de voorwaarde scbeppende zin tot bet verle
nen van advies en tot beheren en investeren in onroerend-goed. 
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In het onderhavige onderzoek is de vIS1e van bewoners en gebruikers van gebouwen 
slechts indirect verwerkt: geanalyseerd is welke signalen van bewoners door de 
andere actoren worden verwerkt. 

Met betrekking tot de informatievoorziening staat de vraag naar veranderingen in de 
aard van de benodigde informatie voor het nemen van beslissingen op deze drie 
terreinen centraal. Ook de vraag naar de verandering in eisen aan de kwaliteit van 
informatie zoals actualiteit, betrouwbaarheid, aggregatienivo en dergelijke, is hierbij 
essentieel, naast algemene eisen als inzichtelijk, compact, juist, betrouwbaar, 
compleet, eenduidig, op het juiste tijdstip en toegankelijk (zie VNG 1984a, SSVI 
1982/4b). 
De vragen die in dit onderzoek zijn nagegaan luiden: 
I. Wat is de (huidige en te verwachten) behoefte aan gegevens bij verschillende 

actoren in het beheerproces? 
2. Welke kenmerken hebben de structuur en de inhoud van de informatievoorziening 

ten behoeve van beheer? 
3. Op welke punten beantwoordt het huidige aanbod van gegevens aan de (huidige 

en toekomstige) behoefte van de participanten in het beheerproces? 
Welke drempels (juridisch, financieel, technisch) zijn aanwezig in de structuur 
van de informatievoorziening? 

4. Welke mogelijkheden zijn er om belemmeringen in de informatievoorziening weg 
te nemen? 

1.4.2. Methode van onderzoek 

Methodisch is het onderzoek in drie stappen verricht: 
I. Een inventarisatie, aan de hand van literatuurstudie, een drietal case-studies en 

een reeks van expert-interviews. 
2. Een analyse van de informatiestructuur. Hierbij zijn drie circuits onderscheiden 

die corresponderen met de invalshoek van verschillende actoren, te weten 
woningbeheerders, ontwikkelaars en beheerders van onroerend-goed en de 
overheid. 

3. Probleemoplossing: op basis van de analyse worden een aantal suggesties gedaan 
teneinde knelpunten in de onderscheiden circuits weg te nemen. Voor het 
schetsen van de samenhangen tussen de gesuggereerde oplossingen wordt de 
scenario-methode gebruikt. 

1.4.2.1. Inventarisatie 

De literatuurstudie (zie de literatuurlijst) werd toegepast ter verkenning van het 
terrein van de informatievoorziening en informatietechnologie. Gezien het hoge 
tempo van ontwikkeling werd daarbij met name de aandacht gericht op publikaties in 
vakbladen en op voordrachten op congressen en symposia. 
De case-studies hadden tot doe! bij gemeenten het informatienetwerk in kaart te 
brengen. Hiervoor zijn een aantal geavanceerde voorbeelden gekozen van gemeenten 
die werken aan de verbetering van de inhoud en structuur van hun gegevensver-
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zamelingen en waar de informatieuitwisseling binnen de gemeentelijke afdelingen 
alsmede met instanties daarbuiten aandacht krijgen. 
De expertinterviews werden gebruikt om de behoeften, het gebruik en de aanwezig
heid van eigen informatie t.b.v. beslissingen in het kader van het beheer en de 
vernieuwing van het onroerend-goed te achterhalen. Tevens werd ingegaan op de 
eigen (geautomatiseerde) informatiesystemen, de knelpunten die men ervaart bij het 
verzamelen en vergelijken van gegevens, alsmede de oplossingsrichtingen en toe
komstverwachtingen m.b.t. de voorgaande aspecten van de informatievoorziening. 
De interviews zijn afgenomen bij representanten van alle relevante categorieen van 
investeerders en beheerders. 
De expert-interviews vormen de kern van de voorliggende studie. Daarom willen wij 
even stilstaan bij de keuze van de bij het onderzoek betrokken actoren, de keuze 
van de interview-partners en de manier van ondervragen. 
De verschillende instellingen en organisaties, die wij als interviewpartner bij het 
onderzoek betrokken hebben, lopen dan ook qua taak, activiteit en organisatievorm 
sterk uiteen. 
Bij deze indeling onderscheiden wij Rijksoverheid, de provinciale- en gemeentelijke 
overheid, beleggers, partikuliere verhuurders, projectontwikkelaars en adviseurs, 
makelaars, woningcorporaties en dienstverlenende organisaties als de Kamers van 
Koophandel. 
In totaal zijn 36 interviews afgenomen. Bij 11 ervan gaat het om instellingen in de 
overheidssfeer, waarvan 3 op het nivo van de Rijksoverheid, 2 op provinciaal nivo 
en 6 op gemeentelijk nivo. Bij een ervan, het CBS, gaat het enkel om informa
tievergarende en -leverende instanties, terwijl de andere met beleidsvoering te 
maken hebben, ook al is dit in een geval meer op het nivo van belangenbehartiging 
(VNG). Dertien interviews zijn afgenomen bij beleggers, commerciele beheerders en 
projectontwikkelaars, met uiteenlopende activiteiten; daarvan opereren 4 alleen op 
het gebied van het commercieel-onroerend-goed. Tevens zijn er twee Kamers van 
Koophandel en Fabrieken ge'.interviewd als dienstverlenende en belangenbehartigende 
instanties van onroerendgoed gebruikers. Verder zijn 3 interviews afgenomen in de 
wereld van onroerend-goed bemiddeling en een in de )outer adviserende sector. 
Uitsluitend met de volkshuisvesting houden zich de 7 ge'.interviewde instellingen uit 
de corporatiewereld bezig. 
Verder is een instelling ge'.interviewd uit de commerciele dienstverlening (het CIOB) 
die de informatieverwerking van voornamelijk gemeenten verzorgt. 
Voor een meer uitgebreide toelichting op de ge'.interviewde instanties wordt verwe
zen naar bijlage I . 

1.4.2.2. De analyse 

De ge'.interviewde actoren zijn zo gekozen dat de diversiteit aan invalshoeken in het 
bouwproces (zowel naar marktsegmenten als beleidsnivo's) en daarmee de ver
scheidenheid in benodigde informatie aan bod is gekomen. Binnen de instellingen c.q. 
organisaties zijn interviewpartners gezocht, die een zo breed mogelijk overzicht 
hebben over hun specifieke werkterrein. 
Uit de afgenomen interviews blijken verschillende deelterreinen van de informatie-
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voorziening t.b.v. de investering in en het beheer van de gebouwde omgeving op 
elkaar aan te sluiten en elkaar te overlappen. Daaruit kan worden afgeleid dat een 
hoge graad van volledigheid bereikt is voor wat . betreft de onderwerpen die een rol 
spelen in de informatievoorziening t.b.v. investering en beheer in de gebouwde 
omgeving. 
De inschatting van het belang van de afzonderlijke informatie-onderwerpen is 
vanzelfsprekend afhankelijk van de specifieke positie, de functie en doelstelling van 
de actor. Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten moet dan ook in ogen
schouw worden genomen dat de perceptie, de beeldvorming van de actor ten aanzien 
van deze informatievoorziening is gepeild. 

Het secundaire en primaire materiaal, dat langs de drie genoemde lijnen van onder
zoek is vergaard, heeft laten zien dat de informatiestromen zich rond een drietal 
thematische zwaartepunten verdichten, als gevolg van de verschillende invalshoeken 
vanuit welke de onderscheiden actoren zich bezig houden met beheer en vernieu
wing. Er blijken - ondanks verderreikende uitwisselingen- in de praktijk bepaalde 
informatiecircuits te bestaan waarbinnen activiteiten van informatieuitwisseling, 
zowel met betrekking tot het verzamelen, vragen en aanbieden van informatie, 
geklusterd zijn. 
De onderscheiden informatiecircuits hebben betrekking op de informatiestromen 
welke globaal zijn onder te brengen in de fasen initiatief en beheer van het 
bouwproces. De circuits zijn: (zie schema I. I) 
- het woningvoorraadbeheer ais invaishoek van woningbeheerders; 
- het commercieel-onroerend-goed beheer ais invalshoek van ontwikkelaars, beieg-
gers, makelaars e.d; 
- stedelijk beheer als invaishoek van de overheid. 

Schema J. J.: drie invalshoeken bij beheer en vernieuwing van de gebouwde omgeving. 

overheid 

woningbeheerder 

sectoraaI 
objectnivo 
omgeving 

ruimtelijk nivo 
intersectoraaI/integraal 
buurtbeheer 
stedelijke vernieuwing 

beheerder commercieel 
onroerend-goed 

sectoraal 
objectnivo 
omgeving 



43 

Woningvoorraad- en commercieel-onroerend-goed beheer zijn hier voornamelijk 
objectgericbt opgevat, waarbij beslissingen aan de orde zijn met betrekking tot 
onderboud, verbetering, aanpassing, herontwikkeling, sloop, vervangende nieuwbouw, 
aan- en verkoop, verhuur en distributie. Bij woningbeheerders bestaat ecbter in 
toenemende mate belangstelling voor bet ruimtelijke c.q. buurtnivo (buurtbeheer). 
Het bebeer van onroerend-goed, met name kantoren, bedrijven en winkels is altijd 
ingebed geweest in een stedelijk inrichtingsbeleid. Centraal staat ecbter het te 
ontwikkelen en beberen object. 

Stedelijk bebeer overstijgt het objectnivo. Het betreft bet coordineren van het 
beleid t.a.v. objecten binnen een ruimtelijk kader en het coordineren van sectorbe
leid t.b .v. bet functioneren van de buurten, wijken en de stad. 
De informatiecircuits zijn in feite de verschijningsvorm van de vele dagelijkse 
processen van informatieuitwisseling. In een circuit opereren partijen welke voor
namelijk met de dezelfde soort processen te maken bebben. 

Hinnen ondernemingen en instellingen kan het beeld er complexer uitzien, omdat 
afwisselend j nfor~atie een rol speelt op bet nivo van een persoon, een afdeling, een 
bedrijf, een holding, of buiten de onderneming, te weten nivo's uiteenlopend van 
bijvoorbeeld straat, buurt , wijk, stad, regio en land. 

1.4.2.3. De oplossingen 

In de interviews zijn een aantal suggesties voor verbetering van de informatievoor
ziening gedaan. Deze voorstellen zijn in het onderzoek gerubriceerd en verwerkt en 
in verband gebracht met de karakteristieken en problemen in de verscbillende 
circuits. 
De suggesties zijn veelal gericbt op de oplossing van een probleem en bouden vaak 
weinig rekening met de totale structuur van de informatievoorziening. 
Middels de z.g. scenariomethode wordt een samenhangend stelsel van mogelijke 
oplossingen gepresenteerd. 

Onder een scenario wordt een globale beschrijving van een mogelijke toekomstige 
stand van zaken, uitgaande van bepaalde veronderstellingen verstaan (SBR, 1983 ). 
Verscbillende ontwikkelingsrichtingen staan open. 
Enerzijds wordt er verschillende kanten gewezen op de noodzaak van een "bouw
informatica", gekenmerkt door een dialoog en uitwisseling van informatie, anderzijds 
gaat bet om een bedrijfstak met een gesegmenteerde structuur, waaraan een "dyna
miscb conservatisme" niet vreemd is (IOP-1986). 
Welk scenario het meest realistisch is, zal ook afhangen van de strategieen die de 
verscbillende betrokken partijen zullen gaan volgen. 
Hoewel bet belang van een goede informatievoorziening m.b.t. bouwen en beheren 
door alle betrokkenen onderstreept wordt, lopende opties t.a.v. de informatievoorzie
ning nogal uiteen. 
Een aantal wijzen vanuit het oogpunt van de efficiency en slagvaardigbeid van de 
individuele onderneming juist op het strategische belang van informatie voor de 
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bedrijfsvoering: informatie als produktiemiddel. 
Anderen onderstrepen juist de stimulerende en innoverende potentie van de informa
tievoorziening voor de hele bouwwereld: informatie als maatschappelijke infrastruc
tuur. 
Beide opties hebben nogal implikaties voor: 
- de produktie van informatie binnen een organisatie; 
- de kwaliteit van de informatie; 
- de uitwisseling van informatie en koppelingen van bestanden tussen organisaties; 
- de toegankelijkheid van informatie in technisch, juridisch en financieel opzicht. 

In dit onderzoek zijn drie scenario's onderscheiden: 
- een marktscenario; 
- een reguleringsscenario; 
- en een interactiescenario. 
Na een onderlinge vergelijking wordt geopteerd voor een van deze scenario's. 

1.5. Opzet van het rapport 

Het verslag van de onderzoeksresultaten is met behulp van de zoJutst genoemde 
informatiecircuits gestruktureerd. Het eerstvolgende hoofdstuk beschrijft het door 
ons onderscheiden informatiecircuit over de woningvoorraad, het derde hoofdstuk 
bevat de analyse van het circuit dat handelt over de informatievoorziening bij 
commercieel-onroerend-goed en hoofdstuk vier tenslotte is gericht op de informatie
voorziening ten behoeve van stedelijk beheer. In ieder hoofdstuk wordt ingegaan op 
de relevante invalshoek van het beschouwde circuit, het gebruik, de vergaring en 
de verstrekking van informatie en de knelpunten. Ook komen de in de interviews 
aangedragen oplossingen ter sprake . Aansluitend worden in hoofdstuk 5 de samen
hangen tussen de circuits beschouwd en komen de belangrijkste knelpunten en 
belemmeringen ter sprake. Tevens komen hier een aantal oplossingsstrategieen aan 
de orde. Met het oog op de samenhangen tussen deze mogelijke oplossingen is 
gekozen voor de scenariomethode. Er worden een drietal mogelijke ontwikke
lingsrichtingen geschetst voor de informatievoorziening t.b .v. het beheer en de 
vernieuwing van de gebouwde omgeving. 
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HOOFDSTUK 2 
INFORMA TIECIRCUIT WONINGVOORRAADBEHEER 

2.1. De invalshoek van het woningvoorraadbeheer 

We wezen er in hoofdstuk I reeds op dat er binnen de volkshuisvesting sprake is 
van een verschuiving van de nieuwbouw naar de bestaande woningvoorraad. Een 
voorraad die gekenmerkt wordt door een segmentatie in sectoren. De belangstelling 
voor een voorraadbeheer c.q. voorraadbeleid is bij de verschillende betrokkenen de 
laatste tijd snel gegroeid . 
Centraal in dit hoofdstuk staan de gevolgen van deze trend voor de informatie
voorziening, met name voor de woningbeheerder. 
Woningvoorraadbeheer kan opgevat worden in enge en in ruime zin (zie Middelkoop, 
I 986). 
In enge zin staan vooral technische aspecten centraal: het bouw- en woontechnisch 
instandhouden van gebouwen. De fysieke veroudering, de woontechnische veroude
ring, de soms pijnlijke noodzaak tot een veel strakker en effectiever financieel
administratief beheren en de manifeste behoefte tot planmatig onderhoud en 
verbeteringen vragen om een veel systematischer bemoeienis met de woningvoorraad. 
Het voorraadbeleid is vanuit die invalshoek vooral gericht op het voorkomen van 
achterstand of het opheffen daarvan door regels en subsidie; investeringen in de 
voorraad zijn een gevolg van de noodzaak op de voortschrijdende technische, 
economische en maatschappelijke veroudering van de woningvoorraad te reageren. 

1 De beheerpraktijk heeft echter geleerd dat het bij woningvoorraadbeheer beslist niet 
alleen gaat om een puur technisch gebeuren, maar om een zaak waarbinnen markt

i ontwikkelingen en huidige en toekomstige woonwensen van doorslaggevende bete-
1 kenis zijn (NWR, 1986). Naast het beheer in enge zin worden steeds meer marktfak

toren bepalend voor het beheer. Was tot nu toe voor vervangings-, vernieuwings- of 
onderhoudsingrepen de combinatie van bouwtechnische en exploitatiecriteria door
slaggevend, in de toekomst zal het woningmarktaspect aan belang winnen, d.w.z. de 
concurrentiepositie van woningen en de mate waarin ze bijdragen tot prijsdiffe-

1 rentiatie, woningdifferentiatie en woonmilieudifferentiatie (zie Rotterdam, 1986). 

M Het inzicht is dan oak gegroeid dat een woningvoorraadbeheer in ruime zin nood-
~ zakelijk is. Hierbij is bovengaand beheer ingekaderd in woningmarktprocessen. 

Aanbod- en vraagontwikkelingen, woningdistributie spelen hierbij een belangrijke rol. 
Ook financieel beheer (exploitatie) en sociaal beheer (verhuurbaarheid, voorkomen 
sociale problemen) kunnen hiertoe worden gerekend. 

' Bij dit marktgerichte voorraadbeheer is de informatiebehoefte groot (NWR, 1986). 
Kennis over de aktiviteiten van verschillende actoren, die elkaar steeds meer 
be:invloeden binnen en tussen de segmenten op de woningmarkt, op verschillende 
schaalniveaus - complex, wijk en lokaal - is onontbeerlijk. Informatie over elkaars 

~ aktiviteiten en de interdependentie er tussen is derhalve cruciaal. 

Om zicht te krijgen op deze invalshoek zijn de volgende actoren ge:interviewd: 
- IO woningbeheerders: corpora ties, makelaars en institutionele beleggers; 
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- 8 woonruimteverdelers: corporaties, makelaars, federaties; 
- het rijk (DGVH) als kaderstellend orgaan; 
- 4 gemeenten, zowel in de rol van regelgever en subsidieverlener, als die van 

beheerder; 
- en een aantal nationaal opererende instanties als de NWR, het NCIV en het CBS. 

De provincies warden in dit hoofdstuk niet als aparte actor behandeld, omdat de rol 
van de provincies bij het woningvoorraadbeleid beperkt is. De rol van de provincies 
in de plannings- en programmeringscyclus van verbeter- en nieuwbouwcontingenten 
komt we! aan bod (bij de bespreking van het rijk). 
Ook de projectontwikkelaars blijven in dit circuit buiten beschouwing vanwege hun 
geringe rol in het woningvoorraadbeheer (*). 

2.2. Gebruik, vergaring en verstrekking van informatie 

2.2. 1. Beheerders en woonruimteverdelers 

2.2.1.1 . Intro 

Uit hoofde van hun functie is de aandacht van de beheerders van onroerend goed 
(corporaties, gemeentelijke woningbedrijven, makelaars en beleggers) in eerste 
instantie gericht op het micronivo van een pand of complex. Voor een beheerder zal 
het oordeel over de kwaliteit van een object in eerste instantie be1nvloed warden 
door de levensduur van bouwonderdelen, de exploitatiekosten en verhuurbaarheid, 
respectievelijk de technische, financiele en sociale levensduur van het gebouwde. 
Vanuit dat oogpunt heeft een beheerder behoefte aan informatie op complexnivo 
t.b.v. de volgende beheertaken: 
- technisch beheer: onderhoud, verbetering, aanpassing; 
- financieel beheer: exploitatie; 
- administratief beheer: boekhouding, verslaglegging; 
- woonruimteverdeling. 
In dit onderzoek blijft het administratief beheer buiten beschouwing. 

Belangrijkste tendens hier is het steeds meer planmatig warden van het beheer in 
het algemeen en het onderhoud in het bijzonder. Maar in het kader van een 
voorraadbeheer in ruime zin krijgen beheerders steeds meer oog voor woning
marktprocessen en lokatiekenmerken. Tegen die achtergrond is ook de grotere 
belangstelling voor de kwaliteit van de woonomgeving van toenemend belang voor de 
beheerders. 

De beheerders kunnen in twee categorieen warden ingedeeld: de non-profit beheer
ders en de profit beheerders. Non-profit beheerders (gemeentelijke woningbedrijven 

(*) Hoewel de projectontwikkelaars 30% van de nieuwbouw (hetgeen 2% toevoeging 
aan de voorraad is) voor hun rekening nemen, betekent dit op de totale voorraad 
slechts 0.6%. 
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/ en woningcorporaties) vervullen een tweeledige functie, enerzijds een belangenbe-

1 
hartiging voor diegenen die door hun inkomen of specifieke woningbehoefte moeite 
hebben passende woonruimte te vinden en anderzijds een bedrijfseconomische be
heerfunctie: 
het voeren van een verantwoord economisch beheer met een sluitende exploitatie. 
Non-profit instellingen zijn sterk afhankelijk van regels en voorwaarden die de 
overheid stelt. Er bestaan b.v. gedetailleerde richtlijnen m.b.t. fondsvorming voor 
onderhoud en over leg met huurders. Desondanks gaan toegelaten instellingen zelf -
standiger en bedrijfsmatiger opereren hetgeen gevolgen heeft voor de informatie 
structuur. 

d Ten behoeve van de verschillende beheertaken van corporaties hebben verscheidene 
' adviesburo's en automatiseringscentra informatiesystemen ontwikkeld. 

IllustEaJief.. hiervoor is het Nationaal Computer Centrum Woningcorporaties 
<!J!!ccwJ / dat een bedrijfsinformatiesysteem voor woningcorporaties en 

gerneentelijke woningbedrijven heeft ontwikkeld. 
Vanaf de zestiger jaren vindt automatisering bij woningbouwverenigingen 
plaats. Vanaf 197 3 werken de koepels NCIV en NWR samen in het NCCW. 
Sinds 1980 is het NCCW een voile dochter van de NWR. In 1978 werd 
besloten tot de ontwikkeling van een "datanet-service" , welke gestalte 
heeft gekregen in de vorm van het "Bedrijf sin/ ormatiesysteem voor 
woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven". Enkele kenmerken 
van dit systeem zijn: 
- a/le gegevens in de database z ijn vanuit verschillende invalshoeken 
(nummer, naam, adres) rechtstreeks toegankelijk. Wijzigingen warden 
direct vanuit een corporatie ingebracht en interactief on-line verwerkt ; 
- de beheerpakketten van het NCCW zijn gericht op een centrale opslag 
van gegevens en een centrale verwerking in A/mere. Een tegenoverge
stelde tendens zien we bij gemeenten waar steeds meer opslag en 
verwerking binnen gemeenten en afdelingen plaatsvindt . Maar ook binnen 
de corporatiewereld treedt die tendens op. Een gei"nterviewde corporatie 
streeft naar een centraal gegevens-bestand binnen de corporatie, waaraan 
decentraal beheerde bestanden gekoppeld gaan warden. 
- het bedrijf sin/ ormatiesysteem is opgedeeld in een aantal deelsystemen: 
een el/ta/ deelpakketten ( subsystemen) die zowel gei"ntegreerd als zelf
standig kunnen f unctioneren. 
Die subsystemen zijn: grootboekadministratie en financiele prognoses , 
huurincasso administratie, klachten en onderhoudsadministratie, verhuur en 
woningzoekenden administratie, projectadministratie, overige debiteuren
en ledenadministratie , voorraad- c.q. magaz ijnadministratie, personeels- en 
salarisadministratie, waarborgsommenadministratie, woning en huurderscar
totheek, productiebeheersingssysteem. 
- elk deelsysteem kan af zonderlijk of in samenhang met and ere deelsyste
men warden gebruikt; 
- elk deelsysteem wordt geleverd als standaard pakket , maar de modules 
kunnen warden ingevuld volgens de wensen van corporaties . Dat neemt 
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niet weg dat de soorten koppelingen en bewerkingen standaard zijn. 
Een gefnterviewde corporatie gaf aan dat de door het NCCW aangeboden 
pakketten integraal zijn overgenomen. Ze warden niet geheel benut en 
zijn niet aan te passen aan de specifieke wensen van de corporatie 
(uitgezonderd het woningzoekendenpakket). Als mogelijke oorzaak voor 
het .ontbreken van aanpassingsmogelijkheden geeft men aan dat de 
corporatiewereld nauwelijks -commercieel aantrekkelijk is voor software 
bur.o's. 
Toch zijn er verscheidene buro's op deze markt actief. Dit b.lijkt o.a. uit 
het feit dat het marktaandeel van het NCCW 40% bedraagt. 
Uit de interviews kwam naar voren dat de automali-seringspakketten 
uitslui.tend warden gebruikt voor gestandaardiseerde administrati.eve 
,verwe,rking van "bu/kin/ ormatie". Menugestuurde statistische bewerkingen 
zijn niet mogelijk (uitgezonde-rd het woningzoekendenpakket) . Men heeft 
-ook geen vrije t.oegang tot de in de NCCW-computers opgeslagen gege
vens, zodat deze ook niet met zelf ontwikkelde programmatuur recht
streeks te bewerken zijn. De enige mogelijkheid die resteert is het 
over.tikken van de computeruitdraai in een "schaduw'-databestand. 
De NCCW-pakketten vormen goede voorbeelden van mogelijkheden om le 
komen tot netwerken van inf ormatiesystemen, waardoor all er lei koppelin
gen mogelijk warden. Het NCCW spreekt daarom van het al eerder 
genoemde bedrijf sin/ ormatiesysteem. 

In de praktijk komen, vanzelfsprekend, combinaties voor van wel en niet geautoma
tiseerde gegevens. 

Een corporatie in Rotterdam gebruikt een geautomatiseerd technisch 
pakket. Met dit pakket kunnen de onderhoudsklachten en de ervaringsge
gevens rond het onderhoud geautomatiseerd warden geregistreerd. De 
administratie van de werkbonnen van de onderhoudswerkzaamheden vindt 
eveneens geautomati- seerd plaats. De woningstamkaart ( technische 
specificaties van de woning) wordt handmatig bijgewerkt. Men is echter 
van plan om dit in de toekomst eveneens te automatiseren. Het technisch 
pakket van het NCCW kan momenteel reeds gekoppeld warden aan het 
huurincassopakket. Een koppeling met de grootboekadministratie , waardoor 
de radminis-trntie ,van de stroom onderhoudswerkzaamhed1en Jean warden 
geautomatiseerd, is momenteel nag niet mogelijk. 

Bij profit-beheerders (institutionele beleggers, makelaars en partikuliere verhuurders) 
staat de exploitie op de eerste plaats. lnstitutionele beleggers zijn vanwege hun 
bedrijfsvoering primair gericht op waardeorntwikkeling van hun onroerend goed. Het 
beheer van woningen besteden zij meestal uit aan makelaars. 
Ondanks de verschillende doelstellingen en posities van profit- en non-profit 
instellingen bl.ijkt .er in de informatie voor beheertaken sprake te zijn van grote 
overeenkomsten. Hieronder volgt een verscherping van de taken en informatie
behoeften van beheerders, eerst op het gebied van het technische beheer, daarna 
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voor het financiele beheer. Waar nodig zal een onderscheid tussen actoren worden 
aangegeven. 

_j} 2.2. l .2. De beheertaken nader bezien 

f INFORMA TIE ·VOOR TECHNISCH BEHEER 
I 

Onderhoud en verbetering worden meer en meer planmatig benaderd. Onderhouds
planning is een begrip dat momenteel door nagenoeg alle bij het bouwen en beheren 
betrokken partijen geaccepteerd wordt en als noodzakelijk wordt ervaren. Alie door 
ons gei:nterviewde beheerders bleken op de een of andere wijze bezig te zijn met 
planmatig en systematisch onderhoud. Bij het onderhoud wordt ook verband gelegd 
met ontwikkelingen op de woningmarkt, welke het aanpassen van een woning voor 
een andere doelgroep of het verbeteren om de huidige doelgroep te behouden, tot 
gevolg kan hebben. 
Gepoogd wordt onderhoud, aanpassing en verbetering van curatieve aktiviteiten als 
het al te laat is (vele klachten, achterstallig onderhoud en leegstand) te trans
formeren naar voorspelbare aktiviteiten. Het zal duidelijk zijn dat voor het pre
ventief uitvoeren van maatregelen andere en hogere eisen worden gesteld aan de 
informatievoorziening. 

Voor wat het technische onderhoud betreft is informatie nodig teneinde uitspraken 
te kunnen doen over (zie Lamberti, 1984): 
- de planning: wanneer zijn welke aktiviteiten waar nodig en in welke omvang; 
- de bijbehorende budgetten; 
- de voorcalculatie op grond van verwachtingscijfers en 
- de kwaliteitsnormen: bepalen wat kwaliteit is. 
Voor de planning bestaat behoefte aan: 
a. een regelmatige systematische registratie van de bouw- en woontechnische staat. 

De bouwtechnische staat wordt naast eigen inspectie ook vernomen via klachten 
van gebruikers. Een van de door ons gei:nterviewde commerciele verhuurders han
teert bij de groepering van gegevens verschillende wijzen: 
- onderscheiden naar gebouwonderdelen; 
- naar de opbouw van de afzonderlijke onderdelen; 
- naar de bij onderhoud betrokken werkdisciplines; 

b. een beoordeling van de gegevens c.q. het vaststellen van onderhoud per object 
(omvang, intensiteit, frequentie); 

c. calculatie, werkplan maken, materiaal en materieelplan opstellen, voortgangscon-
tr6le etc. 

fl
, Op basis van deze gegevens komt men tot een gedetailleerde onderhoudsplanning 
voor een periode van 5 jaar. Toegelaten instellingen zijn zelfs verplicht tot het 
opstellen van een_jaarlij·ks onderhoudsbegroting. Vele corporaties stellen de laatste 
jarell,_J eer}ITTen lanningell-=-' - "--om ook de ud ettaire gevolgen van hun beleid te 
kunrt~ zi~n-=(.di ·s stfategische infqrmatief )Zowel de onderhouds- als de 
meerjarenbegroting worden aan de gemeente v~strekt. 
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Anderen besteden de onderhoudsplanning uit. Een groot aantal adviesburo's heeft 
onderhoudsplanning in hun automatiseringspakket zitten. Na een opname van het 
woningbestand warden deze gegevens verwerkt m.b.v. systemen waarin gegevens over 
materialen en manuren zijn gekoppeld aan onderhoudsaktiviteiten. Daarnaast worden 
ook bestanden aangelegd waarin wordt aangegeven wanneer bepaalde onderhoudsak
tiviteiten aan onderdelen van woningen moeten worden herhaald. In deze bestanden 
zijn ervaringsgegevens opgeslagen. Voor de inhoud van deze bestanden bestaat veel 
belangstelling vooral van kleine beheerders die weinig ervaring opdoen met onder
houd. Deze systeembestanden worden voor de buitenwereld echter afgeschermd uit 
concurrentieoverweging. 
Beleggers die beheeraktiviteiten uitbesteden hebben informatie nodig van de commer
ciele verhuurders over hun beleid, de kwaliteit van het bezit en de verhuurbaarheid. 
Steeds meer beleggers gaan buiten makelaars of ingeschakelde beheerders om 
contacten met gebruikers onderhouden. De ervaring leert, aldus gei"nterviewde beleg
gers, dat informatie van makelaars gekleurd is en dat professionele beheerders niet 
veel meer doen dan klachtenonderhoud en het innen van de huur. Een dergelijke 
benadering houdt meer het reageren op problemen in, dan het preventief nemen van 
maatregelen. 

\( Woningcorporaties maken binnen de onderhoudssector gebruik van diverse registra-

\

•1 tiemiddelen, welke niet allemaal geautomatiseerd zijn (Woningraad Extra, no. 4). 
/, Genoemd kunnen warden: 

- technische woningcartotheek: dit is een bestand van vaste gegevens van efementen 
of onderdelen van een bepaald woningtype of complex (maatvoering, toegepaste 
konstructie, gebruikte materialen). Hieruit kunnen toekomstige onderhoudsprogram
ma's worden afgeleid; 

- inspectielijsten: er kunnen twee soorten onderscheiden worden: 
1. inspectielijsten ten behoeve van de totale bouwkundige kwaliteit van 

woningen; deze warden gebruikt voor het opstellen van meerjarenplannen; 
2. inspectielijsten voor het uitvoeren van inspectie/preventief onderhoud; 

deze hebben betrekking op onderdelen van woningen waarvoor inspek
tief / preventief onderhoud wordt toegepast. 

- woningstamkaart: gegevens met betrekking tot een woning, zoals de uitgevoerde 
onderhoudswerkzaamheden; 

- werkbonnen: dit zijn schriftelijke opdrachten voor uit te voeren werkzaamheden, 
zowel voor opdrachten aan de eigen onderhoudsdienst, als voor opdrachten aan 
derden. Hieruit kunnen de aard en de hoeveelheid van voorkomende klachten 
warden afgeleid; 

Aan deze lijst kan een klachtenregister worden toegevoegd. Met name voor de ver
huurbaarheid speelt de wijze waarop de klachten warden aangepakt een steeds 
belangrijkere rol. Alie woningcorporaties beschikken over de bovengenoemde bestan
den. Dit geldt ook voor makelaars en beleggers/verhuurders, hoewel de naamgeving 
soms verschilt: technische cartotheek of woningvoorraadbestand, onderhoudspro
gramma of onderhoudsplanning en woningvoorraad en een klachtenregister. Bij een 
gei"nterviewde makelaar maakt het klachtenregister onderdeel uit van de gege
vensbestanden voor de onderhoudsplanning. Makelaars beschikken verder over een 
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overzicht van te bemiddelen panden en een taxatiebestand. 

De gegevensopslag van procesgerichte informatie is door objectbeheerders veelal 
geautomatiseerd, hoewel bij alle actoren vanzelfsprekend ook nog niet-geautomati
seerde bestanden en/of gegevensverzamelingen (brieven, rapporten e.d.) voorkomen. 
Er is bij de verschillende objectbeheerders een duidelijk proces gaande van automa
tisering van vooral procesgerichte informatie, ookal groeit de belangstelling voor het 
prognostiseren van het uit te voeren onderhoud. De behoefte aan geautomatiseerde 
opslag van gegevens is gezien het grote aantal woningen en uit te voeren handelin
gen gewenst. 

Beheerders verstrekken informatie aan een reeks van actoren (zie schema 2.1 ). 
Vooral gemeenten hebben behoefte aan veel informatie. Bij de bespreking van de 
gemeentelijke informatiebehoefte is informatie over de omvang en kwaliteit van de 
woningvoorraad, alsmede de verwachte onderhouds- en verbeteringsingrepen, al naar 
voren gebracht. Gegevens over het aantal panden leveren corporaties ook aan de 
koepels. Ook voor incidenteel onderzoek van de koepels naar b.v. de onderhoudsuit
gaven worden gegevens vertrekt. 

De verhouding tussen de dienst V:olkshuisvesting van de gemeente 
Rotterdam en een corporatie is ook illustratie/ voor de gegevensuitwisse
ling . 
De Dienst Volkshuisvesting houdt toezicht op de woningbouwcorporaties. 
De corporatie verstrekt hiervoor jaarli}ks een Verslaglegging van de 
Huurverhoging , de Jaarrekening, de Onderhoudsbegroting en overige 
aanvullende inf ormatie ( bijvoorbeeld . de huurderving ). Deze gegevens 
dienen oak jaarli}ks aan het Ministerie te worden verstrekt. 
Daarnaast vraagt de Dienst Volkshuisvesting incidenteel gegevens op ten 
behoeve van onderzoek. Het betre/t hier onder meer een steekproe/ 
onderzoek naar de puntenwaardering in het kader van het woningwaarde
ringsstelsel en het onderzoek ten behoeve van de meer jarenplanning 
vol kshuisvesting (Volkshuisvesting splan ). 

In Rotterdam verzamelt de federatie van woningcorporaties naast gegevens van 
woningzoekenden die zich bij corporaties hebben ingeschreven, ook gegevens over de 
leegstand bij corporatiewoningen. 

De verstrekking ven leegstandgegevens geschiedt met behulp van een 
standaard/ormulier. De gegevens worden per CBS-wijk verzameld, waarbij 
een onderscheid wordt aangebracht in de huurklasse tot f 400 ,-; f 400,
tot f 650 ,-; f 650,- en meer. Als toelichting vraagt men eveneens naar de 
reden van leegstand . 

.,( INFORMA TIE VOOR FINANCIEEL BEHEER 

In de doelstellingen van het financiele beheer verschillen profit (rendement) van 
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non-profit instellingen (een sluitende exploitatie, met verplichte reserveringen voor 
onderhoud). Desondanks kennen de financiele afdelingen dezelfde taken, te weten 
huurafhandeling en de financiele afwikkeling rood onderhoud en verbetering. 
De registratie van het betalingsgedrag, de huurachterstanden en de leegstandsderving 
wordt door elke beheerder uitgevoerd. In dit kader vindt vanzelfsprekend een 
uitwisseling van informatie tussen huurder en verhuurder plaats over de huur, 
huurverhoging, subsidiering en huurachterstanden. 
Tegen de achtergrond van de afnemende omvang van de onroerend goed markt wordt 
betrouwbaarder informatie van belang gevonden omdat rendementsverwachtingen 
nauwkeuriger bepaald moeten worden. 
Makelaars wijzen erop dat beslissingen bij de huidige marktsituatie moeten worden 
genomen hetgeen leidt tot meer gedetailleerde gegevens over prijsontwikkeling bij 
huur en verkoop, inkomensontwikkelingen, maar ook over doorstroming en woonduur 
op een adres, omdat ook dat van belang is voor de zekerheid van rendementen. 

Voor corporaties bestaat de druk vanuit de overheid en vanuit de woningmarkt om 
bedrijfsmatiger en marktgerichter te gaan opereren . Kosten-batenanalyses zijn daar
door belangrijker geworden. 
De uitoefening van toezicht op corporaties is een zaak van de Minister en de 
gemeente (B&W). Het rijk houdt toezicht op het handelen van corporaties in relatie 
tot de daarop betrekking hebbende juridische regels en de doelstellingen van de 
corporatie. Corporaties moeten daartoe jaarrekeningen en controleverslagen aan de 
Minister leveren, maar ook aan B&W. De toezichthoudende taken van de gemeenten 
zijn vastgelegd in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, zoals: het 
verwerven, bouwen, slopen en veranderen van de bestemming van onroerende 
goederen behoeft de voorafgaande toestemming van B&W; B&W houden toezicht op 
de huurvaststelling, onttrekkingen aan de ABR dient in kennis van B&W te worden 
gebracht en behoeft soms toestemming van B&W, de subsidie van het rijk aan 
corporaties voor nieuwbouwwoningen wordt via B&W verstrekt. 
Corporaties leveren aan de koepels NWR/NCIV financiele informatie zoals bedrijfs
reserve, huurontwikkeling, huurderving, huurachterstanden, servicekosten en onder
houdsuitgaven. 

De software-pakketten op het financiele terrein waren de eerste in de geschiedenis. 
Tegenwoordig zijn er vele soorten, waaronder enkele NCCW-pakketten die hierboven 
genoemd zijn. 
Voorbeelden van pakketten zijn: 
- Vastgoed-exploitatiepakketten waarmee ta! van periodieke overzichten kunnen 

worden gemaakt, bijvoorbeeld betreffende de exploitatie, rendementen en investe
ringen. 

- Pakketten huursubsidie, waarmee de individuele huursubsidie kan worden verrekend 
in de huur. Dit pakket registreert ook de van het Ministerie ontvangen bedragen. 

Hoewel de financiele aktiviteiten tot de eerste behoren die geautomatiseerd zijn, 
zijn er toch instanties die met niet-geautomatiseerde systemen werken. Dit geldt 
b.v. voor de huurafhandeling. Naast de overeenkomsten bestaan er ook verschillen in 
informatiebehoeften. Een corporatie heeft vanwege het grote aantal mensen met 
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huurachterstanden, behoefte aan lijsten met ontvangsten van huurders met huurach
terstand, alsmede aan overzichten van stook-servicekosten per pand. 

_/ INFORMATIE VOOR WOONRUIMTEVERDELING 

1 Tot de beheeraktiviteiten behoort verder de distributie van woningen. In verband 
met de verhuurbaarheid op een vragersmarkt (zie hoofdstuk I) wijzen alle gei:nter
viewde woonruimteverdelers (makelaars, woningcorporaties, federaties en stichtingen 

I 
voor wo. onruimteverdeling) op het groeiende belang van informatie over de woon
wensen. Een onderscheid dat zich hier gaat aftekenen is dat tussen de zittende 
~ one; s zonder directe verhuisplannen (d.w.z. ze staan niet als woningzoekende 

I ingeschreven) en huishoudens die dat we! hebben kenbaar gemaakt. 
Eerst wordt informatie van zittende bewoners belicht en daarna die van woningzoe
kenden. 

Informatie over bewoners 

De rol van bewoners ondergaat in een vragersmarkt een duidelijke verandering. Het 
inwinnen van informatie van huurders wordt van groeiend belang genoemd, ook al 
gebeurt het slechts incidenteel. Via de huurders kan informatie worden verkregen 
over de beleving of satisfactie van een woning. Ook woonwensen van zittende 
huurders worden gei:nventariseerd, ookal gebeurt dit pas als de eerste signalen (zoals 
leegstand of grote doorstroming) aan het licht treden. Die informatie biedt de 
mogelijkheid voor de beheerder om "tijdig" in te grijpen en daardoor de ver
huurbaarheid te garanderen. 

1/lustratie/ voor de benadering van bewoners/ actiegroepen over de 
beleving van de woning is een Rotterdamse corporatie. 
Er vindt geen individuele peiling van de beleving plaats. De kwaliteit van 
de gegevens/informatie die men krijgt van de bewonersgroepen hangt a/ 
van de organisatiegraad van die groepen. In de stadsvernieuwingsgebieden 
bestaat een grate binding tussen bewonersgroepen en de bewoners. In 
uitleggebieden is die binding minder. Als een groep minder wortels heeft 
bi} de bewoners, krijgt men minder in/ormatie. Dan is een individuele 
peiling een goede zaak. O/tewel. een gedifferentieerde aanpak is afhanke
lijk van de organisatiegraad van bewoners. 

Informatie van bewoners en wijkposten geeft ook de link weer met het technische 
beheer. Aanpassing en verbetering kan pas worden beoordeeld na informatie te 
hebben ingewonnen van de zittende huurders . Overigens zijn hiervoor ook gegevens 
van belang over de woningmarkt in zijn algemeenheid, zo bleek uit de interviews 
(zie ook de woningmarktgegevens in paragraaf 2.2.3.2.). 

Beheerders beschikken over gegevens als de samenstelling van het huishouden, inko
mensontwikkeling, leeftijdsopbouw op het moment van bewoning. Bij vele beheerders 
gaat de actualiteit van gegevens echter verloren zodra de woningzoekende daad-
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werkelijk huurder wordt. Wei worden de gegevens opgeslagen in een sociale carto
theek of een dossier. Het inschrijfformulier wordt nog wel in een "papieren dossier" 
bewaard, maar wordt niet stelselmatig bijgehouden op veranderingen. Voor het 
beheer is dat nu juist wel nodig. 
De ge1nterviewden wezen erop dat het voor het voeren van een beheerbeleid, dat 
gericht is op de huidige bewoners, van belang is te weten wie die huurders zijn, 
hoe de demografische opbouw van huishoudens is en of huurders meer huur kunnen 
betalen of dat de huur te hoog is (een corporatie wenst daarvoor inkomens- en 
woonlastengegevens op complexnivo aan elkaar te relateren) en de ontwikkeling en 
specifieke wensen van huishoudens (om aanpassingen aan woningen uit te voeren 
voor ze Jeeg komen te staan). 
Ook gegevens van beleggers worden van belang voor een woningcorporaties. Ondanks 
de verschillende uitgangspunten is informatie van beleggers interessant over de 
redenen om al dan niet op een bepaald moment in een bepaalde wijk een project 
huurwoningen te bouwen. Het gaat dan echter alleen om de duurdere huurwoningen. 
Geinterviewde corporaties verwachten echter dat beleggers deze gegevens vanuit een 
oogpunt van concurrentie niet zullen leveren. 

Gezien de strategische rol van de informatie, zijn de eisen eraan toegenomen. 
Vooral de betrouwbaarheid van gegevens van huurders, maar ook van woningzoeken
den (zie hieronder) moet groot zijn. Verder is informatie over achtergronden van 
ontwikkelingen belangrijker geworden. Alleen op basis van informatie over de 
achtergronden van het weigeren van een toegewezen woning kan men maatregelen 
baseren . 

Voor beheerders wordt de verhuurbaarheid een toenemende bron van zorg. Leeg
standsproblemen komen meer en meer voor. Onderzoek naar leegstand en met name 
het voorkomen van leegstand breidt zich dan ook uit. Het vroegtijdig signaleren van 
ontwikkelingen is hierbij van fundamenteel belang. Door alle ge1nterviewden werd 
gewezen op leegstand en doorstroming als zeer belangrijke indicatoren voor de 
verhuurbaarheid. 

Een grate be/egger heeft behoefte aan de migratiegegevens op complexni
vo. lndien de mutatiegraad boven de 8% komt , warden via exit-interviews 
de redenen van verhuizing achterhaald. 

Actualisering van informatie is hierbij essentieel. Incidenteel onderzoek dat bruik
baar blijkt te zijn, moet periodiek plaats vinden, aldus enkele ge1nterviewden. 

Beheerders gaven verder te kennen dat in verband met de verhuurbaarheid van 
woningen informatie over lokatie en de directe omgeving daarvan, zoals gegevens 
over vandalisme en het gemeentelijke beleid m.b.t. de betreffende lokatie (zie 
stedelijk beheer) aan belang wint, zeker gezien het feit dat bewoners hun oordeel 
over de woning mede baseren op de aantrekkelijkheid van de directe omgeving. 
Informatie over de omgeving verkrijgt men via technische diensten, huurders, eigen 
inspectie en berichten uit de krant. 
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Beleggers in de woningbouw hebben vooral behoefte aan informatie over woonwensen 
en koopkrachtontwikkelingen aan de ene kant, en informatie t.b.v. beheer (exploita
tiegegevens) aan de andere. 

Informatie over woningzoekenden 

De registratie van woningzoekenden en hun woonwensen geschiedt in de meeste 
gemeenten bij woningcorporaties of federaties van woningscorporaties. Beleggers 
hebben deze taak over het algemeen aan makelaars opgedragen. Hoewel gemeenten 
en beleggers de registratie hebben overgedragen, hebben ze wel behoefte aan de 
informatie, b.v. voor het bepalen van de te realiseren woningtypen. 

I 
Woningcorporaties en makelaars beschikken over inschrijfformulieren van woningzoe
kenden. Men is ge1nteresseerd in gegevens als huishoudensgrootte, leeftijdsopbouw, 
inkomen, woonwensen. Opvallend is dat vrijwel alle ge1nterviewden (dus niet alleen 
corporaties en makelaars) op de toegenomen behoefte aan informatie over de woon-
wensen wezen. Enerzijds moet die informatie tot een betere toewijzing van wonin
gen leiden, anderzijds moet het leiden tot een betere verhuurbaarheid van woningen 
(eventueel na aanpassing). Om de toewijzing te verbeteren hebben de ge1nterviewden 
behoefte gekregen aan informatie over het vorige woonadres in verband met uitzet
ting wegens huurachterstand en over de verhouding inkomen-huurprijs om beta
lingsproblemen te voorkomen. 
Volgens het NCIV houden woningcorporaties bij toewijzing tegenwoordig meer 
rekening met gegevens als de buurt waar men het liefste woont en de groep 
woningzoekenden waartoe men behoort (bijvoorbeeld bejaarden). 
Een aantal specifieke inforinatiebehoeften die in de interviews naar voren zijn 
gekomen, zijn hier het vermelden waard: 
Met name de overheden en makelaars leiden uit de hoogte van het inkomen de 
subsidiegerechtigdheid (premie A) af. Makelaars gaven te kennen behoefte te hebben 
aan subjectgegevens op regionaal nivo, een ge10terviewde makelaar relateert deze 
aan landelijke gegevens . Een belegger die gegevens over inkomens niet nodig acht, 
gebruikt ook de gegevens over woningzoekenden bij corporaties maar zijdelings, 
omdat in die gegevens de vragers naar duurdere categorieen woningen ontbreken. 
Deze ge10terviewde gebruikt we! gegevens over huurachterstanden (op stedelijk nivo) 
omdat daar de betalingsmoraal uit kan warden afgeleid. De andere beleggers hebben 
aan dergelijke gegevens ook behoefte, maar kunnen dergelijke gegevens nauwelijks 
achterhalen. Informatie over het betalingsgedrag van een potentiele huurder wordt 
door enkele makelaars achterhaald via de vorige verhuurder. 
Door het merendeel van de ge10terviewden werd gewezen op hogere kwaliteitseisen 
die men stelt aan de gegevens over woningzoekenden. Tot die eisen behoren in de 
eerste plaats een verhoogde actualiteit en verder een nauwkeuriger peiling en 
omschrijving van de woonwensen dan in het verleden. 

Een f ederatie wees echter op een dilemma dat ontstaat door de uitgebrei
dere vragenlijst. Aan de wensen kan name/ijk niet altijd tegemoet worden 
gekomen. Men biedt iemand een woning met een douche aan , terwijl een 
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bad als wens was ingevuld. Hierdoor staan tegenstrijdigheden. 
Tegenstrijdigheden tussen toewijzingscriteria bestaan overigens al. Het 
betreft dan criteria als: 
- huur en inkomen; 
- huishoudensgrootte en grootte woning; 
- volgorde urgentie; 
- waar welke typen huishoudens. 
Het toewijzingssysteem wordt hierdoor complex. 

De woningzoekenden bJi.jken steeds minder in twee categorieen uiteen te vallen: de 
lagere inkomensgroepen die bij woningcorporaties staan in geschreven en de hogere 
inkomensgroepen die bij makelaars genoteerd zijn. De harde scheiding tussen de 
twee marktsegmenten vervaagt meer en meer. Bovendien zijn huurders ook potentiele 
kopers. Dit uit zich o.a. in de vraag van woningcorporaties naar de plannen van 
huishoudens om een woning te kopen. Corporaties en makelaars gaven ook te kennen 
gegevens van elkaars woningzoekenden te wensen. In de praktijk verloopt het uit
wisselingsproces echter moeizaam. Zo is het NVM-uitwisselingssysteem (zie hieron
der) ontoegankelijk voor woningcorporaties. 
In Breda is we! een samenwerking tussen makelaars en corporaties opgetreden. 
Woningzoekenden bij corporaties en makelaars worden gezamenlijk geregistreerd op 
een centrale plaats: de Stichting Woonruimteverdeling Breda. Ook de toewijzing 
geschiedt door de stichting voor woningen met een huurprijs lager dan f690,-. 
Volgens de NWR werken corporaties steeds meer samen op het gebied van de 
centrale registratie van woningzoekenden (b.v. bij een federatie). Deze registraties 
worden up-to-date gehouden door middel van zowel centrale als decentrale invoer. 
Centrale toewijzing komt nog slechts weinig voor. De verwachting is, dat alle 
activiteiten van de corporaties op het gebied van de woningzoekenden, de verhuur 
en het onderhoud we! in centrale bestanden kunnen worden opgeslagen, maar 
decentraal zullen worden beheerd c.q. ingevoerd. 

Gegevens over woningzoekenden blijken erg gewild door alle actoren, zodat make
laars, woningcorporaties en federaties leveranciers zijn van informatie aan elkaar en 
aan overheden, beleggers en projectontwikkelaars. 
Naast een permanente systematische vergaring van woningzoekenden-gegevens zodra 
wijzigingen binnenkomen, verkrijgt met name de rijksoverheid ook gegevens via 
periodieke steekproeven. 

De wens tot actuelere en betrouwbare gegevens van woningzoekenden is 
door de Eindhovense f ederatie als vol gt ingevuld. De mutaties die men 
binnenkrijgt worden dagelijks direct verwerkt in de geautomatiseerde 
bestanden. Het woningzoekendenbestand bevat tussen de 12000 en 17000 
ingeschrevenen. Op jaarbasis vinden ongeveer 40.000 mutaties van 
gegevens plaats. Per maand is ongeveer sprake van 2,5% onzuivere 
gegevens. Belangrijke veranderingen in de gegevens zijn wijzigingen in 
inkomen , huishoudenssamenstelling ( gezinsuitbreiding, -verdunning ), 
woonwensen en adres. 



57 

De gegevens van de inschrijf formulieren verouderen snel. Om de gegevens 
op te schonen wordt eenmaal per jaar onder de woningzoekenden van de 
deelnemers ( corporaties en gemeentelijke woningbedrijven) een enquete 
gehouden ter actualisering van de gegevens. Er bestaan plannen om elke 
maand 1 / 12 dee/ van de woningzoekenden te enqueteren om de werkdruk 
op het apparaat gelijkmatig te verdelen . Een nadeel hiervan is dat de 
gegevens altijd minder up to date zijn. 

De inschrijfformulieren van de woningzoekenden worden door de corpora
ties aan de f ederatie verstrekt. Daar word en de gegevens in de geautoma
tiseerde bestanden ingevoerd. Het buro van de f ederatie bepaalt het 
urgentiecijf er. Een cont role vindt plaats of de ingeschrevene al in het 
bestand aanwezig is, of dat deze zich al elders heeft ingeschreven. 
Op dit moment worden de gegevens op kaart aangeleverd. Na de opname 
in het systeem van de f ederatie wordt de kaart teruggestuurd. Bovendien 
wordt een kaart in het schaduwbestand opgenomen i.v.m. de veiligheid. 

De resultaten van enquetes onder woningzoekenden (om gegevens te actualiseren) 
worden aan derden verstrekt zoals: gemeente, Ministerie, corporaties en woningbe
drijven. Incidenteel worden tussentijds gegevens over de stand van dat moment ver
strekt b.v. aan gemeenten. Verder komen actoren, zoals projectontwikkelaars, langs 
die een gesprek willen over de gegevens. Juist de interpretatie en de basisgegevens 
worden van belang geacht. 

Aan de toegankelijkheid van de inf ormatie zijn bepaalde eisen gesteld: 
- naamloze gegevens worden verstrekt; 
- niet-naamloze gegevens zijn niet te verkrijgen (privacy); 
- de woningcorporaties ontvangen een standaard rapportage van de 
resultaten van de enquete. lndien men meer gegevens wil, moet men 
daarvoor beta/en. 
De betrouwbaarheid van de gegevens hangt af van de juistheid waarmee 
mensen het inschrijfformulier invullen. Moeilijkheden hierbij zijn: 
- onwetendheid: men kent b.v. het verschil niet tussen netto en brutoin

komen; 
bewuste misleiding: men kent de toew1)Zmgseisen en past de gegevens 

daarvoor aan. De woningzoekende geeft b.v. een groter 
aantal /eden van een huishouden op om in aanmerking te 
komen voor een grote eengezinswoning. De enige controle 
die bij de toewijzing wordt uitgevoerd, is een inko
menscheck; 

- aanpassing: men kent de mogelijkheden en past zijn eisen daardoor aan , 
b.v. men wit een eengezinswoning , maar omdat men weet 
dat dat niet haalbaar is, wordt de woonwens aangepast. 

- discipline: het inschrijfformulier wordt niet volledig ingevuld. 

Uit de interviews bleek dat alle ge:interviewden over een woningzoekendenregister 



I 

58 

beschikken. De meesten hebben de gegevens in een geautomatiseerd pakket opgesla
gen. Met een dergelijk pakket kunnen over het algemeen ook enige statistische 
berekeningen worden uitgevoerd. 

Makelaars die bij de Nederlandse Yereniging van Makelaars (NYM) zijn aangesloten 
beschikken over een informatie-uitwisselingssysteem dat de volgende bestanden bevat 
die relevant zijn voor het woningvoorraadbeheer: 
a. Aanbod Woonhuizen, zowel koop als huur; 
b. Woningzoekenden, zowel in de koopsector als in de duurdere huursektor. 
De NYM verkrijgt haar informatie van de !eden. De aangesloten makelaars hebben 
zich verplicht de gegevens over de bij hen binnengekomen opdrachten aan het 
NYM- uitwisselingssysteem te leveren. Yoor deze gegevensverstrekking worden 
standaardformulieren gebruikt. Alie NYM-leden kunnen tegen kostprijs de gewenste 
informatie per regio toegezonden krijgen. Yoor niet NYM-leden is dit systeem niet 
toegankelijk. 

Het NVM-uitwisselingssysteem dateert uit 1975. Het systeem heeft tot doe! 
om de verschillende sectoren van de onroerend-goedmarkt doorzichtig le 
maken. . 
In de eerste f ase functioneerde het als een centraal beheerd kaartsysteem. 
De makelaars stuurden de aanmeldings/ ormulieren in. Deze werden 
handmatig ingevoerd en geautomatiseerd verwerkt. De makelaars kregen 
archiefkaartjes geretourneerd, waarop de aanmeldingen stonden verwerkt. 
De input is verplicht , de output niet. Voor het enige makelaarskantoor dat 
in een gebied opereert heeft het geen zin om op ditzelf de gebied 
geabonneerd te zijn. 
De aanmeldingsformulieren warden per post naar de NVM gestuurd. Zij 
word en dezelf de dag nog verwerkt en de output wordt 's avonds per post 
naar de makelaars teruggestuurd. 
De output is alleen beschikbaar voor de !eden van de NVM. Hinnen de 
vereniging is het een regelmatig terugkerend punt van diskussie of men 
het systeem zou moeten uitbreiden naar bijvoorbeeld woningbouwvereni
gingen en gemeenten. Ook zijn er contacten mogelijk met de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken, waar een gedeelte van de vraag naar commer
cieel-onroerend-goed zichtbaar wordt. Het punt ligt echter erg gevoelig 
en men vraagt zich a/ of openstelling van belang zou zijn voor de 
makelaardij en voor de consument die zij vertegenwoordigt. 
De betrouwbaarheid van de inf ormatie is, door vastgestelde spelregels 
waaraan men gebonden is, vrij hoog. Men gebruikt standaardformulieren 
voor wijziging (bijvoorbeeld aanpassing van de vraagprijs) en a/melding. 
Verder is de "sociale controle" die door de makelaars onderling wordt 
uitgeoef end groat: het is een blunder voor een makelaar wanneer een 
collega inf ormeert naar een pand dat inmiddels reeds uit de mar kt is . Tot 
slot is er nog een contr6lesysteem waarmee het totale aanbod eenmaal per 
jaar wordt gecontroleerd. Men stuurt hierbij het totale aanbod naar de 
desbetreffende makelaars op en vraagt dit op actualiteit te controleren. 
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Een eerste aanpassing van het NVM-uitwisselingssysteem maakte het 
mogelijk dat de output ook op diskette kan worden geretourneerd. De 
gegevens kunnen nu rechtstreeks van de diskette af worden inge/ezen. 
Het IBM-systeem wordt hierbij a/s standaard gehanteerd. Ca. 400 van de 
aangesloten 1400 make/aarskantoren zijn reeds geautomatiseerd. 
Momentee/ wordt er geexperimenteerd met een "datanetwerk". De invoer 
in en de uitvoer uit de IBM-moedercomputer verloopt hierbij geautomati
seerd. De makelaarskantoren worden on-line en interactief met de 
moedercomputer verbonden . De 3 vermelde input-output mogelijkheden: 
aanmeldingsformulieren en kaartjes, aanmeldingsformulieren en diskette , 
on-line, b/ijven naast e/kaar bestaan zolang de /eden dit wensen. 

2.2.1.3 . Integraal beheer: een voorbeeld 

Het voorgaande toont dat het bij planmatig beheer om _een samenhangend geheel 
van activiteiten gaat met een technische, financiele en sociale component: integraal 
beheer. Als voorbeeld van een integrale benadering gaan we in op de beheeractivi
teiten van de woningstichting Onze Woning in Rotterdam, gericht op preventie. 

De corporatie verricht sinds 1985 in het kader van een meerjarenplanning en -
begroting voor systematisch onderhoud en beheer onderzoek naar leegstand en 
overige (latente) beheerproblemen binnen de door haar beheerde complexen. Dit 
onderzoek geschiedt alleen voor die complexen waar men problemen vermoedt. De 
signalering van deze problemen geschiedt veelal aan de hand van mondelinge 
berichtgeving van de medewerkers van de bijkantoren, de wijkagent, de buurtorga
nisatie of de gedecentraliseerde ambtenaren van de deelgemeenten. Deze signalering 
wordt aangevuld en gecontroleerd via onderzoek met behulp van indicatoren. Indien 
deze indicatoren op (latente) problemen wijzen wordt er nader onderzoek verricht, 
bijvoorbeeld via exit-interviews en aanvullend cijfermateriaal van diverse gemeen
telijke instanties (Dienst Volkshuisvesting, Bureau Onderzoek en Statistiek, Dienst 
Woonruimtezaken, enz.). 
Per indicator zijn normen vastgesteld, die elk afzonderlijk aanleiding tot nadere 
actie kunnen zijn. Het gaat hier nog om voorlopige normen, omdat men eerst nog 
meer ervaring met de indicatoren wit opdoen. Na verloop van tijd wit men tot taak
stellende normen en cijfers komen. 

1 
lndicatoren zijn: 
Afdeling Verhuur: 

Financii!le Af deling: 

Technische Dienst: 

mutatiegraden, redenen huurbeeindiging , 
aanbiedingen en weigeringsgronden naar 
puntennivo, aanbiedingen en acceptaties 
naar puntennivo; 
betalingsgedrag, huurachterstanden , leeg
standsderving; 
aantal onderhoudsk/achten per woning(type) , 
de hoogte van de mutatiekosten per woning. 
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Met een aantal indicatoren zijn reeds interessante ervaringen opgedaan. 
Zo bleek de leegstandsderving niet zo zeer een indicator voor de marktpositie van 
de woning, als we! een indicator voor het functioneren van de eigen organisatie 
rond de huurdersmutatie. De leegstandsderving kon worden gereduceerd door een 
versnelling van het mutatie-onderhoud, een gerichter en sneller aanbieden van de 
woning en het vooraf benaderen van de potentiele kandidaten ter controle van de 
actualiteit van de bij de inschrijving vermelde woonwensen. 
Het aantal weigeringen bij het aanbieden van de woning lijkt een betere indicator 
voor de marktpositie van de woning. Alhoewel ook hier vertekeningen kunnen 
optreden afhankelijk van de betrouwbaarheid van het woningzoekendenbestand en de 
keuze van de selektiecriteria uit dit woningzoekendenbestand. 

Voorts blijkt de mutatiegraad van het complex een goedt_indicator voor (!atel_!!~) 
beheerproblemen. Ook hier dient men bij de interpretatie van de gegevens met 
a w1Jkmgen re ening te houden. Een lage mutatiegraad in een complex kan het 
gevolg zijn van een concentratie van kansarme groepen, die we! klachten hebben 
over het complex, maar, gezien hun financiele situatie, niet in staat zijn om te 
verhuizen. 
Bij de normstelling maakt men onderscheid tussen gezinswoningen en HAT -eenheden. 
Bij gezinswoningen kan een mutatiegraad van 5% per jaar reeds op problemen 
wijzen, terwijl bij HAT -eenheden een norm van I 0% wordt gehanteerd. Ook bij de 
onverbeterde voor-orlogse woningcomplexen is een hoge mutatiegraad niet direct 
verontrustend. De norm blijkt oak niet hanteerbaar voor pas gerenoveerde complexen 
in de stadsvernieuwing. De eerste jaren na de renovatie blijken er veel mutaties op 
te treden. Momenteel wordt er onderzocht of dit aan het complex ligt of dat de 
norm na renovatie zou moeten worden bijgesteld. 
Een indicator voor de "vergrijzing" van een complex is de huurbeeindiging op grond 
van overlijden. Indien dit in een complex relatief vaak voor komt kan dit op 
vergrijzing wijzen. Dit wordt dan vervolgens gecontroleerd aan de hand van 
gegevens van het Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente. 

Oak ten aanzien van de ingrepen,die men bij het optreden van beheerproblemen kan 
plegen, is er sprake van een gedifferentieerd pakket. Bij bouwkundige maatregelen 
speelt veelal, noodgedwongen, de subsidieerbaarheid een belangrijke rot. Informatie 
daarover is dus van belang. Een geheel andere problematiek is de betaalbaarheid. Uit 
bestanden bij een corporatie heeft men meestal alleen zicht op de inkomens van 
mensen die huursubsidie ontvangen. Of mensen meer kunnen (en willen) betalen is 
vaak onbekend, maar ook is onduidelijk of mensen ondanks hun lage inkomen geen 
huursubsidie aanvragen. In Rotterdam is inzicht in de inkomens van een dee! van de 
bewoners verkregen via een bestandsuitdraai bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. 
Hieruit bleek dat op een nieuwbouwlokatie relatief veel GSD-clienten gehuisvest 
waren. Wei is duidelijk dat hiermee de privacy van bewoners in het geding is. 

Ook het NCIV heeft in het afgenomen interview uitdrukkelijk gewezen op de 
noodzaak van integratie van gegevens. Ook in verband met het systematisch 
uitvoeren van onderhoud is informatie van bewoners (beleving, satisfactie) nodig. 
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Om onderhoudsbeleidsplannen op te stellen is het volgens het NCIV noodzakelijk dat 
corporaties de volgende gegevens achterhaald hebben: de bouw- en woontechnische 
kwaliteit van het bezit, de te verwachten kosten voor onderhoud en verbetering, de 
financiele positie van de beheerder, de mogelijke baten van de woningcomplexen en 
de belevingswaarde van woning en woonomgeving. 

Het NCIV constateert dat het beheer van de woningen steeds meer dee! uitmaakt 
van het beheer van een buurt. Volgens haar is er behoefte aan een integrale 
benadering, met name gezien de toenemende belangstelling voor buurtbeheer. Dit 
veronderstelt echter meer en andere informatie, waarbij sectorale gegevens met 
elkaar in verband dienen te worden gebracht. 
Hiervoor vormen corporaties echter vaak zelf een drempel door hun detaillistische 
aanpak en denkwijze. Ze zijn gewend sectorgericht te werken en vaak weinig 
geneigd tot samenwerking. De sectorale benadering leidt tot het te laat registreren 
van ontwikkelingen en daardoor wordt te laat ingegrepen. Vanuit dat oogpunt is dan 
ook een mentaliteitsverandering noodzakelijk, aldus deze koepel. 

2.2.1.4. Toekomstige ontwikkelingen in de informatievoorziening 

In de interviews is ook ge:informeerd naar de verwachtingen voor de komende jaren 
ten aanzien van de behoefte aan informatie en de informatievoorziening. 
Belangrijke ontwikkelingen aan de vraagkant zijn: 
De behoefte aan informatie zal door het ontstaan van een vragersmarkt veranderen. 
Verwacht wordt dat de behoefte aan inzicht in de woonwensen toeneemt. 
De makelaars, die vooral bij het beheer c.q. de verhuur betrokken zijn, wijzen 
hierop. Gegevens over de vraag van gebruikers en het aanbod aan woningen zullen 

'

beter op elkaar afgestemd moeten worden. Daarnaast zal deze ontwikkeling ertoe 
leid~n dat er pas gebouwd zal worden wanneer er concrete kandidaten zijn voor een 
wonmg. 
De NVM wijst er bovendien op dat door de verschuivingen in het takenpakket van 
de makelaar (van informatie naar advies), deze een aantal nieuwe kwalificaties 
(kennis van statistiek, van marketing) zal moeten verwerven. 

Ontwikkelingen aan de aanbodkant zijn: 
Men verzamelt meer gegevens die voor beheer relevant zijn (klachtenregister, leeg
stand en mutatiegegevens, e evens over kwaliteit ri ·sverhoudin en en legt 
stahshsc e estanden aan. Een toenemende automatisering en het gebruik van 
softwarepakketten, gestimuleerd door de NVM, maken dit mogelijk. 
Ook legt de NVM internationale contacten om door vergelijking van ontwikkelingen 
In Nederland met die in het buitenland, de ontwikkelingen bier beter in te schatten. 
Ook de woningcorporaties benadrukten de gewijzigde verhoudingen op de woning
markt, wat een grotere behoefte betekent aan inzicht in de marktontwikkelingen. 

\ Gegevens over woonlasten, inkomensverhoudingen in relatie tot woonlasten en over 
kwaliteit en kwaliteit ri ·s-verhoudingen worden belangrijker. Bovendien is herhaal
delijk de behoefte geuit aan inzicht in de partikuliere woningmarkt vanwege de 
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steeds kleiner wordende overgang tussen deze sektor en de non-profit sector. 
Specifiek voor de corporaties is verder de verwachting van een groei van informa
tiebehoefte vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering. Nieuwe informatievelden in 
dit kader zijn: bud etteren en nacalculeren kosten-batenanal se en de analy~ an __ 
de financiele ositie. 
Meerjarenprognoses worden steeds belangrijker geacht en wel op het gebied van de 
financien, onderhoud en de woningmarkt/verhuurbaarheid/ mutaties. Welke factoren 
zijn van belang, hoe kan goedkoper worden beheerd en welke oplossingen zijn er 
voor financiele problemen ? 
De NWR wees op de volgende ontwikkelingen: de beschikbare ihformatie op 
uitvoeringsnivo is nu veelal geautomatiseerd aanwezig en geschikt om door aggrega
tie te functioneren als managementinformatie. De managementinformatie wordt van 
steeds meer belang voor het goed kunnen functioneren van een corporatie. Zo 
worden ook gegevens verkregen uit selecties van de door het NCCW bijgehouden be
standen. 
De stap naar komplete decision-support-systemen is voorlopig nog niet te verwach
ten. Er zijn namelijk een aantal belemmeringen te constateren: 
- corporaties denken nog niet normatief genoeg, nog niet in meetbare uitspraken als 

'Ik wil dit en dan moet dat' . 
- de technologische kennis is nog niet voorhanden, of er is niet voldoende conti

nui"teit in kennis, doordat het bedrijfsleven deskundigen wegkoopt. 
- de problemen zelf zijn inhoudelijk erg complex en moeilijk onder te brengen in 

modellen en scenario's. 

Door het beschikbaar komen van meer signalen, meer e evens, wordt er kreatiever 
gereageerd in de vorm van maatregelen. Intui"tief initiatief is het belangrijkste 
kenmerk van een manager heden ten dage. Deze kreatieve maatregelen lenen zich 
echter niet voor automatisering. In een decision-support-systeem kan alleen een 
bepaalde vorm van reageren worden opgenomen. 
Expert-systemen aan no verder, maar zijn bij deze problematiek niet geschikt om 
de ervaringswereld van mensen in een systeem onder te brengen. 
Last but not least, het verschil tussen partikuliere en sociale markt zal steeds 
kleiner worden, zodat uitwisseling van gegevens over woningzoekenden tussen de 
segmenten noodzakelijker wordt. 
Door een groot aantal gei'nterviewden wordt veel verwacht van meer interactieve 
systemen en koppeling van bestanden, waarmee vraag en aanbod beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd en gegevens beter kunnen worden gecontroleerd. 

Het meer marktgericht werken van de sociale sector zal tot uiting kunnen komen in 
het beter informeren van otentiele huurders. Men denkt hierbij aan het verstrekken 
van informatie over woningtypen met bijbehorende wachttijd b.v. via foldermateriaal. 
Dit betekent voor de instanties die woonruimte verdelen wel dat een beter inzicht 
moet worden verkregen in het aanbod van woningen, aldus een gei'nterviewde . 
Een gei'nterviewde verwacht het invoeren van financiele drempels bij inschrijving om 
alleen gemotiveerde woningzoekenden te registreren. Vervuiling van bestanden kan 
hierdoor worden voorkomen. 
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2.2.2. Ri jksoverheid 

2.2.2.1. Intro 

In het rijksbeleid -in het kader van het woningvoorraadbeleid gaat het vooral om 
DGVH- zijn de afgelopen jaren accenten verlegd. Naast de nieuwbouw behoren de 
kwaliteit van de bestaande woningvoorraad (onderhoud, verbetering), de woonruimte
verdeling, alsmede de woonlastenontwikkeling tot de zwaartepunten van het beleid. 
Door de afgenomen en afnemende omvang van de nieuwbouw en de verzadigingsver
schijnselen en zelfs leegstand in kwalitatief goede woningen wordt een zorgvuldige 
afstemming van vraag en aanbod noodzakelijk. Nieuwbouw- en verbouwprogrammering 
en de woonruimteverdeling moeten niet alleen op elkaar worden afgestemd, maar ook 
op de gedifferentieerde vraagontwikkeling en de vrijkomende woningen in de 
voorraad. Strategisch investeren is nodig (interview en onderzoeksplan DGVH 1987). 
De overheid verwacht een groeiende behoefte aan data om voorwaardescheppend 
dan we! sturend te kunnen intervenieren in de bovengenoemde ontwikkelingen. Haar 
informatiebehoefte verandert eveneens met het oog op haar beleidsvoorbereidende-, 
uitvoerende- en evaluerende taken. Tegelijkertijd genereert ze echter tevens een 
informatiebehoefte voor haar interne organisatie (programmering, verslaglegging, 
toetsing, e.d.). 

Een belangrijk kenmerk van de samenhangen en verwevenheid van taken is dat de 
informatiebehoeften overlappen. Informatie over vraag en aanbod op de woningmarkt 
vormt derhalve de basis voor de formulering en afstemming van een beleid t.a.v. 
nieuwbouw, onderhoud en verbetering, woningdistributie en woonlasten. Hieronder zal 
op deze gemeenschappelijke informatie behoeften worden ingegaan. 
Eerst komt de informatie over de woningvoorraad aan de orde en vervolgens wordt 
de informatie over de vraagkant daarmee in verband gebracht: de vraag-aanbod 
verhouding. 

2.2.2.2. Beleidsaspecten 

INFORMA TIE OVER DE WONINGVOORRRAAD 

Voor de bepaling van het rijksbeleid t.a.v. nieuwbouw en verbetering zijn ontwik
kelingen in de voorraad van belang zoals de onderhoudsachterstand, onderhouds- en 
verbeterbehoefte, vervangings- en sloopbehoefte, leegstand, omvang van de voorraad 
naar financieringscategorie, eigenaar, bouwvorm en naar regio/gemeente. 
Een belangrijk vertrekpunt voor het woningvoorraadbeleid vormt het inzicht in de 
kwaliteitsontwikkeling. Overheidsgeld zal men immers trachten in te zetten waar dit 
het hardst nodig is. De laatste jaren begint kwaliteitsontwikkeling daarom systema
tisch aandacht te krijgen. Een belangrijke bron hierbij is de K walitatieve Woni_Qg
registratie (K WR) . Deze biedt op grond van longitudinaal panelonderzoek op steek
proe as1s elke 5 Jaar informatie over de bouw- en woontechnische kwaliteit van de 
Nederlandse woningvoorraad. De kwaliteit van deze gegevens worden door de 

I 
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afdeling basisinformatie van DGVH als "goed" beoordeeld. Gemeenten beoordelen de 
K WR echter minder lovend (zie 2.3.). 
Zoals bekend is de kwaliteit in de K WR vooral vanuit een technische invalshoek 
beoordeeld. De onderhoudsbehoefte c.q. onderhoudskosten worden gerelateerd aan de 
fysieke kenmerken van een woning waarbij het nivo bij oplevering als referentie 
wordt gehanteerd. Van de kwaliteitsachterstand is met name het bouwtechnische 
herstel begroot. 
Informatie over andere relevante kostenposten als woontechnisch herstel, herstel
kosten woonomgeving e.d. is slechts globaal hieruit af te leiden. 

! 
In het kader van de planning en programmering van verbeter-, maar ook nieuw
bouwcontingenten is sprake van een intensieve verticale uitwisseling van informatie 
tussen de overheden. Men kent hierbij opwaartse en neerwaartse informatiestromen. 
Voor de bepaling van de verdeling van verbetercontingenten worden in de opgaande 
lijn planningslijsten ingevuld op basis van de verbeterbehoefte per gemeente. De 
planningslijsten bevatten de gewenste contingenten voor 5 jaar, uitgesplitst naar 
subsidiecategorieen en het nivo van ingreep. GS beoordelen de programma's op hun 
relatie met het ruimtelijk beleid en op hun hardheid en zij stellen een advies op 
voor de Minister. De Minister stelt het landelijke programma vast en de verdeling 
over de provincies . In de neergaande lijn vindt de verdeling daarvan plaats via de 
provincies aan gemeenten. Op gemeentelijk nivo kunnen gemeenten de verdeling over 
de eigenaren bepalen. 

\ 

Het zal duidelijk zijn dat tussen de actoren een uitwisseling van informatie nodig is 
over de noodzakelijkheid en wenselijkheid van ingrepen , alsmede het tijdstip waarop 
ze worden uitgevoerd. 
De resultaten van de K WR zijn adequaat om in het kader van de planning en 
programmering van verbetercontingenten te gebruiken voor de toedeling naar 
provincie, ook al dienen in kleinere provincies aanvullende steekproeven te worden 
genomen. Ook het beeld van de kwaliteit van de voorraad in de grote steden is 
voldoende om de planning en programmering op te baseren (Middelkoop, 1986). 
Moeilijkheden ontstaan er bij de verdeling van contingenten door de provincies over 
de gemeenten. De K WR biedt geen inzicht in de kwaliteit van het woningbezit in 
gemeenten (Middelkoop, 1986). Informatie daarover hebben prJvincies dus van 
gemeenten nodig. Het kwaliteitsbeeld van gemeenten is vooralsnog vaak beperkt tot 
dat van de stadsvernieuwings- of actiegebieden (Valk, I 986). In de volgende para
graaf wordt hier dieper op ingegaan. 

Voor DGVH speelt naast de informatie uit eigen bronnen, informatie van lagere 
bestuursechelons een rot. Door de decentralisatie zijn daar echter veranderingen in 
gekomen. Door instelling van o.a. een NKS en de budgettering van verbeterings
plannen ontbeert het rijk informatie van lagere overheden. Zo worden verbeterings
plannen niet meer door het rijk, maar door gemeenten getoetst. 

Enkele gegevens over het aanbod van woningen verkrijgt het DGVH van derden, 
waaronder de NVM (koopprijzen), NWR/ NCIV (bedrijfsreserve, servicekosten, 
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woningwaardering, huurharmonisatie e.d.). 
Het CBS bezit geautomatiseerde bestanden van woningvoorraadgegevens die aan 
derden (waaronder RPD en DGVH) geleverd worden. Het betreffen statistieken met 
de gereedgekomen woningen, naar opdrachtgever en financiering, verleende bouwver
gunningen en de voortgang van bouwwerken en een overzicht van leegstaande 
woningen (van gemeenten) en de bouwobjecten in voorbereiding(afkomstig van 
architecten/ontwerpers). 
Vele gegevens m.b.t. de woningvoorraad van DGVH en CBS worden, hoewel ze op 
wijk of gemeentenivo zijn aangeleverd, geaggregeerd tot nivo's als gemeente, grote 
steden, groeisteden/groeikernen, landsdelen, regio's, provincies of het nationale nivo. 

Met het oog op die aggregatie stelt het rijk bepaalde eisen aan de informatie zoals 
de gehanteerde rubricering van informatie. Hoe groter de spreiding in rubricering op 
een laag aggregatienivo, des te groter is de spreiding op hoog aggregatienivo 
(SSVI, 1981 /2b ). 
Een voorbeeld hiervan is de informatie over de kwaliteit van de woningvoorraad. 
Deze informatie vertoont op gemeentelijk en provinciaal nivo tekorten (Companen, 
1985). Omdat de wel beschikbare gegevens niet vergelijkbaar zijn, wordt door gege
vensverstrekking van onderop de informatiebehoefte van het rijk niet afgedekt. 

INFORMATIE OVER DE VRAAG-AANBOD VERHOUDING 

Het beleid van het rijk richt zich ook op de afstemming van vraag en aanbod. De 
afstemming geschiedt via be10vloeding van het aanbod (oa subsidiering van nieuw
bouw en verbetering), via de be'invloeding van de vraag (woonkostenbeheersing, IHS) 
en de beinvloeding van de verdeling van woningen over de verschillende woningvra
gers (toewijzingsregels, huurgewenning) . 
Om te bepalen langs welke weg de afstemming het beste kan geschieden heeft het 
rijk naast informatie over de hierboven besproken aanbodzijde, ook informatie nodig 
over: 
- ontwikkelingen in de behoefte: demografische en economische ontwikkelingen, 

vraagverschuiving, vraaguitval, woonlasten, IHS; 
- ontwikkelingen in de verhouding vraag-aanbod: leegstand, woonruimteverdeling en 

de (lengte van de) verhuisketen. 
Belangrijke subjectinformatie voor DGVH is informatie over woningzoekenden, de 
woonwensen , ontwikkeling van inkomens en de relatie met de woonlasten, huur
achterstanden, grootte van huishoudens , leeftijdsopbouw en de subsidiegerechtigd
heid. Vooral informatie over woonwensen worden in verband met de leegstandspro
blematiek van steeds groter gewicht. In het verlengde hiervan Iigt informatie over 
de woonsatisfactie welke aan belang wint. 

Bronnen voor DGVH voor het signaleren van ontwikkelingen aan de vraagzijde zijn: 
- De periodieke (4 jaarlijkse) woningbehoefte on.den.a n WBO) , welke de kwanti

tatieve woningbehoefte, de- - e1teiiJ e huishoudensontwikkeling en de feitelijke 
woonomstandigheden in kaart brengen. Om meer inzicht in toekomstige ontwikke
Iingen te krijgen wordt in de enquetes ook gevraagd naar de plannen van 
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huishoudens om in de komende 6 maanden te verhuizen. De kwaliteit van deze 
gegevens wordt door de afdeling informatievoorziening van DGVH als uitstekend 
beoordeeld. 

- De jaarlijkse Nationale Rayon Onderzoeken (NRO) waarmee inzicht wordt verkre
gen in korte termijn ontwikkelingen op de woningmarkt m.b.t. woningbehoefte, 
woonwensen, woonlasten, doorstroming, woonquoten en gebruik van individuele 
huursubsidie. De laatste jaren is het NRO aangepast om meer zicht te krijgen op 
woonwensen. Deze onderzoeken worden door DGVH minder positief (redelijk tot 
goed) beoordeeld. Dit hangt samen met bet feit dat de resultaten minder geschikt 
zijn, omdat bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn (eenpersoonsbuisboudens). 
Wei geven ze indicaties voor ontwikkelingen. 

- Huishoudenspanel, een jaarlijks onderzoek naar de financiele situatie van huishou
dens en de gevolgen hiervan voor woonlasten enerzijds en onderhoudsinspanningen 
anderzijds. 
Een onderzoek onder bewoners van nieuwe woningen met name vanuit het 
oogpunt van subsidiegebruik (effect en effectiviteit). 

Vanwege de dynamiek op de woningmarkt bestaat, gezien de huidige verhoudingen op 
die (kwantitatief verzadigde) markt, een permanente behoefte aan informatie over 
nieuwe ontwikkelingen. Het frequent confronteren van vraag- en aanbodontwikkelin
gen zal derbalve de grondslag moeten vormen voor de planning en programmering. 
Deze 'continue' behoefte aan marktinformatie is tot uiting gekomen in de frequente 
afname van enquetes. 
Tussen NRO en WBO door worden korte-termijnpeilingen uitgevoerd: de woning
marktsignaleringen. Dit zijn conjunctuuracbtige onderzoeken bij makelaars, produ
centen, verhuurders en consumenten (conjunctuurtests). In de conjunctuurtests wordt 
een peiling gehouden b.v. naar het gebruik van contingenten c.q. de inschatting van 
de afzet van huur- en koopwoningen en de ontwikkeling in de leegstand. Nu bet 
woningtekort af neemt is meer doelgericbt bouwen nodig om een contingent op te 
maken en moet de verhouding huur/koop goed worden ingeschat. 

Deze enquetes worden een keer per jaar uitgevoerd. 
Ook in het NRO bevindt zich de conjunctuurtest. zodat slechts eenmaal 
een extra onderzoek wordt uitgevoerd voor het consumentengedeelte. 
De enquete onder de makelaars wordt samen met de NVM uitgevoerd. 
Deze enquete vindt een keer per kwartaal plaats, omdat de makelaars , 
maar ook VROM, dat graag willen. 
De producentenenquete wordt samen met het onderzoek van de directie 
koordinatie bouwbeleid uitgevoerd. Aan verhuurders word en telef onisch JO 
vragen voorgelegd. 
De resultaten van deze conjunctuurtesten zijn passief openbaar, d. w.z. als 
iemand er om vraagt wordt het verstrekt. 

De gegevens die uit de bovengenoemde peilingen naar voren komen, zijn in geau
tomatiseerde bestanden opgeslagen. Ondanks de behoefte aan toegang tot die 
bestanden van derden voor eigen selecties en koppelingen, krijgen derden alleen 
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'uitdraaien'. De reden hiervoor ligt voornamelijk in de complexiteit van de structuur 
van de bestanden, aldus DGVH en in mindere mate op de wens tot afscherming van 
gegevens. 
Niet openbaar vanwege privacy zijn de bestanden met gegevens over de kosten/ 
kwaliteitverhoudingen van plannen en de uitgaven voor subsidies. 
DGVH betrekt zelf ook gegevens over de vraagzijde van derden, zoals de huur
achterstanden (NWR/ NCIV). 
De stand van zaken met de geautomatiseerde opslag van informatie binnen DGVH is 
als volgt. 
De informatieopslag kan getypeerd worden door klusters: het naast elkaar plaatsen 
van informatie zonder te combineren. Nieuw is de ontwikkeling van informatiesyste
men (combinaties van informatie: integrale bestanden op basis van de koppeling van 
gegevens). 
Aan de opzet van dergelijke systemen wordt gewerkt. Operationeel is een verbe
terbehoeftemodel. Op grond van de geconstateerde kwaliteit en veroudering worden 
via een vooruitberekening de achterstanden in de toekomst bepaald. Veranderingen 
in het gedrag van bewoners en beheerders, in de financiele positie van beheerders 
of de invloed van economische ontwikkelingen komen in dat model nog niet naar 
voren. Wei wordt door DGVH een steeds groter gewicht toegekend aan informatie 
over onderhoudsgegevens en uitgaven van beheerders. 
De ontwikkeling van prognostiserende modellen is de uiting van de groeiende 
behoefte aan strategische informatie. Om zo effectief mogelijk met de beschikbare 
middelen om te gaan, doemen telkens vragen op naar de effecten en de effectiviteit 
van maatregelen. Dergelijke vragen komen stellig ook voort uit de huidige herbe
zinning op de taken van de rijksoverheid. 

2.2 .2.3. Toekomstige ontwikkelingen in de informatievoorziening 

De afdeling informatievoorziening van DGVH verwacht dat de behoefte aan voor
raadgegevens zal toenemen: informatie over bouw- en woontechnische kwaliteit 
(uitgedrukt in de kosten om de woning op een bepaald nivo te houden), over 
uitgaven van beheerders, huurachterstand en leegst a-----
Ook zijn er meer gedetailleerde gegevens t.b.v<.' strategische , ·euwbouw nodig, met 
name voor de korte termijn (3 tot 6 maanden). V'au-,,1e r belang wordt welk type 
gebouwd moet worden (een- of meergezins), welke grootte, in welke huur- en 
prijskl_asse;J:r zullen_minder woningen worden afgezet, maar we! nauwkeunger. 
Een korte termijn benadering:)zal gevolgen hebben voor e p annmg- en program
mer~ en-za:1- sneHer moeten switchen tussen b.v. huur- en koopwoningen. Ten 
aanzien van de data over de woonlasten verwacht het DGVH echter een afname in 
de behoefte (als gevolg van inkomensstijging/woonlastendaling). 
In de behoefte aan kwalitatieve gegevens zal naar verwacht voorzien worden door 
de ontwikkeling van informatiesystemen t.b.v. zo'n voorraadbeleid met name m.b.t. 
de onderwerpen: kwaliteit, leegstand en grondkosten. Ook zal in de toekomst het 
computergestuurd enqueteren toenemen waardoor gegevens sneller beschikbaar 
komen. Tevens verwacht het DGVH dat er informatie beschikbaar komt die voorheen 
moeilijker te achterhalen was (via panel-onderzoek). 
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DGVH zet het gebruik en de ontwikkeling van informatiesystemen en modellen ook 
de komende jaren door (zie ook het onderzoeksplan van DGVH 1987). 
De opzet van informatiesystemen is al gestart met het voorraadbestand. Er zijn nog 
geen prioriteiten voor de volgorde van ontwikkeling van systemen bepaald (interview 
december 1986). 
Bij het verkrijgen van strategische informatie vervullen de eigen modellen van 
DGVH een grote rol. 
Momenteel (interview december 1986, onderzoeksplan DGVH 1987) wordt gewerkt 
aan: 
- een voorraadbestand: een combinatie van CBS en WBO gegevens waarbij per 

gemeente uitgesplitst is aangegeven wat voor type woningen er staan;. 
- de digitalisering van strategisch gerichte informatie: een prognose van de nieuw

bouw op basis van een combinatie van gegevens uit andere bestanden, namelijk: 
WBO, NRO, voorraadbestand en bevolking. 
De berekening van de kwantitatieve behoefte wordt reeds enkele jaren ingeschat 
met het primos-model. De inschatting van de kwalitatieve behoefte voor de lange 
termijn, naar huur- en koopwoningen en woninggrootte, is nog in ontwikkeling. 
Een korte-termijn model wordt waarschijnlijk in 1987 afgerond . 

- er wordt verder gewerkt aan en dynamische raming van de behoefte aan herstel 
en verbetering, waarin met kwaliteitsveranderingsprocessen in de voorraad 
rekening wordt gehouden . Men wil dit model in de toekomst ook regionaliseren . 
Gegevens uit de K WR vormen de basis voor dit model. 

- een model (VOBES: Volkshuisvestings Beleids Simulatiemodel) voor de inschatting 
van de gevolgen van beleidsmaatregelen voor de woonruimteverdeling wordt 
momenteel getest . 

- een model voor de exploitatie van de voorraad: een model waarmee een prognose 
m.b.t. de financiele positie van korporaties en gemeentelijke woningbedrijven 
wordt opgesteld . 

- een model voor de inschatting van de ontwikkeling van de uitgaven op makro-nivo 
t.b .v. de exploitatie van de voorraad, waarbij ook rekening gehouden wordt met 
rente-ontwikkelingen en uitgaven voor onderhoud. 

- verder bestaat het voornemen om een sectormodel te ontwikkelen waarin de 
bovengenoemde facetten worden gei:ntegreerd, in samenhang met de economische 
ontwikkeling. 

- samen met de invoering van het normkostensysteem (NKS) zal de verdere uitbouw 
van het informatiesysteem over de grond- en bouwkosten worden gerealiseerd. Op 
het gebied van de stadsvernieuwing wordt reeds informatie vergaard over de 
bestedingen en behoeften van gemeenten. Deze informatieverzameling wordt aange
past aan de binnenkort te verwachten ontwikkelingen rond de verslaglegging van 
gemeenten. De verwachting is dat aanvullende informatie met betrekking tot de 
voortgang van de stadsvernieuwing en de daarin optredende actuele ontwikkelingen 
gesystematiseerd zal worden verworven. 
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2.2.3. Gemeenten 

2.2.3. l. Intro 

Om fricties op de woningmarkt weg te nemen of te voorkomen is voor gemeenten, 
maar ook voor beheerders inzicht in de Jokale woningmarkt nodig. De noodzaak 
daarvan is als gevolg van de decentralisatie versterkt naar voren gekomen. Door 
decentralisatie is de positie van de gemeente en het takenpakket drastisch veran
derd. Budgetbewaking, plantoetsing en contingentenverdeling binnen de stad stelt 
hoge eisen aan planning, programmering en co5rdinatie . 
Dit veronderstelt adequate informatie. Het RIGO (I 981) stelde dat bij een gecentra
liseerde volkshuisvesting vooral kennis betreffende de (on-)mogelijkheden van de 
talrijke regelingen loonde. Als gevolg daarvan is onderzoek naar de plaatselijke 
situatie, een afweging van beleidsalternatieven en het opsporen van effekten van 
gevoerd beleid in onbruik geraakt. 

Tegenwoordig moeten voor de planning en programmering vijf- jarige programma's 
voor de nieuwbouw en de woningverbetering worden vastgesteld. Bepaald moet 
worden wanneer aan welke woningen welke maatregelen worden genomen en wanneer 
en waar welke nieuwbouw voor welke doelgroep nodig is. 
Gemeenten, maar ook beheerders en investeerders, hebben derhalve behoefte 
gekregen aan inzicht in de actuele situatie op de gedifferentieerde woningmarkt, de 
ontwikkelingen van de vraag naar en het aanbod van woningen ten opzichte van 
elkaar. Het gaat hierbij niet alleen om informatie over de afgelopen jaren (procesin
formatie), maar met name kwam uit de interviews de wens naar prognoses over 
toekomstige ontwikkelingen naar voren (strategische informatie), alsmede de 
achtergronden daarvan. 
Als kader voor het lokale voorraadbeleid dienen de juridische wetten en regels van 
hogere overheden en het huidige en toekomstige rijks- en provinciebeleid waaron
der contingenten en subsidies. Verder zijn de reeds bestaande gemeentelijke 
beleidsnotities en marktinformatie b.v. over bouwgegadigden cruciaal. 

I 
De samenhangen tussen gemeentelijke beleidsvelden als nieuwbouwbeleid, beheer van 
de bestaande voorraad, woonruimteverdeling en woonlastenbeleid hebben, evenals bij 
het rijk, meer dan voorheen een integratie van de informatievoorziening wenselijk 
gemaakt voor wat betreft woningmarktinformatie in brede zin. 

Illustratief voor de gemeentelijke invalshoek is de benadering van de gemeente 
Rotterdam. Als belangrijkste activiteit voor een voorraadbeleid ziet men het bouwen, 
beheren en verdelen. Activiteiten die steeds meer door het woonlastenvraagstuk 
worden beheerst. 
Het bouwbeleid wordt hier gezien als een essentieel onderdeel van het voorraadbe
leid, omdat het de taak krijgt om de voorraad te verbeteren en zwakheden te elimi
neren. Het heeft b.v. weinig zin om nieuwbouw te plegen wanneer deze in goede 
woningen elders leegstand schept. Leegstand in duurdere woningen in nieuwbouw en 
bestaande voorraad treedt nu al op (zie de tendens naar een vragersmarkt). Oorza-
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ken hiervan kunnen zijn: de hoogte van woonlasten, de kenmerken van het woning
aanbod (naar type, grootte, Jigging) of de kwaliteit van de woonomgeving. 
Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op informatie over de aanbodzijde (de 
woningvoorraad), de vraagzijde en de vraag-aanbodverhouding. 

2.2.3.2. Aspecten 

INFORMA TIE OVER DE WONINGVOORRAAD 

Informatie over de aanbodzijde heeft betrekking op (SSVI, l 982/2a, NWR, 1980, 
afgenomen interviews) nieuwbouwplannen, het vrijkomende aanbod en de stand van 
zaken m.b.t. de bestaande voorraad: woonvormen, typen, woon- en bouwtechnische 
kwaliteit, huurprijzen, waarden, financieringswijzen, eigendomsverhoudingen, 
woninggrootten, lokaties, bouwjaren, leegstand, en kosten (waaronder verbeter
kosten). 
Ook veranderingen in de voorraad door nieuwbouw, sloop, onderhoud, verbetering, 
splitsing, verkoop e.d. zijn van belang, met name in verband met de woonruimte
verdeling, kwaliteits- en leegstandsontwikkelingen en de courantheid van woningen. 

( 

Uit de interviews is vooral de behoefte aan strategische informatie naar voren 
gekomen, b.v. over de toekomstige onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden van 
beheerders. Voor dergelijke informatie en voor inzicht in de kenmerken van de 
voorraad, waaronder de actuele kwaliteit, zijn gemeenten afhankelijk van de beheer-
ders. 
Ondanks de vermeende noodzaak van informatieuitwisseling blijken gemeenten slecht 
gei'nformeerd te worden door beheerders. Gedeeltelijk komt dit voort uit het gebrek
kige inzicht dat beheerders hebben in de kenmerken van hun bezit (zie Valk, I 986). 
In hoeverre afscherming van de gegevens gewenst wordt, is onduidelijk, ook al zijn 
uit interviews we! aanwijzingen in die richting gegeven vooral voor de profit
beheerders (zie hoofdstuk 5). 

De gemeente Eindhoven heeft aan corporaties om een beleidsplan gevraagd 
waarin de corporatie het beleid aangeeft t.a.v. de woonruimteverdeling, 
nieuwbouw en de bestaande voorraad en waarbij het f inanciele perspectief 
wordt aangegeven in samenhang met de ABR. 
Dergelijke inf ormatie is van kleine partikuliere verhuurders en eigenaar
bewoners door het ontbreken van een prof essionele aanpak niet te 
achterhalen ( gemeente Eindhoven, 1986 ). 

De bovengenoemde gegevens zijn op straat- en soms adresnivo nodig, hetgeen 
afhangt van de maatregelen die de gemeente op dat nivo wil uitvoeren (b.v. 
aanschrijving i.v.m. achterstallig onderhoud). Steeds belangrijker wordt de aggrega
tiemogelijkheid van deze gegevens op wijknivo (zie buurtbeheer). Door de dynamiek 
op de woningmarkt wordt de eis aan de actualiteit van de gegevens, in het bijzon
der van de voorraad groter. K waliteitsgegevens verouderen immers snel. 

Bovengenoemde objectgegevens komen binnen gemeenten echter op zeer veel 
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plaatsen voor, zo blijkt uit een inventarisatie van gemeentelijke bestanden in 
Rotterdam, Eindhoven en Deurne. De gedecentraliseerde automatisering heeft zich 
geuit in bepercte koppelingsmogelijkheden van de bestanden. Bovendien verschilt de 
kwaliteit van de informatie in de bestanden vanwege verschillen in mutatiegraad. 
Koppeling en uitwisseling van informatie worden daarmee bemoeilijkt (zie 2.3.). 

INFORMA TIE OVER DE VRAAGZIJDE 

Informatie over de vraagzijde heeft betrekking op subjectgegevens als huishoudens
ontwikkeling, inkomensontwikkeling, leeftijdsopbouw en demografische ontwikkelin
gen, beroep op individuele huursubsidie, woningzoekenden (en woonwensen) en de 
verhuisgeneigdheid. 
Aan gegevens van de woningzoekenden worden hogere actualiteitseisen gesteld. 
Daarnaast zijn steeds meer gegevens van woningzoekenden nodig om de strategische 
nieuwbouw en verbetering te bepalen (zie bij beheerders). Ook aan het aggrega
tienivo worden andere eisen gesteld. Zo heeft Woonruimtezaken in Rotterdam be
hoefte gekregen aan meer gedetailleerde gegevens over huishoudens dan de huidige 
die geaggregeerd zijn op het nivo van de hoofdbewoner. 

Vele subjectgegevens zijn opgeslagen in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Al in 
1981 melde het RIGO dat deze in de meeste gemeenten zijn geautomatiseerd. De 
registratie van woningzoekenden en hun woonwensen geschiedt in de meeste 
gemeenten bij woningcorporaties of federaties van woningcorporaties en bij ge
meenten (zie 2.2.1.2.). Voor gemeenten betekent dit dat zij dergelijke informatie in 
principe bij hen kunnen verkrijgen. 

Gemeenten verstrekken zeer veel gegevens aan derden in de vorm van statistische 
jaarboeken, uitdraaien uit bestanden en ruimtelijke plannen en beleidsnotities. 

De dienst Volkshuisvesting in Rotterdam verstrekt informatie aan een 
groot sea/a van gebruikers. Naast thematische rapporten vindt levering 
plaats in de vorm van statistische jaaroverzicht Volkshuisvesting , CBS
leegstandstatistiek en de planningslijsten. 

INFORMATIE OVER DE VRAAG-AANBODVERHOUDING 

Voor het gemeentelijke woningvoorraadbeleid zijn, naast de bovengenoemde infor
matie over de woningvoorraad en de vraagzijde, doorstroming, migratiepatronen , de 
woonruimteverdeling en de mate van aansluiting van vraag en aanbod belangrijke 
aspecten, (bezettingsgraad, leegstand) waar door een koppeling van object (aanbod) 
gegevens met subject (vraag) gegevens inzicht wordt verkregen. 
De behoefte aan integratie van gegevens is in de interviews ook naar voren 
gekomen om daardoor de vraag- en aanbod verhoudingen op de woningmarkt per 
wijk te kunnen registreren. 

Aangezien gemeentelijke afdelingen vaak voor eigen gebruik bestanden hebben 



72 

opgezet (zie de algemene trends in hoofdstuk I) hebben koppelingen vaak betrekking 
op bestanden van verschillende afdelingen. 
De koppeling van bestanden krijgt ook gestalte in een aantal woningmarkt gerichte 
systemen zoals een woningtoewijzingssysteem en een leegstandssysteem. Hierbij moet 
wel bedacht worden dat gemeenten het woningmarktgebied veelal ten onrechte 
beperken tot de eigen gemeentegrenzen. Woningmarkten blijken de gemeentegrenzen 
te overstijgen, wat aanleiding is voor grotere organisatieverbanden als het agglome
ratieoverleg Eindhoven en het streekorgaan gewest Helmond om aandacht aan de 
woningverdeling op een hogere schaal te besteden. 

Een voorbeeld van koppeling van bestanden is de af deling onderzoek van 
Volkhuisvesting in Rotterdam. Deze koppelt gegevens uit verschillende 
bestanden t.b.v. statistiek, onderzoek en beleidsinformatie. Het betreft 
vooral gegevens van woningen , bewoners , leegstand woonvergunningen , 
stadsvernieuwingsplanning en binnenkort de gemeentegaranties. Deze gege
vens worden statistisch bewerkt en veelal van commentaar voorzien. 
De koppeling van gegevens maakt ook bepaalde selecties moge!ijk. Zo 
destilleert Woonruimtezaken in Rotterdam uit bestanden de doorstroming. 
Voor veel gemeenlen blijkt het achterhale11 van doorstromingsgegevens 
echter problematisch. 

2.2.3.3. Toekomstige ontwikkeling in de informatievoorziening 

Een aantal veranderingen uit het verleden zullen in de toekomst worden doorge
trokken. Zo zet de verschuiving van nieuwbouw naar de bestaande voorraad zich 
door. Ook preventie van kwaliteitsverlies van de woningvoorraad zal in de toekomst 
meer gestalte krijgen dan nu het geval is. 

\ 

In behoefte aan informatie zal, aldus de ge1nterviewden, de volgende tendensen 
vertonen: 
- meer en actuelere informatie over de woningvoorraad: de kwaliteit en de 

dynamiek in vraag en aanbod. 

In Deurne ervaart men dat de bestaande tekeningen en registraties te 
weinig inf ormatie opleveren over de kwaliteit van de voorraad en het uit 
te voeren onderhoud. Gegevens van beheerders z11n dan ook gewenst, niet 
a!leen over hun woningbezit, maar ook over hun acliviteiten, zoals het 
onderhoud. 
Deze ontwikkeling komt ook tot tot uiting in de inf ormatiesystemen. 
Illustratief hiervoor is de gemeente Eindhoven waar met behulp van een 
budget-bewakingssysteem meer inzicht zal worden verkregen in de 
verbeteringsactiviteiten van woningbouwverenigingen ( 1 januari 1987) en 
in nieuwbouwactiviteiten ( 1 januari 1988). 

actuelere informatie over de woningzoekenden. 
De frequentie van de woningbehoefteonderzoeken wil men (o.a. Woonruimtezaken 
in Rotterdam) verhoogd (meer dan een per 4 jaar) zien. 
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meer beleidsgerichte informatie t.b.v. rapportage, planning, programmering en 
budgetbewaking. 

- de behoefte aan meer informatie in het algemeen komt, zo heeft men in Deurne 
geconstateerd, voort uit de invoering van informatiesystemen. 

2.3. Knelpunten in het circuit 

Aan de gei:nterviewden is de vraag voorgelegd welke knelpunten gesignaleerd zijn bij 
het verzamelen van informatie. Ook is gevraagd naar suggesties om deze op te 
heffen. 
Als mogelijke knelpunten zijn in de vragenlijst vooraf genoemd: 
- het ontbreken van gegevens; 
- onvoldoende kwaliteit; 
- geringe koppelingsmogelijkheden; 
- dubbele opslag; 
- belemmeringen als kosten (in geld, tijd of arbeid) en juridische beperkingen. 

Enkele knelpunten bleken door het merendeel van de gei:nterviewden naar voren te 
zijn gebracht. Tot de algemene knelpunten voor alle actoren in alle informatiecir-
cuits behoren: -
- niet alle informatie die van derden kan worden verkregen, is of kan geaggregeerd 

worden op het gewenste ruimtelijke nivo; 
- gebrek aan uniformiteit van de begripsvorming; 
- vergelijkbaarheidsprobleem door verschillen in begrippen en classificaties en 

actualiteit of onzekerheid over de betrouwbaarheid van gegevens; 
- de gekleurdheid van gegevens: gegevens zijn op een bepaalde wijze gei:nterpre

teerd. Problematisch is hierbij vaak dat alleen bewerkte gegevens worden verkre
gen. De basisgegevens die daar aan ten grondslag liggen zijn niet te achterhalen 
of niet toegankelijk uit privacy of concurrentie-overwegingen; 

- de openbaarheid van gegevens. Het gevaar bestaat namelijk dat de gegevens ter 
controle worden gebruikt; 

- het verkrijgen van gegevens kan door de hoge kosten worden tegengehouden; 
- door technische problemen worden koppelingen van bestanden vaak onmogelijk. 
Hetzelfde geldt voor het copieren van bestanden, wanneer verschillende apparatuur 
en programmmatuur wordt gebruikt. 

Als algemeen punt voor het zoeken naar verbeteringen is het intensiveren van het 
overleg genoemd tussen instellingen, die op een vergelijkbare manier werken, om de 
uitwisseling en samenwerking te vergemakkelijken. 

We zullen nu ingaan op de knelpunten zoals deze ervaren worden door de afzon
derlijke participanten. 
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2.3.l. Beheerders en woonruimteverdelers 

beleggers 

ONTBREKEN VAN INFORMA TIE EN DE KW ALITEIT ERV AN 

Beleggers die o.a. in de woningbouw actief zijn wijzen erop dat in principe gede
tailleerde gegevens beschikbaar zijn, met name bij grote gemeenten; eventueel is 
echter een toelichting nodig. Wei zijn de gegevens vaak minder actueel. Anderen 
ervaren echter als probleem dat gegevens vaak "gekleurd" zijn (zie de knelpunten 
bij het commercieel-onroerend-goed circuit). 
Problemen met gegevens die genoemd zijn: 
- gegevens van derden zijn vaak niet up-to-date, zoals die over woningzoekenden; 
- informatie over de integrate maatschappelijke ontwikkeling, in de zin van achter-
grond en trendanalyses, wordt bijzonder nodig geacht. Tevens wordt gesteld dat 
uit het oogpunt van concurrentie gegevens over beleggingen van anderen vaak niet 
openbaar zijn . 

KOPPELINGEN 

Uit het oogpunt van de beheertaak wordt door een aantal ge"interviewden het 
ontbreken van een centrale opslag van beheergegevens als probleem gezien. Als 
gevolg hiervan ontbreekt een actueel beeld van de onderhoudstoestand van gebou
wen. 
Een ander wijst op de geringe vergelijkbaarheid van gegevens over met name onder
houd en beheer. Men kan alleen maar over kerngegevens beschikken. 
Door een van de ge'interviewden wordt het ontbreken van koppelingsmogelijkheden, 
met name met bestanden van derden als knelpunt ervaren als gevolg van gebrek aan 
standaardisatie. 

BELEMMERINGEN 

Over gemeentelijke gegevens kan meestal gratis beschikt worden (m.u.v. gegevens 
waarover leges verplicht zijn). Ook de telefonisch verstrekte gegevens van het CBS 
zijn kosteloos. Schriftelijke informatie van deze laatste instelling is tegen vergoe
ding beschikbaar (abonnementen). Een van de ge"interviewden merkt echter op dat 
(CBS- )gegevens vaak (te) laat beschikbaar zijn. 
Opvallend is dat geen van de beleggers de kosten van gegevens als probleem 
ervaart. Waarschijnlijk hangt dit samen met hun grote financiele mogelijkheden. 

makelaars 

ONTBREKEN VAN INFORMA TIE EN DE KW A LITE IT ERV AN 

Als belangrijke manco's in de informatievoorziening worden beschouwd: 
- gegevens over verhuismotieven; 
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- signalen die op een verhuizing wijzen; 
- informatie over het ontstaan van vandalisme. 
Dit zijn gegevens die vooral voor makelaars in de functie van beheerder c.q. 
verhuurder relevant zijn. Deels gaat het hierbij om informatie die een vroegtijdig 
signaleren van vaak moeilijk te kwantificeren ontwikkelingen mogelijk moet maken 
(preventief onderhoud). 
Vanuit dat oogpunt wordt ook gewezen op het gebrek aan informatie over collega
verhuurders c.q. de woningbouwverenigingen: hun jaarverslagen zijn niet up to date. 
Ook kan het voorkomen dat men pas tijdens de rit duidelijkheid krijgt over voor
waarden die in een bestemmingsplan worden gesteld en/of over het bestaan van 
verordeningen, omdat men zelf achter de informatie aan moet gaan. 

De voor verkoopbemiddeling relevante gegevens vertonen enige gebreken: de 
gegevens van het NVM-uitwisselingssysteem die in principe van dag tot dag opge
schoond worden, zijn niet altijd actueel. 
Ten aanzien van de gegevens van de NVM wordt door een van de ge'interviewden 
gesteld dat deze te globaal zijn (gemiddelden) en weinig toegespitst op de regio 
waarin men actief is. Makelaars wezen bovendien op het ontbreken van gegevens 
over verhuismotieven en signalen die op een verhuizing wijzen. 

KOPPELINGEN 

Dit speelt met name voor het NVM-uitwisselingssysteem. Allereerst zijn de basisbe
standen waaruit het systeem gevoed wordt niet te koppelen. Dan is ook het hier 
gebruikte IBM-systeem niet in de hele makelaardij aangeschaft: data worden dan ook 
nog zowel op kaartjes als op diskettes geleverd. Wei streeft men naar een on-line 
systeem. De NVM streeft dan ook naar het computer-minded maken van haar !eden. 
Ook is binnen de makelaardij een discussie gaande over het openstellen van hun 
bestanden voor derden, met name voor de corporaties. 

BELEMMERINGEN 

Als belemmeringen ziet men o.a.: 
- de kosten en tijd die verbonden zijn aan het opvragen van kadastrale gegevens; 
- de spreiding van gegevens over meerdere gemeenten; 
- de verschillende systemen (hard- en software): de koplopers in automatisering 

zitten nu gedeeltelijk moeilijk vanwege hun vroegtijdige aanschaf van een ander 
dan het in de NVM gehanteerde IBM systeem. Ze zijn weinig geneigd tot unifor
mering. 

corpora ties 

ONTBREKEN VAN INFORMA TIE EN DE KW ALITEIT ERV AN 

Over het woningbestand zijn vaak we! veel gegevens aanwezig, maar deze zijn vaak 
versnipperd (zie koppelingsmogelijkheden). 



76 

De kwaliteit van de gegevens voldoet niet altijd, b.v. over onderhoud en de relatie 
tussen de grootte van de woning en de onderhoudstoestand. 

Vanuit het NCIY maar ook door ge"interviewde corporaties wordt aan de andere kant 
ook het probleem van "overinformatie" ter sprake gebracht. In wezen zijn er zelfs 
te veel gegevens beschikbaar, wordt gesteld . Dit geldt ook voor gestandaardiseerde 
software pakketten die vaak te veel en te gedetailleerde informatie geven. Wat 
nodig is is een eenvoudig informatiesysteem dat desgewenst de mogelijkheid biedt 
voor nadere verdieping. Het selecteren van (de juiste) gegevens zal in de toekomst 
steeds belangrijker warden. 

De NWR mist verder gegevens op management-nivo, bijvoorbeeld over op handen 
zijnde bedrijfsverplaatsingen of marktontwikkelingen. Deze gegevens zullen de 
corporaties en de gemeenten zelf moeten gaan verzamelen, net zoals nu gebeurt met 
gegevens op het uitvoeringsnivo. 

KOPPELINGEN 

Bij een van de ge:interviewde corporaties ziet men het niet beschikken over een 
eigen woningcarthoteek als een gemis. Deze op te zetten woningcarthoteek zou niet 
alleen technische gegevens moeten bevatten maar ook gegevens over woningwaarde
ring, huurprijs, stookkosten, servicepakket en mutatiegraad. De versnippering van 
bestanden binnen de instelling is groot en bestanden zijn niet te koppelen. 
Nu is het nog nodig om meer diepgaand onderzoek te doen om daarmee inzicht te 
krijgen tussen de samenhang tussen complex en woonomgeving enerzijds en huurach
terstanden anderzijds. Ook wordt door een Eindhovense corporatie als beperking 
ervaren dat de Federatie in Eindhoven alleen registratief werkt en geen koppelingen 
nastreeft. 
Bij een ge:interviewde Rotterdamse corporatie doen zich vooral problemen voor bij 
de coordinatie met gemeentelijke instanties. Zo is het voorkomen van verschillende 
complexnummers bij het GEB, de 0GB en de eigen instantie op zichzelf een groot 
probleem (GEB-lasten en de Onroerend Goed Belasting worden in Rotterdam via de 
corporaties ge:ind). 
Een typisch overgangsprobleem is het volgende. In contact met de gemeenten, maar 
ook andere instellingen worden gegevens vaak als uitdraai aangeleverd en moeten 
vervolgens weer "met de hand" in de computer worden ingevoerd. Voor de onderlin
ge communicatie zou een andere informatiedrager wenselijk zijn. 
Een ander probleem in contact met de gemeente doet zich voor in het feit dat haast 
elke dienst op een ander aggregatienivo gegevens verzamelt c.q. verstrekt. 
Een oplossing voor de coordinatie met gemeenten zou gezocht moeten worden in het 
maken van duidelijke afspraken over een soort databank; voor het geval dat ook 
beleggers hierbij betrokken zouden zijn - nu vindt helemaal geen uitwisseling van 
gegevens plaats met beleggers - zou deze databank door een onafhankelijke instantie 
beheerd kunnen worden. 
Het NCIV wijst in haar interview echter op het volgende dilemma: wanneer men een 
bestand opzet voor het functioneren van zijn eigen dienst dan bestaat het gevaar 
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dat de informatie voor derden ontoegankelijk wordt; verzamelt men te breed, dan is 
het probleem dat het gestelde doe! niet bereikt wordt. In dat kader wijst men ook 
op de nadelen van standaardsoftware pakketten: ze leiden tot het verzamelen van te 
veel informatie. Koppelingsproblemen ontstaan volgens het NCIV niet alleen door het 
niet afgestemd zijn van hard- en software, maar ook door de verschillende aan
dachtspunten van managers. 
Zowel door een van de corporaties als ook door het NCIV wordt de problematiek 
van de bescherming van gegevens aan de orde gesteld. Uit privacy overwegingen zou 
men eventueel toch zo weinig mogelijk bestanden moeten koppelen. 

Verder is de technische uitwisselbaarheid van gegevens problematisch door het 
gebruik van verschillende typen hardware. 

BELEMMERINGEN 

Een grote belemmering voor het ontplooien van activiteiten wordt door het NCIV 
gezien in het gebrek aan uniformiteit. Het gevaar bestaat hier echter, zoals ook bij 
sommige andere knelpunten het geval is, die op hoger nivo opgelost moeten worden, 
dat het probleem omzeild wordt i.p.v. opgelost. 

federaties en stichtingen voor woonruimteverdeling 

ONTBREKEN VAN INFORMA TIE EN DE KW ALITEIT ERV AN 

Subject-gegevens welke van zittende bewoners node gemist worden, zijn: 
- inkomensgegevens van huurders (alleen bekend voor ontvangers van individuele 

huursu bsidie ); 
- gegevens over grootte van huishoudens van huurders zijn niet up to date. 

Men ervaart verder het ontbreken van een integraal zicht op samenhangen en 
achtergronden als gebrek; met name gezien de toenemende belangstelling voor 
buurtbeheer wordt een integrale benadering nodig en daarmee ook meer en andere 
informatie: informatie over de (concurrerende) woonomgeving en lokale markt
ontwikkelingen. 
Hiervoor vormen trouwens de corporaties zelf vaak een drempel door hun detaillis
tische aanpak en denkwijze. Ze zijn gewend sectorgericht te werken en zijn weinig 
geneigd tot samenwerking. Hier is een mentaliteitsverandering nodig, zo constateert 
men van de kant van de NCIV. In dezelfde richting wijzen ook opmerkingen van een 
van de corporaties: corporaties zijn nog steeds te veel op de bouw gericht in plaats 
van op maatschappelijke en martkontwikkelingen. 
Tegen de achtergrond van de toenemende verhuurbaarheidsproblematiek is door het 
NCIV een project Verhuurbaarheidsbevordering ge:initieerd. Relevant als vervalindi
katoren zijn gegevens als: mutatiegraad, aanbiedingsfactor, klachten naar aantal en 
soort, onderhoudstoestand van woning en openbare ruimte, huurachterstand, sociale 
veiligheid, voorzieningennivo en geluidoverlast. 
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De NWR signaleert het ontbreken van een koppeling tussen gegevens over verhuur
baarheid en onderhoudstoestand van woningen. Corporaties leggen deze koppeling 
vaak wel. Door verschillen in het gebruik van begrippen (definitieprobleem) is een 
vergelijking van deze verschillende koppelingen erg moeilijk. Een begrip als on
derhoud is niet eenduidig. Zo is planmatig onderhoud van een ander karakter dan 
klach tenonderhoud. 

Ook in Rotterdam wordt door een ge1nterviewde beheerder diepte- en achtergrond
onderzoek gemist, waardoor b.v. de samenhang tussen huurachterstanden, leegstand 
en woonomgeving enerzijds, trends in woonwensen anderzijds verduidelijkt zou 
kunnen worden. 

Van de woningzoekenden wordt het ontbreken van gegevens over de woonwensen 
(grootte van de woning, woonvoorzieningen, Jigging, gewenste buurt, huurhoogte) als 
een probleem gezien. Voor zover bij inschrijving meer informatie over woonwensen 
wordt ingewonnen, ontstaat echter een nieuw probleem: men kan bij toewijzing niet 
altijd aan deze wensen tegemoet komen. 

Een ander probleem is dat de gegevens over ingeschrevenen vaak niet volledig of 
betrouwbaar zijn (als gevolg van onwetendheid of bewuste misleiding: zie 2.2.1.2.) . 
Ook anticiperen woningzoekenden vaak op wat haalbaar is; zij geven daardoor geen 
duidelijk inzicht in hun werkelijke behoefte. Gegevens over woningzoekenden verou
deren snel: het aantal onzuivere gegevens wordt door de Eindhovense federatie op 
2,5% per maand geschat. Om gegevens op te schonen wordt jaarlijks een enquete 
gehouden onder woningzoekenden. Men overweegt om elke maand I / 12 te gaan 
enqueteren om de werkdruk beter te verdelen. Bij de Stichting Woonruimteverdeling 
in Breda zoekt men de oplossing meer in het opwerpen van financiele drempels bij 
de inschrijving als woningzoekenden (zie: belemmeringen). 
Belangrijke informatie waarover men veelal niet beschikt, betreft de achtergrond van 
een weigering, hoewel enkele beheerders dergelijke informatie achterhalen via 
exit-interviews. 

Algemeen wordt door ondervraagde instanties, die belast zijn met de verdeling in de 
non-profit sector, het feit dat men slechts inzicht heeft in een dee! van de 
woningmarkt als een gemis ervaren . Een inschatting van de martksituatie is daardoor 
moeilijk. 
Ook voor de huurder zou de doorzichtigheid van het aanbod verbeterd kunnen 
worden als de sectorale benadering zou vervallen. 

KOPPELINGEN 

Door de instanties belast met woonruimteverdeling wordt vooral het ontbreken van 
een koppeling met het Bevolkingsregister als knelpunt ervaren, omdat zodoende 
gegevens over de burgerlijke staat en de samenstelling van huishoudens niet gekon
troleerd kunnen worden. Wei bestaat er bij een ge1nterviewde een terugkoppeling 
naar de Vreemdelingen Dienst om het bezit van een verblijfsvergunning na te 
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trekken. 

BELEMMERINGEN 

De Stichting Woonruimteverdeling in Breda ziet in het instellen van inschrijfgeld 
een oplossing voor de "vervuiling" van het woningzoekenden bestand. Een ander 
voordeel is dat er direct een intake-gesprek gevoerd kan worden. 

2.3.2. Rijk 

ONTBREKEN VAN INFORMA TIE EN DE KW ALITEIT ERV AN 

Door de afdeling informatievoorziening directie DOK van DGVH wordt gewezen op 
de gebrekkige informatie t.a.v. de leegstand. Beschikbare gegevens zijn te wem1g 
gedifferentieerd naar type, grootte, huurklasse en eigenaar. Tevens zijn de leeg
standgegevens te weinig actueel. Het DGVH ervaart ook het ontbreken van actuele 
gegevens uit de woningtelling als een probleem, omdat men deze gegevens voor een 
contr6le-bestand zou willen gebruiken . Ook wordt als een gemis ervaren dat men 
niet beschikt over de gegevens over leegstand en gebruik van makelaars e.a. Om in 
deze laatste omissie te voorzien wordt de laatste tijd met z.g. conjunctuurtests 
gewerkt: enquetes van beperkte omvang (b.v. 10 vragen telefonisch gesteld) enkele 
malen per jaar gehouden. 
Verder wordt het gebrek aan uniformiteit bij gegevens die door de provincies 
beschikbaar worden gesteld als een belemmering ervaren bij het gebruik van gege
vens. 
Tevens heeft men de indruk dat met de informatiebehoefte van lagere overheden 
door het CBS niet voldoende rekening wordt gehouden. 
Het CBS zelf, tenslotte, signaleert een "onzuiver invullen" van de door haar toege
zonden formulieren als gevolg van, wat ze zelf noemt, enquete-moeheid bij veel 
gemeenten en aannemers. 

KOPPELINGEN 

Door het DGVH wordt expliciet gewezen op de problemen van koppeling van 
bestanden. Zo zijn er nauwelijks koppelingen met externe bestanden mogelijk, met 
uitzondering van die op een hoger aggregatienivo. Gegevens uit het WBO en het 
NRO zijn niet te koppelen. Dit is we! het geval voor data uit het huishoudenspanel 
en de K WR. Vaak is men genoodzaakt om een nieuw bestand te maken op een 
ander aggregatienivo dan dat van de reeds bestaande bestanden, b.v. op gemeentelijk 
nivo. De oplossing wordt gezocht in het afstemmen van hard- en software met het 
CBS en externe bureaus, die onderzoek doen ten behoeve van de DGVH. Tevens 
probeert men te komen tot een uniforme wijze van komplexnummering als identi
ficatienummer. 
Het CBS ervaart als knelpunt dat verwerking van een dee! van de door gemeenten 
geleverde gegevens bemoeilijkt wordt doordat gebruik wordt gemaakt van verschil
lende typen computers. 
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BELEMMERINGEN 

Het DGVH signaleert dat de prijsstlJgmg van CBS gegevens als een mogelijke bar
riere voor informatie gaat uitwerken. Zoals we reeds zagen levert het CBS haar 
gegevens op kostenbasis. 

2.3 .3. Gemeenten 

Uit de interviews met een aantal gemeenten en dienstverlenende instanties ontstaat 
het volgende beeld m.b.t. de knelpunten: 
Algemeen: vaak hebben gemeenten zich gestort op automatisering en zijn dure hard
en software gaan aanschaffen, zonder dat eerst een fundamentele analyse van de 
informatiebehoefte gemaakt is . Het blijkt vaak ook moeilijk voor afdelingen om hun 
informatiebehoefte te formuleren, zo blijkt uit een van de interviews. 

ONTBREKEN VAN INFORMA TIE EN DE KW ALITEIT ERV AN 

De informatie over het gebruik van gebouwen en de omgeving ervan enerzijds en de 
financiele lasten die dit zich meebrengt (woonlasten) is ontoereikend. Ook informatie 
over gebruiksveranderbaarheid ontbreekt. Op doorstroming en migratiepatronen 
bestaat weinig zicht: informatie over doorstroming is alleen bekend voor de sociale 
sector (Eindhoven). Tevens is het vroegtijdig signaleren van toekomstige ont
wikkelingen moeilijk omdat slechts feitelijke toestanden geregistreerd worden. 
Verder wordt erop gewezen dat de informatie verzamelt door de ene dienst vaak 
inadequaat is voor de andere. Zo ervaart Woonruimtezaken in Rotterdam het in die 
zelfde stad ontwikkelde Administratief Vastgoed Systeem als ontoereikend. Dit leidt 
dan weer tot het opzetten van eigen bestanden. 
Tevens wijst men erop dat een zeker automatisme gaat ontstaan bij het verzamelen 
door de mogelijkheid van automatisering waardoor er bestanden dreigen te ontstaan 
waaraan geen werkelijke behoefte is . Een fundamentele informatieanalyse is dan 
ook een voorwaarde. Ook wordt het actueel, dynamisch houden van gegevens als 
probleem gezien, waardoor planning en programmering bemoeilijkt worden. 
Last but not least, is het maken van prognoses nauwelijks ontwikkeld . 

BELEMMERING EN 

In bijna alle ge:interviewde gemeenten komt het probleem van de centralisatie van 
databeheer ter sprake. "Hardware en software liggen vast, terwijl centrale verwer
king en koppeling van alles met alles niet meer gewenst is" . Ook ontstaan lange 
wachtijden. Gepleit wordt dan ook voor een meer decentraal beheer van gege
vensverwerking bij vakdiensten. Dit heeft ook als voordeel dat diegenen die 
beleidsvoorbereidende en -evaluerende informatie nodig hebben invloed krijgen op de 
opslag en verwerking, zo luidt de redenering. 
Tegen de achtergrond van de mogelijke belangenconflicten tussen bijv. rijk en 
gemeente wijst de VNG erop dat in geval van een te grote openbaarheid gemeente
lijke informatie "misbruikt" zou kunnen worden door het rijk, waardoor de gemeen-
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telijke autonomie nog verder in het geding raakt. Ook wordt de informatie vanuit 
het rijk veelal als "gekleurd" ervaren. 

l 2.4. Tot Slot: enkele suggesties voor verbetering 

Overzien we de informatiestromen die in het kader van een voorraadbeheer in 
ontwikkeling zijn, dan kan er terecht gesproken worden over een circuit. Naast de 
uitbouw van interne bestanden bij al!e betrokkenen, is er sprake van een levendige 
uitwisseling van gegevens tussen de instanties die betrokkenen zijn bij het woning
voorraadbeheer (zie schema 2.1.). 
Het circuit, op te vatten als een procesmatig geheel van interne bestanden en de 
uitwisseling tussen partijen, is een weerspiegeling van deze koppelings- en 
communicatiebehoefte bij betrokken actoren in het kader van het woningvoorraad
beheer en woningvoorraadbeleid. Het kan ons inziens beschouwd worden als een 
neerslag van de noodzaak van een informatietechnische infrastructuur t.b.v. dit be
leidsterrein. 

Tegelijkertijd blijkt dat bij de uitwisseling van informatie tussen de betrokkenen 
nog de nodige knelpunten bestaan. Resumerend: 
I. De kwaliteit van de beschikbare gegevens is nog voor verbetering vatbaar. Een 

aantal gebreken zijn actor-specifiek en hangen samen met de positie van de 
actor en de relevante invalshoek. Alnaar gelang het marktsegment waarop men 
actief is heeft men meer behoefte aan gegevens over de wensen en motieven van 
gebruikers van woningen. Ook blijkt dat de ene participant de informatie van de 
andere vaak als "gekleurd" beschouwt. 
Daarnaast zijn er echter een aantal kwaliteitsgebreken die door alle actoren 
gesignaleerd worden en die nauw met elkaar samenhangen, te weten: 
a. De informatie is vaak niet actueel genoeg en maakt daardoor slagvaardig 

handelen moeilijk; 
b. Er is meer achtergrond-informatie nodig, ondersteund door onderzoek als 

kader voor de interpretatie van verstrekte informatie, als aanvulling daarop 
en als controle op verstrekte gegevens; 

c. De informatie is te veel gericht op het registreren van een feitelijke situatie 
en biedt te weinig aanknopingspunten voor prognoses en trendstudies. 

2. Over het algemeen wordt een grotere koppelbaarheid van gegevensbestanden 
wenselijk geacht, mede als gevolg van een groeiende behoefte aan de reeds 
vermelde achtergrond informatie en aan een groter inzicht in de samenhang van 
ontwikkelingen. 
Naast hard- en software matige knelpunten en het gebrek aan uniformiteit, 
waardoor koppeling en uitwisseling bemoeilijkt worden, worden als oorzaken 
genoemd: 
a. het beleid: er ontbreekt een normstelling voor codering, definiering enz. van 

hoger hand. 
b. de organisatie: managers hebben verschillende aandachtspunten bij automati

sering. 
c. het beheer: om knelpunten op te lossen onstaan vaak decentraal beheerde 
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bestanden, waardoor eilandjes van automatisering gaan ontstaan, die koppel
baarheid vaak bemoeilijken. 

3. De meest genoemde belemmering is die van de kosten. Vele actoren noemen de te 
hoge kosten als een drempel bij het verwerven van informatie. Alleen voor de 
beleggers blijkt dit geen rol te spelen. 

Andere belemmeringen zijn: de autorisatie van bestanden (afscherming met juridische 
en procedurele regels door particuliere organisaties, mede uit concurrentieoverwe
gingen, door overheidsinstellingen mede uit privacy overwegingen), het te laat 
beschikbaar zijn van gegevens e.d. 

Voor de bovengenoemde problemen en de knelpunten welke hiervoor uitvoerig zijn 
besproken zijn door de ge:interviewden verschillende oplossingen naar voren ge
bracht. Hieronder zal daarvan een overzicht worden gegeven en zo mogelijk wordt 
daarbij vermeld wie actie kan ondernemen. 

ALGEMEEN 

- efficientere wijze van informatievergaring 
Een knelpunt voor woningcorporaties betreft de omslachtige weg waarlangs een 
corporatie het nieuwe adres van vertrokken huurders ontvangt. De corporaties 
hebben deze gegevens nodig van de gemeente, omdat bewoners soms vertrekken 
zonder hun nieuwe adres op te geven, terwijl zij nog een huurachterstand hebben. 
Als oplossing worden afspraken voorgesteld welke corporaties en gemeenten dienen 
te maken bijvoorbeeld om automatisch de nieuwe adressen van vertrekkende 
huurders door te geven. 

AANBOD AAN INFORMA TIE 

- informatieuitwisseling 
Beheerders kunnen onderling informatie uitwisselen over de kwaliteit van het 
woningbezit, mutaties, verhuurbaarheid, verkoopbaarheid en bevolkingsopbouw van 
complexen om daarmee meer zicht te krijgen op situaties in vergelijkbare projecten 
en de situatie in de wijk of buurt waar zij woningen beheren. 
Informatieuitwisseling kan ook zicht geven op het vorige woonadres van de woning
zoekende b.v. in verband met een uitzetting wegens huurachterstand. 

- exit-interviews en analyse weigeringen 
Door beheerders kunnen exit-interviews met vertrekkende huurders worden afgeno
men en gesprekken gevoerd worden over de achtergrond van het weigeren van een 
woning als belangrijke bron van informatie. 

- beter inzicht in aanbod van woningen voor woningzoekenden 
Een van de respondenten werkt samen met anderen aan een systeem waarbij het 
mogelijk is de woningzoekenden te informeren over het type woning (b.v. indeling, 
tuin, eengezins/ meergezins, huurprijs) en de bijbehorende wachttijd. De woningzoe-
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kenden krijgen daardoor beter inzicht in het aanbod aan woningen en kunnen hun 
keuze gefundeerder maken. Voor beheerders levert dit beter inzicht in de woonwen
sen op. 
Door het meer marktgericht aanbieden van woningen zoals b.v. makelaars dat doen 
met behulp van folder-materiaal kan het inzicht in het aanbod van woningen voor 
woningzoekenden, maar ook voor andere marktpartijen verbeterd worden . 

- benutten van nieuwe programmatuur 
Nieuwe programmatuur zal nieuwe mogelijkheden scheppen voor het opslaan en gene
reren van informatie. Een gei'nterviewde verwacht dat het mogelijk zal worden om 
de wensen van de woning- of gebouwzoekenden in te voeren in de computer. Daarna 
kunnen deze wensen worden geconfronteerd met het aanbod van gebouwen. Zo kan 
ook makkelijk worden achterhaald hoeveel aanbiedingen een klient heeft gehad en 
hoe vaak een pand is aangeboden en over welke tijdspanne. 

KWALITEIT 

a. Actualiteit 

-frequenter onderzoek 
Mogelijke oplossing is het vaker uitvoeren van onderzoek door overheid of beheer
ders/ woonruimteverdelers. Een voorbeeld betreft de gegevens over woningzoekenden . 
Binnen de Gemeente Rotterdam vindt dit om de 4 jaar plaats. Het feitelijk woning
tekort is tot nu toe altijd groter geweest dan op basis van de geprognostiseerde 
behoefte en additionele leegstand werd voorzien . In de toekomst wil men in samen
werking met de corporaties tot tellingen in plaats van prognoses komen. 

- frequenter wijzigingen doorvoeren 
De kwaliteit van de woningzoekenregistratie van makelaar, corporatie en gemeente 
kan worden verbeterd door de actualiteit van de gegevens aan te passen. De 
belangrijkste knelpunten zijn de formulering van de woonwensen , de inkomenswijzi
gingen en de wijzigingen in de gezinssamenstelling. 
Vanuit een oogpunt van belasting voor het werkapparaat gaat men ertoe over om 
wijzigingen meer gespreid door te voeren dan in het verleden. Om de actualiteit van 
de gegevens te peilen op het moment dat tot toewijzing van een woning wordt 
overgegaan , kan van te voren telefonisch of schriftelijk contact worden gezocht 
met de woningzoekende om de actualiteit van de gegevens te checken . 

b. Betrouwbaarheid 

- betere definiering en instructie over de toepassing 
De cijfers over de woningvoorraad zijn niet betrouwbaar, omdat de CBS-coderingen 
foutief worden toegepast. Verder blijkt dat hoe gedetailleerder de vragen zijn hoe 
meer fouten er worden gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld ten aanzien van de verde
ling van woningen naar financieringsvorm . Verbetering kan worden bereikt als er 
overeenstemming bestaat tussen de betrokken partijen over de afbakening van 
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begrippen. Bovendien zal de informatievragende instantie duidelijke instructies 
moeten geven over de toepassing van de begrippen. 

- financiele drempels bij inschrijving als woningzoekende 
De suggestie is naar voren gekomen dat men zich snel als woningzoekende in laat 
schrijven als er geen inschrijfgeld wordt gevraagd. Na het verkrijgen van een 
woning laat men zich direct weer inschrijven, zo wordt gesuggereerd. In hoevere nu 
sprake is van vervuiling van het bestand omdat er een vertekening plaatsvindt is 
onduidelijk. 
Voorgesteld is om inschrijfgeld te vragen waardoor, zo wordt vermoed, alleen de 
meer gemotiveerde woningzoekenden zich nog inschrijven. Voordeel hiervan is dat 
dan waarschijnlijk ook direct een intake- gesprek met de woningzoekenden kan 
worden gehouden zodat meer duidelijkheid omtrent de woonwensen kan worden 
verkregen. 

DOORZICHTIGHEID 

- actieve presentatie van gegevens 
Gemeenten en beheerders kunnen actiever aangeven over welke informatie zij van 
een wijk beschikken of zouden willen beschikken. Op basis daarvan kan een 
taakverdeling totstandkomen. 

- informatiepunt 
De suggestie is naar voren gekomen dat het vooral bij gemeenten wenselijk is als er 
een centraal punt aanwezig is waar men doorverwezen kan worden voor de gewenste 
informatie. 

KOPPELINGSMOGELIJKHEDEN 

- betere benutting van huidige gegevens door het leggen van koppelingen/ maken van 
afspraken 
Zo kan de woningcartotheek beter benut worden door koppeling van de kwali
teitsgegevens van woningen aan de onderhoudsbestanden en koppeling aan subsidie
gegevens, waardoor duidelijk kan worden wat al gedaan is op het gebied van 
onderhoud en verbetering. 
Ook tussen corporaties en gemeente zijn betere afspraken mogelijk met het oog op 
koppelingen. 
Binnen de Rotterdamse Federatie van Corporaties probeert men tot een uniformering 
van de te verzamelen gegevens te komen, zodat op stedelijk nivo de gegevens 
kunnen worden uitgewisseld. Het betreft onder meer afspraken over de typologie van 
woningen, waardoor bijvoorbeeld de huurschuld per type woning kan worden gere
gistreerd. 

Ook het ontbreken van een koppeling tussen het woningzoekendenbestand en het 
bevolkingsregister wordt als een gemis ervaren omdat daardoor gegevens over de 
burgerlijke staat en de gezinssamenstelling nauwelijks zijn te controleren. Via 
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het trouwboekje kan de gezinssamenstelling ook gecheckt worden. 

- centrale registratie van woningzoekenden 
Om het inzicht in de woningzoekenden per gemeente te vergroten dienen de 
woningzoekendenbestanden van corporaties, gemeentelijke woningbedrijven en van 
makelaars gekoppeld te worden, zodat een centrale registratie kan plaatsvinden . 
Immers daarmee is een duidelijker inzicht mogelijk in marktontwikkelingen, woon
wensen en bestaat de mogelijkheid om een betere bouwprogrammering tot stand te 
brengen . 

TOEGANKELIJKHEID 

a. technisch/ administratief 

- minder sector-gericht werken, afspraken over ingangen tot bestanden en aanpas
sing van het management 
Indicatoren om verval in een buurt vroegtijdig te kunnen signaleren dienen zodanig 
te worden opgeslagen dat via een of meer gemeenschappelijke ingangen (bijvoorbeeld 
het adres, de straat en de buurt) koppeling en relatering van de indicatoren aan 
elkaar mogelijk is. Nu wordt informatie over het algemeen enkel sectorgewijs 
(technisch,financieel en sociaal) verwerkt. De sectorale benadering leidt tot het te 
laat signaleren van ontwikkelingen en daardoor te laat ingrijpen, aldus de ge"inter
viewden. 

Het rijk tracht te komen tot een uniform gebruik van complexnummers om koppe
lingsproblemen te ondervangen. 
Deze problematiek hangt ook samen met de organisatorische opdeling in verschil
lende diensten. De respondenten gaven echter aan dat reorganisatie niet altijd en 
niet de enige oplossing voor dit probleem is. Men wees erop dat het meer gaat om 
een bezielend en op een lijn staand management. 
Om uitwisseling van gegevens vanwege technische belemmeringen in de sfeer van 
hard- en software te voorkomen kan via afspraken tot afstemming gekomen worden. 
Zonodig dienen gegevens door verstrekker of ontvanger te worden geconverteerd. 

b. juridisch 

- regels/ geaggregeerd leveren 
Een nadeel van de vele koppelingen tussen bestanden betreft de privacy. Responden
ten gaven aan dat de overheid regels dient te stellen voor het waarborgen van de 
privacy. Maar instanties kunnen ook zelf de privacy waarborgen door b.v. gegevens 
over zittende huurders alleen geaggregeerd aan anderen te leveren . 

c. financieel 

- uitwisselen op basis van gelijkwaardigheid 
Om de prijzen van gegevens (van bijvoorbeeld het CBS) te verminderen c.q. te 
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ontwijken kan door sommige instanties tot uitwisseling van gegevens worden 
overgegaan. 

Oplossing van de knelpunten is des te wenselijker gezien de verwachtingen t.a.v. de 
toekomst die door de verschillende ge1nterviewden zijn uitgesproken. 
K waliteit en dynamiek zijn de twee trefwoorden waarmee in grote lijnen de 
toekomstverwachtingen van bijna alle actoren te typeren zijn. 
- de rijksoverheid spreekt een grotere behoefte aan voorraadgegevens uit: bouw- en 

woontechnische kwaliteit, huurachterstand, leegstand, uitgaven beheerders. 
Gegevens die frequenter dan tot nog toe beschikbaar moeten zijn. 

- de gemeente wenst meer beleidsgerichte informatie. Extra aandacht krijgt hierbij 
informatie ten behoeve van een preventief beleid. Ook voorziet men een grotere 
vraag naar informatie over woningzoekenden. 

- beheerders spreken de verwachting uit dat een beter inzicht in de marktontwikke
lingen nodig is. Met name gegevens over prijs kwaliteitverhouding en woonlasten 
zullen steeds belangrijker worden. T.b.v. van hun eigen bedrijfsvoering zullen ook 
de interne bestanden verbeterd moeten worden in de toekomst. 

- woonruimteverdelers zien vooral de behoefte aan informatie over woonwensen e.d. 
groeien. 

Duidelijk is dat het succes van een woningvoorraadbeheer en woningvoorraadbeleid 
in hoge mate bepaald zal worden door de informatievoorziening op dit deelterrein. 
Een adequaat inspelen op nieuwe wensen en mogelijkheden is dan ook van groot 
belang. 



89 

HOOFDSTUK 3 
INFORMA TIECIRCUIT COMMERCIEEL-ONROEREND-GOED BEHEER 

3.1. De invalshoek van het commercieel-onroerend-goed beheer 

De in hoofdstuk 2 behandelde woningvoorraad vormt slechts een deel van de totale 
onroerend-goedmarkt, waarop partijen opereren met vraag en aanbod voor produk
tieve en consumptieve doeleinden. Een groot deel van de onroerend-goedmarkt 
bestaat namelijk uit vraag en aanbod van bedrijfsruimten, winkels en kantoren met 
een vaak specifiek gebruik: het zogenaamde commercieel-onroerend-goed. 
De commercieel-onroerend-goedmarkt onderscheidt zich van de overige 2 beschreven 
informatiecircuits door de aard van de te verhandelen objecten, de specifieke markt
aspecten en de specifieke groep actoren die op deze markt opereren. 
Met betrekking tot de aard van de te verhandelen objecten kan gewezen worden op: 
- De zeer gedifferentieerde gebruiksmogelijkheden van het commercieel-onroerend

goed. De gebruiker beoordeelt het vastgoedobject voornamelijk met het oog op de 
gebruiksmogelijkheden als productiefactor en stelt daarmee specifieke en gedetail
leerde eisen aan een object. Het opereren op deze markt veronderstelt dan ook 
specifieke kennis en ervaring omtrent het object (Van Lammeren, 1984). 

- De technische en bedrijfsorganisatorische innovatiegevoeligheid van het commer
cieel-onroerend-goed. Er treedt een versnelde technische en organisatorische 
veroudering op die onafhankelijk is van de bouwkundige staat van het object. 

Met betrekking tot de specifieke markt-aspecten van de commercieel-onroerend
goedmarkt kan gewezen worden op: 
- De conjunctuurgevoeligheid van het commercieel-onroerend-goed. Leegstand en 

tekorten zijn moeilijk te prognostiseren omdat continuHeit en fluctuaties in de 
bedrijvigheid van zeer veel factoren afhankelijk zijn. 
Het intensief transactieverkeer op de commercieel-onroerend-goedmarkt. Huurcon
tracten lopen hoogstens 5 a IO jaar en het object wisselt gedurende zijn relatief 
korte bestaan regelmatig van eigenaar. 
De zeer gedifferentieerde waardebepaling van het commercieel-onroerend-goed. Het 
Commercieel-onroerend-goed neemt financieel-economisch gezien binnen de 
bedrijfs- boekhouding een speciale positie in. Voor de gebruiker is het een 
produktiemiddel, wat in vergelijking met woningen, belastingtechnische voordelen 
oplevert. De eigenaar-gebruiker kan de waarde van het commercieel-onroerendgoed 
bovendien nog als slapende financiele reserve op de jaarrekening opvoeren. Voor 
de eigenaar-belegger vormt het commercieel-onroerend-goed een beleggingsalterna
tief voor obligaties, onderhandse leningen, hypotheken en aandelen. 

Bovenstaande kenmerken hebben er toe geleid dat er op de commercieel-onroerend
goedmarkt een aantal zeer specifieke groepen actoren actief zijn, ieder met een 
eigen rol binnen de markt, een hieruit afgeleid takenpakket en hiermee samen
hangende informatiebehoeften. Uitgaande van het takenpakket kan men de volgende 
globale onderverdeling aanbrengen: 
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- Productie door middel van projectontwikkeling 
De realisatie van nieuw commercieel-onroerend-goed geschiedt veelal door project
ontwikkelaars. Het initiatief van het bouwen ligt niet !anger meer bij de gebruiker 
als directe opdrachtgever maar bij een onafhankelijke organisatie die bouwt voor de 
markt. Projectontwikkelaars hebben specifieke deskundigheden in huis voor de 
realisatie van de zeer specifieke en gedetailleerde eisen van de diverse gebrui
kersgroepen. Deze specifieke deskundigheid dient dan ook continu te worden aan
gevuld en ontwikkeld door het volgen van technische en bedrijfsorganisatorische 
trends. 
Een tweede specialisme van de projectontwikkelaar betreft de lokatiekeuze voor de 
te realiseren objecten. Ook dit vereist een continue informatiestroom omtrent de 
mogelijke lokaties, concurrerende lokaties en concurrerende bouwinitiatieven. 
De projectontwikkelaars spelen met name tijdens de initiatieffase een belangrijke 
rol. Zij vervullen zowel een brugfunctie tussen de financiele wereld en gebruikers 
als tussen de bouwwereld, gebruikers en financierders. Ter vervulling van deze 
brugfuncties zijn continue informatiestromen vereist over de gebruiksvraag naar 
commercieel-onroerend-goed, de vraag naar commercieel-onroerend-goed als beleg
gingsobject en produkt- en produktiegegevens uit de bouwwereld. 

- (Voor )financiering door beleggers 
De financiering van de te bouwen objecten (voorfinanciering) en de exploitatie van 
deze objecten geschiedt door banken en (institutionele) beleggers.loe keuze om tot 
belegging in commercieel-onroerend-goed over te gaan vere~een veelheid aan 
informatie over alternatieve beleggingsvormen, het algemeen beleggingsklimaat van 
land, regio en stad, over de plaatselijke commercieel-onroerend-goedmarkt en over 
de definitieve lokatiekeuze . 
Voor de exploitatie van het commercieel-onroerend-goed en het beheer van de 
gehele onroerend-goed portefeuille zijn gegevens over het beleggingsresultaat, de 
marktpositie van het onroerend-goed op verkoop- en verhuurmarkt en de bouw-

__kyndige en gebruikstechnische kwaliteit van belang. 
Veelal wordt het routinematig beheer uitbesteed aan hierin gespecialiseerde organi
saties. Van dit routinematig beheer dienen controlegegevens te worden geregistreerd. 

- Bemiddeling bij ontwikkeling, verkoop en verhuur door makelaars 
Zowel ontwikkelaars, beleggers als gebruikers van commercieel-onroerend-goed 
wenden zich tot makelaars die veelal op de regionale commerciele-onroerend-goed
markt zijn gespecialiseerd. Doordat zij bij een groot gedeelte van de plaatselijke 
commercieel-onroerend-goedtransacties zijn betrokken bezitten zij regionale markt
gegevens over vraag, verkoop en verhuur van onroerend-goed en de kwaliteit van 
onroerend-goed. Tevens beschikken zij over gegevens van lokaties en potentiele 
lokaties. Zij zijn hierdoor in staat om optredende leegstand en tekorten tijdig te 
signaleren en kunnen commercieel-onroerend-goed initiatieven op hun financiele 
haalbaarheid beoordelen. Hiervoor is permanent onderzoek vereist. 

In het informatiecircuit rond het commercieel-onroerend-goed speelt eveneens de 
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informatie van een aantal dienstverlenende instanties als het CBS en de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken een rol. Deze laatste voeren het beheer over een aantal 
belangrijke registers en ontplooien vaak ook een aantal informatieve en adviserende 
functies. En uiteraard spelen ook de verschillende overheden een belangrijke rol op 
dit dee! van de onroerend-goed markt. 

In het kader van dit onderzoek zijn de volgende actoren gei"nterviewd: 
- 2 instellingen die zowel met ontwikkelen, beleggen als beheren bezig zijn; 
- 3 instellingen die zich vooral met het beheer van commercieel-onroerend-goed 

bezighouden. Een ervan beheert vooral voor een eigen bedrijf en maakt tevens de 
ontwerpen voor deze gebouwen; 
2 ontwikkelaars die een relatie onderhouden met een bouwbedrijf: een ervan ont
wikkelt alleen, de ander beheert ook zelf. 
2 makelaar-ontwikkelaars, die zowel met ontwikkeling als verkoop en verhuur 
bezig zijn op de commerciele onroerendgoed markt. Gezien de omvang en het 
marktaandeel van deze instanties geven de interviews een duidelijk beeld van de 
informatiestructuur op dit dee! van de onroerend-goed markt; 
2 Kamers van Koophandel en Fabrieken, die openbare registers beheren waarin 
adressen, omvang, activiteiten en zakelijke gegevens van bedrijven, stichtingen en 
verenigingen - kortom huidige en potentiele gebruikers van commercieel-onroe
rend-goed - zijn opgenomen; 
Daarnaast zijn ook een aantal gemeentelijke provinciale en rijksdiensten bij het 
onderzoek betrokken. In de interviewronde zijn deze instanties niet specifiek 
vanuit het kader van de commercieel-onroerend-goedmarkt benaderd (zie hiervoor 
hoofdstuk 4). 

3.2. Gebruik, vergaring en verstrekking van informatie 

3.2.1. Beleggers/beheerders 

3.2.1.1. Intro 

De behoefte aan informatie werd tot voor kort vooral bepaald door de noodzaak om 
tot een keuze van een nieuw beleggingsobject te komen. Aan het einde van de 
zeventiger jaren heerste er een unieke economische situatie met hoge inflatie, 
stijgende rente en een economische stagnatie. Vanuit de financiele wereld was er 
daardoor een stijgende vraag naar beleggingen in commercieel-onroerend-goed (de 
"intermediaire vraag"). 
Door dezelfde economische factoren stagneerde echter in het begin van de tachtiger 
jaren de gebruiksvraag naar commercieel-onroerend-goed (de "finale vraag"). De 
beleggingswereld kreeg hierdoor meer oog voor de exploitatie van het reeds aange
kochte commercieel-onroerend-goed. 
Medio tachtiger jaren daalde in Nederland de rente en werd de1 inflatie practisch 
geheel teruggedrongen. Het onroerend-goed, dat vooral door zijq inflatiebestendig
heid de aandacht van (institutionele) beleggers trect, neemt daardoor een minder 
belangrijke plaats in de totale beleggingsportefeuilles in. De onroerend beleg-
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gingsportefeuilles worden op verhuurbaarheid doorgelicht. 

3.2.1.2. Overwegingen bi j beleggingen 

INFORMA TIE TEN BEHOEYE VAN NIEUWE COMMERCIEEL-ONROEREND-GOED 
BELEGGINGEN 

- Yerdeling beleggingsportefeuille 
Beleggers kunnen het te beleggen vermogen over een aantal beleggingscategorieen 
spreiden. Zij kunnen beleggen in aandelen en obligaties, in onderhandse leningen, in 
hypotheken en in onroerend-goed . 
Yoordat beleggingen plaatsvinden dient men zich te beraden tot welke categorie men 
zich zal wenden . Pensioenfondsen en Yerzekeringsmaatschappijen beleggen gemiddeld 
ca. 10 % in onroerend-goed. De bereidheid om te beleggen in onroerend-goed hangt 
af van het risico dat men met zijn beleggingen wenst te nemen, het geldende en te 
verwachten rentepercentage en inflatiepercentage en de verwachtingen die men heeft 
ten aanzien van de totale economische conjunctuur. 
De informatiebehoefte die met deze keuze samenhangt blijft in dit onderzoek buiten 
beschouwing. 

- Yerdeling onroerend-goedportefeuille 
Uit de interviews blijken hier een aantal verschillende werkwijzen te worden ge
volgd: 

Een van de gei'nterviewde beleggers stelt reeds in de voorgaande f ase een 
globale taakstelling op over de verdeling per onroerend-goedcategorie. 
Een andere be/egger bepaalt eerst de globale lokatie waar men wil gaan 
beleggen. Hiertoe wordt een getrapte werkwijze gevolgd. Men start met 
een algemene landenanalyse op financieel, economisch, politiek en juri
disch gebied. Ook de omvang van de onroerend-goed beleggingsmarkt 
brengt men van die landen in kaart. Wanneer een land op grand van dat 
onderzoek positief wordt beoordeeld, gaat men over tot het uitvoeren van 
een f undamentele analyse van de economise he situatie per regio. 
Opgemerkt moet warden dat in het onderhavige onderzoek de informa
tiebehoefte die nodig is om Le bepalen hoe investeringen over landen 
verdeeld warden , buiten beschouwing blijft. 
De derde slap is onderzoek naar de achtergronden van economische groei 
in een regio. Hierbij is het van belang dat de regionale economie sterk 
gemeleerd is of dat zij slechts op een peiler berust, waarbij gegevens 
warden gebruikt over o.a. het algemene industriele klimaat in de regio 
en de ontwikkeling van werkgelegenheid en regionale economische groei. 

- Analyse plaatselijke onroerend-goed markt 
Yoor de bestudering van de lokale onroerend-goedmarkt worden op lokaal nivo 
plaatselijke onroerend-goed-deskundigen (projectontwikkelaars, bankmensen, 
makelaars) ingeschakeld en gebruikers van onroerend-goed benaderd. Men heeft 
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behoefte aan informatie uit verschillende bronnen, omdat daardoor de betrouwbaar
heid van de informatie vergroot kan worden . De interpretatie en controle van 
gegevens voert de belegger zelf uit. 

De groep beleggers/beheerders blijkt behoefte te hebben aan marktgegevens zoals 
nieuwbouwplannen, de prijsontwikkeling van gebouwen, grondprijzen, rendementsver
wachtingen (deze zijn projectgebonden), leegstand, doorstroming en migratiepatronen. 
Als belangrijke toevoegingen zijn naar voren gebracht: 
- het in gebruik zijnde onroerend-goed in m2 en de aard van het onroerendgoedbe

stand; 
- gegevens over maatschappelijke (vooral macro-economische) ontwikkelingen om te 

kunnen anticiperen op de behoefte aan onroerend-goed; 
- potentiele opdrachtgevers: de lengte van huurcontracten van gebruikers; 
- de prijsontwikkeling van materialen en onderhoud; 
- alle winkeliers in Nederland; 
- prijs-kwaliteitverhouding van onroerend-goed, de leeftijd van gebouwen wordt van 

minder belang geacht. Behoefte aan gegevens over de veranderbaarheid van 
kantoren wordt vaak genoemd, zo is bijvoorbeeld de mogelijkheid van de ombouw 
van een single-user naar een multi-user gebouw van belang. 

Tegen de achtergrond van de afnemende omvang van de onroerend-goedmarkt wordt 
betrouwbaarder informatie van belang geacht over bijvoorbeeld rendementsver
wachtingen die nauwkeuriger bepaald moeten worden. Verder speelt mee dat gege
vens sneller voorhanden moeten zijn om snel op ontwikkelingen in te spelen. 
De belangrijkste subjectgegevens die verzameld worden door diegenen die in 
commercieel-onroerend-goed beleggen of enkel commercieel-onroerend-goed beheren 
zijn gegevens over gebouwzoekenden. 
Gegevens over de huishoudensontwikkeling en leeftijdsopbouw (allebei op stedelijk 
nivo) worden ook van belang geacht voor inzicht in de behoefte aan winkelvoorzie
ningen. Een van de ge'interviewden gaat verder en noemt ook de behoefte aan de 
inkomens van bewoners in een (verzorgings- )gebied om een winkelcentrum op de 
levensvatbaarheid te kunnen beoordelen. 
Voor investeringen in commercieel-onroerend-goed vindt men dat gegevens beschik
baar moeten zijn over de ontwikkeling in de werkgelegenheid . lnformatie die erg be
langrijk wordt gevonden betreft de wensen van gebouwzoekenden en de eisen t.a.v. 
de vestigingsplaats. 
Zeer belangrijk is voor alle partijen het grondbeleid i.v.m. erfpacht. Het eigendom 
van grond speelt een belangrijke rol bij het plegen van bouwinvesteringen. 

- Lokatiekeuze 
Van gebieden waarin men vervolgens in hoge mate ge'interesseerd is, maakt men 
inventarisaties tot op het objectnivo. Ook bier zijn er verschillen in benadering: 

Een van de beleggers stelt op basis van actuele marktgegevens een taak
stelling per onroerend-goed-categorie op. Voor het bepalen van de lokatie 
voor konkrete investeringen beoordeelt men in eerste instantie regio's en 
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steden. De volgende slap is het beoordelen van lokaties. 
Een andere be/egger beoordeelt eveneens in eerste instantie de regio's 
die in aanmerking komen en vervolgens welke steden in die regio's 
geschikt zijn. Binnen een stad vallen meestal meteen een aantal lokaties 
of objecten op. Daarna warden die en de omgeving beoordeeld op 
geschiktheid . 

De eigendomssituatie van grond en/ of gebouwen speelt een rol in verband met het al 
dan niet in erfpacht uitgeven van de grond. In de fase van beheer wordt de eigen
domssituatie slechts door enkelen genoemd. Dan is immers de beheerfase ingetreden 
waarbij een belegger een object in eigendom heeft . De bestemming van grond vormt 
voor allen een belangrijk gegeven. Voorts had men behoefte aan informatie over de 
brancheverdeling van de bedrijven die in het gebouw gehuisvest zijn . Ten aanzien 
van het onderhoud van het gebouw is men gei'nteresseerd in ervaringsgegevens over 
uitgaven voor dit onderhoud . 

De behoefte aan informatie over de onderhoudstoestand van de omgeving en het 
voorzieningenni vo wordt door alle actoren, tijdens de onderzoekfase en tijdens 
beheer, gedeeld . Informatie over open gaten en te verwachten sloop noemt niet 
iedereen. Informatie over funct iemenging blijkt wel gewild . Een van de gei"nterview
den wijst op het gevaar van het 'afglijden' van een lokatie door bijvoorbeeld de 
komst van low-budgetkantoren , scholengemeenschappen en horecagelegenheden als 
friteszaken. 
De verkeersontsluiting speelt vooral een rol bij investeringen in buurtwinkelcentra 
en kantoren en wordt door de beleggers en beheerders in commercieel-onroerend
goed als belangrijke informatie genoemd. Bij winkelcentra wordt hier de Jigging ten 
aanzien van de koopkrachtstromen aan toegevoegd. Bij kantoren bekijkt men de 
algemene bereikbaarheid en de woon-werkafstand. 
Informatie over vandalisme en criminaliteit vinden bijna alle actoren belangrijk, in 
het bijzonder in de beheerfase. 

Vo/gens een van de gei'nterviewden warden vandalisme en criminaliteit het 
grootste beheerprobleem in de toekomst. Een ander brengt de aanwezig 
heid van open galen in verband met de aanwezigheid van vandalisme en 
criminaliteit . Enkele gei'nterviewden leggen de nadruk op in/ormatie 
omtrent de beveiligingsmogelijkheden van de objecten en complexen. Zij 
gaan er van uit dat vanuit het beheer preventie van vandalisme en 
criminaliteit meer resultaat op/eve rt dan alleen signalering en ingrij pen 
achtera/. 

De ruimtelijke schaal van het begrip omgeving varieert afhankelijk van het object 
of de aard van het project. 
De behoefte aan gegevens over het gebruik van het gebouw en zijn omgeving en de 
gebruiksveranderbaarheid bestaat bij alien. Een gei'nterviewde profess10nele e eer
der noemt met name de kosten voor energ1e en schoonmaak als kosten die steeds 
belangrijker worden. 
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Informatie over de bezettingsgraad van gebouwen is voor de meeste beleggers van 
belang. Voorts wenst men m ormatte over de soorten medegebruikers van een 
gebouw en het gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen. 

De gebruiksgegevens worden, op de omgeving na, op objectnivo gei'nventariseerd. 

- Definitieve investeringsbeslissing 
Voor de definitieve investeringsbeslissing spelen de bovenvermelde gegevens een 
niet nader te bepalen rol. Het gewicht dat aan de onderzoeksresultaten, de eigen 
ervaring en de mondeling verkregen informatie wordt toegekend, wordt door de 
diverse gei'nterviewden als "fingerspitzengefiihl" omschreven. 

INFORMA TIE TEN BEHOEVE VAN DE EXPLOT A TIE 

- Verhuur 
Ten behoeve van de verhuur van het commercieel-onroerend-goed worden veelal op
drachten aan plaatselijke makelaarskantoren verstrekt . Deze kantoren gebruiken 
hiertoe de door hen zelf verzamelde actuele marktgegevens. 

- Beheer: verhuuradministratie 
Het admm1stratteF e eer en et dagelijks onderhoud worden veelal contractueel aan 
professionele beheerorganisaties uitbesteed. Dit heeft tot gevolg dat de belegger van 
de beheerder informatie betrect over de uitgevoerde activiteiten en de stand van 
zaken zoals de verhuurbaarheid. 

- Behee~ onderhoud 
Informatie over de kwaliteit van gebouwen is voor alle beleggers/ beheerders be
langrijk en wordt steeds belangrijker, hetzij om te bepalen of ze een geschikt 
beleggingsobject zijn, hetzij ten behoeve van het bepalen van het onderhoud aan 
een object. Vooral voor de geautomatiseerde onderhoudsplanning moeten meer 
gegevens over de kwaliteit van bouwdelen worden geregistreerd dan in de niet-geau
tomatiseerde situatie. 

De signalering van onderhoudsproblemen en de planning, programmering, aanbeste
ding, uitvoering en contr6le van het overige onderhoud kan via afzonderlijke 
contracten worden uitbesteed. Gezien de toenemende verhaurbaarheidsproblemen 
wordt er door diverse beleggingsmaatschappijen momenteel erg veel aandacht besteed 
aan het bouwtechnisch en organisatietechnisch op peil brengen en houden van het 
bezit. Ook de elkaar snel opvolgende bedrijfstechnische en bedrijfsorganisatorische 
innovaties in practisch alle branches zijn hier debet aan. Het aantal bouwkundig 
gezien jonge objecten dat aan groot onderhoud en ingrijpende renovatie toe is, is 
hierdoor erg groot. 
Beleggers die hun commercieel-onroerend-goed verregaand in een land of regio 
hebben geconcentreerd zijn er toe over gegaan de onderhoudsproblematiek in eigen 
hand te nemen. 
Voor de onderhoudsplanning en programmering worden door de eigen organisatie per 
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object 4- jarige onderhoudsprogramma's opgesteld. Per jaar wordt hier een gedeelte 
van uitbesteed. Ten behoeve van deze uitbesteding worden kostengegevens verzameld 
en geregistreerd (opbouw van bestand met ervaringsgegevens). 

Kleinere beleggers en beleggers wier bezit relatief sterk ruimtelijk verspreid is, zijn 
genoodzaakt deze onderhoudswerkzaamheden grotendeels of geheel uit te besteden. 
Zij hebben echter veelal we! een relatief zwaar contr6le-apparaat ter beschikking 
dat nauw bij de opstelling van het onderhoudsprogramma betrokken is en de uitvoe
ring hiervan nauwgezet volgt. Een van de gei:nterviewde beleggers heeft in verband 
met het uitbesteden van het beheer vooral behoefte gekregen aan betrouwbaarder 
informatie over de voorraad. Omdat informatie van makelaars gekleurd wordt geacht 
en vele professionele beheerders vaak niet meer doen dan klachtenonderhoud .en het 
innen van de huur, wordt via de gebruikers regelmatig informatie ingewonnen. Door 
gesprekken met huurders kunnen hoog oplopende problemen worden voorkorrien en 
een verlenging van het huurcontract worden gerealiseerd, omdat tijdig op wensen 
van zittende huurders kan worden ingesprongen. 

- Beheer: kwaliteitsbewaking lokatie 
Gezien het toenemend belang van volledige verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van 
het commercieel-onroerend-goed is de laatste jaren de aandacht voor de kwali
teitsbewaking van de lokatie sterk toegenomen. 
Naast de eigen verhuurpolitiek van de grote institutionele beleggers, welke veelal 
gericht is op het weren van huurders met een B-status zoals low-budget kantoren 
en scholengemeenschappen, worden de ontwikkelingen in de directe omgeving 
nauwlettend gevolgd. Het gaat hier om activiteiten die planologisch zijn gesanctio
neerd en waarvoor vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd, zoals 
hinderwetvergunning, bestemmingsplanwijziging, sloopvergunning, en waar tegen 
bezwaar kan worden aangetekend. 
Een van de gei:nterviewde beleggers heeft zich gewend tot een commercieel bureau 
dat informatie over ter visie leggingen verzamelt. 

INFORMA TIE TEN BEHOEVE VAN HET BEHEER VAN DE ONROEREND-GOED 
PORTEFEUILLE 

- Bepaling van het beleggingsrendement 
Ten behoeve van de bepaling van het beleggingsrendement zou men het totale 
rendement, zijnde de netto huuropbrengst + de waardeverandering van het commer
cieel- onroerend-goed in ogenschouw moeten nemen. Dit gebeurt echter slechts 
zelden. Veelal wordt in de jaarverslagen van de ondernemingen de waardebepaling op 
de datum van de aankoop als boekwaarde vermeld. 
Enige beleggers voelen zich verplicht hiervan af te wijken en de jaarlijks te 
taxeren waarde als boekwaarde in jaarverslagen en andere bescheiden op te voeren. 

- Administratie en verslaglegging 
Onderdeel van het beheer van een commercieel-onroerend-goedportefeuille is de 
volledige administratie met daarbij de kwartaal- en jaarverslagen, het opstellen van 
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de jaarlijkse explotatiebegrotingen, cash-flow analyses en meerjarenprognoses . De 
hiertoe noodzakelijke gegevensverwerking vindt grotendeels geautomatiseerd plaats. 

- Strategiebepaling portefeuillebeheer 
Het beheer van een onroerend-goedportefeuille vereist een voortdurende strategische 
keuzebenadering. 
Een grote internationale belegger biedt de mogelijkheid om het totaal aan beleg
gingsportefeuille-beheer, inklusief het (commercieel) onroerend-goed, in zijn orga
nisatie onder te brengen. De kleinere institutionele belegger kan langs deze weg het 
te beheren vermogen breed uitzetten, zonder dat het teveel wordt versnipperd en 
er een te groot werkapparaat voor dient te worden ingezet. 

3.2.1 .3. Toekomstige ontwikkelingen in de informatievoorziening 

De risico's van de commercieel-onroerend-goedbelegging zijn de laatste jaren toege
nomen door de optredende leegstand (achterblijven finale vraag bij intermediaire 
vraag) , de lange overbruggingstijd tussen het gesignaleerde partiele tekort en de 
realisatie van het benodigde aanvullend bouwvolume (vergelijkbaar met de "varkens
cyclus" in de landbouw) en de relatief snellere bedrijfstechnische en bedrijfsorga
nisatorische veroudering van de objecten. 
Tegelijkertijd verloor het commercieel-onroerend-goed door het terugdringen van de 
inflatie zijn specifieke aantrekkelijkheid van inflatiebestendigheid. Het beleggen in 
commercieel-onroerend-goed wordt daarom moeilijker en vereist dus een nog grotere 
kennis van zaken en een sneller en betrouwbaarder informatiecircuit. 

Door het aantrekken van de economie en door de ruime mogelijkheden om in snel 
groeiende fondsen te beleggen zijn er voldoende mogelijkheden om het gewenste 
risicodragende gedeelte van de beleggingen te investeren. 

Vanuit deze achtergronden kunnnen de volgende toekomstverwachtingen uit de 
gehouden interviews worden gedestilleerd: 
- Meer onderzoek wordt gewenst naar het kantoor (en overig onroerend-goed) van 

de toekomst. Alie gei:nterviewde beleggers, maar ook de overige actoren binnen 
de commercieel-onroerend-goedmarkt, wijzen op de behoefte aan toekomstver
kenningen , aan "visionair" onderzoek. "Het gaat om innoveren niet om beheren", 
zo stelt een van hen. Onderzoek naar geavanceerde technologische ontwikkelingen 
en hun reperkussies voor het gebruik van gebouwen is nodig. Het zal noodzakelijk 
zijn om nog verder dan tot nog toe het geval is geweest in de toekomst te 
kijken; anticiperen en het juist inschatten van toekomstige ontwikkelingen is 
zodoende wenselijk. 
Het blijvend grote aandeel van de verplaatsingsmarkt ten opzichte van de markt 
voor starters. De behoefte aan informatie over mutaties neemt hierdoor toe. 
Een toenemende behoefte aan zeer actuele informatie wordt verwacht. Incidenteel 
onderzoek dat bruikbaar blijkt te zijn, moet periodiek plaatsvinden. 
Het aanbodscenario dat deze groep actoren schetst, varieert nogal. Een van de 
gei:nterviewden voorziet een verdere objectivering van kennis over onroe-
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rend-goed die echter geprivatiseerd zal worden door de grote beleggers. Men 
verwijst hierbij naar ontwikkelingen in het buitenland. Anderen schetsen een 
groeiend aanbod, van (deels on-line) informatie op een zich commercialiserende 
informatiemarkt. Weer een andere verwacht heil van een groeiend aanbod bij 
gemeenten , die over steeds meer gedetailleerde informatie zullen beschikken en 
die bij het interpreteren een rot kunnen spelen . 

- Een grotere nadruk op de actuele waardebepaling en verkoopbaarheid van commer
cieel-onroerend- goed. 
Naast de momenteel al actueel zijnde verhuurbaarheid van het commercieel-onroe
rend-goed zal er mede onder druk vanuit de aandeelhouderswereld, een toenemen
de behoefte aan actuele waardebepaling van het onroerend-goed ontstaan. 

- Het toenemende belang van de kwaliteit van de lokatie. 
Het opkrikken van de grote oudere winkel- en kantoorcomplexen zal zowel vanuit 
de gemeentebesturen van de grote steden als vanuit de verschillende betrokken 
beleggers worden bevorderd. Daarvoor is informatie nodig over de feitelijke en 
over de gewenste kwaliteit (wat spreekt het publiek aan ?). 

3.2.2. Pro jectontwikkelaars 

3.2.2.1. Intro 

Aan het einde van de zeventiger jaren was er een grote "intermediaire vraag" naar 
commercieel-onroerend-goed. Hierdoor was er ruimte voor een breed skala aan pro
jectontwikkelaars. 
In de literatuur worden de volgende vormen van projectontwikkeling onderscheiden 
(Bergvelt, 1980): 

1. aannemer-ontwikkelaar 
Aannemersbedrijven met een eigen projectontwikkelingsgroep. Doel van deze pro
jectontwikkeling is de continui"teit voor het bouwbedrijf te garanderen. 
Hierbij zijn weer twee groepen te onderscheiden. 
De eerste groep functioneert direct als verlengstuk van een bouwmaatschappij. 
Initiatieven van dit type opdrachtgevers staan in het teken van een voor de 
moedermaatschappij wenselijke programmering. Het is hun functie de bouwafdeling 
minder kwetsbaar te maken voor de schommeling in de vraag. 
Meestal zal men als taak krijgen om een bepaald bedrag aan opdrachten te garande
ren, rekening houdend met de gewenste regionale spreiding en de aantrekkelijkheid 
van verschillende soorten projecten voor de aannemer. Daarnaast is er een groep die 
min of meer zelfstandig ten opzichte van de bouwonderneming opereert. Dit soort 
ontwikkelaars vertonen vaak al kenmerken van het tweede type. 

2. projectontwikkelaars die voor eigen risico ontwikkelen en voor de bouwfinancie
ring afhankelijk zijn van beleggers. 
Financiering kan men vaak vinden bij de bankrelaties van het concern, vooral als 
men op deze manier in contact staat met een beleggingsmaatschappij die de uit
eindelijke afnemer zal zijn. Vanwege hun financiele afhankelijkheid zullen deze 
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bedrijven over het algemeen zo veel mogelijk pogen om afzetproblemen te vermijden. 

3. projectontwikkelaars met eigen vermogen die voor eigen risico ontwikkelen en 
zelf voor de bouwfinanciering zorg dragen. 

4. financiers-ontwikkelaars 
Onderdelen van financiele instellingen die de beschikking hebben over eigen midde
len. Centraal staat voor hen het rendabel investeren. 
Kenmerkend voor deze initiatiefnemers is dat zij over grote kapitalen beschikken en 
kunnen overzien hoeveel zij in de loop van een aantal jaren te besteden hebben. 
Hun programmering wordt alleen doorkruist als door afzetmoeilijkheden kapitaal 
!anger vastgelegd blijft dan gepland was. Dit risico probeert men te verkleinen 
door een spreiding van activiteiten over verschillende deelmarkten en regio's (evt. 
landen). 
Anders dan bij de aannemers-ontwikkelaars zijn bij de programmering bouwtech
nische overwegingen niet van belang. Het beleid wordt ook niet afgestemd op een 
bepaalde bouwsom maar op gewenste globale omzetcijfers. Een overeenkomst is weer 
dat men op grond van de goede afzetmogelijkheden belangstelling heeft voor de 
gesubsidieerde markt, vooral als de vrije sector op dit punt problemen oplevert. 
De spreiding van activiteiten wordt voor deze categorie vergemakkelijkt omdat men 
als onderdeel van een financieel complex over veel nuttige contacten kan beschik
ken. Hanken hebben een groot aantal vestigingen via welke men in contact kan 
komen met belangrijke grondeigenaren die eventueel bouwterrein willen verkopen en 
met de afnemers van bedrijfshuis- vesting die informatie kunnen geven over 
behoefte aan kantoor- en winkelruimte. Als er binnen het concern een beleg
gingsmaatschappij aanwezig is, heeft men ook tot dit type afnemer een makkelijke 
toegang. 
Opgemerkt moet warden dat deze vorm van projectontwikkeling momenteel nauwe
lijks meer voorkomt, doordat projectontwikkeling en investment banking als twee 
geheel zelfstandige activiteiten warden uitgevoerd. De projectontwikkelaarstak van 
de ondernemingen zoekt de financiering in principe via de markt en de investment 
banker selecteert de projecten eveneens via de markt. 

5. Overigen 
Hieronder rekenen wij een grote groep kleinere ontwikkelaars zoals: 
- projectontwikkelingsadviseurs 

In het bouwproces fungeren zij alleen als opdrachtgever. Ze hebben een grotere 
vrijheid in het benaderen van financiers, dan de vorige categorie. In deze groep 
vallen de hierboven genoemde "onafhankelijken" die vaak door vertegenwoordigers 
van het (buitenlandse) financieringskapitaal werden overgenomen. 

- technici-ontwikkelaars 
Ontwikkelingsactiviteiten ondernomen vanuit een architecten- of ingenieursbureau. 

- makelaars-ontwikkelaars 
Zij treden meestal op als coordinerend opdrachtgever met externe financiers en 
houden zich verder bezig met de verkoop. Voor dit type zijn de transacties op de 
gebouwenmarkt zakelijk het interessantste dee! van een project. Zij hebben belang 
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bij een hoog prijsnivo, zowel van de gekochte grond als van de verkochte 
gebouwen. Zij opereren daarom bij voorkeur in de luxe sfeer. 

- daarnaast zijn ook een aantal gemeentelijke grondbedrijven met projectontwikke
lingsachtige activiteiten bezig. Deze zijn echter niet als zodanig in dit onderzoek 
betrokken. 

De grote "intermediaire vraag" bracht met zich mee dat voor de projectontwikkeling 
bouwinformatie relatief belangrijker was dan onroerend-goed marktanalyses en infor
matie rond de lokatiekeuze. 
Toen medio tachtiger jaren een stagnatie in de gebruiksvraag optrad en een afname 
van de intermediaire vraag ten gevolge van het terugdringen van de inflatie 
zichtbaar werd, werd het kwaliteitsaspect van het commercieel-onroerend-goed 
belangrijker. De lokatiekeuze en de verhuurbaarheid kwamen centraal te staan. Wat 
betreft de lokatiekeuze gaat de voorkeur uit naar "A 1-lokaties", het lief st in de 
Randstad gesitueerd. Met betrekking tot de verhuurbaarheid gaat de voorkeur uit 
naar "multi-user" kantoren die het predikaat "kantoor van de toekomst" dragen, en 
die reeds voor ca. 70 % zijn voorverhuurd. 

Medio tachtiger jaren nam ook voor de projectontwikkelaars door de combinatie van 
toenemende leegstand, hoge rente en geringe inflatie het (voor)financieringsrisico 
toe. Vooral voor ontwikkelaars die geen directe banden met de financiele jwereld 
hadden, leverde dit grote risico's tijdens de bouw en direct na de oplevering op. 
Voor deze categorie werd het steeds belangrijker om zo snel mogelijk een belegger 
bij de projectontwikkeling en de bouw te betrekken. 
De functie van de projectontwikkelaar als intermediair tussen zowel de finan
cier/ belegger en bouwonderneming als tussen financier / belegger en finale gebruiker 
wordt door de geschetste ontwikkelingen nog eens extra benadrukt. Het gebruik van 
informatie bij de projectontwikkeling wordt dan ook aan de hand van de volgende 
items doorgelicht: 
- Informatie ten behoeve van de lokatiekeuze; 
- Informatie met betrekking tot de finale vraag op de commercieel-onroerend-goed-

markt (verhuur, verkoop aan eigenaar-gebruikers); 
- Informatie met betrekking tot de intermediaire vraag op de commercieel-onroe-

rend- goedmarkt (verkoop aan eigenaar-beleggers); 
- Bouwinformatie; 
- Informatie ten behoeve van beheer. 
De bouwinformatie is door de recente ontwikkelingen wat meer naar de achtergrond 
verdrongen, maar neemt vanzelfsprekend nog steeds de belangrijkste plaats in de 
feitelijke projectontwikkeling in. 
Projectontwikkelaars zijn nauwelijks actief in de beheerfase. Alleen het tijdelijk 
beheren van objecten totdat verkoop plaatsvindt komt voor. Een uitzondering hierop 
vormen veelal de financiers-ontwikkelaars en de groep kleinere ontwikkelaars. De 
eerste categorie beheert ook objecten, de tweede verstrekt ook veelal adviezen aan 
beheerders. 
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3.2.2.2. De werkwijze van de projectontwikkelaar 

De bij projectontwikkeling gevolgde werkwijze is zeer divers en hangt naast de 
weergegeven typologie van projectontwikkelaars vooral van specifiek management, 
marketing en marktstrategie af: 

Een van de gei'nterviewde aannemer-ontwikkelaars voert globale lokatie
keuzen uit waarbij vele gegevens per gemeente worden vergaard. Als een 
gemeente in aanmerking komt. verzamelt men gedetailleerder gegevens 
over die gemeente, waarna geschikte lokaties in het zicht komen. Een 
andere aannemer-ontwikkelaar verzamelt eveneens vele gegevens over 
gemeenten. Voor het beoordelen van de gewenstheid van een bouwinveste
ring zijn een aantal aantrekkelijke lokaties het uitgangspunt. Vervolgens 
wordt onderzoek ,war de wijken waarin de lokaties liggen uitgevoerd. 
De werkwijze van een projectontwikkelaar die voor eigen risico ontwik
kelt is erop gericht om pas tot realisatie over te gaan als de toekomstige 
huurders bekend zijn. Onderzoek naar de realiseringskansen van projec
ten gaat samen met het zoeken naar geschikte lokaties. Financiering van 
een project geschiedt in eerste instantie uit eigen middelen . zodat een 
be/egger eventueel na realisatie van het bouwwerk gezocht kan worden. 
Een van de gei'nterviewde financier-projectontwikkelaars verricht verken
ningen per deelmarkt. Men schat in hoeveel onroerend-goed in een be
paalde markt kan worden toegevoegd. Vervolgens worden geschikte 
lokaties gezocht. Daarna onderzoekt men de omgeving van de bet ref fende 
lokaties. 
Een projectontwikkelingsadviseur start met een onderzoekf ase waarin een 
mar kt analyse en het ontwikkelen van een toekomstvisie ( het inschatten 
van ontwikkelingen) op basis van uit vele bronnen verkregen gegevens 
centraal staat. Nadat bepaald is wat gebouwd kan word en en voor wie ( de 
doelgroep), wordt een geschikte lokatie gezocht. Het komt echter voor dat 
een lokatie en een bestemming het vertrekpunt z ijn en dat vervolgens 
"levensvatbare projecten" beoordeeld word en. 

INFORMA TIE TEN BEHOEVE VAN DE LOKATIEKEUZE 

De lokatiekeuze verloopt getrapt van globaal naar specifiek. De meer globale gege
vens hebben betrekking op het totale marktgebied dat men wenst te bestrijken. De 
specifieke gegevens hebben veelal betrekking op de meer interessante onderdelen 
hieruit. 

- Planologische gegevens 
Enige van de ge'interviewde projectontwikkelaars hielden een bestand bij met alge
mene planologische en statistische gegevens binnen hun marktgebied. Het betreft 
hier structuurplannen en bestemmingsplannen, de ontwikkeling van de werkgele
genheid en overige algemene beleidsinformatie in de vorm van onderzoeksrapporten 
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en beleidsnota's. Bronnen voor deze informatie zijn gemeenten, provincies en rijk 
(vooral het CBS). 
De aggregatienivo's waarop de gegevens verlangd worden zijn verschillend en zijn 
onder meer afhankelijk van de soort commercieel-onroerend-goed: 

- kantoren: stedelijk nivo en in grate steden ruimtelijke deelmarkten ( b. v. 
Amsterdam zuid-oost) 
- winke/centra: a/hankelijk van de grootte van het winkelcentrum: straat, 
wijk/stads-deel of totale stad 
- bedrij/sgebouwen: vee/al regionaa/ nivo maar een van de gei'nterviewden 
registreerde gegevens over a/le bedrij/sterreinen in Nederland. 

Van veelbelovende lokaties worden de gegevens over de huidige en toekomstige be
stemming en een aantal omgevingsfactoren verzameld. 
Tot de relevante omgevings-gegevens behoren veelal de onderhoudstoestand, het 
voorzieningennivo, de functiemenging, open gaten, te verwachten sloop, vandalisme 
en criminaliteit, verkeersontsluiting, parkeermogelijkheden en de aanwezigheid van 
openbaar vervoer. Naast informatie over gerealiseerde projecten heeft een gei:nter
viewde vooral behoefte aan informatie over de achtergronden van het niet doorgaan 
van een project op een bepaalde lokatie. 
De bovengenoemde informatie wordt verkregen uit diverse bronnen, zoals gemeenten, 
eigen waarneming, kranten en makelaars. 
De hier aangehaalde informatie wordt van toenemend belang, aldus de gei:nterview
den. Dat geldt ook voor het gemeentelijk beleid m.b.t. een lokatie en de financie le 
onderbouwing daarvan. 

Uiteraard hebben de bovenstaande omgevingsfactoren een verschillend gewicht dat 
mede afhangt van de te realiseren functie. Ter illustratie hiervan het volgende: 

Een van de gefnterviewden vindt onderzoek naar vandalisme niet nodig. 
De achtergrond hiervan is de stel/ingname dat er in het ontwerp rekening 
mee moet warden gehouden (beveiliging, a/sluitbaarheid). 
Voor bepaalde te realiseren /uncties wordt de checklist uitgebreid met 
gegevens over de karakteristiek, de zichtbaarheid en de herkenbaarheid 
van object en lokatie. 

Ook het schaalnivo van de omgeving hangt af van de te realiseren functie en de 
doelgroep die men met deze functie tracht te bereiken. Bij kantoorfuncties gaat het 
veelal om een straal van enige honderden meters. Bij winkelcentra zijn voor bepaal
de omgevingsaspecten zoals aanwezige koopkracht en bereikbaarheid en parkeer
mogelijkheden natuurlijk andere geografische eenheden van belang. 

- Kadastrale gegevens 
Aan informatie over de perceelgrootte, eigendomssituatie, zakelijkgerechtigden en 
erfdienstbaarheden van objecten en gronden met een veelbelovende lokatie bestaat 
bij alle projectontwikkelaars behoefte. De bronnen van deze gegevens zijn het 
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gemeentelijk- en het rijkskadaster. Met de gemeentelijke kadasters van de grote 
steden is veelal reeds geautomatiseerde gegevensuitwisseling mogelijk. 

- Financiele gegevens 
Het betreft hier financiele gegevens over de grond en het eventueel hierop aanwe
zige onroerend-goed op veel belovende lokaties, zoals koopwaarde, grondprijs, 
aanwezigheid van zakelijke rechten, bank waarbij de eigenaar is aangesloten, hypo
theek, enz. De bronnen voor deze gegevens zijn het gemeentelijk en het rijkska
daster en de registers van de Kamers van Koophandel en Fabrieken. 

- Fysieke eigenschappen van de bodem 
In een vergevorderd stadium van projectontwikkeling kunnen de fysieke eigenschap
pen van de grond een belangrijke kostenbepalende factor vormen. Hierbij kan men 
denken aan de grondslag en bijbehorende funderingsmogelijkheden en eisen, aan het 
grondwaterpeil en de aanwezigheid van spanningswater en de noodzaak van tijdelijke 
of blijvende bemaling, enz. De gegevens worden verkregen van gemeenten en PPD's. 
Alhoewel deze informatie grotendeels onder de meer specifieke bouwinformatie valt, 
dient men met enige aspecten reeds in de fase van ideevorming en schetsontwerp 
rekening te houden. 

INFORMA TIE MET BETREKKING TOT DE FINALE VRAAG 

Zoals reeds in paragraaf 3.2.1. rond de beleggers en beheerders van onroerend-goed 
uiteen werd gezet, werd in de tachtiger jaren de finale vraag naar commercieel
onroerend-goed cruciaal voor de ontwikkeling van nieuw onroerend-goed. De 
commercieel-onroerend-goedmarkt wijzigde zich van een aanbodmarkt in een 
vragersmarkt. Voor de afzet van nieuw ontwikkeld commercieel-onroerend-goed aan 
beleggers werd de verhuurbaarheid van belang. Afhankelijk van de financieringsvorm 
kunnen sommige projecten pas definitief worden gebouwd indien ze voor ca. 70 % 
zijn voorverhuurd. 
Extra complicatie is het gegeven dat de huidige nieuwbouwmarkt voor commercieel
onroerend-goed vooral een verplaatsingsmarkt is, waarin de redenen van vertrek uit 
de oude lokatie en de voorkeuren bij reallokatie een belangrijke rol spelen. 

- Algemene gegevens rond de gebruikersvraag op de commercieel-onroerend-goed-
markt 

Evenals bij beleggers staan bij projectontwikkelaars de marktgegevens rond nieuw
bouwplannen, hoogte van grondprijzen, leegstand en migratiepatronen centraal. 
Gegevens over migratie beziet men in samenhang met de verhuisgeneigdheid (op 
stedelijk nivo) binnen het onroerend-goed. 
Van toenemend belang wordt de commerciele informatie (i.p.v. bouwtechnische} over 
de ontwikkelingen op de onroerend-goed markt, de prijsontwikkeling van gebouwen 
en over de op de vastgoedmarkt opererende bedrijven. Men heeft hierbij behoefte 
aan een statistiek die toegespitst is op onroerend-goed. 
Het specifiek op een project gericht marktonderzoek wordt steeds noodzakelijker 
vooral ter onderbouwing van de bouwplannen en de afzet van het gerealiseerde 
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onroerend-goed. 
Men verkrijgt meer inzicht in de financiele gevolgen van alternatieve investe
ringsmogelijkheden door gebruik te maken van financiele decision-support-systemen. 

Bronnen van deze gegevens zijn de algemene analyses zoals die in het blad Vast
goedmarkt en door gemeenten en CBS worden gepubliceerd. Voorts maakt men 
gebruik van de regionale en stedelijke analyses over specifieke soorten commer
cieel-onroerend- goed, die door de grote makelaarskantoren worden verricht en is 
men gei:nteresseerd in de verkoopbaarheid of verhuurbaarheid van projecten die 
overeenkomen met een project dat men wil gaan ontwikkelen. 

- Informatie over gebouwzoekenden 
Met betrekking tot de commercieel-onroerend-goedmarkt zijn de subjectgegevens 
over gebouwzoekenden voor alle actoren op de vastgoedmarkt van belang. De 
gegevens van gebouwzoekenden worden veelal door makelaars beheerd wiens taak 
het is om op de commercieel-onroerend-goedmarkt te bemiddelen (zie paragraaf 
3.2.3.). Ook bij enige Kamers van Koophandel zijn gegevens omtrent de vraag naar 
kleine eenheden winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte te vinden (het bedrijfshuisves
tingssignaleringssysteem, zie paragraaf 3.2.4.). 

- Informatie over potentiele huurders 
Gezien het geringe aantal geregistreerde gebouwzoekenden is het voor de continui:
teit van de projectontwikkelingsorganisatie van belang zelf activiteiten op dit 
terrein te ontplooien. Hiertoe zijn door een aantal projectontwikkelaars, al dan niet 
in samenwerking met enige commerciele bureaus (zoals Strabo te Amsterdam en 
Kolpron te Rotterdam), enige methodieken met bijbehorende informatiesystemen ont
wikkeld die globaal gezien als volgt zijn opgebouwd: 
Startpunt van de methodiek ligt veelal bij het verzamelen van informatie uit de 
Bedrijvenregisters van de Kamers van Koophandel. De Kamers kunnen op diskette 
adressen van bedrijven leveren die een bepaalde kantoorfunctie met een bepaalde 
omvang bezitten. 
Vervolgens wordt de actuele huisvestingssituatie van deze bedrijven onderzocht. Het 
gaat hier om lokatie, ouderdom en gebruikswaarde van het huidige kantoorpand. 
Bronnen zijn de eigen waarneming en, bij stijgende interesse, tekeningen bij bouw
en woningtoezicht. 
Tot slot worden in veelbelovende gevallen de financiele gegevens van de bedrijven 
uit het Bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel opgevraagd. 

Elke projectontwikkelaar voegt aan deze marketingtechniek - overeenkomstig de ge
hanteerde marktstrategie - een aantal specialiteiten toe: 

Enkele projectolllwikkelaars zijn gei'nteresseerd in de subsidiegerech
tigdheid van bedrijven. Anderen besteden ruime aandacht aan /inancie
ringsvormen en bieden mogelijkheden als lease-constructies aan. 
De kwaliteit van de huisvestingssituatie van een potentiele huurder wordt 
ook anders benaderd. De lee/tijd van gebouwen wordt door een gei'nter-
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viewde projectontwikkelaar niet erg belangrijk gevonden. De technische 
staat van het gebouw en de periode dat het gebouw in eigendom is (i.v.m. 
afschrijving), vindt men belangrijker. 

- Screening van lopende huurcontracten 
Een andere toegepaste methodiek voor het opsporen van potentiele huurders is ge
richt op de veelal bij makelaars rustende informatie over lopende huurcontracten. De 
lengte van huurcontracten van kantoorgebruikers en het tijdstip van afloop zijn 
hieruit de belangrijkste gegevens. Opmerkelijk is dat de geinterviewde project
ontwikkelaars (op een na) dit punt noemen en dat zij constateren dat de Neder
landse makelaardij hier een "gat in de markt" heeft laten liggen. 

INFORMA TIE MET BETREKKING TOT DE INTERMEDIAIRE VRAAG 

Zoals reeds vermeld za~te in de tachtiger jaren ook de "intermediaire vraag" naar 
commercieel-onroerend-goed als belegging in. Voor de projectontwikkelaars bete
kende dit dat ten behoeve van de continuiteit ook hier extra aandacht diende te 
worden besteed door de beleggers actief te benaderen. Naast de zorg voor de 70 % 
voorverhuur of de specifiek op het te ontwikkelen of ontwikkelde object geschreven 
rentabiliteitsrapport verzamelt men informatie over welke categorie institutionele 
beleggers men voor een bepaald project dient te benaderen. Globaal gezien zijn hier 
2 groepen van gegevens van belang: 

- Informatie over de grootteklasse van beleggers 
De potentiele belegger moet qua beheerd vermogen in aanmer-king komen voor het 
vastgoedproject. Regel hierbij is dat institutionele beleggers voor ca. 10% in 
onroerend-goed beleggen. 

- Informatie over het beleggersbeleid 
Het gaat hier vooral om de appreciaties van beleggers, een overzicht per belegger 
van de soort objecten waar men in belegt. 

BOUWINFORMA TIE 

De bouwinformatie blijft de kurk waar de projectontwikkeling op drijft. De pro
jectontwikkelingsorganisatie bemiddelt immers tussen de gebruiker en de bouwwereld. 
Men vertaalt de toekomstige eisen van de gebruiker in een geavanceerd ruimtelijk 
produkt. Actualisering van deze kennis is gezien de geschetste marktsituatie een 
eerste vereiste. Daarnaast is het van belang om voortdurend op de hoogte te blijven 
van de bewegingen van de concurrentie. De bouwinformatie kan globaal gezien in de 
volgende categorieen worden onderverdeeld: 

- Het gebouw van de toekomst 
Onderzoek naar geavanceerde technologische en bedrijfsorganisatorische ontwikkelin
gen en hun repercussies voor het gebruik van gebouwen is nodig. 



106 

- Gegevens over de te realiseren en gerealiseerde bouwproduktie 
De ge:interviewden gebruiken informatie over de gerealiseerde m2 en m3 onroerend
goed per sector en datgene wat momenteel gebouwd wordt of reeds in ontwikkeling 
is. De gegevens worden verkregen uit het blad Vastgoedmarkt, uit de bouwinformatie 
van Ten Hage en uit informatie de men bij de technische diensten van de gemeenten 
waarin men actief is ontvangt. Men is hierbij eveneens ge:interesseerd in de kwali
teit van de te ontwikkelen gebouwen. Voorts verzamelt men een aantal specifieke 
gegevens: 

Bi} enkele gei"nterviewden bestaat behoe/te aan inzicht in de moge
lijkheden tot veranderbaarheid van gebouwen. Een andere ontwikkelaar 
geloo/t juist niet in de flexibiliteit van gebouwen. 

- Bouwtechnische bestanden 
Het betreft hier een breed scala aan informatiebestanden over bouwkosten, prijs
ontwikkeling van bouwmaterialen, materiaalgegevens, constructiegegevens, uitvoe
ringstechnische gegevens, gegevens uit normbladen, bouwverordeningen, enz. 

INFORMA TIE MET BETREKKING TOT BEHEER 

De projectontwikkelaars die projecten voor eigen risico ontwikkelen houden soms 
tijdelijk projecten in beheer om ze "te laten rijpen" en daarna tijdens een gunstige 
marktsituatie af te stoten. De financiers-ontwikkelaars houden het onroerend-goed 
veelal blijvend in beheer. De kleinere projectontwikkelaars adviseren veelal ook aan 
beheerders. 
Bij het tijdelijk beheer wordt een voortdurende zorg voor de kwaliteit van objecten 
en naaste omgeving belangrijk gevonden. Bij het overige beheer gelden de in de 
vorige paragraaf behandelde aspecten. 

3.2.2.3. Toekomstige ontwikkelingen in de informatievoorziening 

De geschetste recent optredende veranderingen zetten zich ook in de nabije 
toekomst door: meer toekomst gericht denken en 'nadenken' over veranderingen in 
wensen van gebruikers. 
Dit tegen de achtergrond van een "krimpende", teruglopende markt, waarop relatief 
gezien alleen nog maar kleinere eenheden kunnen worden afgezet. Hierdoor is er 
tevens meer specifieke informatie nodig: 
- meer commerciele gegevens; 
- branchegerichte informatie over ontwikkelingen in groei en mutaties; 
- op specifieke lokaties gerichte informatie. 

De "overhead" op de projectontwikkeling neemt toe, waardoor de marges smaller 
worden. Naast een aantal creatieve marktoplossingen denkt men aan een verbetering 
van de informatievoorziening waardoor onder meer de lange overbruggingstijd tussen 
het gesignaleerde tekort aan commercieel-onroerend-goed en de uiteindelijke reali-
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satie als antwoord op dit tekort kan worden verkleind. 
Van de commerciele informatiemarkt wordt vooral een groter aanbod verwacht van 
b.v. gegevens over huurcontracten en huurhoogte. 
Concurrentie op deze markt en automatisering zullen kunnen leiden tot een afname 
van de prijs voor informatie. 

3.2.3. Makelaars 

3.2.3.1. Intro 

Het intensieve transactieverkeer op de commercieel-onroerend-goedmarkt, bestaande 
uit koop, verkoop, huur en verhuur, verloopt grotendeels via regionale makelaars
kantoren. Het routinematig beheer, bestaande uit huuradministratie en klachtenon
derhoud, wordt voornamelijk uitgevoerd door makelaars. De grote makelaarskantoren 
zijn daardoor bij het overgrote dee! van de regionale onroerend-goedmarkt betrok
ken. Zij kunnen daardoor een belangrijke signalerings- en adviseringsfunctie ver
vullen ten aanzien van de voorraad aan commercieel-onroerend-goed en de hierin 
optredende veranderingen zoals leegstand en tekorten. Zij zijn hierdoor in staat om 
relatief snel een marktanalyse voor een specifiek object op te stellen. Door hun 
bekendheid met het regionale werkveld zijn zij op de hoogte van de lokaties en 
potentiele lokaties. Door hun contacten met de clienten zijn zij op de hoogte van 
de preferenties met betrekking tot het vastgoed. 
Tot aan het begin van de tachtiger jaren durfde men op voorraad te bouwen en 
was de verhuur geen werkelijk probleem. Momenteel is de markt voor commercieel
onroerend-goed een vraagmarkt geworden waarin ook het aantal verplaatsingen 
belangrijker zijn voor deze vraag dan het aantal nieuwe vestigingen of uitbreidingen 
van bestaande vestigingen. 

3.2.3.2. De activiteiten van de makelaar 

De bovengenoemde makelaarsactiviteiten veronderstellen een doorlopende registratie 
van de ondernomen marktactiviteiten, aangevuld met op marktontwikkelingen gericht 
onderzoek. Hiertoe kan globaal gezien een volgende indeling van de informatiebe
hoefte worden geschetst: 
- Informatie over de actuele en potentiele vraag naar gebouwen; 
- Informatie over het actuele en potentiele aanbod aan gebouwen; 
- Informatie over actuele en potentiele lokaties; 
- Informatie over de waardeontwikkeling van gebouwen; 
- Informatie over het in opdracht uitgevoerde beheer; 
- Informatie over de ontwikkeling van de commercieel-onroerend-goedmarkt, welke 

voor een belangrijk dee! verkregen wordt door koppeling van de bovengenoemde 
soorten informatie. 

De ge:interviewde makelaars zijn beide regionaal actief, respektievelijk in de regio 
Den Haag en de regio Eindhoven. Zij voeren enkel in die regio onderzoek uit. Dit 
onderzoek heeft een permanent karakter. 
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De ge:interviewde Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) werkt op nationaal 
nivo en heeft een functie t.b.v. alle aangesloten makelaars. De positie en activi
teiten van de NVM is daardoor geheel anders dan die van de beide makelaars. 

INFORMA TIE OVER DE VRAAG NAAR GEBOUWEN 

Gegevens over gebouwzoekenden en de bijbehorende gebouweneisen worden verza
meld. De subsidiegerechtigdheid van bedrijven laten de ge:interviewden buiten 
beschouwing. 
Het aggregatienivo van de subject-gegevens betreft in eerste instantie de ge
bouwzoekenden bij de betreffende makelaar. De ge:interviewde makelaars geven 
echter te kennen behoefte te hebben aan subjectgegevens op regionaal nivo. Een 
van hen vergelijkt de regionale gegevens bovendien met landelijke. 
Voorts worden er gegevens over de ontwikkeling van de werkgelegenheid verzameld 
en is er behoefte aan informatie over het gemeentelijk beleid. Bronnen hiervoor zijn 
veelal de gemeentelijke nota's. 

- Registratie van lopende huurcontracten 
Doordat op de commercieel-onroerend-goedmarkt de verplaatsingsvraag belangrijker 
is geworden als de uitbreidingsvraag en de voorverhuurbaarheid van nieuw ontwik
kelde projecten een essentiele eis voor investering is geworden, neemt de belang
stelling voor een actieve benadering van "zittende" huurders toe. Door bij zittende 
huurders te informeren naar wensen over aanpassingen van gebouwen, kan daarop 
door de makelaar actie worden ondernomen om zodoende de huurder te behouden. 

Een van de gei'nterviewde makelaarskantoren bouwt op basis van oude 
dossiers een actuele huurcontractenregistratie op. Hieruit kunnen door
stromingsgegevens word en af geleid en kan op een mogelijk toekomstige 
verplaatsing warden ingespeeld. 

- Algemene gegevens over het gewenste gebouw in de toekomst 
Op basis van de contacten met de clientele zijn makelaars in staat om voor catego
rieen gebruikers gebruikseisen voor commercieel-onroerend-goed op te stellen. 

Uit de afgenomen interviews ontstaat echter de indruk dat de registratie van 
specifieke gebruikseisen onvoldoende stelselmatig gebeurt maar veel meer in de 
vorm van "common sense" bij veel voorkomende eisen of annekdote bij grote 
"missers" van de client. 

INFORMA TIE OVER HET AANBOD VAN GEBOUWEN 

Bij het bemiddelen over onroerend-goed-transacties zijn de volgende objectgegevens 
relevant: de kwaliteit van gebouwen (gebruiks- en onderhoudstechnisch), de leeftijd, 
de veranderbaarheid (geldt alleen voor kantoren), de eigendomssituatie en de 
bestemming. 
Men heeft eveneens behoefte aan gegevens over het gebruik en de gebruiksmoge-
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lijkheden van het gebouw, de hoogte van de lasten en de bezettingsgraad. 
Voorts heeft men behoefte aan enige gegevens omtrent de directe omgeving van het 
object zoals de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, functiemenging en algemene 
onderhoudstoestand van de buurt. 
Brannen voor deze gegevens zijn de eigenaar die opdracht verstrekt tot verkoop of 
verhuur van het object en/of de eigen waarneming van het makelaarskantoor zelf. 

Bij de NVM bestaat behoefte aan kenmerken van alle bij makelaars te koop of te 
huur aangeboden objecten als winkels, kantoren, bedrijfsruimten, agrarische objecten 
en overige objecten. Uit het totale aanbod aan objekten kunnen makelaars een 
selectie per regio (in totaal zijn er 24 regio's in Nederland) toegestuurd krijgen. 

Naast de aggregatie van de bovenstaande aanbodgegevens op regionaal nivo heeft 
men behoefte aan gegevens over het totaal aantal transacties binnen de regio, de 
gemiddelde transactieduur, de leegstand, doorstroming en migratiepatronen. 
Voorts volgt men alle bestemmingsplannen en de hierin aan te brengen wijzigingen. 

- Algemene gegevens over het gebouw van de toekomst 
Ter beoordeling van de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande of potentiele 
lokaties en van de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van bestaande objecten is 
het van belang zich voortdurend op de hoogte te stellen van de nieuwe wereldwijde 
trends op dit gebied. Brannen voor deze informatie vormen de directe informatie die 
men verkrijgt door de betrokkenheid bij dergelijke projecten, de (internationale) 
vakpers en de seminars die door de NVM en afdelingen hiervan worden georgani
seerd. 

INFORMA TIE OVER LOKA TIES 

- Registratie van lokaties 
Onderzoek van makelaars naar geschikte bouwlokaties start, logischerwijs gezien hun 
regionale werkterrein, in de regio. Binnen hun eigen werkterrein hebben makelaars 
permanent geschikte investeringslokaties op het oog. Zodra een konkreet project in 
de belangstelling komt, wordt onderzoek uitgevoerd in de omgeving van die lokatie. 
Men blijkt vooral behoefte te hebben aan wijzigingen die zich voordoen in de 
gegevens over het gebruik van gebouw en omgeving, de hoogte van de lasten, de 
bezettingsgraad van gebouwen en de gebruiksveranderbaarheid. Bron hierbij is veelal 
de eigen waarneming. 

- Gegevens over de directe omgeving 
Voor de beoordeling van de omgeving van een object of lokatie hebben de gei:nter
viewden behoefte aan informatie over de onderhoudstoestand, het voorzieningennivo, 
functiemenging , open gaten, te verwachten sloop, de verkeersontsluiting, de par
keermogelijkheden en de aanwezigheid van vandalisme en criminaliteit. 

- Algemene informatie over ontwikkelingen rond lokaties 
De voornaamste redenen die tot de vorming van nieuwe lokaties leiden zijn de 
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ontwikkeling van nieuwbouwplannen en wijziging van vigerende bestemmingsplannen. 

INFORMA TIE OVER DE W AARDEONTWIKKELING VAN GEBOUWEN 

Van alle in de regio verkochte objecten worden de verkoopprijzen geregistreerd. De 
gegevens komen veelal uit eigen bron omdat men op een of andere wijze bij een 
groot dee! van de regionale transacties is betrokken. 
In samenhang met de prijsontwikkeling van gebouwen (object en regionaal nivo en 
een van de ge:interviewden ook op landelijk nivo) hebben de makelaars behoefte aan 
gegevens over de onroerend-goedtransacties in de regio en de verkoopbaarheid van 
gebouwen (transactieduur). Aan dergelijke gegevens heeft ook de NVM behoefte. 

De registratie van de grondprijzen vindt op objectnivo plaats. Een van de ge"inter
viewde makelaars beschouwt de grondprijzen niet als een absoluut gegeven. Veelal is 
hierover nog onderhandeling mogelijk. Van alle taxaties die worden verricht worden 
de gegevens bewaard. Vanuit deze gegevens, aangevuld met de meest recente 
verkoopprijzen van soortgelijke objecten met vergelijkbare lokaties, worden nieuwe 
taxaties verricht. 

Alhoewel de bovenstaande items onderdelen van een specifieke waardeontwikkeling 
van een specifiek gebouw kunnen vormen, leveren zij door het ontbreken van 
specifieke gegevens over vraag- en aanbodontwikkeling naar dit type gebouw nog 
geen "totaalplaatje" van deze waardeontwikkeling. De feitelijke bepaling van het to
tale rendement van commercieel-onroerend-goedbeleggingen wordt hierdoor onmoge
lijk. Immers, de totale som van de waardeverandering van het object en de ontvan
gen huursommen geeft dit totale rendement aan. Vee! institutionele beleggers 
verliezen totaal het zicht op dit rendement omdat zij veelal de historische aankoop
waarde als actuele boekwaarde hanteren. 

De makelaardij heeft hier - misschien door kleinschalig denken - een 
markt laten liggen aldus gei"nterviewde projectontwikkelaars en beleggers 
die in snel tempo door grate commerciele vermogensbeheerders en 
internationale makelaarskantoren dreigt te warden opgevuld. In het 
buitenland warden in samenwerking met grate commerciele vermogensbe
heerders en commercieel-onroerend-goedbeleggers door deze internationale 
makelaarskantoren "Property Reviews" en "Performance Measurement 
Programs" opgezet aan de hand waarvan jaarlijkse waardebepalingen van 
commercieel-onroerend- goedobjecten mogelijk warden en dus ook het 
totale jaarlijkse rendement kan warden bepaald. 

INFORMA TIE OVER IN OPDRACHT UITGEVOERD BEHEER 

Ten behoeve van het in opdracht beheren van gebouwen worden naast de bestanden 
rond de huuradministratie en klachten, eveneens een aantal gegevens bijgehouden 
omtrent het object (kwaliteit, onderhoudstoestand, flexibiliteit en bestemming), de 
naaste omgeving (onderhoudstoestand en vandalisme en criminaliteit), het gebruik 
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van gebouw en omgeving en de marktpositie van het object (concurrerende plannen, 
prijsontwikkeling, rendementsverwachting, leegstand, doorstroming). 

INFORMA TIE OVER DE ONTWIKKELING OP DE COMMERCIEEL-ONROEREND
GOEDMARK T 

Gezien de betrokkenheid van de makelaardij bij de transakties op de regionale markt 
behoort de beschrijving van de ontwikkeling van de regionale commercieel-onroe
rend-goedmarkt tot een van de voornaamste informatietaken en -mogelijkheden van 
de makelaar. 
De betrekkelijk lange overbruggingstijd tussen de signalering van een tekort aan 
commercieel-onroerend-goed en de werkelijke realisatie ervan, die veelal ca. 4,5 jaar 
bedraagt, benadrukt het belang van een tijdige signalering. Het belang van het 
regionale karakter van deze marktontwikkelingen wordt nog eens onderstreept door 
de zeer ruime marges waarbinnen de prognoses over de landelijke ontwikkelingen 
zich bevinden. Zo stelde Bak in 1980 een prognose op voor de additionele ruimtebe
hoefte aan kantoren in Nederland tot 1990 die varieerde van minimaal 80.000 tot 
maximaal 460.000 vierkante meter. 
Prognoses op regionaal nivo leiden eveneens aan hetzelfde manco. Funken prognosti
seerde de gemiddelde jaarlijkse behoefte aan kantoorruimte voor bedrijven met meer 
dan 1000 vierkante meter tussen minimaal 80.000 en maximaal 460.000 vierkante 
meter per jaar. 
Kortom, een vinger-aan-de-pols-benadering waarin rekening wordt gehouden met 
specifieke gebouweneisen, vraag naar bepaalde typen lokaties, vraag naar bepaalde 
omvang en indelingsmogelijkheden van complexen is dringend gewenst. 

· Ten aanzien van het aanbod zijn op landelijk nivo meer en betere gegevens 
aanwezig. Zo worden er bij het CBS cijfers verzameld over het aantal verleende 
bouwvergunningen voor kantoorgebouwen die de 1000 vierkante meter te boven gaan. 
Over de periode van de overbruggingstijd tussen gesignaleerd tekort en de uiteinde
lijke aanvraag van de bouwvergunning worden nauwelijks en zeker niet structureel 
gegevens verzameld. Ook hier vervult de makelaar als insider op de regionale markt 
een unieke positie. 
Ook ten aanzien van de leegstandscijfers en de beoordeling van de leegstand naar 
categorieen frictieleegstand of structurele leegstand ten gevolge van bouwkundig of 
ruimte-organisatorisch gebrek is vooralsnog de regionaal georienteerde makelaar de 
eerst aangewezen persoon. 

De leegstand door de stagnerende gebruikersvraag in het begin van de jaren 80 werd 
zowel door de regionale makelaars als door de gemeenten over het hoofd gezien. De 
intermediaire vraag vanuit de beleggers werd nog altijd gestimuleerd. Uit een groot 
aantal van de gehouden interviews blijkt dat sindsdien uitspraken, prognoses en 
onderzoeksrapporten van zowel makelaars als gemeenten door de overige actoren op 
de commercieel-onroerend-goedmarkt met enige skepsis worden bekeken. Men vraagt 
om een professionele commercieel-onroerend-goedopleiding en om informatie die 
meer op het professioneel management van commercieel-onroerend-goed is gericht. 
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Een van de gei"nterviewde makelaarskantoren brengt middels een eigen 
tijdschrift regelmatig half jaarlijkse rap portages over de ontwikkeling van 
de verschillende onderdelen van de regionale commercieel-onroerend-goed
markt. Men laat ook een commercieel onderzoeksbureau dat in deze 
branche actief is: de Stichting voor Ruimtelijk Advies, Beleid en Onder
zoek (STRABO ) onderzoeken verrichten via nieuwe, nog verder uit le 
ontwikkelen onderzoeksmodellen die we! met de nieuwste marktf actoren 
rekening houden. Deze onderzoeken worden eveneens onder clii!ntele en 
overige beroepsmatige gei"nteresseerden verspreid. 

Oak de makelaars plaatsen de verandering in hun informatiebehoefte tegen de 
achtergrond van het ontstaan van een vragersmarkt. Beslissingen moeten tegenwoor
dig gefundeerder genomen warden hetgeen leidt tot meer gedetailleerde gegevens 
over prijsontwikkeling bij huur en verkoop, bedrijfsontwikkelingen, doorstroming en 
vestigingsperiode op een adres . 
De groei in de informatiebehoefte wordt verder gezien in verband met het verande
rende wensen- en behoeftenpatroon en het grotere aanbod aan gegevens. 

- De behoefte aan een doorzichtiger markt is tot uiting gekomen in de activiteiten 
van de NVM, waar de bestanden van makelaars indirect gekoppeld warden via het 
uitwisselingssysteem. 

3.2.3.3. Taekamstige ontwikkelingen in de informatievoorziening 

De makelaar, die vooral bij het beheer c.q. de verhuur betrokken is, wijst op een 
zich wijzigende behoefte aan informatie door het antstaan van een vragersmarkt. 
Gegevens over de vraag van gebruikers en het aanbod aan gebouwen zullen beter 
op elkaar afgestemd moeten warden. In dat kader zal de informatie over de invloed 
van een aantal technologische ontwikkelingen op de vraag naar gebouwen belang
rijker warden. 
Daarnaast zal deze ontwikkeling ertoe leiden dat er pas gebauwd zal warden 
wanneer er konkrete kandidaten zijn voor een gebouw. 
De NVM wijst er bovendien op dat door de verschuivingen in het takenpakket van 
de makelaar (van informatie naar advies), deze een aantal nieuwe kwalifikaties 
(kennis van statistiek, van marketing) zal moeten verwerven. 
Verwachte ontwikkelingen aan de aanbodkant van informatie zijn: 
Men zal meer gegevens verzamelen die voor beheer relevant zijn (klachtenregister, 
leegstand en mutatiegegevens, gegevens over kwaliteit/ prijsverhoudingen) en men 
legt statistische bestanden aan. Een toenemende autamatisering en het gebruik van 
softwarepakketten, gestimuleerd door de NVM, maken dit mogelijk. 
Oak legt de NVM internationale contacten om door vergelijking antwikkelingen 
beter te kunnen inschatten; de aandacht voor buitenlandse ontwikkelingen wordt 
belangrijk geacht. 
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3.2.4. Kamers van Koophandel en Fabrieken 

3.2.4.1. Intro 

De Kamers van Koophandel hebben een aantal wettelijk voorgeschreven taken 
waaronder het beheren van het Handelsregister, het Verenigingenregister en het 
Stichtingenregister. De Kamers verstrekken adviezen aan bedrijven en ze leveren 
informatiediensten. 

1 Binnen de commercieel-onroerend-goedmarkt hebben de Kamers een passieve rol. 
Uitgezonderd het Bedrijfshuisvestings-signaleringssysteem (BHS) dat door de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage werd ontwikkeld en waarvoor ook 
bij een aantal van de overige Kamers belangstelling bestaat. En het Distributiepla
nologisch informatiesysteem (DIS) dat reeds in een aantal Kamerdistricten operatio
neel is . De opzet van het BHS en het DIS weerspiegelt een verandering in de 

I informatiebehoefte. 
De Kamers registreren bovendien ontwikkelingen in de werkgelegenheid in hun regio 
en ze verstrekken adviezen aan bedrijven over subsidiemogelijkheden. 

3.2.4.2. Informatie bi j de Kamers 

- Het Handelsregister, het Verenigingenregister en het Stichtingenregister 
Aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland is bij Wet het beheer van 
het Handelsregister, het Verenigingenregister en het Stichtingenregister opgedragen. 
Bedrijven, verenigingen en stichtingen zijn wettelijk verplicht zich in de registers 
van het betreffende Kamergebied te laten inschrijven. De gegevens worden per 
bedrijf, vereniging of stichting in papieren dossiers opgeslagen, dit voor de eraan te r ontlenen rechtskracht. Hiernaast zijn de registers ook per Kamergebied geautomati

\ seerd en zijn ze on-line tot Jandelijke systemen gekoppeld via de NV Databank 
,,--' Kamers van Koophandel te Woerden . 

De registers zijn openbaar en liggen bij de Kamers van Koophandel ter inzage. Ten 
behoeve van marktonderzoek leveren de Kamers van Koophandel en de NV Databank 
ook geselekteerde en gesorteerde gegevens op kettingformulier, ponsband of diskette. 
Deze gegevens worden onder meer door projectontwikkelaars gebruikt om ten be
hoeve van de verplaatsingsmarkt voor commercieel-onroerend-goed bedrijven actief 
te benaderen. De hiertoe benodigde financiele gegevens worden eveneens uit de 
dossiers verkregen. 

- Het Bedrijfshuisvestings-signaleringssysteem 
De Kamer in Den Haag heeft een bedrijfshuisvestings-signaleringssysteem (BHS) 
opgezet voor de regio Den Haag. In het kader van dat systeem heeft men behoefte 
aan gegevens van gebouwzoekenden, hun wensen en de reden van verhuizen. In de 
praktijk blijkt de clientele vooral uit startende ondernemers te bestaan die via het 
BHS hun eerste schreden op de commercieel-onroerend-goedmarkt zetten en zo hun 
eisen en financiele (on)mogelijkheden leren kennen. 
Het doe! van het Haagse BHS is het samenbrengen van vraag en aanbod met 
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betrekking tot bedrijfsruimte. De Kamer heeft daarvoor van makelaars gegevens 
nodig over de te huur of te koop aangeboden objecten, het type onroerend-goed, de 
gebruikstechnische kwaliteiten, de leeftijd, bestemming en eigendomssituatie. De 
verhuur blijft geheel via de desbetreffende makelaar !open. Het BHS verlaagt alleen 
de drempel tot de makelaardij . 
Niet alle objecten worden door de Kamer in het systeem opgenomen: de maximale 
grootte van bedrijfsruimte die wordt opgenomen bedraagt 500m2 en van winkelruimte 
100m2. 
In het BHS wordt een situatieschets (ligging, ontsluiting) opgenomen. De Haagse 
Kamer heeft echter behoefte aan meer gegevens over de omgeving, met name de 
parkeergelegenheid en het wijknummer. 

- het Distributieplanologisch Informatie-Systeem 
De Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland ontwikkelt 
momenteel, gesteund door het Ministerie van Economische Zaken, het Distributie
planologisch Informatiesysteem (DIS). In een aantal Kamerdistricten is dit systeem 
al (gedeeltelijk) operationeel. Voor dit systeem hebben de Kamers behoefte aan 
gegevens over de branche van de onderneming (SBI-code), de grootteklasse naar 
aantal werkzame personen, datum van vestiging, datum opheffing, oppervlakte-gege
vens van het pand, code van het winkelgebied en code van het bestemmingsplange
bied. 
De genoemde informatiebehoefte van de Kamers levert een beeld op van markt
ontwikkelingen als de ontwikkeling van bedrijvigheid zoals de ontwikkelingen in het 
aantal vestigingen in de detailhandel. 

- Informatie ten behoeve van advisering van het gemeentelijk beleid 
Ter uitoefening van haar adviserende taak richting gemeentelijk beleid verzamelen 
de Kamers van Koophandel beleidsgegevens van de in hun district aanwezige 
gemeenten . De gemeentelijke beleidsterreinen die van de Kamers de meeste aandacht 
krijgen zijn het ruimtelijk ordeningsbeleid (met name de bestemmingsplannen), het 
verkeersbeleid en het stadsvernieuwingsbeleid. 

De Kamers van Koophandel in de randstad maken voor hun adviserende 
taken gebruik van het Regionaal Economisch Inf ormatiesysteem. 
Het Regionaal Economisch Inf ormatiesysteem (REIS) is per 1 oktober 1986 
binnen de 4 Kamerregio's van de 4 grote steden operationeel geworden . 
Het Regionaal Economisch Informatiesysteem wordt voornamelijk aange
wend voor beleidsadviserings- en onderzoeksactiviteiten van de Kamers 
zelf. De gegevens van de overige bestanden en registers kunnen hiertoe 
op een vooraf te bepalen wijze worden gei"ntegreerd. Voorts maakt men 
gebruik van een aantal landelijke gegevens, die onder meer van het CBS 
afkomstig z ijn . 

3.2.4.3. Toekomstige ontwikkelingen in de informatievoorziening 

De Kamers van Koophandel en Fabrieken verwachten door aanvulling en vervolma-
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king van de door hen beheerde gegevensbestanden hun zakelijke dienstverlening nog 
verder te kunnen uitbreiden. Hierbij kan gewezen worden op een landelijke basisre
gistratie voor maatschappelijke objecten (d.w.z. personen en rechtspersonen die 
deelnemen aan het zakelijk verkeer) die in samenwerking met een groot aantal 
belanghebbende instanties wordt ontwikkeld. 

3.3. Knelpunten in het circuit 

3.3.1. Beleggers/beheerders 

ONTBREKEN VAN INFORMATIE EN KWALITEIT ERV AN 

Enige beleggers wijzen erop dat in principe gedetailleerde gegevens beschikbaar 
zijn, met name bij grote gemeenten; eventueel is echter een toelichting nodig. Wei 
zijn de gegevens vaak minder actueel. Anderen ervaren echter als probleem dat 
gegevens vaak "gekleurd" zijn: zowel ontwikkelaars, makelaars, beheerders en ge
meenten stellen de zaken vaak te "rooskleurig" voor, dit om stigmatisering van het 
marktgebied te voorkomen. Beleggers ondervangen dit door "eigen onderzoek", door 
op nationaal en internationaal nivo samen te werken met de meest objectieve 
informanten door informatie uit verschillende bronnen te betrekken en door het in 
stand houden van plaatselijke controle-apparaten. 
Problemen met gegevens die genoemd zijn: 
- gegevens van derden zijn vaak niet up-to-date; 
- gegevens over koopkrachtstromen zijn niet voldoende en door gebrek aan informa-

tie en/of een niet juiste interpretatie is met name in een aantal stedelijke winkel
centra een achteruitgang opgetreden die niet makkelijk te keren is. Hierdoor 
wordt steeds meer onroerend-goed doorverkocht aan B-beleggers "met alle gevol
gen vandien". 

- gegevens over de toekomstige ontwikkeling in de nabijheid van het beheerde goed 
ontbreken vaak. 
Ook wordt informatie over de integrate maatschappelijke ontwikkeling, in de zin 
van achtergrond en trendanalyses, bijzonder nodig geacht. Tevens wordt gesteld 
dat uit het oogpunt van concurrentie gegevens over beleggingen van anderen vaak 
niet openbaar zijn. 

KOPPELINGEN 

Uit het oogpunt van de beheertaak wordt door een aantal gei"nterviewden het 
ontbreken van een centrale opslag van beheergegevens als probleem gezien . Als 
gevolg hiervan ontbreekt een actueel beeld van de onderhoudstoestand van ge
bouwen. 
Een ander wijst op de geringe vergelijkbaarheid van gegevens over met name onder
houd en beheer. Men kan alleen maar over kerngegevens beschikken. 
Door een van de gei"nterviewden wordt het ontbreken van koppelingsmogelijkheden, 
met name met bestanden van derden als knelpunt ervaren als gevolg van gebrek aan 
standaardisatie. 
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Volgens een ge'interviewde zijn professionele beheerders echter huiverig voor de 
uitwisseling van gegevens; men heeft dan ook geen behoefte aan een externe uitwis
seling. 

BELEMMERINGEN 

Over gemeentelijke gegevens kan meestal gratis beschikt worden (m.u.v. gegevens 
waarover leges verplicht zijn). Ook de telefonisch verstrekte gegevens van het CBS 
zijn kosteloos . Schriftelijke informatie van deze laatste instelling is tegen vergoe
ding beschikbaar (abonnementen). Een van de ge"interviewden merkt echter op dat 
(CBS- )gegevens vaak (te) laat beschikbaar zijn. 
Opvallend is dat geen van de beleggers de kosten van gegevens als probleem 
ervaart. 

3.3.2. Pro jectontwikkelaars 

ONTBREKEN VAN INFORMATIE EN DE KWALITEIT ERVAN 

Het bijhouden van de snel veranderende ontwikkelingen op de markt is zonder meer 
al een probleem, aldus de ge"interviewden. Beschikbare data zijn vaak gekleurd door 
de belangen van de verzamelende instantie. Ook zijn ze veelal ontoereikend: ze zijn 
te weinig vanuit de onroerend-goed dimensie opgezet, te veel vanuit de activiteiten. 
Hier ziet men een taak voor het CBS, alhoewel m.b.t. deze instantie opgemerkt 
wordt dat deze gegevens in het algemeen te laat beschikbaar zijn. 
Een van de ge"interviewden spreekt in dit kader over een "grote mentale kloof" 
tussen de mensen werkzaam bij het rijk c.q. het CBS en de bouwnijverheid. 
Gepleit wordt voor een opleiding voor onroerend-goed-deskundige, zoals in het 
buitenland. Nu vindt de opleiding nog te veel in de praktijk plaats, waardoor veel 
actoren op deze markt vaak te weinig achtergrond hebben. 
Meer specifiek vindt men dat gegevens m.b.t. de volgende zaken ontoereikend be
schikbaar zijn: 
- informatie over kantoren (capaciteit en transactie). Der gelijke gegevens zouden 

bij voorkeur gespecificeerd naar regio, branche en grootte beschikbaar moeten 
zijn; 

- informatie over de snel groeiende recreatie en hotelmarkt ontbreekt, terwijl er 
juist perspectief is op deze markt (meer vrije tijd, meer korte vakanties en 
stijgende inkomens); 

- algemene gegevens over transacties en mutaties worden gemist; 
- onduidelijkheid over de aard en omvang van subsidies (budgetten varieren); 
- informatie over de bouwinitiatieven waarbij "concurrenten" betrokken zijn; 
- informatie over de appreciatie van beleggers voor bepaalde bouwprojecten en het 

beschikbare vermogen; 
- informatie over de achtergronden van het niet doorgaan van een project op een 

bepaalde lokatie; 
- het grote verschil tussen gemeenten m.b.t . de informatievoorziening. Ook de 

kwaliteit van gemeentelijke plannen wordt als een probleem gezien: ze zijn vaak 
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niet "hard" en een "overall"-visie ontbreekt veelal, waardoor er een lappendeken 
van plannen ontstaat. De activiteiten van een aantal Grondbedrijven die commer
cieel en marktgericht bezig zijn, worden 

Het ontbreken of de geringe kwaliteit van informatie is echter niet het enige 
probleem. Een van de gei"nterviewden wijst erop dat de waarde van informatie 
vermindert als gevolg van "politieke wispelturigheid" (bij bestuurswisselingen). Dit 
geldt bijv. voor Al-lokaties: voordat een lokatie voldoende levensvatbaar is, dient ze 
eerst langdurig en intensief van gemeentewege ondersteund te worden. De inves
teerder moet op continu'.iteit in het gemeentelijk beleid kunnen rekenen (Public
Private-Partnership ). 
Ook wordt gewezen op het gevaar van "overinformatie" waardoor besluitvorming 
gefrustreerd wordt, beleidslijnen )anger worden en beslissingen in toenemende mate 
gei"nstitutionaliseerd worden. 
Niet in de laatste plaats speelt echter bij deze actor het dilemma van de behoefte 
aan openbaarheid versus geheimhouding vanuit concurrentieoverwegingen. 

KOPPELINGSMOGELIJKHEDEN 

Dit aspect wordt door 2 gei"nterviewden expliciet genoemd. Gewezen wordt op het 
probleem dat verschillende particuliere en overheidsinstanties verschillende ruim
telijke begrenzingen hanteren. Een van de gei"nterviewden wijst er op dat het pro
bleem als gevolg van aspecten als classificatie, codering en uniformering ingewikkeld 
is. Koppelingsmogelijkheden alleen zijn onvoldoende: "Het blijven appels en peren, 
ook al is het steeltje te koppelen". Men ziet het vooral als een probleem in de 
beleidssfeer: een normstelling van overheidszijde is wenselijk. 

BELEMMERINGEN 

Ats belemmeringen worden ervaren: 
- als gevolg van automatisering worden hogere kosten in rekening gebracht. 
- door een toename van geautomatiseerde informatie vindt steeds meer bescherming 

van informatie door procedures plaats. Een van de gei"nterviewden spreekt in dit 
kader over een paradox: door automatisering wordt informatie schijnbaar toegan
kelijker, maar in feite komt ze minder beschikbaar. 

3.3.3. Makelaars 

ONTBREKEN VAN INFORMATIE EN DE KWALITEIT ERVAN. 

\ 

Ats belangrijke manco's in de informatie voorziening worden beschouwd: 
- gegevens over bedrijfsverhuismotieven; 
- signalen die op een bedrijfsverhuizing wijzen; 
- informatie over het ontstaan van vandalisme; 

\ 
- informatie over veranderingen in ruimte-eisen van kanto ren. 
Dit zijn gegevens die vooral voor makelaars in de functie van beheerder c.q. 
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verhuurder relevant zijn. Deels gaat het hierbij om informatie die een vroegtijdig 
signaleren van vaak moeilijk te kwantificeren ontwikkelingen mogelijk moet maken 
(preventief onderhoud). 
Vanuit dat oogpunt wordt ook gewezen op het gebrek aan informatie over collega
verhuurders c.q. de woningbouwverenigingen: hun jaarverslagen zijn niet up to date. 
Maar ook de voor verkoopbemiddeling relevante gegevens vertonen enige gebreken: 
de gegevens van het NVM-uitwisselingssysteem die in principe van dag tot dag 
opgeschoond worden, zijn niet altijd actueel. 
Ook kan het voorkomen dat men pas tijdens de rit duidelijkheid krijgt over voor
waarden die in een bestemmingsplan worden gesteld en/of over het bestaan van 
verordeningen, omdat men zelf achter de informatie aan moet gaan . 
Ten aanzien van de gegevens van de NVM wordt door een van de gei:nterviewden 
gesteld dat deze te globaal zijn (gemiddelden) en weinig toegespitst op de regio 
waarin men actief is. 

KOPPELINGEN 

Ook is binnen de makelaardij een diskussie gaande over het openstellen van hun 
bestanden voor derden, met name voor het Bedrijfshuisvestingssignaleringssysteem 
van de Kamers van Koophandel en Fabrieken. 

BELEMMERINGEN 

Als belemmeringen ziet men o.a.: 
- de kosten en tijd die verbonden zijn aan het opvragen van kadastrale gegevens; 
- de spreiding van gegevens over meerdere gemeenten; 
- de verschillende systemen (hard en software): de koplopers in automatisering 

zitten nu gedeeltelijk moeilijk vanwege hun vroegtijdige aanschaf van een niet 
compatibel systeem. Men is weinig geneigd tot uniformering. 

3.3.4. Kamers van Koophandel en Fabrieken 

ONTBREKEN VAN INFORMA TIE EN DE KW ALITEIT ERV AN 

Door de gei:nterviewde Kamers van Koophandel worden de volgende knelpunten 
genoemd: 
De registratieplicht voor het Bedrijvenregister, Verenigingenregister en Stichtin
genregister wordt maar ten dele nageleefd. De naleving wordt echter steeds beter 
omdat voor het zakelijk verkeer inschrijving vaak noodzakelijk is. 
Knelpunten in het Bedrijfshuisvestings-signaleringssysteem zijn vooral: 
- aan de aanbodkant: opschoning verloopt "stroer•. 
- aan de vraagkant: vraag gegevens zijn minder betrouwbaar (vaak startende bedrij-

ven die zich nog orienteren). 
- het opschonen van gegevens m.b.t. het vloeroppervlak geschiedt slechts 2 maal per 

jaar omdat dit m.b.v. gevelinventarisatie dient te gebeuren. 
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3.4. Tot slot: enkele suggesties voor verbetering 

Overzien we de informatiestromen in het kader van het commercieel-onroerend-goed 
(zie schema 3. l.) dan wordt een geheel ander beeld zichtbaar dan in het woning
voorraadcircuit. 
In het commercieel-onroerend-goedcircuit zijn minder typen actoren actief: het zijn 
hier met name de projectontwikkelaars en makelaars die een actieve rol in het 
circuit vervullen. Voorts heeft men de overheid en de Kamers van Koophandel als 
meer passieve informatieleveranciers en de beleggers/beheerders die vooral een 
informatievragende rol vervullen. Tot slot zijn er nog de gebruikers, die naast de 
lokaties hoofdzakelijk onderwerp van informatievergaring zijn. 
Afgezien van de gebruikers, is ook absoluut gezien het aantal actoren binnen het 
commercieel-onroerend-goedcircuit gering. 

Er is wel sprake van een zeer intensief gebruik en een levendige commerciele 
uitwisseling van gegevens met betrekking tot: 
- objecten, gebruikers en de relatie gebruiker-object met als bronnen het CBS, de 

Kamers van Koophandel, overheden en de Kadasters. 
lokaties en ontwikkelingen en beleid rond deze lokaties, met als bronnen de 
gemeenten, makelaars en projectontwikkelaars. 
de vraag en het aanbod ten aanzien van huur en koop, met als bronnen de 
makelaars voor de actuele vraag en de Kamers van Koophandel voor de potentiele, 
latente vraag. 
het beheer, met als bronnen de professionele beheerders en de beleggers. 

Deze gegevens worden door de makelaars, projectontwikkelaars en beleggers gebruikt 
voor de ontwikkeling, (ver)koop en verhuur van nieuw commercieel-onroerend-goed, 
voor de verhuur en het beheer van bestaand commercieel-onroerend-goed en voor 
de registratie, administratie en controle van de vele op commerciele basis uitbestede 
(deel)taken. 

Veranderingen in de informatiebehoefte hangen samen met de volgende ontwikkelin
gen: 
- van aanbodmarkt naar vraagmarkt, waarbij het belang van lokatie en van onder

houd en beheer actueel wordt, men meer belangstelling voor de huurderswensen 
krijgt en nieuwe marktanalyse en -prognosetechnieken worden vereist; 
van additionele markt naar verplaatsingsmarkt, die om een actieve benadering van 
potentiele huurders en van "zittende" huurders vraagt; 
van inflatiebelegging naar professionele investering, die om een snelle betrouwbare 
informatie rond onderhoud en beheer en rendementsbepaling vraagt en die een 
betrouwbare vergelijking met de "performance" van ander commercieel-onroerend
goed mogelijk maakt. 

Deze recente ontwikkelingen leggen een toenemende nadruk op de informatievoorzie
ning, waardoor ook de bestaande en de nieuwe zwakke plekken in de informatie
voorziening van het commercieel-onroerend-goedcircuit aan het licht komen: 
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- het gebrek meer actuele informatie over ontwikkeling rond de Jokatie en het 
overheidsbeleid ten aanzien van deze ontwikkelingen; 

- de noodzaak tot actuele informatie rond de nieuwe aspecten op de commercieel
onroerend-goedmarkt (bijvoorbeeld een optredend partieel tekort dat samengaat 
met gedeeltelijke leegstand van onverhuurbare delen van de voorraad); 

- het gebrek aan actuele informatie over de gebruikers (wensen, "verhuis"patronen 
maar ook bijvoorbeeld ontwikkeling van koopkrachtstromen rond winkelcentra e.d.) 
en hiermee samenhangend het gebrek aan informatie over het gebouw van de 
toekomst en gebrek aan ervaringsgegevens met betrekking tot beheer. 

Aan de hand van de afgenomen interviews kunnen de volgende hoofdlijnen in de 
aangegeven oplossingen worden geschetst: 

ALGEMEEN 

- onroerend-goed-opleiding 
Er bestaat geen onroerend-goed-opleiding in Nederland. In het buitenland is het 
vaak mogelijk commercieel-onroerend-goed te studeren. In Nederland moet dat in de 
praktijk geleerd worden. Dat is de grote oorzaak van te weinig kennis en inzicht 
van actoren op de onroerend-goed-markt. 

AANBOD 

- uitwisseling informatie 
Het ontbreken van gegevens over bouwplannen van concurrenten kan verholpen 
worden door uitwisseling tussen partijen van gegevens over projecten die in de 
verkoop zijn. 
Het probleem van de ontbrekende gegevens over bouwplannen van concurrenten kan 
verholpen worden door dat ambtenaren vrijblijvend informatie verstrekken over 
mogelijke bouwinitiatieven, dan wel over de ideevorming b.v. over welk type men 
met iemand aan het onderhandelen is. 
Zodra de gemeente met een opdrachtgever overeenstemming heeft berei¥t over een 
bouwinitiatief zou de gemeente dat openbaar moeten maken. 
Gemeenten kunnen bovendien informatie leveren over toekomstige ontwikkelingen in 
de directe nabijheid van het beheerde onroerend-goed, zoals sloopvoornemens, wijzi
gingingen gebruik, wijzigingen in de verkeersontsluiting, enz. 

KWALITEIT 

a. Actualiteit 

- frequenter presenteren van gegevens 
Gesteld is dat met name gemeentelijke instanties niet altijd de juiste informatie op 
het juiste tijdstip leveren. Teveel gegevens verschijnen met een te geringe frequen
tie waardoor de actualiteit te gering is. Het vaker presenteren van gegevens kan 
hier een oplossing zijn. 
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b. Betrouwbaarheid 

- zorgvuldig uitbesteden van onderzoek/ zelf onderzoek uitvoeren/ dubbele contr6le 
van informatie 
Bepaalde gegevens worden als "gekleurd" ervaren. Achtergrond hiervan is dat de 
verstrekkers van deze gegevens (makelaars, projectontwikkelaars, professionele 
beheerders, maar ook gemeenten) belang hebben bij een rooskleurige voorstelling 
van de gang van zaken. Een van de gei'nterviewde beleggers ondervangt dit probeem 
door het in eigen beheer uitvoeren van onderzoek en/of het uitbesteden van 
onderzoek aan vertrouwde instanties en personen: 

a. Samen te werken met de meest objectieve organisaties (in opdracht of als 
joint- venture). 

b. Het in stand houden van een plaatselijk contr6leapparaat dat onder meer tot 
taak heeft de gegevens langs andere weg te contr6leren door bijvoorbeeld op 
meerdere plaatsen informatie in te winnen en rechtstreekse gesprekken met 
huurders te voeren. 

c. In samenwerking met grote internationale bedrijven (Jones Lang Wootton, 
enz.) een betere informatievoorziening door middel van uitwisseling van 
gegevens op te zetten. 

d. Tevens vindt een dubbele contr6le van onderzoeksgegevens plaats, vooral 
waar het financiele gegevens betreft. 

- opzet onroerend-goed statistiek 
Nadeel van gemeentelijke en CBS-statistieken is, dat deze niet op onroerend-goed 
zijn gericht. Bedrijfscodes zijn achterhaald (computerbedrijven bijvoorbeeld zijn niet 
te destilleren) en de gegevens zijn niet up-to-date. Het zijn veelal werkgele
genheids- of productiestatistieken en geen onroerend-goed-statistieken, die de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld de vloeroppervlakte per branche aangeven. 
Verbetering is mogelijk door : 

a. een bredere en meer uniforme registratieplicht (vergelijk de situatie in 
Canada waar dat plaatsvindt); 

b. er bestaat behoefte aan een nationale onroerend-goed statistiek, gerichte 
informatie over ontwikkelingen, groei, transacties: dit kan een taak voor het 
CBS zijn . 

Naast een goede definiering van typen onroerend- goed is een meer gedifferentieerde 
registratie nodig, zodat o.a. ook kantooractiviteiten binnen industrieen en com
puteractiviteiten kunnen worden onderscheiden. 
Registratie van het aantal m2 kantoren dat gebouwd wordt en transacties op jaarba
sis. Het liefst moeten deze cijfers worden uitgesplitst naar ruimtelijke deelmarkt 
(b.v. Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam zuid-oost), naar branche (bank/verzeke
ring,computer) en naar grootte en omvang (op-pervlakten en aantallen transakties). 

- betere planvorming door gemeenten 
Ook wordt er herhaaldelijk op gewezen dat informatie over gemeentelijke planvor
ming onvoldoende is. De gemeente dient overall-plannen op te stellen; plannen zijn 
nu te onsamenhangend en er bestaat een lappendeken van plannen. 
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De gemeentelijke plannen dienen bovendien financieel te worden onderbouwd. 
Oplossing is een stabilisatie van het overheidsbeleid (bijv. in het kader van een 
Public-Private-Partnership) en een grotere continuiteit in beleid over de verschil
lende bestuursperioden heen, waardoor de beleidsinformatie betrouwbaarder is. 

DOORZICHTIGHEID 

- actievere rol van makelaars 
Door enkele gei'nterviewden is gesteld dat binnen de onroerend-goedbranche vooral 
de makelaars tot nu toe een gigantische informatiemarkt braak hebben laten liggen. 
Het betreft hier onder meer concurrentiegegevens, data van aanvang en beeindiging 
van huurcontracten, huurhoogten, enz. 

KOPPELINGSMOGELIJKHEDEN 

- uniformering begrippen 
Verbetering van de informatievoorziening door uniformering van begrippen wordt 
wenselijk geacht. 
Een aantal gegevens zijn slecht gedefinieerd of worden onzorgvuldig naast elkaar 
gebruikt. Bijvoorbeeld in de distributiesector: verhuurbare vierkante meters, bruto 
vloeroppervlak, verkoopvloeroppervlak, enz. 
Op het vlak van de normering kan worden aangesloten bij de instanties die op dit 
vlak reeds in de bouwwereld actief zijn (Misset, Ten Hage, NBD). Voorts wordt erop 
gewezen dat het totale beleggingsportefeuillebeheer momenteel ook al op commer
ciele basis wordt uitbesteed. 

TOEG ANKELIJKHEID 

Er ligt veel informatie bij institutionele beleggers, woningbouwcorporaties en bij de 
rijksoverheid, waar bijvoorbeeld alle gesubsidieerde koopwoningen staan geregi
streerd. Mogelijkerwijs zou deze informatie door een onafhankelijke instantie kunnen 
worden verwerkt en toegankelijk worden gemaakt. 

Kortom, de huidige situatie op de commercieel-onroerend- goedmarkt vereist een 
veelzijdige kennis van zaken en dus een sneller en betrouwbaarder informatiecircuit. 
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HOOFDSTUK 4 
INFORMA TIECIRCUIT STEDELIJK BEHEER 

4.1. De invalshoek van het stedelijk beheer 

We wezen er reeds in hoofdstuk I op . dat nieuwe behoeften en ontwikkelingen 
vooral op te vangen zijn binnen de bestaande gebouwde omgeving door beheer en 
vernieuwing van de bestaande functionele en ruimtelijke structuren. Traditioneel 
heeft met name de overheid oog voor ruimtelijke doelstellingen. Zij zal meer dan de 
voorgaande actoren behoefte hebben aan informatie over de samenhang van ontwik
kelingen en initiatieven binnen een bepaalde ruimtelijk context. Zij behoort het oog 
gericht houden op de toekomstige ontwikkeling op korte-, middellange- en lange 
termijn van het hele grondgebied. De verhouding overheid-samenleving is echter de 
laatste jaren in beweging. Er is sprake van een terugtredende overheid, niet in de 
zin dat deze zich afzijdig houdt maar we! dat er meer aangesloten wordt bij de 
ontwikkelingen in de markt en wensen van partijen in de marktsector (bedrijven en 
burgers). Het wordt niet !anger als wenselijk en mogelijk gezien dat de overheid bij 
haar beheertaak alleen werkt via haar eigen ideaalbeeld en dwingend voorschrijft 
wat haar kwaliteitsnormen zijn. Instandhouding, aanpassing en vernieuwing van de 
gebouwde omgeving in het kader van stedelijk beheer dient gebaseerd te zijn op 
marktverkenning en draagvlak bij bevolking en bedrijfsleven. Dit kan gebeuren in 
overleg met gebruikers en investeerders, die vaak marktbewuster zijn en eveneens 
een visie op kwaliteit hebben. De belangrijkste taak van de overheid blijft echter 
initiatieven te toetsen aan het beleid , aan de mate waarin ze de stedelijke structuur 
versterken en de wijze waarop de toekomstwaarde aansluit bij de gewenste ont
wikkelingen (Van der Burg, 1986). Vanuit dit oogpunt gaat het bij stedelijk beheer 
om een betere integratie en coordinatie van beleidsectoren in alle fasen van het be
heerproces (programmering tot en met uitvoering), die moeten leiden tot een betere 
allokatie van sectorinvesteringen in tijd en ruimte en in relatie tot partikuliere 
inspanningen. 

We wezen er in de inleiding van dit rapport op dat dit een sectoroverschrijdende 
informatie veronderstelt, waarmee een integrale afweging van ruimtelijke belangen 
mogelijk wordt. 

Hierbij kunnen de volgende drie ruimtelijke nivo's onderscheiden worden (vgl. 
Rothuizen, Gastkemper, 1987): 
I. Het buurt-nivo 

Op dit nivo dat het dichtst bij de burger staat speelt de leefbaarheid een 
centrale rol: kwaliteit van woning en woonomgeving, kwaliteit van voorzieningen 
en veiligheid van het leefmilieu. Vee! van de op dit nivo noodzakelijke informatie 
is ook relevant voor het reeds besproken woningvoorraadbeheer. 

2. Stedelijk-regionaal nivo 
Hier spelen zaken als situering van wonen en werken, grootschalige voorzienin
gen, recreatie e.d. Bestuurlijk speelt de representatieve demokratie een rol, 
besluitvorming via gemeenteraad of provinciale staten, met invloed van grote 
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maatschappelijke organisaties. 
3. (Inter- )Nationaal nivo 

Op dit nivo speelt het verstedelijkingsbeleid een centrale rol, in relatie tot 
demografische, economische en technologische ontwikkelingen. Ook worden 
ecologische factoren in toenemende mate van belang. Bestuurlijk spelen hier 
verticale verhoudingen een grote rol. 

Om enig zicht te krijgen op de informatiestromen in dit circuit zijn, naast litera
tuurstudie, interviews afgenomen met 
- 2 rijksinstellingen : de RPD en het DGVH; 
- het CBS; 
- 2 provinciaal planologische diensten; 
- 4 gemeenten en de VNG; 
- en het Centrum voor Informatieverwerking Oost-Brabant. 

Hoewel het hierbij om een selectie gaat, lijkt deze keuze niettemin toch een 
redelijke indicatie te geven over de aard van de informatiebehoefte en de informa
tiestromen op de betreffende bestuurlijk-ruimtelijke nivo's. 
We zullen de informatievoorziening op de verschillende nivo's bespreken voor zover 
ze relevant zijn voor het beheer van de gebouwde omgeving. 
In zijn algemeenheid gaat het bij stedelijk beheer om de continue zorg dat de 
bestaande gebouwde omgeving in "goede conditie" blijft ten behoeve van de maat
schappelijke activiteiten waarvoor een gebied bestemd is . 
Het gaat echter niet alleen om het conserveren van de gebouwde omgeving maar ook 
om innoverend beheer: met het oog op de toekomst worden veranderingen in 
ruimtelijke en/ of functioneel opzicht doorgevoerd, rekening houdend met nieuwe 
behoeften, nieuw gebruik en nieuwe ontwikkelingen. 
Gezien de onzekerheden over de toekomst is het bovendien zinvol om tot reserve
rend beheer over te gaan, waarbij voor verschillende functies opties worden openge
houden (Van Lohuizen, 1987). 

Stedelijk beheer heeft betrekking op het bewaren van de samenhang van de stad 
mede in relatie tot de omgeving, de visievorming op lange termijn en de ontwik
kelingsfunctie van de stad. 

4.2. Gebruik, vergaring en verstrekking van informatie 

4.2 .1. Rijksoverheid 

4.2.1.1. Intro 

Op rijksnivo wordt er allereerst naar gestreefd een zodanig beheer van stedelijke 
gebieden te voeren dat er geen nieuwe ruimtelijke kwaliteitsachterstanden zullen 
ontstaan en bestaande achterstanden worden weggewerkt. Uit de stadsvernieuwing 
kan worden geleerd dat problemen in de kiem kunnen worden gesmoord door tijdige 
signalering en aanpak (Ruimtelijke Verkenningen, 1986). Bij het opheffen van 
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bestaande acbterstanden in ruimtelijke kwaliteit beeft bovendien een verbreding van 
stadsvernieuwing naar stedelijke vernieuwing plaats gevonden (MPS 1986-1990, 
I 985). Het gaat nu vooral om een betere kwaliteit van bet bestaande werk- en 
leefmilieu in woongebieden, in plaats van enkel een grootschalige verbetering van 
woningen. 
Duidelijk is dat de vernieuwing een integraal en een gevarieerd karakter moet 
krijgen. Het bouwtechniscbe aspect zal in vergelijking met de stadsvernieuwing in de 
vooroorlogse wijken wat op de acbtergrond blijven. Verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit en van de kwaliteit van de leefomgeving zullen de boventoon gaan voeren. 
In plaats van standaard-oplossingen zal moeten worden gezocht naar een variatie in 
oplossingen toegespitst op het opheffen van het eenzijdige en monofunctionele 
karakter dat kenmerkend is voor veel na-oorlogse wijken (RPO, 1986). 
Het tweede aandachtspunt van de Rijksoverheid in bet kader van stedelijk beheer 
vormt de intensivering van het ruimtegebruik, met als doel verhoging van de ruimte
lijke kwaliteit. Dit krijgt gestalte in het compacte stadsconcept, waarmee het beter 
benutten van ruimtelijke overcapaciteit in de stad en ruimtelijke capaciteit aanslui
tend aan de stad, beoogd wordt. Hierbij worden o.a. open lokaties in stedelijke 
gebieden opgevuld en ongewenste situaties worden geherstruktureerd. 
Het Rijk richt zich hierbij op het toekennen van nieuwbouwwoning-contingenten aan 
de provincies en het uitstippelen van een toekomstvisie op intensief stedelijk 
ruimtegebruik. 
Teneinde een financiele onderbouwing te kunnen geven aan dit beleid zal de Rijks
overbeid biervoor informatie nodig hebben over de ontwikkeling van de kwaliteit 
van de woongebieden en over mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. 

4.2.1.2. Relaties met beleidstaken 

De informatiebehoefte, die ontstaat vanuit deze taken heeft echter niet alleen 
betrekking op de woningvoorraad en woonomgeving, maar op het hele woonmilieu. 
Illustratief hiervoor zijn de geuite informatiebehoeften van de RPO, afdeling 
Inf orma tievoorziening: 

- De behoefte bestaat om continu een bestand met gegevens over de 
spreiding van voorzieningen (scholen, winkelcentra e.d.) bij te houden , 
zodat men de resultaten direct bij de hand heeft voor een meer slag
vaardig opt red en ( eventuee/ monitoring), 
- Er is behoe/te aan een ecologische inf ormatievoorziening: 

. kwaliteitsaanduiding van het landschap; 

. monitoring; 

. plaatsing binnen stedelijke ontwikkelingen. 
- In de toekomst bestaat behoefte aan gegevens over bedrijfsterreinen en 
leiding-in/ rastructuur grater. Daarvoor is nodig: 

. kennis van aard en behoe/te van bedrijven (in verband met milieu
belasting) ; 
. overzicht van kleinscha/ige bedrijven ( in verband met binnen-stede
lijke vestigingslokaties) . 
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Daarnaast roept deze beleidstaak vooral de behoefte op aan meer gegevens op een 
geaggregeerd nivo. Vele gegevens van RPD, DGVH en CBS worden, hoewel ze op 
wijk- of gemeentenivo zijn aangeleverd, geaggregeerd tot nivo's als gemeente, grote 
steden, groeisteden/ groeikernen, landsdelen, regio's, provincies of het nationale 
nivo. 

Typerend voor het karakter van de informatiebehoefte is dat een permanent 
overzicht gewenst wordt van ontwikkelingen in de gebouwde omgeving, b.v. over 
ontwikkelingen in de woningvoorraad, de directe woonomgeving, de beschikbare be
drijfsterreinen en de ontwikkelingen in de infrastructuur. 
Deze informatie is door de RPD, afdeling Informatievoorziening, in bestanden opge
slagen. Een voorbeeld hiervan is een geautomatiseerd woningvoorraadbestand waar 
toevoegingen, onttrekkingen en in aanbouw zijnde woningen in zijn opgenomen. 

De groei van de behoefte aan integratie van gegevens blijkt uit de opkomst van een 
aantal basisregistratiesystemen waarin koppelingen tussen sectorale gegevens zijn 
ingebouwd. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
- het RUDAP-systeem van de RPD, dat o.a. gegevens bevat over de bevolking, de 

woningvoorraad, migratie, werkgelegenheid, bodemgebruik en landbouw. De belang
rijkste bron voor de gegevens is het CBS. Informatie over medische voorzieningen 
komen van Volksgezondheid en de werkloosheid wordt door het Ministerie van 
Sociale Zaken en werkgelegenheid geregistreerd. 
Gegevens uit het RUDAP-systeem worden behalve door de RPD tegen een finan
ciele vergoeding ook gebruikt door enkele provincies. 

- het Geografisch Basis Register dat ontstaan is uit een samenwerkingsverband van 
RPD, PTT en het CBS. De PTT beheert dit bestand. Het bevat alle 5,5 miljoen 
adressen met postcode, wijknummer, gemeentenummer en het vierkantnummer. Dit 
laatste nummer verwijst naar het vierkant (van 500 x 500 meter) waarin het adres 
ligt. Dit register is (nog) niet toegankelijk voor derden. 

Kortom, er is meer informatie over woonmilieus nodig. Niet eenmalig, maar perma
nent. De informatie dient integraal van karakter te zijn (koppelingen zijn dus nodig) 
en op het juiste aggregatienivo. 

4.2.1.3. Toekomstige ontwikkelingen in de informatievoorziening 

De Rijksoverheid heeft getracht, teneinde zelf over vergelijkbare gegevens te 
kunnen beschikken, een centraal punt in te stellen waar gegevens van gemeenten 
konden worden opgeslagen en we! onder strikte voorwaarden van levering en kwali
teit. De VNG vond dit een aantasting van de autonomie van de gemeenten en 
probeert nu in overleg met het Rijk te komen tot een gemeentelijk functioneel 
ontwerp voor onder andere de bevolkingsadministratie en vastgoedregistratie. Het 
zijn richtlijnen voor gemeenten, die als een soort pakket van eisen gebruikt kunnen 
worden bij overleg met softwarehuizen en regionale automatiseringscentra. Dit alles 
ten behoeve van een meer eenduidige opslag en een beter gebruik van gemeentelijke 
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gegevens door het rijk. 
Opgemerkt moet worden dat het slechts richtlijnen zijn en geen verplichtingen voor 
de afzonderlijke gemeenten. 

De RPD verwacht dat in de toekomst de prijs van gegevens dermate hoog zal 
worden, dat deze voor de vragende instantie moeilijk te betalen zullen zijn. De 
prijzen stijgen omdat de aanbieders steeds meer gaan beseffen wat ze weggeven. De 
kostendrempel wordt dus steeds belangrijker en daardoor de toegankelijkheid steeds 
geringer. De inhoud zal volgens de RPD daarentegen maar weinig veranderen, 
uitgezonderd de groeiende behoefte aan meer kwalitatieve gegevens. 
De behoefte aan informatie ten gevolge van de deregulering zal volgens de RPD niet 
afnemen. In de eerste plaats neemt de informatiebehoefte tengevolge van de dere
gulering op dit moment nog niet waarneembaar af. In de tweede plaats heeft de RPD 
zelf weinig met deregulering te maken. De bestemmingsplanprocedures tenslotte 
worden met de nieuwe Wet niet minder informatiebehoevend. 

4.2.2. Provincies 

4.2.2. l. Intro 

De taken van de provinciale overheid zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, 
vooral als gevolg van de decentralisatie van de stadsvernieuwing en volkshuisvesting . 
Daarnaast heeft ze in de sfeer van de ruimtelijke ordening een belangrijke toetsende 
taak. Bij de implementatie van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV) 
heeft de provincie verscheidene taken gekregen. Allereerst heeft ze een belangrijke 
coordinerende taak: voor een groot aantal gemeenten verdelen zij het geld voor 
voorbereiding en uitvoering van het lokale stadsvernieuwingsbeleid. Daarnaast speelt 
ze een rol bij het goedkeuren van gemeentelijke stads- en dorpsvernieuwingsplannen. 
Ook dient ze op de hoogte gesteld te worden van inspraakverordeningen, met als 
sanctie het niet goedkeuren van stadsvernieuwingsplannen. 
Ook bij de uitvoering van het Meerjarenplan Woningbouw is de verantwoordelijkheid 
van de provincies gegroeid. Het provinciebestuur is verantwoordelijk voor de 
verdeling en eventuele herverdeling van de woningbouwcontingenten. De bevoegdhe
den in het kader van de WSDV maken een afstemming met de woningbouw in de 
provincie noodzakelijk. 
Vanuit de ruimtelijke ordening is de provincie via haar ruimtelijke ordeningsbeleid 
en het goedkeuringsrecht van bestemmingsplannen betrokken bij het lokale beleid. 
Het provinciaal ruimtelijk beleid, weergegeven in het streekplan, tracht het gebruik 
van de ruimte in steden zo te ordenen dat een optimaal leef-, werk- en woonkli
maat ontstaat. Het beleid van de provincie op het gebied van de ruimtelijke 
ordening dient onder andere te worden teruggevonden in de gemeentelijke ruimte
lijke maatregelen, waaraan GS goedkeuring dienen te verlenen (bestemmingsplannen, 
leefmilieuverordeningen) en die getoetst worden aan het streekplan. 
Tevens zullen de lokale woningbouw- en stadsvernieuwingsactiviteiten door GS ge
toetst worden aan de regionale ontwikkelingen van de provincie, waarbij het streek
plan het belangrijkste toetsingskader is. 
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4.2.2.2. Relaties met beleidstaken 

Deze coordinerende en toetsende taken roepen nieuwe informatiebehoeften op. 
De informatiebehoefte die voortvloeit uit de relaties tussen de verschillende 
beleidsvelden betreft allereerst het up to date houden van gegevens over ruimte
lijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het streekplan. Het zijn procesgerichte 
gegevens die op het managementnivo getild worden door ze te aggregeren op het 
provinciale schaalnivo. Van belang is in dit kader het in ontwikkeling zijnde 
streekplaninformatiesysteem in Noord-Brabant met sociaal-economische gegevens en 
object- en subjectgegevens ter bewaking van het streekplan . 

De provincie Brabant werkt aan de ontwikkeling van een streekplan-in/ or
matiesysteem. Daarvan is inmiddels de verkennende / ase achter de rug. 
Deze / ase omvatte: 
- de inf ormatieanalyse, 
- het inventariseren van concrete beleidsuitspraken, 
- het zoeken van bijpassende indicatoren, 
- het onderzoeken welke inf ormatie reeds bij de provincie aanwezig is. 
Deze Jase is afgerond met een technisch-functioneel ontwerp voor een 
in/ormatiesysteem. Momenteel bevindt men zich in de programmeerfase. 
In het streekplan ontbraken gegevens over de werkgelegenheid. Deze 
gegevens moeten we! in het streekplan inf ormatiesysteem word en opgeno
men. Daartoe gaan de provincie Noord-Brabant, het ETIN ( Economisch 
Technologisch lnstituut Noord-Brabant) , de Kamer van Koophandel en de 
zeven gewesten be pal en welke inf ormatiebehoe/te er op het gebied van de 
werkgelegenheid bestaat. ln/ormatie over de werkgelegenheid wordt ver
kregen van de Kamer van Koophandel, het CBS en het Districtsbureau 
voor de Arbeidsvoorziening. 
Het is de bedoeling dat de provincie, het ETIN, de Kamer van Koophandel 
en de zeven gewesten een centraal databestand opzetten . In het verleden 
is hiertoe de commissie Bosman benoemd. Deze commissie heeft vastge
steld dat het ETIN het instituut moet worden voor het verzamelen van 
sociaal-economische gegevens. Het ETIN gaat een centraal bestand 
opzetten en beheren. De overige gegevens worden bij de provincie 
opgeslagen. Deze betreffen gegevens over bevolkingsontwikkeling, ontwik
keling van de woningbouw, woningbehoe/te-berekeningen, richtgetallen 
woningbouw en de restcapaciteit . 
Het streekplanin/ ormatiesysteem is opgezet met het doe/ het streekplan le 
kunnen bewaken, evalueren en herzien. Het provinciaal beleid moet 
word en vormgegeven met behulp van het streekplan inf ormatiesysteem. 

Ook de stadsvernieuwingstaken hebben gevolgen voor informatiebehoeften. 
In het kader van dit onderzoek werd het stafbureau Stadsvernieuwing van de PPD 
Zuid-Holland als voorbeeld genomen voor de informatiebehoefte met betrekking tot 
stadsvernieuwing op provinciaal nivo. De activiteiten zijn geconcentreerd rond het 
Provinciaal Stadsvernieuwingsfonds, dat circa f 24 miljoen bedraagt, exklusief de 



131 

gemeentes boven de 100.000 inwoners die zelfstandig over de hun toegewezen gelden 
kunnen beschikken. 

Het Stafburo beheert dit fonds, beoordeelt de gemeentelijke aanvragen en 
verzorgt de wettelijk verplichte jaarlijkse rapportage aan de Rijksover
heid. Hiernaast beoordeelt het Stafburo de gemeentelijke aanvragen voor 
het Stimuleringsfonds Stadsvernieuwing (momenteel f 3 milj. wordt 
af gebouwd) dat werd ingesteld ter extra financiering van experimentele 
zaken in de stadsvernieuwing. Voorts is het Stafburo betrokken bij de 
goedkeuring van bestemmingsplannen, stadsvernieuwingsplannen lee/ milieu
verordeningen en streekplannen (Zuid-Oost , West , Rijnmond) en verricht 
het onderzoek op het vlak van de stadsvernieuwing. 
Het Stafburo oef ent een directe invloed uit op een aantal voorwaarde
scheppende bouwactiviteiten, met name het bouwrijpmaken, de riolerings
werkzaamheden, investeringen in monumenten, investeringen in wijk- en 
buurtcentra, subsidiering van eigenaar-bewoners. Hierbij dient te worden 
aangegeven dat nu reeds een aanzienlijke gedeelte van het Stadsvernieu
wingsf onds naar rioleringswerkzaamheden gaat, en dit dee! nog verder zal 
gaan toenemen doordat de Rijksoverheid in de toekomst de subsidiering 
van deze werkzaamheden afbouwt ( bijdrageregeling kostbare riolerings
werkzaamheden, verfijningsregelingen rioleringen). 
Het Stafburo oef ent eveneens een directe invloed uit op de voorwaarde
scheppende bouwactiviteiten van de gemeenten. Door de gemeentelijke 
rapportages over bestedingen en gep/ande uitgaven dwingt zij de gemeen
ten om tot een strakke jaarlijkse plannings- en programmeringscyclus te 
komen , waardoor renteverliezen op aankopen, tijdelijk beheren, slopen en 
nieuwbouw tot een minimum kunnen worden beperkt. 

In het kader van het verdelen van het stadsvernieuwingsfonds en de goedkeuring 
van bestemmings, stads- en dorpsvernieuwingsplannen dienen gemeenten een onder
bouwing van hun plannen in te sturen. Belangrijke gegevens die hier een rol bij 
spelen zijn gegevens over de kwaliteit van gebouwen, de leeftijd en de veran
derbaarheid ervan, eigendomssituaties, de bestemmingen van gronden en objekten en 
de subsidiemogelijkheden voor de verbetering van rioleringen . Naast deze gegevens 
welke op objectnivo worden gewenst, is informatie over de omgeving van belang 
zoals de onderhoudstoestand, het voorzieningennivo, de functiemenging, de open 
gaten, de te verwachten sloop, de aanwezigheid van vandalisme en criminaliteit en 
de verkeersontsluiting. Hieraan zijn tijdens het interview nog toegevoegd: de 
kwaliteitsgegevens over de aanwezige rioleringen, de stand van het bouwrijpmaken 
van gronden, de hinder van bedrijven de aanwezige sociaal-kulturele voorzieningen 
en de aanwezige monumenten. 
Het aggregatienivo van deze gegevens werd door de ge:interviewden aangeduid met 
de omgeving, waarbij niet kan worden aangegeven wat de grens daarvan is. Vaak 
gaat het om het nivo van de statistische buurt. 
Bij de PPD-ZH bestaat verder behoefte aan informatie over het te voeren beleid van 
gemeenten op het gebied van de grond, de volkshuisvesting , de stadsvernieuwing, het 



132 

verkeer, de ruimtelijke ordening en het financiele beleid, en ook het milieubeleid. 
Dit laatste speelt een rol bij de aanpak van milieuhinderlijke bedrijven in de 
woonomgeving. 

De nieuwe provinciale act1v1te1ten in het kader van de Wet op de Stads- en Dorps
vernieuwing hebben een informatiebehoefte tot gevolg gehad die toegespitst is op 
het beheren van het Provinciale Stadsvernieuwingsfonds. 
De PPD-ZH, stafburo Stadsvernieuwing, beheert daarom een bestand 'Verslag omtrent 
de Stadsvernieuwing', met per gemeente bestedingen en geplande uitgaven voor de 
stadsvernieuwing en een niet openbaar bestand met per gemeente een overzicht van 
milieuhinderlijke bedrijven in de woonomgeving. 

Ten aanzien van de contingentering en budgettering geeft het provinciaal bestuur 
een bindend advies voor de vaststelling van de contingenten gesubsidieerde nieuw
bouwwoningen, welke worden vastgesteld mede in relatie tot het streekplanbeleid . 
Anderzijds is de provincie betrokken bij de contingenteringen van te verbeteren en 
voor groot onderhoud in aanmerking komende huurwoningen. 
In dit kader heeft de provincie behoefte aan informatie over woningbouwprogram
ma's, beschikbare bouwgrond in gemeenten, de lokale woningbehoefte en de omvang 
en samenstelling van de woningvoorraad (zie schema 2.1 ). 
Beleid van gemeenten en provincies heeft de afgelopen jaren steeds meer in het 
teken van verdichting gestaan . Dit heeft zijn reperkussies gehad voor het toekennen 
van contingenten door provincies. Teneinde tot een gefundeerde toedeling te komen, 
heeft men informatie nodig over de restcapaciteiten van bestemmingsplannen. Maar 
ook heeft men gegevens nodig op een lager schaalnivo dan de gemeente. Op wijk
en buurtnivo is behoefte ontstaan aan informatie over de woningvoorraad, voor
zieningen en bevolkingsaantallen. Dergelijke gegevens werden aanvankelijk van de 
RPD betrokken. Nadeel van de gegevens bij de RPD is echter dat deze geaggregeerd 
zijn op gemeentelijk nivo en dat vele gegevens waaronder de leeftijdsopbouw, 
gecomprimeerd per 5 jaar zijn opgeslagen. 
Omdat deze gegevens niet meer aan de wensen van de provincie voldeden verzamelt 
men via een enquete bij gemeenten de gegevens op het gewenste aggregatienivo: 
wijk- en buurtnivo. De gegevens betreffen inwoneraantallen, aantallen woningen, 
werkloosheid en dergelijke. 

4.2.2.3. Toekomstige ontwikkelingen in de informatievoorziening 

De provincie Zuid-Holland, stafbureau stadsvernieuwing, verwacht tegen de achter
grond van haar verdere taakverzwaring een grotere behoefte aan beleidsgerichte 
(achtergrond- )informatie van ontwikkelingen. 
Uit het oogpunt van stedelijk beheer zal tevens de behoefte aan informatie op het 
nivo van een buurt of wijk toenemen. Dit sluit aan bij de verwachting dat meer 
gedetailleerde informatie door de gemeenten aan de provincie en door de provincie 
aan het Rijk zal moeten worden geleverd in verband met de voortgangsrapportage 
van de stadsvernieuwing. 
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In de toekomst zal het bij de Griffie beheerde contingentenbestand kortgesloten 
worden met het "Verslag omtrent Stadsvernieuwing". Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 
de sloopaanvragen van de gemeenten gecheckt worden op contingenteringsruimte. 
Verder bestaat de wens tot koppeling van de rioleringsgegevens met het bestand 
milieuhinderlijke bedrijven in de woonomgeving ter uitvoering van het Waterkwali
teitsplan Zuid-Holland. 
Een volgende toekomstige behoefte wordt gezien in de koppeling van het bestand 
aankoopbesluiten met de door de Griffie beheerde gegevens over de gemeentelijke 
begrotingen. Gemeenten onder de 100.000 inwoners dienen hun begroting ter 
goedkeuring aan GS voor te leggen. 
Voorts wordt een toenemende gedetailleerdheid verwacht van de door de gemeenten 
geleverde en de aan het Rijk te leveren informatie rond de voortgang van de 
stadsvernieuwing. Gelijktijdig met de decentralisatie is de verplichting tot rapportage 
aan het Rijk ingevoerd. De Rijksrichtlijnen voor deze rapportage zullen verder 
worden gedetailleerd. 

In Brabant wordt in dit kader gewerkt aan een streekplaninformatiesysteem t.b.v. 
het bewaken, evalueren en herzien van deze plannen . Ook hier voorziet men echter 
dat de kosten van informatieverstrekking waarschijnlijk meer "doorberekend" zullen 
worden aan de informatievrager. 
In de komende jaren wordt ook bij de provincie Noord-Brabant een grotere behoefte 
aan informatie voorzien ter onderbouwing van de uitvoeringsbeslissingen bij subsi
dieregelingen en wetgeving. 

4.2 .3. Gemeenten 

4.2.3. l . Intro 

Op gemeentelijk nivo, waar meer beleidsinitierend gewerkt wordt dan op het provin
ciale nivo, spelen de in de inleiding onderscheiden schaalnivo's de belangrijkste rol. 
In een aantal gemeenten wordt daarom onderscheid gemaakt tussen buurt- en 
stedelijk beheer. 
Buurtbeheer heeft betrekking op het in goede conditie brengen of houden van de 
bestaande omgeving met name door instandhouding en kwaliteitsverbetering. Daar
naast is de inspanning erop gericht de stadsverni~uwingsresultaten door nazorg te 
consolideren, of door (sociale) nazorg nog bestaande of nieuwe problemen (b.v. in de 
sfeer van de woonlasten en vandalisme) aan te pakken. 
De stad is echter meer dan een som van buurten . Stedelijk beheer heeft betrekking 
op het bewaren van de samenhang van de stad mede in relatie tot de omgeving en 
de ontwikkelingsfunctie van de stad. Beheerprocessen in de buurten zullen dus niet 
alleen in het kader van buurtbeheer gevolgd moeten worden maar ook getoetst 
moeten worden aan beleidsdoelstellingen voor het functioneren van de stad als 
geheel en omgekeerd. 

Zo wordt in Amsterdam beheer vanuit een stedebouwkundige invalshoek onderver
deeld in beheer op stedelijk nivo en beheer op het nivo van een buurt of een 
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stadsdeel. Deze laatste vorm van beheer en het daarbij behorende onderzoek is van 
belang voor het op elkaar kunnen afstemmen van het beleid en maatregelen op 
stedelijk nivo, zoals dit in het structuurplan is neergelegd. 
Op stedelijk nivo heeft structuurplanning, in de vorm van het regelmatig evalueren 
en bijstellen van het structuurplan, een functie om ruimtelijke ontwikkelingen te 
signaleren. 
Het structuurplan wordt in Amsterdam o.a. gezien als een "samenhangend informatie
systeem" met betrekking tot het ruimtegebruik. Deze gegevens kunnen worden 
gebruikt om programma's per sector op te stellen of bij te stellen. Zo kan een 
samenhangend beleid voor het beheren van het totale stedelijk gebied tot standko
men. 
Het stedebouwkundig beheer op buurtnivo is erop gericht het betreffende gebied zo 
goed mogelijk aan zijn reeds in hoofdzaak gerealiseerde en/ of gewenste bestemming 
te laten (blijven) voldoen . Afstemming van maatregelen vindt plaats in een beheer
plan. 

In Eindhoven maakt men geen onderscheid tussen stedelijk en buurtbeheer, maar 
spreekt men van "stadsbeheer": "de continue zorg voor het in goede staat houden 
van en de zorg voor het doelmatig en optimaal doen gebruiken van het leef- en 
werkmilieu in het stedelijk gebied, door middel van afstemming van de uiteenlopende 
inbreng van de diverse beleidssectoren en disciplines en het scheppen van voorwaar
den voor particuliere initiatieven ten behoeve van een gebiedsgerichte aanpak". 
De gebiedsgerichte aanpak heeft betrekking op: 
a. zorg voor de verbetering van woon-,leef- en productiemilieu (integrale verbete-

ring); 
b. zorg dat vernieuwd gebied goed blijft (nazorg); 
c. voorkomen van verval (preventie). 
Bij het voorkomen van verval denkt men hierbij zowel aan konserverend als innove
rend beheer (Eindhoven, 1986). 

In samenhang met de groei van het aantal gemeentelijke taken is ook in Eindhoven 
de behoefte aan gegevens toegenomen . Men wijst daarbij op het gevaar dat wellicht 
teveel informatie verzameld wordt. De gemeente Eindhoven werkt aan een cluster 
van gegevens die de wezenlijke ontwikkelingen signaleren om het bovengenoemde 
doe! te bereiken. 
De gegevens waaraan behoefte bestaat vanuit deze nieuwe benadering, zijn volgens 
de Gemeente Eindhoven, afdeling volkshuisvesting en stadsbeheer: open gaten, te 
verwachten sloop, gebruik van de omgeving, de gebruiksveranderbaarheid van gebou
wen, vandalisme en criminaliteit. 
Omgevingsgegevens die in Eindhoven genoemd worden, zijn de onderhoudstoestand 
(van bomen, rioleringen en wegen), het economisch voorzieningennivo, functiemen
ging, te verwachten sloop, de verkeersontsluiting, de aanwezigheid van functies als 
scholen en kantoren. 
Met betrekking tot de sociale aspecten van het stedelijk beheer wordt de behoefte 
aan informatie over leefbaarheidsaspecten van middelhoogbouw en de evaluatie van 
nieuwbouwwijken genoemd. 



135 

Alie gei'nterviewden gaven daarnaast op gei'nformeerd te willen worden over het 
beleid van de andere diensten. In het bijzonder zijn de investeringen van de 
verschillende diensten genoemd (Eindhoven, Deurne). 

De behoefte aan informatie die een overall-visie op de gemeente geeft, is door de 
verschillende onderzochte gemeenten naar voren gebracht. De sectoraal opgeslagen 
gegevens moeten gecombineerd worden om een 'macro-beeld' voor de gehele 
gemeente te vormen. 
Tegen deze achtergrond is door verschillende gemeenten de wens naar voren 
gebracht om afzonderlijke sectorale gegevensbestanden te combineren door koppe
lingen of weergave op een kaart (de ontwikkeling van grafische systemen). Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan meer integrale informatie in het kader 
van stedelijk beheer. 

Tot welke ontwikkelingen in de informatievoorziening dit geleid heeft zullen we 
hieronder belichten aan de hand van de ontwikkelingen in de gemeenten Amsterdam, 
Rotterdam, Eindhoven en Deurne. Hiermee worden enkele geavanceerde voorbeelden 
in twee grote, een middelgrote en een kleine gemeente aan de orde gesteld. We 
pretenderen hiermee derhalve geen representatief beeld te geven van de Nederlandse 
gemeenten. 

4.2.3.2. Relaties met beleidstaken 

AMSTERDAM 

Allereerst een aantal ontwikkelingen in de gemeente Amsterdam. 
Deze behoefte aan een meer integrate benadering wordt ook uitgesproken in het 
interview met de Sector Structuurplan en Gewestelijke Coordinatie van de Dienst 
Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam. Deze afdeling stelt zich tot doe! het 
gei'ntegreerde structuurplan voor Amsterdam "De stad Centraal" periodiek op een 
systematische wijze te evalueren. Daarvoor worden zowel gegevens gebruikt, die 
door de Dienst Ruimtelijke Ordening zelf worden verzameld als gegevens die van 
andere gemeentelijke Diensten afkomstig zijn. Voorts maakt men onder meer gebruik 
van gegevens van het Rijkskadaster en wisselt men gegevens uit met de Make
laarsvereniging Amsterdam (NVM). 
De ontwikkeling van de informatiebehoefte in de tijd is in het interview als volgt 
geschetst: 

De voor de structuurplanevaluatie benodigde inf ormatie is gewijzigd omdat 
het aandachtsveld van de structuurplanning is verschoven van stadsuit
breiding naar het beheer van de centrale stad. Voorheen waren de studies 
die aan het structuurplan ten grondslag lagen sectoraal opgebouwd. Het 
structuurplan "De Stad Centraal" is veel meer integraal van aard, waar
door de intersectorale gegevens meer op de voorgrond treden. 
Er is de af gel open jare11 een kwantitatieve verschuiving in het gebruik 
van inf ormatie opgetreden. In het verleden werd voor voortgangsrappor-
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tages en -evaluaties vaak noodgedwongen op ad hoc basis een aantal 
gegevens geraadpleegd. Voor de structuurplanevaluatie warden vooraf een 
aantal bestanden aan de in het structuurplan opgenomen beleidsdoelen en 
beleidsmiddelen gekoppeld. De ef f ectiviteit ( kwaliteit) van het beleid kan 
zo beter warden gemeten en het beleid kan gericht warden bijgestuurd. 
Men verwacht dat in de toekomst de informatiebehoefte voor de struc
tuurplanning als volgt zal wijzigen: 
De ervaringen die nu met de geschetste werkwijze van structuurplan
evaluatie warden opgedaan zullen waarschijnlijk aantonen dat er momen
teel te veel inf ormatie wordt verzameld en dat men in de toekomst meer 
selectief te werk kan gaan. 
In het kader van het stedelijk beheer zal de behoefte aan allerlei inter
sectorale gegevens verder toenemen. Hierbij denkt men bijvoorbeeld aan 
de bijdrage van de categorieen op de woningmarkt aan het draagvlak van 
de stad. De relatie inkomen - huisvesting - woonplaatsvoorkeur kan hier 
een onderdeel van zijn. 
De behoefte aan actuele. snel te muteren bestanden neemt toe. Ontwik
kelingen kunnen hierdoor sneller worden opgespoord en het beleid kan er 
sneller op inspelen (bijvoorbeeld leegstandsregistratie). 
Tengevolge van de decentralisatie van de volkshuisvesting krijgt het 
structuurplan een zwaardere functie ten aanzien van het grondbeleid en 
de verdeling van financiele middelen. Het sectorale beleid blijft echter 
zijn zelfstandige functie behouden (Volkshuisvestingsbeleid, Grondbeleid, 
enz.). 

Bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam worden om het 
aantal koppelingsmogelijkheden te vergroten 3 nieuwe centrale informatiesystemen 
ontwikkeld: een Vastgoedsysteem, een Bevolkingssysteem en een Bedrijfsactiviteiten
systeem. Tussen het Vastgoedsysteem en het Bedrijfsactiviteitensysteem en het 
Vastgoedsysteem en het Bevolkingssysteem worden eveneens koppelingsmogelijkheden 
ontwikkeld. 
Verder wordt er gewerkt aan een Geografisch Informatiesysteem, dat op de lijnseg
mentenmethode is gebaseerd (Saladinpakket van TNO). In 1992 moet dit systeem voor 
geheel Amsterdam operationeel zijn. 

ROTTERDAM 

In de gemeente Rotterdam zijn de volgende basisregistratiesystemen te onderschei
den: 
Het Administratief Vastgoedsysteem (A VS) is een geautomatiseerd systeem voor 
vastgoedbasisinformatie. Het systeem is opgebouwd uit 3 rechtstreeks gekoppelde 
deelsystemen: Stratin (zie beschrijving van de bestanden), Vastin en Kadin. De in 
het A VS opgenomen bestanden kunnen op grond van de hierin opgeslagen gegevens 
als basisbestanden worden beschouwd. De bestanden worden dagelijks gemuteerd, 
zodat zij de actuele vastgoedsituatie van dag tot dag representeren. "historisch" 
onderzoek is dan ook alleen mogelijk met behulp van tijdelijk bewaarde, verouderde 
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bestanden. 
De Automatisering van de Registratie van Topografie en Leidingen (Artol), is 
eveneens een basissysteem. Het bevat actuele cartografische informatie. 

Het Grondbedrijfinformatiesysteem Grobis heeft tot doel de gehele Model Grond
Exploitatieberekeningen I en II en de voor het Grondbedrijf bijbehorende interne 
organisatie en financiele informatie te automatiseren. Grobis is opgebouwd uit 16 
bestanden, waarvan momenteel de 11 belangrijkste bestanden operationeel zijn. 
Grobis bevat uitsluitend uitvoeringsbestanden. De hierin opgeslagen informatie kan 
dan ook als uitvoeringsinformatie worden gekarakteriseerd. 

EINDHOVEN 

In Eindhoven kunnen drie registratieve systemen worden onderscheiden: 
Allereerst het Vast Goed Systeem, dat opgezet is als een zuiver basissysteem. Het 
wordt beheerd door het in februari 1980 opgerichte buro Centraal Beheer Vast
goedsysteem (CBV). De criteria voor bestanden om opgenomen te worden in het VGS 
zijn de volgende: 
- het eng gerelateerd zijn aan de kern (het overzichtsbestand); 
- het bevatten van nadere detaillering van vast-goed-elementen; 
- koppelingsmogelijkheden tussen bestanden. 

Het Beheersbestand grondbedrijf geeft een overzicht van de door de gemeente 
beheerde gronden en hoort daardoor bij het VGS. Anderzijds bevat het bestuurlijke 
informatie en maakt uit dien hoofde deel uit van het Prospectief Grondbedrijfs 
Administratie systeem (PGA). 
Dit laatste systeem bevat een zestal bestanden en administreert het proces waarbij 
ruwe bouwgrond wordt omgevormd tot bouwterrein. In de PGA worden naast de 
transacties welke hebben plaats gehad, ook de transakties welke nog moeten 
plaatsvinden geregistreerd. 

Bij de gemeente Eindhoven, afdeling Volkshuisvesting en stadsbeheer, wordt even
eens gewerkt aan een Inter Grafisch Systeem dat kan worden gebruikt om door 
koppeling een aantal bestanden visueel inzichtelijk te maken en een overall-visie op 
de centrale planning mogelijk te maken. De toelevering zal geschieden vanuit de 
decentraal beheerde vakdienstbestanden. 

DEURNE 

In Deurne vinden we een geautomatiseerd bevolkingsregister en een aantal geauto
matiseerde beheerbestanden gericht op groen, wegen, gebouwen en rioleringen. In 
Deurne heeft men gekozen voor een totaal pakket van een leverancier om de 
integratiemogelijkheden die een pakket biedt volledig te benutten. Het programma 
wordt sterk gefaseerd ingevoerd om de gemeentelijke organisatie niet teveel te 
belasten. 



138 

Om te voorkomen dat elke afdeling op eigen wijze en los van de overige gaat 
automatiseren is door de Stichting Studiecentrum voor Vastgoed Informatie een 
informatieplan voor de gemeente Deurne opgesteld. Dit informatieplan dient als 
streefbeeld en is nog steeds actueel. Het is inmiddels we! enigszins aangepast ten 
behoeve van het gebruik van het Onroerend-goed Registratie Belastingheffing en 
Invordering Systeem (ORBIS) van de stichting KAFI. 
Wanneer nu bestanden binnen de gemeente Deurne worden gereorganiseerd of 
geautomatiseerd moet dat passen in het informatieplan. Op een dergelijke wijze 
wordt een automatiserings-chaos in de toekomst voorkomen. De spil van het totale 
informatiesysteem wordt gevormd door het Basis-systeem-Gebouwen. Dit Basissysteem 
bestaat uit een gemeenschappelijk onderdeel waaraan een aantal deelsystemen zijn te 
koppelen. Het object van registratie zijn woningen en bedrijven of winkels. Het 
Basissysteem is alleen nodig voor gebouwen. Het postadres dient te fungeren als 
ingang tot het bestand en als koppel-mechanisme met andere bestanden. 
Aan het Basissysteem-Gebouwen kunnen in de toekomst diverse afdelingen hun zoge
naamde toepassingssystemen koppelen. De voor ons van belang zijnde toepassingssy
stemen zijn: Taxatieformulieren, Woningcartotheek, Huuradministratiesysteem, 
Inspectierapporten en het Volkshuisvestings- en Beleidsinformatiesysteem. 
Het Volkshuisvestings- en Beleidsinformatiesysteem (VBIS) verdient enige aandacht. 
Als bron voor dit systeem moeten dienen het Basissysteem-Gebouwen (BG), het 
Bevolkingsregister en het Woningzoekendensysteem. Het Bevolkingsregister dient 
hiertoe te worden geautomatiseerd. Het VBIS is nodig naast het BG omdat ten 
behoeve van het volkshuisvestingsbeleid extra informatie nodig is (b.v. situatie op de 
woningmarkt). 

Een instantie die in dit kader ook een rol speelt, is het Centrum voor Informatie
verwerking Oost-Brabant. Deze centrale informatieverwerkingsinstelling heeft als 
instantie die betrokken is bij gemeentelijke automatisering en die gegevens van ge
meenten verwerkt, een groei gekonstateerd van de informatiebehoefte op het gebied 
van onderhoud van vastgoed, de registratie van bedrijvigheid (bedrijvenregister) en 
de activiteiten van het gemeentelijke grondbedrijf in relatie tot bestemmingsplannen. 

Dit Regionale Centrum voor Informatieverwerking levert een aantal pakketten voor 
informatie-verwerking en objectbeheer voor aangesloten gemeenten: 
+ Kadastraal Informatie Systeem (KIS); 
+ Onroerend-goed Registratie Systeem; 
+ Prospectief Grondbedrijfs Administratie-systeem (PGA); 
+ DHV-beheerssystemen. 

Deze vogelvlucht door een viertal Nederlandse gemeenten toont aan dat er m.b.t. de 
informatievoorziening in het kader van stedelijk beheer overal soortgelijke ontwik
kelingen plaatsvinden, zij het in verschillende fasen: 
- In alle gemeenten wordt vanuit de behoefte aan een "over all"-visie gewerkt aan 

een ruimtelijk informatiesysteem. 
- De ingredienten voor dit systeem bestaan uit gegevens over vastgoed, bevolking 

en bedrijven. 



139 

- Alie gemeenten maken bierbij gebruik van een Basisregistratiesysteem opgebouwd 
uit een aantal subsystemen. Gegevens over bet vastgoed vormen bierbij de spil. 

- In alle gemeenten zijn ontwikkelingen gaande op bet terrein van Intergrafiscbe 
Systemen. 

Binnen de VNG wordt gewerkt aan de opricbting van een databank gericbt op de 
opslag van gegevens per gemeente, waardoor een meer integraal beeld per gemeente 
kan worden gevormd: 

Ten behoeve van de databank in oprichting worden gegevens per gemeente 
opgenomen (in 1986 heeft de VNG nog niet bepaald welke gegevens van 
belang zijn) , die zijn verkregen van het CBS en de RPD. Daaraan worden 
gegevens toegevoegd die zijn verzameld ten behoeve van eigen onderzoek 
en die nu nog verspreid aanwezig zijn binnen het VNG. 
De bedoeling van de te realiseren databank is allereerst het gestructu
reerd opslaan van de intern al aanwezige gegevens . Daarvoor wordt een 
behoef te-peiling gehouden binnen de VNG onder de verschillende be
stuursaf delingen , om een beeld te krijgen wat centraal kan worden opge
slagen en beheerd. Midden 1987 moet de databank voor intern gebruik 
gereed zijn. In een later stadium worden gemeenten benaderd en gevraagd 
naar hun behoefte aan inf ormatie uit een dergelijke databank. 
Tenslotte zal ook een koppeling worden gelegd met de databank documen
ten ( eveneens in oprichting) van de af deling bibliotheek en dokumentatie. 
Beide projecten maken dee! uit van een groter informatieplanningsproject 
binnen de VNG. 

4.2.3.3. Toekomstige ontwikkelingen in de informatievoorziening 

Bij de gemeente Amsterdam wordt in boog tempo geautomatiseerd. Tot voor enkele 
jaren lag bet accent op de ontwikkeling van geautomatiseerde administraties. 
Momenteel ligt de nadruk op de ontwikkeling van bestuurlijke informatiesystemen. 
Deze verscbuiving werkt door in bet actuele aanbod van informatie, zodat er ook 
voor de beleidsevaluatie op stuctuurplannivo voortdurend meer en meer bruikbare 
informatie bescbikbaar komt. 

De informatiebeboefte ten beboeve van stedelijk bebeer voor de toekomst wordt in 
de gemeente Rotterdam als volgt ingeschat. Er zal meer informatie nodig zijn over 
grondgebruik en bestemmingsplannen, met name wat betreft de financiele kant van 
de zaak (grondverkoop). Meer informatie over bedrijven is nodig en op langere 
termijn meer gegevens over de dynamiek in de stedelijke ontwikkeling en de plaats 
en de aard van de investeringen. Verder zal er een beboefte groeien aan meer 
decentrale informatiesystemen toegespitst op de beboefte van de betrokken amb
tenaren in de vakdiensten. 

De gemeente Eindhoven wit de registratie m.b.t. de gedecentraliseerde middelen 
automatiseren om inzicht te krijgen in de verdeelde gelden uit bet stadsvernieu-
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wingsfonds en de overgebleven budgetten. Op deze wijze kan eenvoudiger jaarlijks 
worden gerapporteerd en meer frequent worden gecontroleerd of de budgetten niet 
overschreden worden. Bijsturing wordt op deze wijze ook tussentijds mogelijk. 
Voor stedelijk beheer wordt voor de toekomst een grotere behoefte aan informatie 
verwacht op het gebied van de dynamiek van stedelijke ontwikkelingen, de lokaties 
waar investeringen te verwachten zijn en de soort investeringen. 

Bij de gemeente Deurne werd een ontwikkeling geconstateerd waarbij in het 
verleden ambtelijke en politieke besluitvorming ten aanzien van investeringen door 
elkaar heen liepen. Nu komt de behoefte aan informatie ten behoeve van investe
ringen duidelijk vanuit de politiek. 

4.3 . Knelpunten in het circuit 

Naast de algemene knelpunten die optreden bij alle informatiecircuits, treden een 
aantal specifieke knelpunten op binnen het circuit stedelijk beheer en buurtbeheer. 

4.3.l. Rijk 

ONTBREKEN VAN INFORMA TIE EN DE KW ALITEIT ERV AN 

Door de RPD, afdeling Informatievoorziening wordt vooral gewezen op het gebrek 
aan informatie over de kwaliteit van de gebouwenvoorraad. Wei is men van mening 
dat met de K walitatieve Woning Registratie van DGVH al enigszins tegemoet 
gekomen wordt aan dit gemis. Gericht onderzoek naar ontbrekende gegevens vindt 
volgens deze instelling nog te weinig plaats. Met name de gegevens over Ieegstand, 
urgent-woningzoekenden en het oneigenlijk gebruik van gebouwen vertonen grote 
tekorten. 

KOPPELINGEN 

Koppeling van gegevens, welke voor de RPD afkomstig zijn van het DGVH en het 
CBS en een enkele keer van een provincie, is vanwege het gebrek aan uniformiteit 
problematisch. Het ruimtelijke nivo waarop de gegevens betrekking hebben Ioopt 
uiteen. 
De RPD tracht dergelijke koppelingsproblemen op te lossen door het toekennen van 
coordinaten aan de gegevens. 

4.3.2. Provincies 

ONTBREKEN VAN INFORMA TIE EN DE KW ALITEIT ERV AN 

De kwaliteit van gegevens van zowel het hoger Iiggende als het Jager gelegen 
bestuursechelon worden als problematisch ervaren. 
Het RUDAP-systeem bevat gegevens op een te hoog aggregatienivo (gemeente i.p.v. 
wijk- en buurtnivo). 
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De PPD-Noord-Brabant, afdeling Stedebouw, Financiele zaken en Onderzoek, 
verzamelt daarom jaarlijks zelf gegevens op wijk- en buurtnivo over de woning
voorraad d.m.v. enquetes. 
De wettelijke plicbt om gegevens bescbikbaar te stellen aan de provincie, zoals dat 
bij bet CBS bet geval is, ontbreekt ecbter. 
De kwaliteit van de gemeentelijke informatie loopt nogal uiteen, waardoor bet 
provinciale bestand vaak aan betrouwbaarbeid inboet. Gemeenten zijn vaak nog niet 
voldoende ingespeeld op de verslaglegging zoals die recentelijk in bet kader van de 
decentralisatie van de stadsvernieuwing is ingevoerd. Voortgangsregistratie ontbreekt 
bovendien. Tot slot dient te worden opgemerkt dat acbtergrond-informatie over 
ontwikkelingen niet systematisch wordt opgeslagen. 

KOPPELINGEN 

De PPD-ZH, stafbureau Stadsvernieuwing, streeft naar een aantal koppelingen met 
interne bestanden (contingentenbestand, rioleringsgegevens, aankoopbesluiten). Dit 
verloopt te traag, waardoor voortgangsregistratie onvoldoende plaats vindt. Tevens is 
bierdoor te weinig achtergrond-informatie beschikbaar. 
Als oorzaak van deze trage automatisering wordt de cbronische onderbezetting van 
de instantie die hiermee belast is, genoemd. ("Het personeel wordt door het be
drijfsleven weggekocbt"). 
Deze trage automatisering heeft ertoe geleid dat bij de voortgangsbewaking van 
bestemmingsplannen de in de planprocedure vervatte termijnen dreigden te worden 
overscbreden, zodat men te elfder ure alsnog alles handmatig heeft moeten afbande
len. 

BELEMMERINGEN 

De PPD Zuid Holland, stafbureau Stadsvernieuwing, wijst er verder op dat door 
centralisatie de automatisering op de werkplek belemmerd wordt. 
Daarnaast is er het probleem dat niet alle gegevens zonder meer bruikbaar zijn voor 
de provincie. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens die de Kamer van Koophandel 
verstrekt. De Kamer van Koophandel is vooral gericht op gegevens welke betrekking 
bebben op de rechtsvorm van bedrijven terwijl de provincie juist behoefte heeft aan 
informatie over het aantal werknemers en het aantal mutaties. Daarnaast bestaat er 
geen uniformiteit in de gebruikte definities wat ook problemen oplevert. 
De PPD Noord-Brabant, afdeling Stedebouw, Financiele zaken en Onderzoek, ziet als 
een belemmering dat het CBS de Rijksoverheid als enige opdrachtgever ziet en daar
door de behoefte aan informatie van provincies en gemeenten een lagere prioriteit 
heeft. 

4.3.3. Gemeenten 

Uit de interviews met een aantal gemeenten en dienstverlenende instanties ontstaat 
bet volgende beeld m.b.t. de knelpunten: 
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ONTBREKEN VAN INFORMATIE EN DE KWALITEIT ERVAN 

De informatie over het gebruik van gebouwen en de omgeving ervan enerzijds en de 
financiele lasten die dit zich meebrengt (woonlasten) anderzijds, is ontoereikend. 
Ook informatie over gebruiksveranderbaarheid ontbreekt (gemeente Eindhoven, afde
ling Volkshuisvesting en Stadsbeheer). Tevens is het vroegtijdig signaleren van 
toekomstige ontwikkelingen moeilijk omdat slechts feitelijke toestanden geregistreerd 
worden. 

De VNG zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van informatie van het Rijk, omdat 
de informatie teveel gekleurd is. Deze gegevens zijn daarom voor de VNG niet meer 
bruikbaar, zodat de VNG via andere wegen informatie verzamelt, van het CBS en 
rechtstreeks van gemeenten. Bij dit laatste wordt echter op het probleem gestoten 
dat het moeilijk is om van alle gemeenten vergelijkbare gegevens te verkrijgen. 

KOPPELINGEN 

Verder wordt erop gewezen dat de informatie verzamelt door de ene dienst vaak 
inadequaat is voor de andere. Zo ervaart Woonruimtezaken in Rotterdam het in 
diezelfde stad ontwikkelde Administratief Vastgoed Systeem als ontoereikend. Dit 
leidt dan weer tot het opzetten van eigen bestanden. 
Uit het oogpunt van een integraal beleid wordt de noodzaak van koppeling van 
bestanden op territoriaal nivo als wenselijk gezien, hetgeen vaak belemmerd wordt 
door het verschil in hardware. Het sectorale gedrag van diensten Ieidt vaak tot het 
ontstaan van "eilandjes van automatisering". De oplossing voor dit probleem wordt 
gezocht in het ontwikkelen van "een intermediair bestand" (bijvoorbeeld het 
Inter-Grafisch Systeem in Eindhoven). 

BELEMMERINGEN 

In bijna alle ge'.interviewde gemeenten komt het "probleem" van de centralisatie van 
het externe databeheer ter sprake (Rekencentrum /Rotterdam; CIOB/Eindhoven). 
"Hardware en software liggen vast, terwijl centrale verwerking en koppeling van 
alles met alles niet meer gewenst is". Ook ontstaan lange wachtijden. Gepleit wordt 
dan ook voor een meer decentraal beheer van gegevensverwerking bij de gemeente
lijke vakdiensten. Dit heeft ook als voordeel dat diegenen die beleidsvoorbereidende 
en - evaluerende informatie nodig hebben invloed krijgen op de opslag en verwer
king, zo luidt de redenering. 

Aan de openbaarheid van gegevens worden door de VNG grenzen gsteld. De VNG 
levert niet zomaar gegevens over gemeenten aan derden. Het gevaar bestaat namelijk 
dat het Rijk de gegevens ter controle van de gemeenten gaat gebruiken. Andersom 
geeft bijvoorbeeld het Ministerie van Sociale Zaken niet zomaar informatie door 
vanwege de extra dimensie, die binnen het Ministerie aan gegevens wordt gegeven. 
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4.4. Tot slot: enkele suggesties voor verbetering 

Overzien we het voorgaande dan kunnen we stellen dat de nieuwe beheeropgave 
aangeduid met de term "stedelijk beheer" een verandering in de informatiebehoefte 
en - voorziening tot gevolg heeft. 
Het gebruik van informatie en de herkomst daarvan zijn voor het onderhavige infor
matiecircuit weergegeven in schema 4.1. Het betreft de gegevensstromen zoals ze uit 
de interviews naar voren zijn gekomen en pretenderen zeker niet een volledig over
zicht te geven voor het informatiecircuit stedelijk beheer. Enkele algemene in
drukken die uit de informatiestromen zijn af te leiden zijn: 

Op de eerste plaats blijken de verticale contacten tussen de verschillende be
stuurslagen minder vaak voor te komen, dan het uitwisselen van informatie op het
zelfde bestuursnivo. Zo betrekt de rijksoverheid veel van haar informatie van op 
nationaal nivo opererende instanties. Gemeenten zijn voor hun gegevens veelal 
aangewezen op lokale instanties. 
De verticale relaties hebben vooral te maken met wettelijke verplichtingen, zoals 
het ter goedkeuring voorleggen van bestemmingsplannen door gemeenten aan 
Gedeputeerde Staten of de rapportages in het kader van de stadsvernieuwing van 
gemeenten aan provincies en zij op hun beurt aan de Rijksoverheid. Gegevensuitwis
seling op eigen verzoek komt minder vaak voor. 
Het CBS vervult een speciale rol in het geheel. Aile instanties op alle bestuurlijke 
nivo's maken gebruik van deze grote leverancier. De provinciale overheid is uit de 
interviews naar voren gekomen als een intermediaire overheidsinstantie, die zelf in 
mindere mate aan gegevensverzameling doet ten behoeve van stedelijk en buurtbe
heer, dan instellingen van de rijksoverheid en gemeentelijke diensten. 
Regionale dataverwerkende instanties leveren in dit plaatje geen bijdrage aan 
gegevensstromen, maar zijn slechts actief bij opslag en bewerking. 

Ook in dit informatiecircuit bestaan nog een aantal knelpunten. 
Naast het probleem van de actualiteit en dynamiek speelt hier vooral het probleem 
van de koppelbaarheid. 
- De RPD mist vooral gegevens over de kwaliteit van de gebouwenvoorraad. Ook 

ziet men het gemis aan voldoende gegevens over leegstand, oneigenlijk gebruik 
van gebouwen en de urgentie van gebouwzoekenden als een manco. 
Wat betreft de gegevensverzameling bestaat er het probleem van het ontbreken 
van koppelingsmogelijkheden van gegevens, omdat de gebieden verschillend zijn 
gedefinieerd. Het Geografisch Basis Register biedt voor de verwerking van 
adresgegevens een oplossing, waarbij adresgegevens gelokaliseerd zijn naar 
vierkanten. Aggregatie van gegevens naar b.v. gemeenten is daarmee mogelijk. 
Op provinciaal nivo wordt echter gekonstateerd, dat de gegevens van de RPD, 
welke veelal van het CBS afkomstig zijn, in de meeste gevallen de gemeente als 
laagste ruimtelijke eenheid hebben. Het gevolg is dat de provinciale instellingen 
zelf gegevens op het gewenste ruimtelijke nivo, namelijk wijk- en buurtnivo gaan 
verzamelen bij gemeenten. Gemeenten worden derhalve door meerdere overheids
lagen om dezelfde soort gegevens benaderd, hoewel de gewenste aggreg~ties 
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uiteenlopen. 
Een ander knelpunt is het ontbreken of nog niet voldoende functioneren van de 
voortgangsregistratie in het kader van de stadsvernieuwing. Verder ontbreekt 
achtergrond-informatie veelal in geautomatiseerde vorm. 

- Op gemeentelijk nivo zijn er nog te weinig gegevens beschikbaar over het gebruik 
van gebouwen, de financiele kant van het gebruik, de veranderbaarheid van 
gebouwen en over de omgeving. 
Ook op gemeentelijk nivo ontbreken gegevens over toekomstige ontwikkelingen. 
Tevens is er ontevredenheid over de bestanden van anderen waardoor dezelfde 
gegevens nogmaals warden verzameld en opgeslagen, zij het op een andere 
(betere) wijze. 

AANBOD 

- informatieuitwisseling 
De VNG pleit voor meer overleg met andere instellingen om de uitwisseling van 
informatie en de samenwerking bij het verzamelen ervan te vergemakkelijken. 

- een behoeftepeiling onder gemeenten naar informatiewensen 
Binnen de VNG !even verschillende gedachten . Enerzijds wordt geopperd om een 
behoeftepeiling onder gemeenten te houden naar de informatiewensen. Een andere 
stellingname is echter dat al voldoende zicht bestaat op de informatiebehoefe van 
gemeenten, zodat alleen de vraag overblijft hoe in die informatiebehoefte voorzien 
kan warden. 

- afspraken over ruimtelijke agregatienivo's 
Het ruimtelijke aggregatienivo van gegevens laat veelal te wensen over. Zo levert 
het CBS gegevens meestal op gemeentelijk nivo, nadat zij gemeentelijke gegevens op 
wijk- en buurtnivo heeft geaggregeerd. Als provincies behoefte hebben aan de niet 
geaggregeerde gegevens of net iets andere gegevens dan het CBS zou gekeken 
moeten warden of via afspraken de informatievragen gekanaliseerd kunnen warden. 
De kritiek van provincies dat het CBS te weinig aan informatiewensen van niet
rijksorganen tegemoet komt, kan dan misschien ook ondervangen warden. 
Op het ontbreken van informatie vanwege de ontoegankelijkheid van bestanden 
wordt hieronder bij de bespreking van de toegankelijkheid verder ingegaan . 

KWALITEIT 

- meerdere zoeksleutels 
In de toekomst zouden er meerdere zoek-sleutels voor de bij de Kamers van 
Koophandel aanwezige bestanden beschikbaar moeten zijn. Bijvoorbeeld een zoeksleu
tel op wijknivo, waarmee de detailhandel op wijknivo kan warden uitgedraaid . Nu is 
de postcode de hoofdingang en kunnen bijvoorbeeld aan het Handelsregister geen 
andere sleutelcodes warden toegevoegd. 
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DOORZICHTIGHEID 

- een fundamentele informatieanalyse en het maken van afspraken 
Een gevaar van veel bestaande automatiseringsmogelijkheden is dat zaken gedetail
leerder worden opgeslagen dan in de praktijk zinvol is . Zo kunnen in de pakketten 
voor groenbeheer de werkuren per groencomplex opgenomen worden. De vraag of 
daar ook behoefte aan bestaat, werpt zich hier op. Het vraagstuk van de onderwer
pen die gei'nventariseerd moeten worden en de plaats waar die informatie vervolgens 
bewaard dient te worden is cruciaal. Uit de interviews werd duidelijke dat vooral bij 
gemeenten onduidelijk is voor buitenstaanders, maar ook voor gemeentelijke afdelin
gen onderling wie welke informatie verzamelt en opslaat. Dit probleem is bij stede
lijk beheer bijzonder nijpend omdat daarbij informatie van diverse sectoren met 
elkaar in verband wordt gebracht. 
Oplossing voor deze problemen wordt gezien in het uitvoeren van een fundamentele 
informatieanalyse en het maken van afspraken over een taakverdeling bij de 
verzameling en opslag van informatie. Misschien blijkt we!, zo werd door een 
gei'nterviewde gesuggereerd dat beter gereorganiseerd dan geautomatiseerd kan 
worden. 

TOEG ANKELIJKHEID 

- gebruik van intermediaire bestanden en geografische systemen 
Teneinde een meer integraal beeld te krijgen van de stad worden koppelingen gelegd 
tussen sectorale bestanden. Als er geen gemeenschappelijk kenmerk in de bestanden 
aanwezig is zoals b.v. het adres, blijken instellingen koppelingen te realiseren door 
diverse bestanden op een kaart weer te geven. 
Voor het integreren van gegevens zijn vooral ruimtelijke informatiesystemen in 
opkomst zoals het Geografisch lnformatie Systeem van de gemeente Amsterdam en 
het lntergrafische Systeem van de gemeente Eindhoven. 
In Amsterdam bestaat echter het probleem dat door een continue verandering van 
gebiedsindelingen het aantal mogelijke koppelingen aanzienlijk beperkt wordt. Mo
menteel is de stad in IO gebieden opgedeeld. Binnenkort wordt dit gewijzigd in 16 
gebiedsdelen. 
Ook zijn er verschillende coderingen in omloop. Men hanteert bijvoorbeeld 5 ver
schillende coderingen voor het adres, terwijl het adres-coordinatenbestand de sleutel 
vormt tot alle mutaties. 
Ter oplossing van deze problematiek wordt een Geografisch InformatieSysteem 
ontwikkeld dat op de lijnsegmentenmethode is gebaseerd (Saladinpakket van TNO). 
In 1992 moet dit systeem voor geheel Amsterdam operationeel zijn. 
Om het probleem te ondervangen dat elke instantie andere complexnummers hanteert 
en gegevens daardoor onvergelijkbaar maakt, kan de oplossing gezocht worden in 
het maken van goede afspraken over l soort databank, zodat twee of meer instel
lingen die databank vullen. Een voorwaarde is dan we! dat de gegevens gesorteerd 
kunnen worden. 

Een oplossing van deze knelpunten is geboden mede gezien de verwachtingen die de 
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partijen voor de toekomst hebben: 
- De Rijks Planologische Dienst verwacht voor de toekomst een prijsstijging van de 

gegevens, terwijl de inhoud maar weinig zal veranderen. Deregulering zal volgens 
deze instantie niet leiden tot een vermindering van de behoefte aan informatie. 
Een voorbeeld van een groeiende behoefte betreft kwalitatieve gegevens over de 
gebouwenvoorraad. 
In de toekomst zal ten behoeve van de streekplanevaluatie en het toetsen van 
bestemmingsplannen voor de provinciale overheid meer informatie nodig zijn over 
de bevolkingsontwikkeling, voorzieningen en bouwactiviteiten en dan vooral op het 
schaalnivo van de wijk of de buurt. 
Voor het vaststellen van het beleid op provinciaal nivo wordt de behoefte aan 
meer strategische (achtergrond-) informatie voorspeld. Het koppelen van gegevens
bestanden is een van de mogelijkheden om daarin te voorzien, omdat daarmee 
ontwikkelingen met elkaar in verband worden gebracht op terreinen als bevolking, 
werkgelegenheid en woningbouw. 
In de toekomst zal er volgens de gemeente Eindhoven, afdeling Volkshuisvesting 
en Stadsbeheer, op gemeentelijk nivo een grotere behoefte gaan ontstaan aan 
informatie over de dynamiek van stedelijke ontwikkelingen, de lokaties waar 
investeringen te verwachten zijn en de soorten investeringen. 
In Rotterdam verwacht men meer informatie nodig te hebben over het grond
gebruik en bestemmingsplannen en over bedrijven. Daarnaast zal er een grotere 
behoefte gaan ontstaan aan gegevens over stedelijke ontwikkeling en investeringen 
in de gebouwde omgeving. 
In de gemeente Deurne gaat men ervan uit dat de informatie ten behoeve van 
investeringen in de gebouwde omgeving meer onderwerp zullen worden van 
politieke besluitvorming dan in het verleden. 
In Amsterdam verwacht men een doorzettende trend van de automatisering van 
administraties naar de automatisering van bestuurlijke informatie. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is doende met het vervaardigen van een 
functioneel ontwerp voor de bevolkings- en vastgoedregistratie teneinde op 
gemeentelijk nivo tot een meer eenduidige opslag en vergelijkbaarheid van 
gegevens te komen. 
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HOOFDSTUK 5 
DILEMMA'S IN DE INFORMATIEVOORZIENING EN SCENARIO'S VOOR 
OPLOSSINGEN 

5.1. Inleiding: een toenemende interdependentie tussen de circuits 

In de drie voorgaande hoofdstukken is vanuit drie invalshoeken de informatievoor
ziening in het kader van het beheer van de gebouwde omgeving besproken. We 
spraken van drie informatiecircuits. 
Hoewel deze circuits een zekere autonomie kennen, blijkt duidelijk dat er belang
rijke relaties, overlappingen en vervlechtingen tussen deze circuits bestaan. 
Woningbeheerders blijken steeds meer oog te krijgen voor de ruimtelijke invalshoek 
in het kader van integraal beheer. Met name het ruimtelijke kader van de buurt 
blijkt in toenemende mate van belang te worden. In de verschuiving van beheer 
gericht op woningen naar een buurtbeheer hoopt men een antwoord te vinden voor 
een aantal woningmarktproblemen. Naast een organisatieprobleem gaat het hierbij 
ook om een informatieprobleem. Niet alleen de informatie over het object en zijn 
gebruik, maar ook over zaken als sociale samenstelling van de buurt, voorzie
ningennivo, vandalisme en kleine criminaliteit worden van toenemend belang. 
Dientengevolge ervaren ze het ontbreken van een integraal zicht op het woon- en 
leefmilieu als een gebrek. Het sectorale denken van de beheerders en hun geringe 
geneigdheid tot samenwerking zijn hier mede debet aan dit tekort, zo bleek in 
hoofdstuk 2. Omgekeerd is in het kader van stedelijk beheer de informatie uit het 
woningvoorraadcircuit onontbeerlijk, zij het veelal in geaggregeerde vorm. In het 
kader van de planning en programmering, budgetverdeling en budgetbewaking, 
gebiedsgericht beheer (signalering, monitoring) is de behoefte aan informatie nog 
steeds groeiende. 

In de nabije toekomst zal dan ook een grotere overlapping en vervlechting van het 
woningvoorraadcircuit en het stedelijk beheer- c.q. buurtbeheercircuit te ver 
wachten zijn. 
Een soortgelijke ontwikkeling is te verwachten t.a .v. de invalshoek van het commer
ciele-onroerend-goed. Ook hier wordt de behoefte uitgesproken aan betere informatie 
over de ruimtelijke context waarbinnen commercieel-onroerend-goed ontwikkeld en 
beheerd kan worden. Deze informatie wordt steeds belangrijker bij het uitzetten van 
beleggingsstrategieen. Ontwikkelingen in de nabijheid van het beheerde onroerend 
goed zoals sloopvoornemens, wijzigingen in gebruik, wijzigingen in de verkeers
ontsluiting, enz. De ge"interviewden zijn vrijwel unaniem van mening dat de over
heid hier een belangrijke taak heeft . 
Omgekeerd heeft de overheid, met name de gemeente, behoefte aan informatie over 
te verwachten investeringen om zicht te houden op de dynamiek in de stedelijke 
ontwikkeling. 
Kortom, er is een groeiende interdependentie van informatiestromen te verwachten. 
De groeiende vervlechting van informatiecircuits en de geschetste structuur en 
ontwikkelingen in de informatievoorziening (hoofdstukken 2,3 en 4) vormen het 
kader voor dit hoofdstuk waar op oplossingen voor knelpunten en verbeteringen in 
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de informatievoorziening wordt ingegaan. 
De achtergronden van de knelpunten zullen in de volgende paragraaf kort worden 
belicht. Bij het zoeken naar oplossingen voor die knelpunten blijkt sprake te zijn 
van enkele structurele problemen welke als dilemma's te benoemen zijn. Na de 
schets van de dilemma's volgen aanbevelingen voor het tegemoet treden van de 
dilemma's . Deze aanbevelingen worden in verband gebracht met de verbeteringsvoor
stellen welke in de slotparagraaf van de voorgaande hoofdstukken zijn opgenomen. 
De oplossingen of verbeteringsvoorstellen worden vervolgens in typen ingedeeld, 
omdat bepaalde oplossingsrichtingen (strategieen) te onderscheiden zijn. Dit levert 
een schets van samenhangende voorstellen op welke gestalte krijgt in drie scenario's 
(par. 5.3.). 

5.2. Knelpunten: achtergronden en oplossingen 

5.2. l. Intro 

In het onderzoek zijn t.a.v. de volgende onderwerpen knelpunten onderscheiden: 
I . De beschikbaarheid van informatie 

la. Het tekort aan informatie als gevolg van het ontbreken ervan. 
I b. Het tekort aan informatie als gevolg van de onvoldoende uitwisseling tussen 

betrokkenen. 
2. K waliteit, gespecificeerd naar 

2a. Actualiteit en 
2b. Betrouwbaarheid 

3. Doorzichtigheid 
4. Toegankelijkheid, gespecificeerd naar 

4a. Technische/administratieve belemmeringen 
4b. Juridische belemmeringen 
4c. Financiele belemmeringen 

Dit onderscheid is structurerend voor de onderstaande paragrafen, met dien verstan
de dat de punten I en 2 worden samengevoegd in 5.2.2., de doorzichtigheid komt in 
5.2.3. aan de orde en de toegankelijkheid in 5.2.4 .. 

5.2.2. De beschikbaarheid en de kwaliteit van de informatie 

Vee! gehoorde klachten zijn : 
- er zijn te weinig kwalitatieve gegevens; 
- gegevens zijn niet actueel genoeg; 
- gegevens komen te laat beschikbaar; 
- gegevens ontbreken; 
- prognostische gegevens worden gemist. 
Of: 
- de op het eerste gezicht tegenstrijdige uitspraken dat gegevens ontbreken en dat 

er sprake is van overinformatie . 



151 

Op de achtergrond speelt hierbij een structureel probleem, wat als dilemma te 
typeren is. 

Tegenover een groeiende behoefte aan management-informatie staat een 'overaanbod' 
van procesgerichte informatie. 

Het 'overaanbod' aan procesgerichte informatie 

Voor het uitvoeren van maatregelen is veel informatie nodig over de stand van 
zaken: de procesgerichte informatie. Juist deze informatie, welke registrerend van 
karakter is, is in geautomatiseerde systemen opgeslagen. Het up-to-date houden van 
vooral gegevens over de kwaliteit van vastgoed is arbeidsintensief en kostbaar, 
omdat ze snel verouderen. 
De registratie van feitelijke ontwikkelingen geschiedt behalve cijfermatig, ook door 
verbale omschrijvingen. Juist in het registreren van allerlei maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen zien we een enorme groei. Mede naar aanleiding van de 
recente behoefte om tijdig op ontwikkelingen te anticiperen worden uitgebreide 
informatiesystemen opgezet, zodat op zeer veel ontwikkelingen zicht bestaat. 
Veel informatie zal echter slechts een enkele maal nodig zijn. De afweging tussen 
het permanent verzamelen en actualiseren van gegevensbestanden tegenover het ad 
hoc verzamelen van gegevens komt hier naar voren. 
Anderzijds vindt als gevolg van sociale, technologische en economische ontwikkelin
gen en van de grote dynamiek op de onroerend-goed-markt snel een veroudering 
van gegevens plaats. Tegen deze achtergrond hebben we een verhoging van de eisen 
aan de actualiteit van gegevens gezien . 

Het tekort aan management-informatie 

Tegenover de groei van het aanbod aan procesgerichte informatie, staat de behoefte 
aan meer management-informatie. De verzadiging op de onroerendgoed-markt en de 
toegenomen concurrentie maakt het noodzakelijk investerings- en beheerbeslissingen 
zorgvuldig te nemen. Voor het nemen van dergelijke beslissingen is de behoefte aan 
informatie over de zich voordoende ontwikkelingen, de achtergronden van ontwik
kelingen en vooral over te verwachten ontwikkelingen (de strategische informatie: 
zie het volgende dilemma) van belang. 
Ten aanzien van de managementinformatie kunnen de volgende tekortkomingen 
worden gesignaleerd: 
- inadequate informatie vanwege het ontbreken van goede mogelijkheden tot 

selectie, sorteren, koppelingen en/ of aggregaties. De verkregen informatie is dan 
niet hanteerbaar. 
De geringe opslag van managementinformatie houdt o.a. verband met het feit dat 
deze informatie veelal gedestilleerd wordt uit procesgerichte informatie. Door 
aggregatie van dergelijke gegevens zijn hoofdlijnen te schetsen. Voor deze 
aggregatie moeten echter wel eerst de 'uitvoerende' gegevensbestanden geauto
matiseerd zijn. In zekere zin kan men het automatiseren van managementinforma
tie daardoor opvatten als een volgende stap in de ontwikkeling. Een belangrijke 
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voorwaarde daartoe is we! dat duidelijk is welke aggregaties van gegevens nodig 
zijn. 

- het ontbreken van achtergrondinformatie 
Hoewel tot de management/bestuursinformatie ook de registrerende informatie 
hoort, is aan gefaterpreteerde informatie over ontwikkelingen (uit het verleden en 
vooral de toekomst) behoefte. 

De geringe mate van automatisering van managementinformatie komt mede voort uit 
het feit dat managers over het algemeen geen programma van eisen opstellen voor 
een geautomatiseerd systeem, terwijl technische diensten daarentegen uitgebreide 
programma's van eisen formuleren. Gedeeltelijk is dit terug te voeren op een 
mentaliteitsprobleem binnen een organisatie. Er bestaat angst voor controle van 
eigen activiteiten. Anderzijds is de kennis bij managers gering over de gebruiks
mogelijkheden van informatie. Managers handelen vaak intuHief. Bij gebruik van 
geautomatiseerde systemen moeten echter expliciete keuzen worden gemaakt. 
Daarmee wordt het beleid duidelijk en controleerbaar. 

AANBEVELINGEN 

I. Grotere /betere frequentie onderzoek 

Het is zinvol een onderscheid te maken tussen periodiek en ad hoc te verzamelen 
informatie. In hoofdstuk 2 werd er reeds op gewezen dat in het kader 
van het woningvoorraadbeheer het frequenter uitvoeren van onderzoek wenselijk is. 
Als voorbeeld werd hier onderzoek naar het aantal woningzoekenden genoemd. In 
hoofdstuk 3 werd eveneens gesteld dat het vaker presenteren van gegevens, met 
name door gemeenten de actualiteit vergroot. 
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat wanneer gegevens slechts incidenteel 
nodig zijn, ze waarschijnlijk beter ad hoc dan permanent verzameld kunnen worden. 
Als daarentegen zicht op ontwikkelingen gewenst wordt, zal het periodiek verzame
len van informatie de voorkeur genieten (stroominformatie). Het aantal gegevens en 
het aantal (noodzakelijke) mutaties (de snelheid van veroudering van de gegevens) 
zullen hierbij een rol spelen. Een fundamentele informatieanalyse zal in deze 
problematiek meer inzicht moeten verschaffen. 
Een ander aspect van het 'overaanbod' is de meervoudige opslag van dezelfde gege
vens. Dit komt verderop naar voren. 

2. Marktgerichte benadering 

Stimuleren van een meer marktgericht denken over onroerend goed om op basis van 
een marktgerichte benadering de juiste selecties, sorteringen, koppelingen en 
aggregaties van informatie af te leiden. Dit betekent dat een fundamentele 
informatieanalyse en een behoeftepeiling het vertrekpunt voor de informatie
verzameling, selectie en verwerking vormt (zie hoofdstuk 4). 
Voorbeelden van oplossingen in deze richting zijn het aanbieden via foldermateriaal 
van een overzicht van het woningaanbod aan woningzoekenden (zie hoofdstuk 2). 
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In boofdstuk 3 is de opzet van een onroerend goed statistiek naar voren gekomen 
teneinde adequate selecties uit te kunnen voeren. Maar ook bet opzetten van een 
onroerend-goed- opleiding kan in dit kader worden geplaatst. 

3. Via markt aanbieden van informatie 

Met name in boofdstuk 3 zijn een aantal mogelijkbeden voor onafbankelijke instel
lingen genoemd om via de mar kt informatie aan te bieden over b. v. regionale inves
teringsmogelijkbeden . Er bestaan mogelijkbeden voor partikuliere buro's die gebruik 
maken van Property Reviews en Performance Measurement Program's voor de verge
lijkingen in waardeontwikkelingen en bebaalde rendementen op landelijk nivo. 
Immers, er is meer zicbt op regionale ontwikkelingen nodig wat betreft commerciele 
onroerend-goed transacties en toekomstverwacbtingen. 

4. Onderzoek naar selectie- , sorteer-, koppelings- en aggregatieproblemen 

Het probleem dat bier boven komt beeft betrekking op bet feit dat men de eigen 
informatiebeboefte niet specificeren naar gewenste aggregatienivo's van gegevens en 
naar indeling/ classificatie (sortering). Ook bier zal onderzoek inzicbt moeten ver
scbaffen in de mogelijkbeden om de informatiewensen van 
actoren te verbelderen, alsmede de mogelijkbeden om aan die wensen tegemoet te 
komen. 
Voorstellen in deze ricbting zijn bet benutten van bescbikbare programmatuur en 
bet maken van afspraken tussen instellingen (b.v. corporaties en gemeenten) om 
koppelingen te realiseren (b.v. tussen bestanden met kwaliteitsgegevens van wonin
gen en bestanden met subsidiegegevens) en daardoor een beter inzicbt in ontwikke
lingen (b.v. effecten van verbeteringsbeleid) te krijgen (zie boofdstuk 2). 
Voor betere koppelingen tussen bestanden blijkt bet (zie o.a. boofdstuk 3) wenselijk 
te zijn om begrippen te uniformeren, zoals bet in de distributiesector gangbare 
begrip verbuurbare vierkante meters verkoopvloeroppervlak. 
Verder zal bet inbouwen van meerdere zoeksleutels de kwaliteit van de informatie 
ten goede komen, vooral omdat een selectie van gegevens kan worden gemaakt die 
aan de beboefte voldoet (zie boofdstuk 4). Vooral de ruimtelijke aggregatienivo's 
zijn bierbij van belang, zoals straat, buurt, wijk en stadsdeel. 

Aan de knelpunten in bet aanbod van informatie ligt o.i . ecbter nog een tweede 
dilemma ten grondslag: 

Er bestaat steeds meer beboefte aan strategische informatie, terwijl het juist eigen 
is aan technische informatiesystemen, dat ze op een steeds gedetailleerdere verwer
king van kwantitatieve en standaardiseerbare gegevens gericht zijn. 

Onderbelicbting van strategiscbe informatie 

De ontwikkeling in de automatisering beeft een verscbuiving laten zien van rekenin
tensieve problemen in de jaren 60 en 70 naar gegevensintensieve problemen in de 
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jaren 80. De eerste automatisering van gegevensbestanden deed zich voor op 
gebieden waar regelmatig grote hoeveelheden cijfermatige gegevens verwerkt 
moesten worden. Belangrijk daarbij was en is dat cijfermatige gegevens goed zijn te 
structureren. 
Daardoor zijn de huidige technische informatiesystemen primair gericht op kwantita
tieve informatie, b. v. over ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan (procesge
richte informatie). 
De interpretatie van ontwikkelingen en het zoeken naar achtergronden van ont
wikkelingen is een stap die volgt op het registreren van ontwikkelingen. De 
aandacht lijkt echter teveel uit te gaan naar de procesgerichte informatie. 

Strategische informatie, d. w.z. informatie over te verwachten ontwikkelingen, komt 
naar voren in nota's, rapporten, onderling overleg, ervaring en intu"itie. Om deze 
informatie in geautomatiseerde systemen vast te leggen moet er een structurering 
van plaatsvinden. Gezien de aard van de informatie is dat echter moeilijker dan van 
kwantitatieve informatie. 
Om informatie over toekomstige ontwikkelingen te verkrijgen moeten vele ontwik
kelingen op hun gewicht worden ingeschat. De combinatie van verschillende ontwi
kkelingen lijkt tot dusver beter op ervaring en op handmatige wijze te kunnen 
geschieden dan op een geautomatiseerde wijze. Wei wordt momenteel gedacht aan 
decision- support-systems waarin verschillende beslissingen op hun consequenties 
worden doorgerekend. De ontwikkeling van deze systemen bevindt zich echter voor 
het gebied van beheerders en investeerders in de bouw nog in een pril stadium. 

Juist in de bouw waar duurzame produkten worden gerealiseerd, is strategische 
informatie van groot belang. Beslissingen hebben vergaande gevolgen. In een verza
digde bouwmarkt met vele partijen is goede informatie over toekomstige ontwik
kelingen van groot belang. Men zal immers tijdig op nieuwe ontwikkelingen moeten 
inspelen. 
Informatie over achtergronden en over toekomstige ontwikkelingen is gebaseerd op 
inschattingen en aggregaties. Het gevaar bestaat dat deze aggregaties en inschat
tingen niet expliciet vermeld worden. Daardoor treedt een informatieverarming op. 
De betrouwbaarheid van informatie moet daardoor gecheckt worden. 
En daarvoor is weer informatie nodig. De informatie roept dus weer informatie op . 
Vele interviewpartners gaven daarom te kennen informatie uit verschillende bronnen 
te willen ontvangen. 

AANBEVELING EN 

5. Herorientatie onderzoek 

Voor het verkrijgen van de gewenste informatie kunnen bepaalde typen onderzoek 
worden gestimuleerd, zoals: 
- onderzoek t.b .v. strategische informatie 

Het bijsturen van de verhouding tussen procesgerichte en strategische informatie 
veronderstelt ook ander onderzoek. De overheid kan via het verlenen van onder-
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zoeksopdrachten deze accentverschuiving stimuleren (onderzoeksbeleid). 
In opleidingen zou meer aandacht moeten worden besteed aan strategisch onder
zoek. 
Onderzoek dat hier ook te plaatsen is, is onderzoek naar de mogelijkheden van 
Decision-Support-Systems en expertsystemen voor de bouwwereld . 

- analytisch-structurerend onderzoek 
Het stimuleren en (laten) verrichten van analytisch-structurerend onderzoek 
teneinde meer achtergrondinformatie te verkrijgen en meer zicht op toekomstige 
ontwikkelingen. Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn exit-interviews en 
analyse van weigeringen van aangeboden woningen aan woningzoekenden (zie 
hoofdstuk 2). 
In dit kader is het inrichten van nieuwe, danwel benaderen van reeds bestaande 
onafhankelijke onderzoeksinstellingen noodzakelijk. 

- theorie-ontwikkeling 
Het probleem van de onderbelichting van de strategische informatie (als gevolg 
van automatisering) is deels van methodische aard en is in die zin slechts door 
verdere theorie-ontwikkeling op te lossen. Dit is een aandachtspunt voor instellin
gen die wetenschappelijk onderzoek stimuleren en financieren . 

5.2.3 . De doorzichtigheid 

Als knelpunten zijn o.a. gesignaleerd: 
- gegevens zijn over verschillende instanties verspreid; 
- er vindt dubbele opslag plaats; 
- er ontstaan eilandjes van automatisering; 

Op de achtergrond speelt o.i. het volgende dilemma: 

De vele inspanningen bij organisaties en afdelingen om voor eigen gebruik geau
tomatiseerde gegevensbestanden op te zetten komen enerzijds tegemoet aan de 
wensen naar informatie, anderzijds vergroot het de ondoorzichtigheid in de aanwe
zigheid van gegevensbestanden bij verschillende instellingen. De informatiemarkt 
wordt ondoorzichtig. 

Opzet geautomatiseerde gegevensbestanden 

Velen zetten alleen voor eigen gebruik bestanden op. Door de steeds gunstiger 
prijs/ prestatieverhouding van computerapparatuur worden meer decentrale bestanden 
opgezet. 

Toenemende ondoorzichtigheid 

De realisatie van vele gegevensbestanden binnen organisaties heeft als keerzijde dat 
het overzicht over de aanwezigheid van informatie vermindert zolang er geen 
duidelijke afspraken zijn gemaakt. Bovendien ontstaat ook daardoor veel dubbele 
opslag van informatie. Er ontstaat in feite een nieuwe informatiebehoefte: informatie 
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over de aanwezigheid van informatie (meta-informatie). 

AANBEVELINGEN 

Om de doorzichtigheid van de informatie te vergroten staan de volgende mogelijkhe
den open: 

6. Opzetten van "spoorboekjes" 

Het opzetten van algemeen toegankelijke spoorboekjes met informatie over informa
tie: waar is welke informatie aanwezig (meta-informatie). 

7. Informatiemakelaar 

Een gat in de markt is de behoefte aan een informatiemakelaar : een buro dat 
bemiddelt, doorverwijst bij vragen over informatie of dat zelf informatie achter
haald. In dit kader kunnen ook de constateringen van verscheidene ge1nterviewden 
worden gezien over de makelaars die een grote informatiemarkt braak hebben laten 
liggen. Zij beschikken immers over vele marktgegevens die bruikbaar en gewild 
blijken te zijn. In hoofdstuk 3 is bovendien gewezen op de praktijk waarbij door 
beleggers wordt samengewerkt met de meest objectieve onderzoeksinstanties om 
betrouwbare informatie te verkrijgen. 

8. Centraal informatiepunt 

Een centraal punt binnen een organisatie waar toegang of doorverwijzing (coordina
tie) naar informatie plaatsvindt, wordt wenselijk geacht. De ge1nterviewden hebben 
deze behoefte vooral t.a .v gemeenten geuit (zie hoofdstuk 2). 

9. Actief aanbieden van informatie 

Door het meer actief aanbieden van informatie en het meer commercieel benaderen 
van de informatiemarkt kan de doorzichtigheid van het aanbod worden vergroot. 
Gemeenten en beheerders (makelaars, corporaties, gemeentelijke woningbedrijven) 
beschikken o.a. over informatie van een wijk. Veelal hebben zij behoefte aan de
zelfde informatie (hoewel men van elkaar niet weet over welke informatie men be
schikt) en informatie over enkele kenmerken van het bezit van anderen (b. v. ten 
aanzien van de verhuurbaarheid en kwaliteit). Hier liggen mogelijkheden om tot een 
taakverdeling en uitwisseling van informatie te komen (zie hoofdstuk 2) . 

Een derde dilemma dat met het aanbod aan informatie samenhangt, heeft betrekking 
op het gebruik van informatie. 
Ten aanzien van bet gebruik van informatie treedt een organisatoriscb probleem op 
de voorgrond met betrekking tot de vraag op welke plek in of buiten een organi
satie een bestand bet beste kan worden ondergebracbt. Dit dilemma verscbijnt in 
termen van centrale en decentrale opslag en bebeer. 



157 

De volgende situaties kunnen o.a. onderscheiden worden: 

opslag 
centraal decentraal 

centraal 2 
beheer ---------------------------------------- -

decentraal 3 4 

Centrale opslag 
Voor gegevens die gemeenschappelijk worden gebruikt is het met het oog op 
efficiency (tijd , kosten (hoeveelheid apparaten), uitwisselingsmogelijkheden) wenselijk 
dat deze centraal worden opgeslagen . De wildgroei van allerlei systemen met 
soortgelijke gegevens en de onduidelijkheid over classificaties en actualiteit zou 
ermee voorkomen kunnen worden. Het verzamelen, invoeren en muteren van 
gegevens kan daarbij zowel centraal als decentraal geschieden. 
Ook het beheer (de zeggenschap) kan zowel centraal als decentraal plaatsvinden (zie 
hieronder). De mate waarin het mogelijk is om een centraal bestand op te zetten 
hangt echter af van de overeenstemming over de inhoud en het beheer van een 
dergelijk bestand (zie ook het volgende dilemma). Als een centraal bestand niet aan 
de wensen (classificaties, actualiteit , aggregatienivo) voldoet, ligt het opzetten van 
een eigen bestand voor de hand . 

Decentrale opslag 
Voor specifieke gegevens die enkel voor het uitvoeren van een taak nodig zijn, 
verdient het decentraal opslaan van gegevens de voorkeur. Een centraal gegevensbe
stand moet niet groter worden dan nodig is. 
De decentrale opslag van gegevens wordt bevorderd door twee ontwikkelingen. De 
eerste ontwikkeling geldt alleen voor de overheid , de tweede treedt bij alle in
stanties op. 
1. De decentralisatie van taken van hogere naar lagere overheidsorganen zal 

gepaard (moeten) gaan met een decentralisatie van informatie. De informatie 
t.b.v. beslissingen zal daardoor waarschijnlijk meer en meer op een lager nivo 
worden opgeslagen. 

2. Door de steeds gunstiger prijs/ kwaliteit verhouding van computerapparatuur 
treedt de maatschappelijk trend op tot decentrale opslag van gegevens. Hiermee 
samen hangt vaak decentraal beheer. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de 
inhoud van zijn of haar bestanden. 

Een probleem van decentrale opslag van gegevens is dat het overzicht over de 
aanwezigheid van bestanden verloren kan gaan. 

Decentraal beheer 
Een reden om gegevensbeheer te decentraliseren is dat het i.v.m. de kwaliteit van 
de gegevens raadzaam wordt geacht beheer en opslag zo dicht mogelijk bij de bron 
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te realiseren. Voor de privacy maakt het echter wem1g uit of gegevens centraal of 
decentraal beheerd worden . De (juridische status van) afspraken is daar immers 
bepalend voor. 

Vanuit organisatorisch oogpunt (lees: decentraal oogpunt) is het wenselijk dat de 
informatievoorziening en -technieken aangepast zijn aan de organisatie (maatwerk). 
De keerzijde hiervan is dat koppelings- en uitwisselingsmogelijkheden van gegevens 
met derden bemoeilijkt worden: er treden verschillen op in classificaties, actualiteit, 
mutatiegraden enz. 
Ook het ruimtelijke aggregatienivo van gegevens per sector blijkt een grote diver
siteit te vertonen (uiteenlopend van complex, straat, postcode, wijk/buurt, kadastraal 
gebied, bestemmingsplangebied, stadsvernieuwingsgebied en onderhoudsrayon). De 
sectorale bestanden zijn daardoor veelal niet aan elkaar te relateren. De vraag naar 
integrale gegevens is echter we! toegenomen. 
Om daarin te voorzien wordt enerzijds gezocht naar gemeenschappelijke ingangen om 
gegevensbestanden aan elkaar te koppelen. Een andere ontwikkeling is die naar 
grafische systemen waarbij de gegevens uit sectorale bestanden op kaart kunnen 
worden afgebeeld. De koppeling ontstaat daarmee op kaart. 

Centraal beheer 
Het voordeel van centraal beheer is dat slechts een instantie verantwoordelijk is 
voor de inhoud en de leveringen van gegevens. Het voordeel van een enkel orgaan 
dat b.v. alle privacy-gevoelige gegevens beheert, is dat alleen dat orgaan gecon
troleerd hoeft te worden op het naleven van de regels. De invoer van gegevens in 
het systeem kan echter we! decentraal geschieden. Ook voor de opslag maakt het 
weinig uit of dat centraal of decentraal geschiedt. 

AANBEVELING EN 

Hierboven zijn voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden aan de orde 
gekomen. Enkele algemene aanbevelingen die daaruit gedestilleerd kunnen worden 
zijn: 

10. Centrale opslag 

Centrale opslag van gegevens die gemeenschappelijk worden gebruikt heeft de voor
keur. Dit uit hoofde van kostenoverwegingen, eenvoudige mutatieverwerking en 
onderhoud en aanpassingen van hard- en software. 

11. Bestanden opzetten met het oog op gebruik door derden 

Bij het opzetten van bestanden dient rekening gehouden te worden met het gebruik 
door derden. Bestanden moeten niet alleen worden opgezet vanuit het oogpunt van 
het gebruik van gegevens in de eigen organisatie. Indien men de eigen gegevens wil 
vergelijken met die van anderen of als andere afdelingen of instellingen behoefte 
aan de gegevens hebben en men deze ook wil verstrekken, moeten t.a.v. classifica-
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ties en mutatiegraden overleg worden gepleegd over een afstemming (zie hoofdstuk
ken 2,3 en 4). 

5.2.4 . De toegankelijkheid 

Vee! gehoord zijn de knelpunten t.a.v. de toegankelijkheid van informatie: 
a. technisch/administratief: 

- Interne koppelingen komen moeizaam tot stand; 
- Er zijn nauwelijks koppelingen met externe bestanden mogelijk; 
- Koppelingen op territoriaal nivo zijn onmogelijk. 

b. juridisch: 
- Informatie wordt afgeschermd met procedures; 
- Informatie wordt geheimgehouden. 

c. financieel: 
- Informatie is te duur; 
- Prijzen voor informatie varieren sterk, b.v. tussen gemeenten. 

5.2.4.1. Technisch/administratieve belemmeringen 

Een dilemma dat betrekking heeft op de toegankelijkheid luidt: 

Vanuit het oogpunt van koppelbaarheid van (decentrale) bestanden is overeenstem
ming over een methodiek van gegevensopslag en -classificatie wenselijk. De tendens 
tot deregulering werkt echter een veelheid van initiatieven bij marktpartijen op dit 
punt in de hand. 

Het ontbreken van regels en afspraken 

Het ontbreken van afspraken, konsensus en/of regels leidt ertoe dat de technische 
mogelijkheden die de automatisering in principe biedt , niet optimaal benut kunnen 
worden. Classificaties van gegevens (de methodiek van definieren en aggregatienivo), 
precisie en betrouwbaarheid (actualiteit) zijn afgestemd op de eigen organisatie. 
Instanties die dezelfde gegevens van verschillende organisaties willen verzamelen, 
worden daardoor geconfronteerd met een diversiteit in gegevens die niet onder een 
noemer te brengen zijn. Aggregatie en integratie van gegevens is dan niet ver
antwoord. 
Vele instanties zoals hogere overheidsorganen, koepels van woningcorporaties, be
leggers en projectontwikkelaars vergaren informatie bij verschillende gemeenten. 
Ministeries hebben regelmatig dezelfde informatie nodig van alle 740 gemeenten. Het 
maken van aparte afspraken met elke gemeente is erg moeilijk. Maar ook omge
keerd, instanties als gemeenten kunnen niet met elk departement, elke afdeling en 
elke informatievrager afspraken maken over de wensen voor wat betreft de vorm 
van informatie, het aggregatienivo, de peildata en de technische specifikaties voor 
de on- line uitwisseling van gegevens. 
Door verschillen in hard- en software zijn koppelingsmogelijkheden en uitwisseling 
van gegevens onmogelijk. Hierdoor worden gegevens door de ene instantie uitge-
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draaid en door de andere handmatig ingevoerd. De ontoegankelijkheid kan leiden tot 
het opzetten van eigen bestanden. Dubbele opslag, invoer en mutaties zijn hiervan 
het gevolg. 
Om ondanks het gebrek aan interfaces (technische koppelingen tussen apparatuur 
van verschillende merken) gegevensuitwisseling mogelijk te maken, dienen verschil
lende soorten hard- en software aangeschaft te worden. Naast hoge kosten kan 
die verscheidenheid binnen een organisatie weer leiden tot een problematische 
uitwisseling- en koppeling van gegevensbestanden. 

Regels, afspraken, consensus 

Door consensus of afspraken over methodiek van gegevensclassificatie, welke weder
zijds voordeel oplevert, zullen koppelingen bevorderd kunnen worden 
Tussen Ministeries en adviesburo's is op basis van afspraken ook gegevensuitwisse
ling mogelijk geworden. Gezien het grote aantal participanten op de 'informatie
markt' dreigt echter een woud van afspraken te ontstaan. Yoor instanties met vele 
contacten zoals Ministeries en gemeenten is het de vraag of dit een verbetering van 
de situatie zal inhouden . Zij zijn misschien meer gebaat bij een centrale wettelijke 
regeling. Dat zou het aantal afpraken (lees regels) in elk geval we! verminderen . 
Tegen gedetailleerde regelingen en verplichtingen omtrent opzet, inhoud en leverin
gen van gegevens bestaan ook bezwaren. Yoor wat betreft de classificatie van gege
vens geldt dat men die over het algemeen wil aanpassen aan de eisen van de eigen 
organisatie. Oat komt in strijd met het voldoen aan algemene regels . 

Een weg waarlangs op impliciete wijze uniformiteit (en dus afspraken) bewerkstelligd 
wordt, is het uitbesteden van de automatisering aan regionale of nationale automa
tiseringscentra. In de standaardpakketten is namelijk uitgegaan van een bepaalde in
vulling van begrippen . De instellingen die dezelfde pakketten van een automatise
ringscentrum gebruiken, zijn daardoor in staat gegevens uit te wisselen. 

AANBEYELINGEN 

12. De noodzaak van afspraken 

Om de huidige technologische mogelijkheden optimaal te benutten, is het voor het 
uitwisselen van informatie, op een geautomatiseerde wijze, nodig om tot afspraken 
te komen. De som is meer dan de informatiedelen. Zonder een centrale regel af te 
kondigen kan b.v. door samenwerking op grond van gemeenschappelijk gebruik van 
informatie gekomen worden tot enige standaardisatie op vrijwillige basis. 
Afspraken over b. v. de typologie van woningen bevordert de uitwisseling en koppe
ling van gegevens tussen gemeente en corporaties in Rotterdam (zie hoofdstuk 2). 
Ook afspraken over gemeenschappelijke kenmerken in de gegevensbestanden, zoals 
een uniforme hantering van ruimtelijke eenheden, bevordert de gegevensuitwisseling 
(zie hoofdstuk 4 ). 



161 

5.2.4.2. Juridische belemmeringen 

Belemmeringen op het juridische vlak vallen uiteen in de afscherming van bestanden 
vanuit privacy-overwegingen enerzijds en anderzijds vanuit het oogpunt van con
currentie c.q. bedrijfsmatige overwegingen. 
Een dilemma is het volgende: 

Informatie wordt door technische mogelijkheden beter beschikbaar, maar uit privacy 
oogpunt minder toegankelijk. 

Beschikbaarheid van de informatie door meer technische mogelijkheden. 

De toegang tot grote gegevensbestanden wordt, indien ze op geautomatiseerde wijze 
zijn opgeslagen, met de huidige geavanceerde technische apparatuur steeds eenvoudi
ger. Het destilleren van ontwikkelingen uit grote databestanden is zonder compu
terapparatuur vrijwel ondoenlijk. Vooral het verkrijgen van gei"ntegreerde gegevens, 
zoals het handmatig koppelen van b.v. object- en subjectgegevens is zeer arbeids
intensief. Een van de gevolgen van de toegenomen automatisering is dat gegevens 
sneller ter beschikking kunnen komen door (geautomatiseerde) selectietechnieken. 
De ontwikkelingen op het gebied van de telematica hebben de mogelijkheden voor 
gegevenstransport binnen en tussen organisaties enorm uitgebreid (datanetwerken, 
gebruiksvriendelijkheid) en verbeterd (qua snelheid, capaciteit en storingsongevoe
ligheid). 
Door de technologische ontwikkelingen kunnen gegevensbestanden gekoppeld worden. 
Nu steeds meer persoonsgegevens worden bijgehouden door verschillende instellingen 
en doordat deze gegevens niet meer in kaartenbakken, maar in geautomatiseerde 
bestanden worden opgeslagen, is het probleem van de privacy verscherpt naar voren 
gekomen. 
Belangrijk bij de invoering van automatisering is verder de toenemende maat
schappelijke acceptatie van de nieuwe technieken. 

Ontoegankelijker informatie door privacy-overwegingen 

Beheerders van informatie gaan steeds meer beseffen wat ze beheren of weggeven. 
Daardoor ontstaan allerlei autorisatieprocedures, met name i. v .m. de privacy van de 
betrokkenen. Zo treedt bij het gebruik van persoonsgegevens een meervoudig gebruik 
op. De gegevens worden b.v. niet alleen gebruikt voor het volkshuisvestingsbeleid, 
maar ook voor de uitvoering van de sociale wetten. Daarmee wordt de privacy van 
personen verkleind. 
Privacy is niet alleen voor individuen van belang, maar ook voor instanties. Het 
aspect van contr6le bestaat bij de verhouding tussen overheidsorganen. Hoewel 
hogere overheidsorganen voor het voorbereiden, formuleren en evalueren van hun 
beleid informatie van lagere overheden nodig hebben, vrezen lagere overheden dat 
dergelijke informatie ook voor de contr6le van hun functioneren wordt gebruikt. De 
autonomie van overheden kan erdoor beperkt warden. 
Aan de andere kant zijn lagere overheden in staat om gegevens effectief af te 
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schermen. Hierdoor kan echter een situatie ontstaan waarin de hogere overheid met 
gegevens moet werken die onvoldoende zijn voor het doe! waarvoor men deze wenst 
te gebruiken. In hoeverre wederzijds voordeel bestaat bij gegevensuitwisseling is 
onduidelijk. Dit is zowel een onderzoeks- als een beleidsprobleem. 
T.a.v. het toekennen van het predikaat privacy kunnen de nodige vraagtekens 
worden geplaatst. Het bewust onder de privacy brengen van informatie, terwijl ze 
niet privacy-gevoelig zijn, maakt het mogelijk contr6le van de eigen activiteiten 
tegen te houden. Het begrip privacy werkt op deze wijze versluierend. 

AANBEVELINGEN 

13. Centrale wetgeving 

Sterk bepalend voor de mate van autorisatie is de wetgeving, b.v . de Wet op de 
centrale persoonsadministratie en de Wet openbaarheid van bestuur. Voor het waar
borgen van de privacy van personen en instanties is vooral de contr6le op het 
gebruik van informatie belangrijk. Het gebruik van gegevens voor andere beleids
doeleinden dan waarvoor ze verstrekt zijn, kan ook worden geregeld: zie dilemma bij 
de technisch/ administratieve belemmeringen. 

14. Vaststellen van privacy-gevoelige gegevens 

Nadat vastgesteld is welke gegevens privacy-gevoelig zijn , kan men onderzoeken 
hoe privacygevoelige gegevens privacy-ongevoelig kunnen worden geleverd. 
Naast wetgeving is het verstrekken van geaggregeerde gegevens een mogelijkheid om 
misbruik van privacygevoelige gegevens te voorkomen. Immers de basis , de oor
spronkelijke gegevens, zijn niet meer te herleiden. Een belangrijk aandachtspunt 
hierbij is we! dat de gewenste gegevens op een bruikbaar aggregatienivo worden 
verstrekt. 

15. Eigendom van informatie 

Het probleem van de privacy houdt verband met de bevoegdheden om informatie te 
gebruiken en dat betekent dat inzicht in het eigendom van gegevens nodig is . 
Daarna kunnen afspraken worden gemaakt over het gebruik van informatie. Op 
privacy-gevoelige informatie kan een embargo komen te rusten. 

Een ander dilemma luidt als volgt: 

De behoefte aan informatie uit bestanden van derden wordt steeds algemener, maar 
uit concurrentie- c.q. bedrijfsmatige overwegingen vindt afscherming plaats. 

Algemene behoefte aan informatie 

De verzadiging op de onroerend-goed-markt heeft een veranderende informatiebe
hoefte tot gevolg. Aan strategische informatie voor organisaties met commerciele 
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interesse bestaat brede belangstelling. Daartoe behoort o.a. informatie over 
(aantrekkelijke en risicovolle) investeringsmogelijkheden en de plannen van en de 
inschattingen van ontwikkelingen door concurrenten. Men heeft informatie van 
elkaar nodig. 
Aan informatie over woningzoekenden bij woningcorporaties en bij makelaars bestaat 
bij vele actoren behoefte. Maar ook aan informatie over het bezit of de beleg
gingsportefeuille van derden bestaat b.v. bij projectontwikkelaars en beleggers 
behoefte. 
De wens tot een koppeling- en uitwisseling van informatie uit bestanden van derden 
houdt ook verband met de groeiende behoefte aan achtergrondinformatie en aan een 
groter inzicht in de samenhang van ontwikkelingen. 

Het strategische belang van informatie 

Het strategische belang van informatie uit het oogpunt van concurrentie zal er toe 
leiden dat op bepaalde segmenten van de onroerend-goed-markt een afscherming van 
informatie zal gaan plaatsvinden die waarschijnlijk ook voor de andere betrokkenen 
van belang is, maar alleen beschikbaar is voor enkelen. 
Het wederzijdse belang dat instanties hebben bij elkaars informatie heeft geleid tot 
uitwisseling, zoals het uitwisselingssysteem bij de NVM en de uitwisseling van 
gegevens tussen grote beleggers. Het feit dat bepaalde groepen geen toegang krijgen 
tot gegevens in zo'n uitwisselingssysteem is moeilijk te ondervangen. Informatie 
speelt immers een rol in de concurrentie. De waarde van sommige informatie wordt 
bepaald door de situatie dat de concurrent niet over die informatie beschikt. In een 
situatie van concurrentie kan derhalve bij uitwisseling de waarde van de informatie 
dalen. Ten onrechte wijst men echter we! op privacy-aspecten om concurrentie
gevoelige informatie af te schermen. 
Bij overheidsorganen ligt het aspect van de afscherming van informatie anders dan 
bij concurrerende bedrijven. Beleidsvoornemens, en vooral het vastgestelde beleid 
voor de komende jaren, worden door overheidsorganen in het openbaar verspreid. 
Vaak is dat beleid alleen uit te voeren door medewerking (b.v. investeringen) van 
particulieren. Gezien het strategische belang van b. v. negatieve informatie over 
gebieden, denk aan het gevaar van stigmatisering, zal een overheid , maar ook b.v. 
een makelaar, huiverig zijn dergelijke informatie te verspreiden. Aan de andere kant 
kan een opeenstapeling van problemen in bepaalde gebieden leiden tot subsidies van 
hogere overheden om de problemen aan te pakken. Dan heeft een gemeente er een 
positief belang bij om de informatie te verspreiden. Dat neemt niet weg dat er aan 
de informatie bij vele partijen behoefte bestaat. 
Informatie van de overheid is bovendien in de tijd gekleurd vanwege politieke 
verhoudingen onder bepaalde maatschappelijke omstandigheden. 

AANBEVELINGEN 

16. Definiering van taken 

Om dubbele opslag van gegevens te voorkomen en om niet-afgeschermde gegevens 
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toegankelijk te maken is een taakverdeling een absolute noodzaak. Duidelijk moet 
zijn wie welke soorten informatie op welke wijze bijhoudt. Eventueel kan een 
herverkaveling van taken worden afgesproken. 
Er lijken bovendien taken op het gebied van de informatieverstrekking te liggen, 
b.v. voor de opslag van gegevens over de m2 gerealiseerd onroerendgoed, onderver
deeld naar sektor en gegevens over beheer en onderhoud. welke door organisaties, 
b.v. onafhankelijke informatieleveranciers, kunnen worden opgepakt. 

5.2.4.3. Financiele belemmeringen 

Het dilemma luidt: 
De behoefte aan management- en strategische informatie groeit, maar financiele 
drempels maken deze gegevens minder toegankelijk. lnformatie is een economisch 
goed geworden. 

Groei informatiebehoefte en het gratis verstrekken ervan 

De behoefte aan informatie groeit bij vele instellingen. Oat heeft o.a. tot gevolg dat 
steeds meer informatie tussen instellingen wordt uitgewisseld. Overheidsorganen 
leveren vaak gratis informatie aan burgers en bedrijven over het vastgestelde en te 
verwachten beleid. Ook voor de onderbouwing en presentatie van het beleid wisselen 
overheden informatie uit. 
Ook bedrijven verstrekken informatie. Makelaars stellen b.v. marktrapporten op, 
welke ter beschikking komen voor belangstellenden. Ook overheden vragen informa
tie van bedrijven en instellingen. 
De groei van informatie is ook een gevolg van ondoordachte vragen om informatie. 
Het verkrijgen van bepaalde informatie kan zeer arbeids- en tijdsintensief zijn, 
zonder dat de vrager zich daarvan bewust is. 

Door de automatisering van gegevensbestanden en het extern verwerken van 
gegevens zijn de kosten van gegevensverstrekking zichtbaar geworden. Bij externe 
verwerking is budgetteren namelijk noodzakelijk. Bij interne verwerking blijft dit 
nogal eens achterwege. De rekeningen van de automatiseringscentra hebben echter 
wel geleid tot een kostenbewustzijn. Met de huidige decentrale technische appara
tuur treedt daar weer een verandering in op. Kosten worden onzichtbaar. 
De bewustwording van de kosten stond aanvankelijk los van het feit dat sommige 
organisaties, waaronder gemeenten, beheerders en bedrijven, overstelpt worden met 
een groeiend aantal vragen. Het kosteloos selecteren en verstrekken van informatie 
wordt nu echter steeds problematischer. Door de geringe tegenprestatie voor de 
informatieleverancier is de animo voor een werkelijke inspanning om informatie 
'goed' te leveren gering. Het grote belang van informatie komt verder o.a. tot 
uiting in de opkomst van informatieadviesburo's. Zij werken zeker niet kosteloos. 
Oat brengt ons op het volgende punt. 
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Prijsverhoging van informatie 

Overheidsinstanties, maar ook sociale verhuurders worden in toenemende mate ge
dwongen kostendekkend te werken. Het gratis leveren van informatie komt daardoor 
steeds meer op de tocht te staan. 
Gegevens worden een verhandelbaar goed waarvoor gebruikers in toenemende mate 
moeten betalen, al dan niet kostendekkend. Volgens sommigen zal informatie als ge
volg van concurrentie en technische mogelijkheden goedkoper worden, anderen ver
wachten juist prijsstijgingen. Veel gevraagde gegevens welke voorheen gratis ter 
beschikking werden gesteld, worden misschien geexploiteerd. 

Over de verplichte levering van informatie, zonder dat daar een kostenvergoeding 
tegenover staat, bestaat veel onvrede. Deze situatie komt voor bij o.a. gemeentelijke 
overheden t.o.v. de hogere overheden, maar ook bij woningcorporaties t.o.v. gemeen
telijke overheden, bedrijven t.o.v. het CBS, de gemeente en de Kamer van Koop
handel. Maar ook een regeling (zie het dilemma bij de technische toegankelijkheid) 
of kostennormering herbergt gevaren. Een nadeel van kostennormering is dat de 
kwaliteit van de te leveren informatie zal moeten voldoen aan de eisen van de 
informatievrager. 

Een prijsstijging van gegevens heeft als voordeel dat men zich zal bezinnen op de 
noodzaak van informatie. Het gevolg kan zijn dat men informatie minder vaak of in 
het geheel niet meer aanvraagt. Wanneer echter financieel minder draagkrachtige 
personen of instanties noodzakelijke informatie niet meer verkrijgen omdat de 
kosten ervan te hoog zijn, kan dat hun functioneren aantasten. Overigens zijn ook 
aan het zelf verzamelen van informatie kosten verbonden. 

AANBEVELINGEN 

17. Afspraken over gegevensuitwisseling 

Als door structurele gegevensuitwisseling dubbele opslag voorkomen kan worden, 
levert dat voor alle partijen financieel voordeel op. Immers de kosten kunnen 
worden gedeeld of verrekend naar mate van geleverde bijdrage. 
Om tot gegevensuitwisseling te komen, dient eerst een inventarisatie te worden 
uitgevoerd naar de informatiewensen van verschillende actoren. Vervolgens kan tot 
een taakverdeling worden gekomen voor wat betreft het verzamelen van de primaire 
gegevens. Mogelijkheden tot aggregatie dienen vantevoren ingebouwd te worden. 
In hoofdstuk 2 is het voorstel naar voren gekomen dat via uitwisseling van gegevens 
tussen partijen de prijsstelling van gegevens ontweken kan worden. 

18. Pri jsdifferentiatie voor informatieverstrekking 

Bij de bepaling van de prijs voor het verstrekken van informatie zullen de kosten 
die daarvoor gemaakt moeten worden een belangrijke rol spelen. 
Voor de informatie zal dit betekenen dat een onderscheid kan worden gemaakt 
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tussen informatie die al aanwezig is, informatie die speciaal bewerkt moet worden 
en informatie die speciaal verzameld moet worden. Dit laatste aspect komt geregeld 
voor bij gemeenten die aan Ministeries, CBS of provincies gegevens moeten ver
strekken. 
Onderzocht moet worden of, uitgaande van een marktprijs voor informatie, waar dat 
maatschappelijk wenselijk is, subsidies voor zwakke gebruikers verstrekt dienen te 
worden. 

5.3. Drie scenario's voor de informatievoorziening 

5.3.1. Inleiding 

In deze paragraaf staat de vraag centraal welk scenario het meest geschikt is om de 
in het voorgaande hoofdstuk gesignaleerde problemen het hoofd te bieden. Ver
trekpunt voor de scenario's vormt de huidige situatie, zoals deze in de voorgaande 
hoofdstukken in beeld is gebracht. 

Omdat het onduidelijk is welke trends dominant zullen zijn, moeten de scenario's als 
een ideaaltypische schets beschouwd worden. We moeten echter wet bedenken dat de 
toekomst nog gemaakt moet worden en er dus op een scenario geanticipeerd kan 
worden (het idee van een self -denying of selffullfilling scenario). 
We onderscheiden drie scenario's welke te betitelen zijn als: 
- het marktscenario; 
- het reguleringsscenario; 
- het interactiescenario. 

In deze scenario's is een aantal ontwikkelingen in gelijke mate verdisconteerd: 
- de groei in de automatiseringsmogelijkheden en het toene mende gebruik ervan 

door afdelingen/bedrijven; 
- de groeiende acceptatie van deze mogelijkheden; 
- het streven naar het verbeteren van de kwaliteit van gegevens voor wat betreft 

de actualiteit, betrouwbaarheid, volledigheid en juistheid; 
- nieuwe enquetetechnieken: computergestuurd enqueteren zal een verbetering 

betekenen. Er zal sneller informatie beschikbaar komen. 

We zullen allereerst ingaan op de drie scenario's afzonderlijk, waarbij de volgende 
aspecten aan de orde komen: 
- de uitgangspunten; 
- de belangrijkste kenmerken ervan m.b.t. de doelstellingen van het informatiebeleid, 

de taakverdeling bij informatievergaring en de uitwisseling van informatie, de 
doorzichtigheid van de informatiestructuur en de aanwezige bestanden bij in
stellingen, de prijsontwikkeling van informatie en de afscherming; 

- vervolgens wordt ingegaan op gevolgen van het scenario; 
- tot slot worden de scenario's vergeleken. 
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5.3.2. Drie scenario's 

A. HET MARKTSCENARIO 

Uitgangspunt 

Uitgangspunt in dit scenario is dat de vergaring, verwerking en verspreiding van 
informatie het meest adequaat zal verlopen via het marktmechanisme en dat op 
deze wijze de automatiseringsmogelijkheden optimaal benut kunnen warden en het 
totaal aan kosten en inspanningen van de betrokkenen voor de bedrijfstak minimaal 
zullen zijn. 

Kenmerken 

De belangrijkste doelstelling bij het verzamelen van informatie is enkelvoudig: het 
verzamelen en zonodig automatiseren van gegevensbestanden t.b .v. de eigen afdeling 
of instelling. Expliciete doelstellingen op een hoger nivo ontbreken. Dientengevolge 
zal de taakverdeling bij de informatievergaring en verstrekking beperkt zijn tot het 
nivo van de afdeling of de instelling. 
In het algemeen geldt dat bij dit scenario onduidelijk is wie welke informatie 
verzamelt en beheert: de doorzichtigheid van de informatievoorziening is gering. 
Consensus over begrippen, actualiteit e.d. is in dit scenario gering. De uitwisseling 
van informatie tussen instellingen zal vooral via het markt- c.q. prijsmechanisme 
verlopen. K walitatief goede en veel gevraagde informatie kent in dit scenario zijn 
prijs. En informatie waar veel vraag naar is, zal geproduceerd warden. Veel 
informatie zal bovendien met het oog op concurrentieoverwegingen afgeschermd 
worden. Afscherming vanuit privacy-overwegingen zal relatief minder voorkomen. 
In dit scenario is de rol van de rijksoverheid tweeledig. Enerzijds zal ze zich 
beperken tot een algemeen stimuleringsbeleid, bijv. door middel van subsidiering van 
initiatieven op het terrein van de informatica. Anderzijds zal de overheid bestan
den bijhouden waarvan de kosten voor individuele bedrijven te hoog zijn. 

Gevolgen 

Vanwege de ondoorzichtigheid van aanwezige bestanden, de ontbrekende consensus 
over definities van begrippen, classificaties, actualiteit e.d. zullen de betrokkenen 
primair voor eigen gebruik informatie verzamelen. 
Op het nivo van de gemeente, corporaties, makelaars en beleggers betekent dit 
dat op grote schaal informatie meervoudig verzameld en opgeslagen zal warden en 
zal er sprake zijn van een "overaanbod" van bepaalde data. Het totaal aan kosten en 
inspanningen zal daardoor verre van optimaal zij n, in tegenstelling tot hetgeen 
verondersteld werd. 
Vanwege het meervoudig verzamelen van informatie bestaat het gevaar van enquete
moeheid bij bepaalde instanties, zoals gemeenten en bedrijven. 
Omdat overwegend bestanden alleen voor eigen gebruik zijn opgezet , zullen voor 
bepaalde bestanden de kosten van automatiseren te hoog zijn. 
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Uitwisseling en/of koppeling van bestanden zal alleen plaatsvinden voorzover dit in 
het kader van een "interne vermaatschappelijking" wenselijk is. Illustratief daarvoor 
is NVM uitwisselingssysteem, waartoe alleen leden toegang hebben. 
In het gunstigste geval zal op dit nivo de technische toegankelijkheid van de 
informatie redelijk groot zijn, vanwege de recente ontwikkelingen in de hardware en 
de daar plaatsvindende standaardisatie. Wanneer de visies en aandachtspunten van de 
verschillende managers sterk uiteenlopen, dan is dit de vraag. En dat kan er weer 
toe leiden dat men zelf informatie verzamelt. 

Vergelijkbaarheid van gegevens is gering als gevolg van de wijze waarop individuele 
bestanden opgezet zijn volgens de logica van de eigen afdeling. Dit leidt er echter 
we! toe dat voor eigen gebruik de kwaliteit van de gegevens groot is, omdat deze 
wat betreft begrippenkader, actualiteit en betrouwbaarheid aan de eigen wensen zijn 
aangepast . Het zelf verzamelen van primaire informatie omzeilt bovendien het pro
bleem van de gekleurdheid van informatie welke door anderen ge'.interpreteerd is. 
Vaak zijn daarbij de primaire gegevens niet meer te achterhalen. 
Koppelingsmogelijkheden worden bemoeilijkt door de geringe afstemming op een 
hoger dan afdelings- of bedrijfsnivo. Netwerkontwikkelingen zullen dientengevolge 
traag op gang komen . 
De hoge kosten van informatie en de afscherming van bestanden leiden ertoe dat in 
bepaalde gevallen beslissingen te weinig onderbouwd zullen plaats vinden, te meer 
omdat gegevens waar de vraag het grootst naar is de hoogste prijs kennen. Waar
schijnlijk zal dat ook, zij het in mindere mate, gelden voor data die de overheid 
zelf levert. 
Alles overziend rijst de vraag of bij dit scenario een adequate informatievoorziening 
als voorwaarde voor een efficient en doelmatig bouwen en beheren in de toekomst 
gewaarborgd is. 

B. REGULERINGSSCENARIO 

Uitgangspunt 

Hier is het uitgangspunt dat de vergaring, verwerking en verspreiding van infor
matie het meest adequaat zal verlopen via regulering door de overheid. De regule
ring zal betrekking hebben op de verplichte leveranties van informatie, de hantering 
van classificaties en begrippen, de kwaliteit van de informatie en de toegankelijk-

. heid vanuit privacy-oogpunt. 

Kenmerken 

De belangrijkste doelstelling bij de informatievoorziening is meervoudig: gegevens 
worden niet alleen ten behoeve van een eigen instelling of bedrijf verzameld, maar 
ook vanuit het oogpunt van het algemeen belang. Automatisering van gegevens
bestanden zal dan ook gericht zijn op een belang dat dat van individuele bedrijven 
overstijgt. De taakverdeling verloopt dan ook volgens een beleidsplan en ook 
uitwisseling en koppeling vindt conform zo'n overallplan plaats. 



169 

In dit scenario schrijft de overheid via regels een groot deel van de verplichte 
leveringen van informatie voor. Deze vastlegging in regels maakt bovendien de 
doorzichtigheid van gegevensbestanden redelijk groot en legt een taakverdeling bij 
het verzamelen van informatie vast. 
Door een sterke regulatie zullen meer dan in voorgaande scenario's definiering, 
codering, opschoning e.d . geuniformeerd zijn. 
De prijs van de informatie is in dit scenario een politieke prijs, waarbij mogelij
kerwijs het profijtbeginsel wordt toegcpast. 
Mogelijkerwijs wordt de toegankelijkheid van informatie ingeperkt door privacy-be
palingen. 

Gevolgen 

Weliswaar zal bij dit scenario een overaanbod als gevolg van meervoudige opslag 
minder voorkomen, vanwege de doorzichtigheid van de aanwezige gegevensbestanden. 
Echter, vooral zal informatie verzameld worden die voor de overheid van belang is, 
alsmede informatie welke geen specifieke belangen dient. 
Wanneer met alle informatievragers rekening gehouden zal worden, dreigt ook hier 
een overaanbod in de zin dat een te veel aan informatie zal gaan optreden (overin
formatie) . 
Ook is het gevaar niet denkbeeldig dat afdelingen en instellingen belast zullen 
worden met activiteiten die te ver van hun belang afstaan met als gevolg dat de 
motivatie bij het verzamelen van informatie ontbreekt waardoor de kwaliteit ervan 
afneemt. Door de plicht informatie te verzamelen voor derden is het gevaar van een 
geringe actualiteit van gegevens niet ondenkbeeldig. 
Bovendien is het waarschijnlijk dat sterk gestroomlijnde informatievoorziening niet 
voldoende is toegesneden op de behoefte van individuele afdelingen en bedrijven; als 
reactie hierop zullen "schaduw bestanden" ontstaan die naast de officiele informatie
circuits zullen functioneren . 
Positief zijn ontwikkelingen op het gebied van uitwisseling, koppeling en netwerk
ontwikkeling. Door een sterke regulatie zullen meer dan in voorgaande scenario's 
definiering, codering, opschoning e.d. geuniformeerd zijn, waardoor de vergelijkbaar
heid van gegevens relatief groot zal zijn. 
De mate waarin er sprake zal zijn van economische drempels zal sterk afhangen van 
de wijze waarop de "politieke prijs" van informatie wordt vastgesteld. Is hierbij het 
profijtbeginsel doorslaggevend, dan kunnen ook prijsdrempels ontstaan. 
De juridische beperkingen zullen eveneens aanzienlijk zijn, wanneer privacy argu
menten de overhand krijgen bij het regelen van de toegankelijkheid. 
Kortom, ook bij dit scenario rijzen twijfels of er voldoende mee ingespeeld kan 
worden op de vraag en behoefte in het kader van bouw- en beheervraagstukken. 

C. INTERACTIESCENARIO 

Uitgangspunt 

Uitgangspunt van dit scenario is dat voor de bouwwereld als geheel slechts een 
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optimale informatievoorziening kan ontstaan via een stelsel van afspraken en een 
continue dialoog tussen de partijen in de bouwwereld. 

Ken mer ken 

Het formuleren van doelstellingen op afdelingsnivo gebeurt in ruggespraak met 
gebruikers op hoger nivo en omgekeerd. 
Taakverdeling bij het ontwikkelen en beheren van databestanden vindt plaats na 
onderling overleg. Bij definiering, codering en mutatiebeleid wordt gestreefd naar 
consensus tussen de belangrijkste partijen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen hoofd- en nevenbestanden. De extra kosten die dit met zich 
meebrengt worden gecompenseerd door de technische toegankelijkheid van bestanden 
van anderen. 
Wellicht kan voor het ontwikkelen van bestanden die voor een instelling zelf niet 
direct van belang zijn, maar voor derden juist wel, subsidie verleend worden. Ook 
de financiele toegankelijkheid en juridische afscherming worden via overleg 
geregeld. Een belangrijke taak van de overheid is vooral het stimuleren van een 
dialoog tussen de partijen onderling en met haar. 

Gevolgen 

De taakverdeling bij het verzamelen van informatie en de uitwisseling ervan ge
schiedt vanuit een oogpunt van wederzijds voordeel, wat de efficiency ten goede 
komt. Door uitwisseling van informatie wordt de waarde van de eigen informatie 
groter, omdat vergelijkbaarheid mogelijk is door afspraken over definieringen e.d. 
Dit scenario biedt de mogelijkheid te komen tot een informatievoorziening die voor 
de hele onroerend-goed-wereld positief kan uitwerken. Probleem zal echter zijn om 
consensus te bereiken tussen de partijen met ongelijke doelstellingen en ongelijk 
gewicht. Het gevaar bestaat dat de afspraken beperkt zullen blijven tot een aantal 
grotere instellingen, omdat tussen hen het voordeel van samenwerking in de infor
matievoorziening het grootste is. Hoe groter het aantal participanten is, hoe 
moeilijker het zal zijn om tot afspraken te komen. Bovendien bestaat het gevaar om 
te breed informatie te verzamelen om aan ieders wensen tegemoet te komen. 
Wanneer afspraken mogelijk zijn, kan uitwisseling en koppeling van bestanden vlot 
verlopen en is de ontwikkeling van netwerken beter mogelijk. 
Drempels in financieel, technisch en administratief (concurrentie/ privacy) opzicht 
kunnen beperkt zijn, omdat het wederzijdse voordeel van de uitwisseling voorop 
staat. 

5.3.3 . Vergelijking van de scenario's 

De scenario's zullen hieronder op twee wijzen vergeleken worden. Eerst worden 
kenmerken en gevolgen van de scenario's in een schema naast elkaar geplaatst. 
Vervolgens wordt aangegeven welke aanbevelingen in welk scenario het meest waar
schijnlijk tot hun recht komen. 
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Schema: kenmerken en gevolgen van scenario's 

MARKT REGULERING INTERACTIE 
KENMERKEN 
---------------------------------------------------------------------
doelstelling informatie enkelvoudig meervoudig meervoudig 
uitwisselingsmechanisme/ markt regels afspraken 
taakverdeling infoverzameling 
doorzichtigheid bestanden niet geregeld vastgelegd via overleg 

consensus over begrippen gering opgelegd afgesproken 
prijsontwikkeling marktprijs politieke prijs afspraken 
afscherming vnl.concur- vnl .privacy gebaseerd op 

rentie consensus 
rol overheid kaderstellend regelgevend stimulerend 

GEVOLGEN 
doorzichtigheid gering groot groot mits 

a.g.v. indiv. a.g. v .regels consensus 
opslag 

efficiency verzamelen overaanbod overaanbod aanbod goed 
a.g.v.dubbele a.g.v. groot a.g.v. af-
opslag aantal claims spraken 

tekort info te dure info specifieke juiste info 
ontbreekt info ontbreekt aanwezig 

schaduwbestand 
kwaliteit gegevens 

uniformiteit intern:groot groot groot mits 
extern:gering consensus 

gekleurdheid gering groot gering 
betrouwbaarheid redelijk gering red . groot 
actualiteit groot gering red. groot 

koppelingsmogelijkheden gering groot groot 
a.g.v.gebrek a.g. v .grote a.g.v. af-
aan afstemming afstemming spraken 

belemmeringen 
technisch afh. van gering gering 

management 
financieel marktprijs politieke afh. van 

vaak hoog prijs kan afspraken 
hoog zijn 

administratief afscherming afscherming afh. van 
a.g.v. concur. i.v.m. privacy afspraken 
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In het onderstaande schema in een inschatting gegeven hoe de kans ligt op het 
realiseren van de aanbevelingen. De kans is hierbij onderverdeeld in ++, + en - (van 
groot naar klein). 

Schema 5.2 . Kans op realisatie van aanbevelingen in scenario's 

MARKT REGULE- INTERAC-
LERING TIE 

---------------------------------------------------------------------------
AANBEVELINGEN 

l. Grotere / betere frequentie + + 
onderzoek 

2. Marktgerichte benadering ++ + 
3. Via markt aanbieden van informa- ++ + 

tie 
4. Onderzoek naar selectie-, sor- + ++ + 

teer-, koppelings- en aggregatie 
problemen 

5. Herorientatie onderzoek + + ++ 
6. Opzetten van "Spoorboekjes" + + + 
7. Informatiemakelaar ++ + 
8. Centraal informatiepunt + + 
9. Actief aanbieden van informatie + + + 
10. Centrale opslag + + 
11. Gebruik door derden + + ++ 
12. De noodzaak van afspraken ++ 
13. Centrale wetgeving ++ 
14. Vaststellen van privacy-gevoelige ++ 

gegevens 
I 5. Eigendom van informatie + + 
16. Definiering van taken + ++ 
17. Afspraken over gegevensuitwisseling + ++ 
18. Prijsdifferentiatie voor informatie ++ + 

Alles overziend kunnen we stellen dat uit het oogpunt van efficiency, kwaliteit, 
toegankelijkheid en uitwisselingsmogelijkheden het "interactiescenario" het meest 
wenselijk is . 
Weliswaar is ook dit scenario niet zonder problemen en hangt veel af van de mate 
waarin overeenstemming te bereiken valt tussen de partijen. 
De mate waarin dit scenario een selffullfilling profecy zal zijn, hangt dan ook mede 
af van de inspanningen die men zich zal getroosten om consensus te bereiken. 
De rijksoverheid kan hierbij een coordinerende en stimulerende rol spelen. 
Als belangrijke intermediair kan b.v. een "Stuurgroep Informatievoorziening", waarin 
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5.4. Tot slot 

Overzien we het bovenstaande dan zal duidelijk zijn dat bij de informatisering van 
beheerprocessen nog verschillende klippen te omzeilen zijn en er nog diverse opties 
openstaan. 
De onderzoekers hebben geopteerd voor een weg van overleg en dialoog tussen de 
belangrijkste partners, gericht op het bereiken van consensus over een adequate 
structuur in de informatievoorziening t.b.v. beheerprocessen. 
Hiermee kan een. juist evenwicht gevonden worden tussen de mate waarin de 
informatie als productiefactor voor individuele actoren in bet beheerproces dient en 
de noodzaak van een informatie-infrastructuur t.b.v. het beheer en de vernieuwing 
van de gebouwde omgeving. 
De onderzoekers hopen dat dit rapport een bijdrage kan leveren in deze noodza
kelijke dialoog over de informatievoorziening in de jaren 90. 
Immers een adequate informatievoorziening is een voorwaarde sine qua non voor 
onze toekomstige bouwopgave. 
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BIJLAGE I 
Overzicht van de gei'nterviewde personen en de instellingen/organisaties waar zij 
werkzaam zijn. 

RIJK 

01. Rijks Planologische Dienst, Afdeling Informatievoorziening, Bureau Informatie
onderzoek te Zwolle. 

Werkterrein: het bouwen en ontwikkelen van informatiesystemen t.b.v . de RPO, 
het bureau informatieonderzoek is belast met het formuleren van 
de informatiebehoefte en het aangeven van de beschikbare 

Gesprekspartner: 
Functie: 

02. Directoraat 

Werkterrein: 

Gesprekspartner: 
Functie: 

gegevens. 
mevrouw de Haard-Bollen. 
hoofd Bureau Informatieonderzoek. 

Generaal van de Volkshuisvesting, Directie Onderzoek en Kwali
teitszorg, Hoofdafdeling Sociaal Economisch Onderzoek, Afdeling 
Basisinformatie te Zoetermeer. 
het verzamelen van basisinformatie op financiele en 
sociaal-economische aspekten van de volkshuisvesting t.b.v. 
beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie in de volkshuisvesting. 
de heer Walrecht. 
hoofd Afdeling Basisinformatie. 

03. Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling Bouwnijverheid, Hoofdafdeling 
Statistieken van industrie en bouwnijverheid te Voorburg. 

Werkterrein: het verzorgen van alle statistieken op het gebied van de 
bouwnijverheid. 

Gesprekspartner: de heer Haeck. 
Functie: chef Afdeling Bouwnijverheid . 

PROVINCIES 

04. Provinciaal Planologische Dienst Noord-Brabant, Afdeling Stedebouw, Financiele 
zaken en Onderzoek te 's-Hertogenbosch. 

Werkterrein: beoordeling van bestemmingsplannen. 
Gesprekspartner: de heer Septer. 
Functie: planologisch onderzoeker. 

05 . Provinciaal Planologische Dienst Zuid-Holland, Stafbureau Stadsvernieuwing te 
's-Gravenhage. 

Werkterrein: 
Gesprekspartner: 
Functie: 

beheer van het Provinciaal Stadsvernieuwingsfonds. 
de heer Verbunt. 
hoofd Bureau Stadsvernieuwing. 
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GEMEENTEN 

06. Gemeente Eindhoven, Afdeling Volkshuisvesting en Stadsbeheer, Dienst Stads
ontwikkeling Eindhoven. 

Werkterrein: beleidsvoorbereiding en begeleiding van de uitvoering van het 
ruimtelijk beleid. 

Gesprekspartner: de heer Klarenbeek. 
Functie: hoofd Afdeling Volkshuisvesting en Stadsbeheer. 

07. Gemeente Rotterdam, Stafburo Woonruimtezaken, Dienst Woonruimtezaken 
Rotterdam. 

Werkterrein: 

Gesprekspartners: 
Functies: 

algemene ondersteuning Dienst Woonruimtezaken, onder meer op 
het gebied van automatisering en onderzoek. 
de heren van Elsakker en Cornelissen . 
onderzoekers op het gebied van de volkshuisvesting. 

08 . Gemeente Rotterdam, Afdeling Onderzoek, Dienst Volkshuisvesting. 
Werkterrein: planning van nieuwbouw en verbetering van woningen in de 

sociale sector, bewaking van de kwaliteit van de woningbouw. 
Gesprekspartner: de heer Raadsen. 
Functie: medewerker op de afdeling onderzoek, onder meer belast met de 

automatisering. 

09. Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening 
Werkterrein: stedebouwkundige werkzaamheden m.b.t. struktuur, planvorming en 

beheer van de stad . 
Gesprekspartners: de heren Klusman en Theunis. 
Functies: resp. hoofd en projectleider bij de Sector Structuurplan en 

Gewestelijke Coordinatie. 

10. Gemeente Deurne, Afdeling Financiele Zaken. 
Werkterrein: 

Gesprekspartners: 
Functies: 

het opstellen van de (meerjaren)begrotingen, het bijhouden van de 
boekhouding, het maken van investeringsplannen en 
investeringsberekeningen, het innen van de gemeentelijke 
belastingen en het verstrekken van subsidies voor de 
volkshuisvesting. 
de heren Timmermans en van Neerven. 
resp. hoofd en waarnemend hoofd Afdeling Financiele Zaken. 

11. Centrum voor lnformatieverwerking Oost-Brabant te Eindhoven. 
Werkterrein: geautomatiseerde informatieverwerking voor gemeenten en 

Gesprekspartner: 
Functie: 

publiekrechtelijke organen (woningbouwverenigingen e.d.) uit de 
regio. 
de heer Verhoeven. 
waarnemend directeur. 
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12. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Afdeling Sociaal-Geografisch en Be
stuurskundig Onderzoek te 's.,.Gravenhage. 

Werkterrein: belangenbehartiging voor gemeenten in een ruime betekenis van 
het woord. 

Gesprekspartners: mevrouw Horeman en de heer Spit. 
Functies: onderzoekers. 

BELEGGERS/ BEHEERDERS 

13. Een grote belegger, verzekeringsmaatschappij 

14. Rodamco, een beleggingsfonds van de Robeco Groep te Rotterdam. 
Werkterrein: internationaal gespreide belegging in commercieel onroerend goed 

en hieruit voortvloeiende beleggingsaktiviteiten. 
Gesprekspartner: de heer Van Lammeren. 
Functie: directeur van Robeco Beheer BY. 

15. Algemeen Burgeli jk Pensioenfonds, afdeling beleggingen in woningen te Heerlen. 
Werkterrein: het beleggen van ABP-gelden in woningen en het beheer van 

woningen . 
Gesprekspartner: de heer Regenboog. 
Functie: hoofd Afdeling Beleggingen in woningen. 

16. Philips International BY Eindhoven , corporate building design, plant engineering 
and communications te Eindhoven. 

Werkterrein: ontwerpen van nieuwe (bedrijfs- en kantoor-) gebouwen, het 
beheren van deze gebouwen en het beheren van het onderling 
communikatieverkeer binnen het totale bedrijf. 

Gesprekspartner: de heer van der Plas. 
Functie: managerdirector van Corporate Building Design, Plant Engineering 

and Communications. 

17. Huizenbezit Breesaap BY, dochteronderneming van Hoogovens te Beverwijk. 
Werkterrein: woningvoorziening voor het personeel van Hoogovens en on

roerend goedtransakties voor Hoogovens. 
Gesprekspartners: de heren Alkemade en Schutte . 
Functies: de heer Alkemade is chef Afdeling Personeelshuisvesting en 

vervoer van Hoogovens en lid van de raad van beheer van 
Breesaap BY; de heer Schutte is chef Afdeling Verwerving en 
toezicht voor onroerend goed. 

18. Zadelvast Beheer BY te Utrecht. 
Werkterrein: 

Gesprekspartner: 
Functie: 

professioneel beheer van commercieel-onroerend-goed 
eigenaar-gebruikers en eigenaar-beleggers. 
de heer Ubink. 
adjunct-directeur. 

voor 
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PROJECTONTWIKKELAARS EN PROJECT ADVISEURS 

19. Een grote Projectontwikkelaar. 

20. Maatschappij voor Bedrijfsobjekten te Diemen, dochteronderneming van de 
Nederlandse Middenstandsbank. 

Werkterrein: 

Gesprekspartner: 
Functie: 

projectontwikkeling, financiering en beheer van commercieel-on
roerend- goed. 
de heer Liebe. 
hoofd Commerciele zaken, specifiek gericht op projectontwikke
ling van commercieel-onroerend-goed. 

21. Wilma Vastgoed BY te Utrecht . 
Werkterrein: 

Gesprekspartners: 
Functies: 

voorbereiding en realisatie van onroerend goed projecten t.b .v. 
wonen, detailhandel, kantoren en industrie . 
de heren Kohnstamm en Van Voorthuizen. 
resp. hoofd Marketing en Externe betrekkingen en lnformatie 
manager. 

22 . Prick en Partners BY te Blaricum. 
Werkterrein: 

Gesprekspartner: 
Functie: 

advisering voor beleggingen en projectontwikkeling van onroerend 
goed. 
de heer Prick. 
directeur. 

23 . Mabon BY te Rijswijk . 
Werkterrein: projectontwikkeling van onroerend goed. 
Gesprekspartner: de heer de Graaf. 
Functie: voorzitter van de directie . 

MAKELAARS 

24. Nieboer en van Kuijen BY te 's-Gravenhage. 
Werkterrein: makelaars en taxateurs in onroerend goed, vermogensadvisering en 

beleggingsmakelaardij. 
Gesprekspartner: de heer van Kuijen. 
Functie: directeur. 

25. Nienhuis en Luiten BY te Eindhoven. 
Werkterrein: 

Gesprekspartner: 
Functie: 

makelaardij en verzekeringen, beleggingsadvisering en beheer van 
onroerend-goed. 
de heer Nienhuis. 
lid van de directie. 
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33. Nederlands Cbristeli jk Instituut voor de Volksbuisvesting in de Bilt. 
Werkterrein: dienstverlening aan woningbouwcorporaties en belangenbebartiging 

van aangesloten leden-corporaties naar buiten toe. 
Gesprekspartners: mevrouw Broos en de beer Armbrust. 
Functies: resp. boofd Stafafdeling voor Onderzoek en Beleids-advisering, 

coordinator Produktontwikkeling en Dienstverlening. 

34. Nationale Woningraad te Almere. 
Werkterrein: dienstverlening aan woningbouwcorporaties en belangenbebartiging 

van aangesloten leden-corporaties naar buiten toe. 
Gesprekspartners: de beren Hamersma en Kuykboven. 
Functies: de beer Hamersma is adjunct-directeur van de NWR en boofd van 

de sector Onderzoek en Ontwikkeling en de beer Kuykboven is 
informatie- en automatiseringsadviseur bij de sector Bestuur- en 
Organisatieontwikkeling 

KAMERS VAN KOOPHANDEL 

35. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oostelijk Noord-Brabant te Eindboven. 
Werkterrein: dienstverlening aan handel en industrie in de regio Oostelijk 

Noord-Brabant. 
Gesprekspartner: de beer Timmermans. 
Functie: hoofd afdeling Uitvoering wetten. 

36. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage te 's-Gravenhage. 
Werkterrein: dienstverlening aan bandel en industrie in de regio 's-Gra

venhage . 
Gesprekspartners: mevrouw ter Bals en de heren Taal en Van der Valk. 
Functies: resp. juridiscb medewerkster Bedrijfsruimteaangelegenheden, 

medewerker Afdeling Middenstandswetten, medewerker Afdeling 
Beleidsadvies en Onderzoek. 
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26. Nederlandse Vereniging van Makelaars te Nieuwegein. 
Werkterrein: naast algemene aktiviteiten zoals algemene vertegenwoordiging, 

public relations en het onderhouden van buitenlandse contacten, 
het beheer van het NVM- uitwisselingssysteem. 

Gesprekspartner: de heer Winkel. 
Functie: onderzoek en advisering in de sekties bedrijfs-onroerend goed en 

agrarisch onroerend goed en secretaris van de commissies op deze 
gebieden. 

CORPORATIES/ WOONRUIMTEVERDELERS 

27. Sociale Woningstichting Eindhoven, te Eindhoven. 
Werkterrein: sociale woningbouw in Eindhoven en omgeving. Men beheert 

eveneens woningen in opdracht van andere verhuurders uit de 
sociale sector. 

Gesprekspartner: de heer Hinnen. 
Functie: directeur. 

28. Maatschappij voor Volkswoningen te Rotterdam. 
Werkterrein: 

Gesprekspartner: 
Functie: 

sociale woningbouw in Rotterdam. Men beheert eveneens een 
groot aantal woningen van de gemeente Rotterdam. 
de heer Stehouwer. 
financieel adjunct-directeur. 

29. Woning Stichting Onze Woning te Rotterdam. 
Werkterrein: 

Gesprekspartners: 
Functies: 

sociale woningbouw in Rotterdam. Men beheert eveneens een 
groot aantal woningen van de gemeente Rotterdam. 
de heren Doesburg, Thepass en Theunis. 
resp . algemeen directeur, hoofd bewonerszaken en technisch 
adjunct- directeur 

30. Stichting Woonruimteverdeling Breda te Breda. 
Werkterrein: de woonruimteverdeling in de sociale sector en de toew1Jzmg van 

Gespreksparner: 
Functie: 

een deel van de woningen van partikuliere verhuurders (woningen 
met een maand huur beneden f685, - (in 1986)) in de stad Breda. 
mevrouw Knipscheer. 
hoofd Bureau Woonruimteverdeling. 

32. Federatie Samenwerkingsverband Woningbouwcorporaties Eindhoven te Eindhoven. 
Werkterrein: woonruimteverdeling in de agglomeratie Eindhoven op het gebied 

van de sociale woningbouw. 
Gesprekspartners: de heren Bergman en van der Heyden. 
Functies: resp. directeur en projectleider automatisering. 
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BIJLAGE 2 
Vragenlijst ten behoeve van interviews voor het onderhavige onderzoek 

1. Positie van instelling/organisatie/bedrijf en van gesprekspartner 

a. Wat is het werkterrein van uw organisatie? 
b. Wat zijn de aktiviteiten van uw organisatie? 
c. Op welke bouwaktiviteiten is uw organisatie gericht? 
d . Wat is uw huidige functie binnen de organisatie? 

2. Positie van de instelling in de informatievoorziening 

a. Verzamelt uw organisatie zelf gegevens of worden deze van derden verkregen? 
2:> b. Over welke bestanden beschikt uw organisatie? 

Per bestand zal de checklist (tabel I) die achteraan is toegevoegd doorlopen wor
den. 

c. Bestaan er informatiesystemen (gekoppelde bestanden m.b.t. een bepaald onder
werp) binnen uw organisatie of worden deze ontwikkeld? 

, d. Verstrekt uw organisatie gegevens aan derden? 
Wie vraagt welke informatie? 

3. Fasen van bouwproces 

Voor het onderhavige onderzoek zijn de volgende fasen van het bouwproces van be
lang: onderzoek, initiatief en beheer. 
Onderscheidt u deze fasen ook? Kunt u een korte omschrijving geven van de de 
aktiviteiten in deze fasen? 

4. Behoefte aan gegevens per informatiegebied 

Uitgaande van de door u omschreven fasen, willen wij per blok van soorten 
gegevens (zie tabel 2, welke achteraan is bijgevoegd) ingaan op de specifieke 
behoefte aan gegevens per fase, het ruimtelijk nivo waarop de gegevens betrekking 
hebben en het verkrijgen van de gegevens (de bron). 
Aan de hand van tabel 2 zal worden ingegaan op de volgende vragen: 
a. Welke gegevens gebruikt u in de onderzoeksfase? 
b. Welke gegevens worden daar in de initiatief-fase aan toegevoegd? 
c. Welke gegevens worden in de beheerfase gebruikt? 
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5. Knelpunten in de informatievoorziening 

a. Welke knelpunten signaleert u bij het verzamelen van de gegevens? 
Als mogelijke knelpunten kunnen genoemd worden: 
- ontbreken gegevens; 
- onvoldoende kwaliteit (precisie, definiering, actualiteit); 
- geringe koppelingsmogelijkheden; 
- dubbele opslag; 
- belemmeringen (financiele vergoeding, arbeidsintensief, tijdintensief, juridische 

beperkingen). 

b. Heeft u suggesties om deze knelpunten op te heffen of te verminderen of het 
proces van gegevensverzameling efficienter te maken? 

/ 6. Verandering info~matiebehoefte 

a. Is er een verandering opgetreden in uw behoefte aan informatie in de afgelopen 
jaren? 

b. Wat zijn uw verwachtingen over de informatiebehoefte in de komende jaren? 

7. Verandering informatieaanbod 

a. Is de informatievoorziening in de afgelopen jaren veranderd (verbeterd, ver
slechterd)? 

b. Wat zijn daarvan volgens u de oorzaken? 
c. Wat zijn uw verwachtingen over het informatieaanbod in de komende jaren? 

> 8. Gevolgen van informatietechnische knelpunten 

a. Wat zijn volgens u de gevolgen van informatietechnische knelpunten? 
b. Kent u voorbeelden van projekten die mislukt of vertraagd zijn vanwege informa

tietechnische knelpunten? 

T ABEL l: Checklist voor inventarisatie bestanden 

I. Naam van het bestand: 

2. Doe! (achtergrond van het opzetten van het bestand): 
- juridische verplichting/ intern functioneren/ beleid 
overig, nl: 
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3. Beheerder (afdeling/dienst/instantie): 
Centraal beheer: ja/nee/onbekend 

4. Vorm van opslag: 
- geautomatiseerd: ja/nee : kaartenbak, overig, nl. 
- fysiek centraal opgeslagen: ja/nee 

5. Inhoud, Rubrieken: 

6a. Ingang (key) 
- straatnaam, postadres, kadastraal ad res, naam eigenaar, 

naam ge bruiker, overig: 
6b. Koppelbaarheid 

- feitelijke/potentiele koppelingen: 

7. Omvang bestand: 

8. Periodiciteit mutatie/peildata: 

9. Bron 
- Interne/ externe leverancier: 

10. Gegevensverstrekking 
- Intern/ extern: 

11 . Toegankelijkheid 
- Juridisch-administratieve/technische/financiele drempels 

12. K waliteit/ betrouwbaarheid van informatie: 
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TABEL 2: Informatiegebieden (t.b.v. vraag 4) 

onderzoek initiatief beheer ruimtelijk nivo bron 

I.Subject 
W a. woningzoekenden 
0 b. inkomensontwikkeling 
N huurachterstand 
I c. huishoudensontwikkeling 
N d . leeftijdsopbouw 
G e. subsidiegerechtigd 

f. .... .... . 
g . . ... .... . 

0 h. gebouwzoekenden 
V i. ontwikkeling werk-
E gelegenheid 
R j. subsidiegerechtigd 
I k . ..... . . 
G I. ..... . . 

2. Object 
a. kwaliteit gebouwen 

- onderhoudstoestand 
- woon-, gebruikstechnisch 

b. leeftijd gebouwen 
c. veranderbaarheid 

flexibiliteit 
d. eigendomssituatie 
e. bestemming 
f. 
g. 

3. Omgeving 
a. onderhoudstoestand 
b. voorzieningennivo 
c . functiemenging 
d. open gaten 
e. te verwachten sloop 
f. vandalisme, criminaliteit 
g. verkeersontsluiting 
h. 
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onderzoek initiatief beheer ruimtelijk nivo bron 

4. Gebruik 
a. gebruik gebouw 
b. gebruik omgeving 
c. woonlasten 
d. bezettingsgraad 
e. gebruiksveranderbaarheid 
f. 

5. Markt 
a. nieuwbouwplannen 
b. prijsontwikkeling 

gebouwen 
c. grondprijs 
d. rendementsverwachtingen 
e. leegstand 
f. doorstroming 
g. migratiepatronen 

h. 
I. 

- van waar naar waar 
- wie 
- waarom/ verhuismotief 

6. Gemeentelijk beleid 
a. grondbeleid (erfpacht) 
b. volkshuisvestingsbeleid 

(toewijzingsbeleid, verkoop
regulering) 

c. stadsvernieuwingsbeleid 
d. verkeersbeleid 
e. financieel beleid 

(gemeente garantie, 
gemeenteleges, 
0GB hoogte) 

f. ruimtelijk ordeningsbeleid 
g. 
h. 




