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Voorwoord 
Voor u ligt een rapport dat het finalestuk vormt van mijn studie. Na 5 jaar geleden mijn eerste stappen, 

aan de Technische Universiteit in Eindhoven te hebben gezet valt hier, na een tijd die vaak voorbij vloog, 

het laatste puzzelstukje op zijn plaats. 

Dit onderzoek betreffende de overprogrammering van woningen is ontstaan uit mijn nieuwsgierigheid 

naar de gevolgen van de afvlakkende bevolkingsentwikkeling in Nederland, vanaf ongeveer 2035. Toch 

besloot ik het dichter bij het heden te zoeken, omdat ik graag een bijdrage wilde leveren aan het huidige 

beleid. De gegevens die ik echter door mijn interesse verzameld had duidden op een mij nog onbekend 

fenomeen, namelijk een overproductie van woningen. Hieraan moest overprogrammering ten grondslag 

liggen, waarnaar ik in dit rapport onderzoek gedaan heb. 

Hoewel dit onderzoek mijn eigen initiatief was had ik dit onderzoek niet alleen kunnen realiseren. 

Allereerst wil ik mijn begeleiders Jos Smeets en Stephan Maussen van de Technische Universiteit van 

Eindhoven bedanken. Jos Smeets is van begin af aan betrokken geweest bij het ontwikkelen van het 

onderwerp en ook Stephan Maussen gaf iedere begeleiding weer blijk van zijn expertise. 

Ook had ik dit rapport niet kunnen schrijven zonder het vertrouwen dat Stee Groep in mij gesteld heeft. 

Daar kwam ik dan, een onbekende Eindhovense student met een eigen onderwerp. Zij hebben in mij 

een vertrouwen gesteld, waar ik zeer dankbaar voor ben. Met name mijn stagebegeleider Remco 

Lenssinck die keer op keer bereid was mijn nieuwste aanvulling van een inhoudelijke noot te voorzien 

ben ik zeer dankbaar. Ook de praktijkervaring die ik bij Stee Groep heb mogen opdoen is mij zeer 

dierbaar. 

Naast deze begeleiders moet ik ook de mensen die mij te woord hebben willen staan voor een interview 

bedanken. Hun openhartigheid heeft voor mij veel duidelijkheid gebracht en is een interessante 

aanvulling gebleken. Om bewijs te vergaren voor het feit dat er overprogrammering is heb ik de 

planningslijsten van de gemeenten bij de verschillende provincies opgevraagd. Zonder degenen die mij 

deze soms gevoelige informatie hebben verstrekt was de inhoudelijke basis nooit zo sterk geweest als 

deze nu is. 

Tot slot wil ik ook familie en vrienden bedanken voor hun steun en het vertrouwen dat zij in mij gesteld 

hebben. 

Juli 2011, 

Martin de Brouwer 
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Samenvatting 

Recent hebben verschillende artikelen geduid op een opmerkelijke ontwikkeling. Er zijn meer 

woningbouwplannen dan nodig. In hoeverre is er in de Nederlandse woningbouwprogrammering en 

meer specifiek in die van de krimpgebieden sprake van overprogrammering en wat is daarin de rol van 

diverse actoren met betrekking tot oorzaken, gevolgen en beleid? 

Dit rapport heeft tot doel het vaststellen van de mate van overprogrammering en het identificeren van 

redenen die leiden tot het ontstaan hiervan. Verder het onderzoeken van de gevolgen van 

overprogrammering en de rollen van partijen in dit proces, om daarmee inzicht te vergaren in de 

beleidsopties van deze partijen in krimpgebieden . Hiermee kunnen aanbevelingen gedaan worden aan 

actoren met betrekking tot het omgaan met overprogrammering. 

Daarvoor is het noodzakelijk de term overprogrammering te definiëren. "Overprogrammering is het deel 

van de onherroepelijke plancapaciteit (fase lA/18} dat uitstijgt boven de geprognosticeerde 

woningbehoefte +gewenste leegstand." Wanneer er meer harde bouwplannen zijn, dan er behoefte zal 

zijn in de toekomst, is er sprake van een overprogrammering van woningen. Omdat overprogrammering 

vooral aan het licht komt in gebieden waar de vraag onder druk staat is voornamelijk gebruik gemaakt 

van de ervaringen in de krimpgebieden in Groningen, Zeeland en Limburg. Door evaluatie van literatuur, 

beleidsstukken en interviews is inzicht geboden in de overprogrammering van woningen . 

Mate van overprogrammering 

Overprogrammering is een wijdverbreid fenomeen. Door 

gegevens van de woningbehoefteprognose Primos te 

vergelijken met de planningslijsten van de gemeenten blijkt 

dat 152 gemeenten meer dan 30% overprogrammering 

hebben. Van 393 gemeenten waren de planningslijsten 

voorhanden . In totaal gaat het hier om 91.239 woningen . 

Overprogrammering komt in grote delen van Nederland voor 

(figuur 1). 

In Groningen concentreert overprogrammering zich vooral in 

de perifere gebieden in het Noorden en Oosten van de 

provincie. In Zeeland hebben alle gemeenten in het landelijke 

Zeeuws-Vlaanderen te maken met overprogrammering. Maar 

ook alle gemeenten in het meer stedelijke Parkstad in 

Limburg hebben meer woningen gepland dan er nodig zijn . 
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Figuur 1 Overprogrammering Nederland 



Oorzaken 

De productie van woningen zou leiden tot de groei van gemeenten en daarmee tot draagkracht voor 

voorzieningen en economische voorspoed. Groei van gemeenten is ook financieel gezien aantrekkelijk, 

omdat woningbouw geld oplevert via de grondexploitatie en omdat de uitkering uit het gemeentefonds 

afhankelijk is van het aantal inwoners. Ook politieke en persoonlijke belangen spelen een rol. Groei en 

vernieuwing is aantrekkelijker, dan het verkondigen van krimp. Zeker aangezien de inkomsten uit 

woningbouw ook voor andere beleidsdoeleinden worden ingezet. 

Ook provincies en het rijk hebben het maken van plannen gestimuleerd, om zo economische voorspoed 

van regio's te bespoedigen. De met gemeenten gemaakte woningbouwafspraken kwamen vaak tot 

stand uit onderhandelingen, waardoor ook krimpende gemeenten productie kregen toegewezen. 

Woningcorporaties hebben een maatschappelijke opgave. Dit betekent dat zij streven naar een zo goed 

mogelijk woningaanbod. Om te kunnen investeren is de waarde van de voorraad essentieel. Daarom 

realiseren zij nieuwbouw om de kwaliteit te vergroten. Daarnaast heeft nieuwbouw lang geld 

opgeleverd dat elders in de voorraad geïnvesteerd konden worden. Wanneer corporaties slopen kan 

elders gebouwd worden. Wordt er in de krimpgebieden onvoldoende gesloopt dan komen nieuwe 

plannen moeilijk van de grond. 

Projectontwikkelaars hebben als care-business het maken en realiseren van plannen. Vanwege uitval 

van plannen creëren zij meer plannen dan nodig. Verder lopen de winsten op bij een grotere 

bouwproductie. Het maken van zo veel mogelijk goede plannen is dan ook wat zij nastreven. Door 

voorinvesteringen in plannen zijn zij niet of nauwelijks bereid plannen te deprogrammeren. Afstemming 

tussen ontwikkelaars vindt niet of nauwelijks plaats, waardoor verschillende ontwikkelaars op dezelfde 

vraag in de markt anticiperen. 

Om overprogrammering het hoofd te kunnen bieden is inzicht nodig. Echter de bewustwording kost tijd. 

Bewustwording gaat via verschillende fasen: ontkenning, verzet, berusting en actie. In de krimpgebieden 

heeft bewustwording van krimp geleid tot bewustwording van overprogrammering. In andere gebieden 

zullen deze processen meer gelijk op kunnen lopen. Gedurende de bewustwording wordt doorgegaan 

met het maken van plannen. 

Ook de doorlooptijd is een oorzaak van overprogrammering. Aangezien de tijd tussen planvorming en 

productie lang is zullen plannen in gang worden gezet om uitval en vertraging op te vangen. Gedurende 

de planvorming worden verplichtingen aangegaan. Hierdoor is het voor gemeenten moeilijk, vanwege 

het risico op planschade, om plannen te deprogrammeren. De tijd die procedures voor herontwikkeling 

in beslag nemen is verder lang. Daardoor wordt het voor actoren moeilijker om in te spelen op de 

veranderende vraag. 

Verder zorgt het bestaan van verschillende woningbehoefteprognoses ervoor dat er altijd een prognose 

is die de toevoeging van een plan rechtvaardigt. Deze prognoses gaan uit van een groei van de 

woningvraag, wanneer nieuwbouw wordt gerealiseerd, een self-fulfilling prophecy. 
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Gevolgen 

Gemeenten hebben gelden geïnvesteerd in het maken van de plannen. De plankosten bedragen €6.800 

I €7 .100 per woning. Deze zullen moeten worden afgeschreven evenals eventuele verwachte baten. 

Verder zijn al gedane investeringen in bijvoorbeeld gronden en infrastructuur ook overbodig geworden. 

De afspraken die gemeenten gemaakt hebben met andere partijen zullen niet allemaal meer 

nagekomen kunnen worden. Hiervoor zijn echter wel juridisch bindende overeenkomsten afgesloten. Bij 

het onttrekken van dergelijke plannen lopen gemeenten de kans op planschadeclaims. Verder zal ook 

intern de nadruk minder kunnen liggen op ontwikkelingen en zullen ook daar veranderingen moeten 

plaatsvinden. 

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het terugbrengen van overprogrammering, enerzijds 

door sloop, maar ook door het niet of minder terugbouwen van woningen. Vraag naar nieuwbouw zal 

vooral bestaan uit starters en uit doorstromers van huur naar koop. Daarnaast wordt vraaguitval ten 

gevolge van krimp vooral geconstateerd in het slechtste deel van de woningvoorraad, waarin het 

corporatiebezit sterk is vertegenwoordigd . Woningcorporaties krijgen te maken met leegstand en 

daarmee minder inkomsten. Door de lage druk (kleine vraag en veel plannen) op de markt wordt ook 

het uitponden van woningen en het realiseren van nieuwe koopwoningen om middelen te genereren 

moeilijk. Gezien de beperktere verdiencapaciteit moet ook de leningenportefeuille en daarmee de 

investeringscapaciteit worden afgebouwd. 

Aangezien er veel plannen in de markt zijn gezet ontstaat concurrentie tussen plannen. Plannen voldoen 

niet aan de voorverkoopeisen en kunnen dus niet gerealiseerd worden door de projectontwikkelaars. 

Rentekosten op gronden lopen echter door. Om de verkoop te stimuleren worden kortingen 

aangeboden, woningen verkocht aan corporaties of kavels doorverkocht, met minder winst tot gevolg. 

Sommige ontwikkelaars kiezen er dan ook voor om niet meer te ontwikkelen in krimpende gebieden. 

Zachte plannen die projectontwikkelaars in de toekomst zouden willen gaan ontwikkelen worden nu 

gedeprogrammeerd door gemeenten. 

Particulieren krijgen meer kansen door het grotere aanbod. Echter door het ontspannen van de 

woningmarkt worden huizen slechter verkocht. Door concurrentie dalen de prijzen, waardoor recent 

afgesloten hypotheken groter kunnen worden dan de waarde van de woning. Dit is ook een risico voor 

banken. Door concurrentie tussen plannen komt nieuwbouw niet meer op gang, waardoor ook 

woningtypen waar behoefte aan is niet meer gerealiseerd worden . 

Overproductie kan grotendeels worden voorkomen door marktwerking. Nieuwbouw kan echter wel 

gerealiseerd zijn voor een groter aantal huishoudens dan dat door krimp nu nog resteert . Ook kan 

nieuwbouw gerealiseerd zijn waarvan 30-40% (het resterende deel na voorverkoop) niet verkocht 

wordt. Daarnaast kan nieuwbouw worden gerealiseerd, omdat starters en doorstromers van huur naar 

koop de voorkeur geven aan nieuwbouw. Leegstand treedt dan op in de bestaande voorraad. 

Overproductie is vooral een risico in gebieden die onvoldoende anticiperen op krimp. 
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Beleidsopties 

Er zijn drie beleidsopties die effectief kunnen zijn tegen overprogrammering. Dit zijn deprogrammeren, 

onttrekken en het vergroten van de vraag met name door het stimuleren van tweede woningbezit. 

Ongeschikte plannen zullen moeten worden geselecteerd en daarna onttrokken. Daarvoor is het 

intrekken van bouwtitels in bestemmingsplannen essentieel. Echter hier is kans op planschade. Op dit 

moment is onduidelijk hoe kansrijk een planschadeclaim van bijvoorbeeld een ontwikkelaar is. Er wordt 

een instrument ontwikkeld om plannen te onttrekken. Echter dit instrument laat nog ten minste 4-5 jaar 

op zich wachten en de effectiviteit van dit instrument is nog onduidelijk. Op dit moment kunnen 

gemeenten echter al wel nieuwe plannen kritischer bezien en in overleg treden met partijen om plannen 

toch te deprogrammeren. Het herontwikkelen van plannen, waarbij het aantal geplande woningen 

afneemt is ook een effectieve manier van deprogrammeren, omdat het een compromis vormt tussen 

niet realiseren en wel realiseren en de kwaliteit opnieuw afgestemd wordt op de vraag. Aangezien nog 

steeds een toevoeging plaatsvindt moet men hier wel kritisch tegenover staan. 

Het onttrekken van woningen is ook een effectieve manier om overprogrammering terug te dringen, 

omdat daardoor de woningvraag (voor nieuwe plannen) groter wordt. In de sociale huursector zijn 

corporaties aan zet. Echter sloop is financieel gezien onaantrekkelijk, zeker ten opzichte van uitponden. 

In de koopsector is het bezit erg verdeeld. Gemeenten zullen hier dan ook de leiding moeten nemen. De 

kosten zijn ook hier groot. Wanneer ontwikkelaars de voorraad willen vergroten zullen zij moeten 

bijdragen in de onttrekking van woningen. Transformatie, samenvoeging of aftopping van woningen is 

een goedkoper alternatief, maar ook minder grootschalig toepasbaar. 

Het toestaan van tweede woningbezit kan extra de woningvraag vergroten en dus een toename van de 

leegstand voorkomen. Met name deeltijdwonen, waar mensen delen van iedere week in hun tweede 

woning verblijven, maar elders werken is daarbij kansrijk. Echter tweede woningbezit is nog geen 

wijdverbreid fenomeen en de leegstaande woningen zijn niet altijd van de gewenste kwaliteit. Dit 

beperkt de kansen die tweede woningbezit biedt om overprogrammering terug te dringen. 

Strategieën 

Omdat de bekeken krimpgebieden veel van elkaar verschillen, maar er toch dezelfde oorzaken, gevolgen 

en beleidsopties gelden zijn de strategieën ook te gebruiken in andere gebieden. Er is echter een groot 

verschil. Dergelijke gebieden kunnen nog anticiperen op krimp en toekomstige vraaguitval. Daarvoor 

kunnen de strategieën als handreiking worden gezien. 

Eén nieuwe woningbehoefteprognose, waarbij de migratiestromen die voor veel onzekerheid zorgen 

buiten beschouwing worden gelaten dient vastgesteld te worden door provincies. Provincies dienen 

gemeente te manen hun woningbouwplannen op deze prognose af te stellen en op de naleving hiervan 

toe te zien. Deze prognose zal onderverdeeld moeten worden naar een opgave per regio per gemeente 

en dorp/stad. 
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Naast de kwantitatieve opgave zal kwalitatief onderzoek moeten uitwijzen hoe de kwantitatieve opgave 

ingevuld moet worden. Afstemming tussen gemeenten is dan noodzakelijk om concurrentie door 

fasering te voorkomen en uitwisseling van de kwantitatieve opgave, om draagvlak voor voorzieningen te 

krijgen, mogelijk te maken. 

Vervolgens kan de kwantitatieve opgave vergeleken worden met het aantal plannen en wordt duidelijk 

hoeveel plannen onttrokken en/of woningen gesloopt moeten worden. Een selectie van de bestaande 

planvoorraad kan plaatsvinden aan de hand van kwaliteit en verplichtingen. Een plan van goede 

kwaliteit met verplichtingen kan worden gerealiseerd, plannen van goede kwaliteit zonder 

verplichtingen kunnen op een reservelijst worden geplaatst. Slechte plannen zonder verplichtingen 

kunnen zondermeer gedeprogrammeerd worden terwijl slechte plannen met verplichtingen moeten 

worden herontwikkeld of verevend met plannen op de reserve lijst. 

Woningen geschikt voor onttrekking moeten worden geselecteerd. Onttrekkingen in de sociale 

huursector zullen voornamelijk voor rekening komen van de corporaties, omdat zij hier hun belangen 

hebben. Gemeenten en ontwikkelaars zullen in moeten grijpen in de particuliere sector. Waar sloop 

voor corporaties deel is van de normale bedrijfsvoering en overprogrammering slechts de schaal 

vergroot ligt dat in de particuliere sector anders. Door het verdeeld bezit is slopen daar moeilijker. 

Wanneer partijen woningen willen aankopen lijkt een sterfhuisconstructie het meest haalbaar. Hierbij 

worden leegstaande woningen of woningen waarvan bewoners willen verhuizen aangekocht en 

gesloopt, zodra een stedenbouwkundige eenheid is verworven. Nadeel is dat tot de sloop plaatsvindt 

deze woningen leegstaan en daarmee een beslag leggen op de leefbaarheid van de buurt. 

Wanneer het aantal goede plannen met verplichtingen te groot is voor de kwantitatieve opgave zal door 

middel van overleg verdere deprogrammatie/onttrekking moeten plaatsvinden. Daarvoor is 

samenwerking essentieel. Kernbegrippen voor samenwerking zijn transparantie, bewustwording en 

solidariteit. Partijen zullen in gezamenlijkheid moeten trachten een oplossing te vinden voor 

overprogrammering. Gemeenten kunnen beter gebruik maken van de marktkennis van ontwikkelaars en 

het inbouwen van flexibiliteit in bestemmingsplannen vergemakkelijkt de herontwikkeling van plannen. 

Verder dienen ontwikkelaars en corporaties te zoeken naar manieren om bouwtitels uit te wisselen, 

zodat corporaties niet met een onrendabele top worden geconfronteerd en ontwikkelaars kunnen 

bouwen. Het fuseren van corporaties kan de daadkracht van corporaties in Limburg vergroten, maar 

elders zoals in Zeeuws-Vlaanderen concurreren corporaties nauwelijks met elkaar. Een gemeentelijk 

samengaan is vanwege het moeilijke proces dat daarbij aan de orde komt minder aantrekkelijk. Wel is 

het belangrijk dat de afstemming tussen gemeenten beter wordt en er meer regie komt. Dit kan door 

middel van een constructie zoals in Parkstad via de Parkstadraad. Ook provincies zouden een dergelijke 

regiefunctie op zich kunnen nemen. Vanwege de verschillen tussen actoren zal gestreefd moeten 

worden naar een uitvoeringsplan waar onttrekkingen, deprogrammatie en herontwikkeling als 

communicerende vaten werken, aan de opgave gesteld in de kwantitatieve en kwalitatieve prognose 

die partijen in gezamenlijkheid hebben vastgesteld. 
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1. Inleiding 



1.1 Probleemschets 
'Regio's willen veel te veel woningen bouwen' (de Stentor, 7 april 2011), 'Te veel nieuwbouw voor 

krimpgebieden' (Gemeente.nu 28 april 2011), 'Geruzie om bouw stoppen' (BNdestem, 2 maart 2011), 

'Het wil niet lukken met afspraken huizenbouw' (BNdestem, 2 februari 2011), 'Fracties Hulst bezorgd om 

woningbouw' (PZC, 3 februari 2011). Vijf koppen van titels van nieuwsberichten geschreven tussen 

februari en april 2011. Deze krantenkoppen kunnen als ronduit vreemd worden beschouwd. Waarom 

meer bouwen dan er vraag is? Een bakker bakt toch ook slechts de broden die hij verkopen kan. 

Blijkbaar werkt het niet zo eenvoudig in de woningmarkt. 

Het artikel 'Regio's geven nieuwbouw te veel ruimte' (Trouw, 23 april 2011) duidt op het probleem 

achter bovengenoemde krantenkoppen. Hierin waarschuwt een Nijmeegse hoogleraar voor het te grote 

aantal nieuwbouwplannen dat regio's hebben, zelfs al krimpen deze. Hij stelt dat er in de ruimtelijke 

verordeningen van provincies veel meer plannen realiseerbaar zijn, dan nodig. 

Nader onderzoek wijst uit dat gemeenten ook daadwerkelijk plannen hebben om invulling aan deze 

mogelijkheden te geven. Uit eigen onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van de Primos Prognose en 

gemeentelijke planningslijsten van de provincies, zal blijken dat 152 gemeenten te maken hebben met 

een overprogrammering van woningen groter dan 30%. Dit is meer dan 1/3 van alle Nederlandse 

gemeenten. Men kan dus constateren dat er sprake is van een wijdverbreid fenomeen. 

Ondanks de hierboven genoemde artikelen is er nauwelijks geschreven over een overmaat aan 

woningbouwplannen . Er wordt enige aandacht aan besteed in het kader van de krimpproblematiek in 

diverse stukken. Pas wanneer men onderkent met krimp te maken te hebben lijkt men zich ook de 

overmaat aan plannen te realiseren. Desalniettemin wordt in deze stukken niet nader op 

overprogrammering ingegaan. Uit de aandacht die aan overprogrammering is besteed blijkt wel dat het 

een onderwerp van belang is. Aangezien plancapaciteit de intentie tot bouwen inhoud kan worden 

gesteld dat dit of leidt tot overproductie, met leegstand en leefbaarheidverlies tot gevolg of dat in 

plannen geïnvesteerd is welke niet zullen worden gerealiseerd. Dit zijn geen wenselijke ontwikkelingen. 

Daarom is het zaak het onderwerp overprogrammering nader onder de loep te nemen. 

Overprogrammering is een onderwerp, wat nauw verband houdt met de woningbouwproductie en 

daarmee invloed heeft op onze directe leefomgeving. Dit rapport tracht inzicht te scheppen in dit 

wijdverbreide fenomeen en handvaten aan te bieden om met overprogrammering om te gaan. 
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1.2 Probleem- en doel telling 
Om meer inzicht te geven in overprogrammering worden in dit rapport de volgende probleem- en 

doelstelling beantwoord. 

Probleemstelling 

In hoeverre is er in de Nederlandse woningbouwprogrammering en meer specifiek in die van de 

krimpgebieden sprake van overprogrammering en wat is daarin de rol van diverse actoren met 

betrekking tot oorzaken, gevolgen en beleid? 

Doelstelling 

Het vaststellen van de mate van overprogrammering en het identificeren van redenen die leiden tot het 

ontstaan hiervan. Verder het onderzoeken van de gevolgen van overprogrammering en de rollen van 

partijen in dit proces, om daarmee inzicht te vergaren in de beleidsopties van deze partijen in 

krimpgebieden. Hiermee kunnen aanbevelingen gedaan worden aan actoren met betrekking tot het 

omgaan met overprogrammering. 

1.3 Onderzoeksvragen 
Om bovenstaande probleemstelling c.q. hoofdvraag te beantwoorden worden in dit rapport de 

volgende vragen beantwoord: 

• In welke mate is er sprake van overprogramme ring? 

• Wat zijn de oorzaken van overprogrammering in de krimpregio' s? 

• Wat zijn de gevolgen van overprogrammering in de krimpregio's? 
• Wat is de rol van verschillende actoren (met name gemeente, ontwikkelaar, woningcorporatie 

en provincie/gemeentelijke samenwerkingsverbanden) binnen overprogrammering? 
• Wat is het beleid met betrekking tot overprogrammering in de krimpregio's? 

• Welke ervaringen uit de krimpregio's zijn bruikbaar in andere gebieden die te maken hebben of 
krijgen met overprogrammering? 

• Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden met betrekking tot het omgaan met 
overprogrammering? 
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1.4 Afbakening onderzoel< 
Om dit onderzoek te kunnen doen is de term overprogrammering gedefinieerd en daarmee afgebakend. 

Tevens is gebruik gemaakt van een geografische afbakening en zal gefocust worden op de kwantitatieve 

overprogram m er ing. 

1.4.1 Terminologie 

Overprogrammering is een term die in de van Dale niet voorkomt. Mede daarom is het allereerst 

belangrijk dat de betekenis van de term overprogrammering wordt vastgesteld. In dit onderzoek wordt 

de term overprogrammering gedefinieerd als; "Overprogrammering is het deel van de onherroepelijke 

plancapaciteit (fase 1A/18} dat uitstijgt boven de geprognosticeerde woningbehoefte + gewenste 

leegstand." 

Deze definitie bestaat uit drie delen: onherroepelijke plancapaciteit, geprognosticeerde woningbehoefte 

en gewenste leegstand. 

In de wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt het woningbouwprogramma ingedeeld volgens 5 fasen : 1: 

onherroepelijke capaciteit, 2: goedgekeurde plancapaciteit, 3: vastgestelde plancapaciteit, 4: 

plancapaciteit in voorbereiding, 5: potentiële capaciteit. (Van der Reijden, Seijkens & Keers, 2003) Fase 1 

kan nog verder worden ingedeeld in fase lA en lB. lA: Juridisch beschikbare (onherroepelijke) 

plancapaciteit. lB: Onherroepelijk bestemmingsplan, dat nog uitwerking in deelplannen behoeft. 

(Reiche & Vaessens, 2007) 

Voor dit onderzoek is gekozen om met betrekking tot overprogrammering uit te gaan van de 

onherroepelijke plancapaciteit (fase lA/lB), omdat deze capaciteit niet zonder gevolgen kan worden 

ingetrokken. (Gemeente Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum & Provincie Groningen, 2009) 

De tweede bepalende factor is de woningbehoefte. De plancapaciteit bepaalt het aantal woningen dat 

kan worden gerealiseerd, maar de woningbehoefte bepaalt naar hoeveel woningen vraag is en dus 

hoeveel woningen gerealiseerd zouden moeten worden. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden 

worden met een overschot of tekort binnen de huidige voorraad en eventuele geprognosticeerde 

onttrekkingen. Behalve deze behoefte is er nog leegstand nodig om de woningmarkt te laten 

functioneren, onder andere om vestiging en verhuizing mogelijk te maken. 
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1.4.2 Geografische afbakening 
Naast de afbakening van de term overprogrammering is dit onderzoek ook geografisch afgebakend. Het 

onderzoek richt zich op overprogrammering, haar oorzaken, gevolgen, beleid etc. Hiervoor zullen 

bronnen zonder geografische afbakening aangevuld worden met literatuur en beleid uit drie 

krimpregio's; Noordoost Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen. In deze gebieden vind 

naast bevolkingskrimp ook huishoudenkrimp plaats. Dit heeft dus een kleinere woningbehoefte tot 

gevolg. Daarom is er in deze gebieden beleid geschreven om op deze problematiek in te spelen. Hoe 

kleiner de woningbehoefte des te minder ruimte voor nieuwe plannen. Ook het uitstellen van het 

overschot aan plannen voor toekomstige groei is geen optie, waardoor overprogrammering in de 

krimpgebieden het eerst aan het licht lijkt te komen. 

De geselecteerde regio's verschillen van elkaar, ondanks het feit dat ze allen krimpen . Zeeuws

Vlaanderen is een landelijk gebied met meerdere kleinere kernen. In Groningen is er een dynamiek 

tussen stedelijk en perifeer. Kleinere kernen in de nabijheid van een sterke stad . Parkstad Limburg is een 

meer stedelijk gebied. Daarnaast verschillen deze gebieden wat betreft de mate van bewustwording van 

overprogrammering, maar ook wat betreft opbouw van de woningmarkt, bijvoorbeeld 

koop/huurverhoudingen . De geselecteerde regio's vullen elkaar dus aan. 

Zijn er dan geen andere regio's waar overprogrammering zich afspeelt? Jazeker, die zijn er, meerdere 

zelfs. Waarom deze niet geselecteerd zijn is eenvoudig. Ten eerste zijn de geselecteerde regio's duidelijk 

definieerbaar en worden ze elk ook in beleidsstukken als eenheid behandeld . Dit geldt niet of in mindere 

mate voor de overige regio's . Ten tweede zorgen de verschillen tussen de geselecteerde regio's ervoor 

dat andere gebieden met een of meer van de krimpgebieden overeenkomsten zullen hebben. Ten derde 

is daar het actieve woningbouwbeleid in krimpregio's, waardoor beleidsinitiatieven kunnen worden 

bekeken en beoordeeld. Verder zijn een aantal van deze overige gebieden anticipeerregio's, waar dus in 

de toekomst dezelfde problemen gaan spelen als nu in de geselecteerde krimpregio's. Hierdoor kunnen 

de geselecteerde regio's dus gezien worden als toekomstbeeld voor andere regio's . In gebieden waar de 

veranderende woningvraag nog niet tot opgave is benoemd is men nog bezig met groei. Daar is 

overprogrammering nog geen onderwerp dat op de kaart staat. Hier ontbreekt dan ook beleid dat 

geëvalueerd kan worden . Wel is in dit rapport opgenomen in hoeverre de gevonden antwoorden op de 

onderzoeksvragen betrekking zullen hebben op deze andere gebieden. 

1.4.3 Kwantitatieve vraag 
Binnen het onderzoek is de nadruk gelegd op de kwantitatieve woningvraag in de betreffende gebieden. 

Kwaliteit is namelijk een subjectief begrip. Daarnaast zou een kwalitatieve benadering vragen om 

maatwerk per regio, stad, dorp en wijk, omdat de kwalitatieve vraag per locatie verschillend is. 

Desondanks zal in beperkte mate de kwalitatieve vraag moeten worden meegewogen om inzicht te 

bieden in het handelen van actoren . Een kwalitatieve benadering gaat voorbij aan de intentie van deze 

scriptie. 
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Gezien het ontbreken van een algemeen beeld van overprogrammering in de literatuur probeert dit 

rapport daar een invulling aan te geven. Daarom is dit onderzoek niet geschreven vanuit het oogpunt 

van een specifieke actor. Woningbouwbeleid is een samenspel tussen actoren. Dit samenspel zal hierna 

worden beschreven met betrekking tot overprogrammering. De belangen van verschillende actoren 

zullen naast elkaar worden gelegd, zodat pijnpunten en overeenkomsten duidelijk worden . Ook de 

verschillende opties van actoren kunnen zo benaderd worden evenals de gevolgen die beslissingen 

kunnen hebben. 

1.5 Methode en leeswijzer 
Zoals eerder vermeld is het onderwerp overprogrammering in de huidige literatuur niet of nauwelijks 

expliciet besproken. Impliciet is er echter wel over geschreven. Door middel van onderzoek naar deze 

bronnen kan een algemeen beeld geschetst worden van overprogrammering en wordt tevens de basis 

gelegd voor mogelijke antwoorden op de onderzoeksvragen. De veronderstellingen die volgen uit de 

beleidsstukken en de literatuur zijn aangevuld met en getoetst aan de praktijk door middel van 

interviews. Interviews zijn gehouden met ontwikkelaars, corporaties, gemeenten, provincies, een bank 

en een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten (bijlage 1). Deze actoren zijn geselecteerd 

omdat hun beleid direct invloed heeft op de programmering van woningen . 

De onderwerpen die volgen uit de onderzoeksvragen worden besproken in de volgende hoofdstukken. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de onderwerpen per hoofdstuk en de bijbehorende onderzoeksvraag. 

Het rapport wordt afgesloten door de belangrijkste conclusies nogmaals op een rij te zetten in 

hoofdstuk 7. 

Tabel 1 Onderwerpen en onderzoeksvragen 

Hoofdstuk Onderwerpen 

2 Mate van overprogrammering 

3 

4 

5 

6 

3, 4, 
5, 6 

Oorzaken van overprogrammering 

Gevolgen van overprogrammering 

Beleidsopties 

Strategieën 

Rol van actoren 

Onderzoeksvraag 

In welke mate is er sprake van 
overprogrammering? 

Wat zijn de oorzaken van overprogrammering in 
krimpregio's? 

Wat zijn de gevolgen van overprogrammering in 
krimpregio's? 

Wat is het beleid met betrekking tot 
overprogrammering in de krimpregio's? 

Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden met 
betrekking tot het omgaan met 
overprogrammering? 
Welke ervaringen uit de krimpregio's zijn bruikbaar 
in andere gebieden die te maken hebben of krijgen 
met overprogrammering? 

Wat is de rol van verschillende actoren binnen 
overprogrammering? 
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2. Mate van overprogrammering 



Inleiding 
In het eerste hoofdstuk is de term overprogrammering nader bekeken. In dit hoofdstuk wordt de mate 

van overprogrammering verder toegelicht. Eerst zal overprogrammering op een landelijk niveau worden 

bekeken (paragraaf 2.1). Daarna zal nader ingegaan worden op de overprogrammering in de 

krimpregio's van de provincies Limburg (2.2}, Zeeland (2.3) en Groningen (2.4}. 

2.1 Nederland 
Overprogrammering is gedefinieerd als het aantal harde plannen groter dan de toekomstige 

woningbehoefte. De vraag is dus wat is de toekomstige behoefte en hoe groot is het aantal plannen? 

Wanneer deze met elkaar vergeleken worden komt aan het licht of er sprake is van overprogrammering 

en zo ja, in welke mate. Gemeenten houden lijsten bij met daarop de plannen die zij hebben. Deze 

plannen worden onderverdeeld naar hardheid en jaarlijks doorgegeven aan de provincies. Deze lijsten 

worden de planningslijsten genoemd. 

De toekomstige woningbehoefte kan slechts worden geschat en is dus een prognose. In Nederland zijn 

meerdere prognoses beschikbaar. Waaronder, twee landelijke prognoses Primos en Pearl, provinciale 

prognoses en gemeentelijke prognoses. In dit onderzoek is de woningbehoefte bepaald met de Primos 

prognose, omdat dan voor iedere provincie de woningbehoefte wordt bepaald aan de hand van 

hetzelfde rekenmodel. De planningslijsten zijn opgevraagd en vergeleken met de woningbehoefte die 

volgt uit Primos. De vergelijkingsmethode en gedetailleerde resultaten zijn te vinden in bijlage 3. 

Uiteindelijk zijn de totaalcijfers van de planningslijsten verzameld van 393 gemeenten. Wanneer de 

planningslijsten worden vergeleken met de Primos Prognose, blijkt dat 152 gemeenten te maken 

hebben met een overprogrammering groter dan 30%. 30% is de gemiddelde uitval van plannen, waarbij 

echter in paragraaf 3.7 .2 vraagtekens worden gezet. Verder wordt door bijvoorbeeld de provincie 

Zeeland 30% gezien als een marge die mag worden overgeprogrammeerd door gemeenten om 

flexibiliteit in de planningslijsten in te bouwen. (Nijssen, 2011) Een overprogrammering groter dan 30% 

kan dan ook gezien worden als een te grote overprogrammering. Verder moet nog worden opgemerkt 

dat overprogrammering hier is bekeken ten opzichte van de woningbehoefte in 2015. Tussen 2010 en 

2015 zouden de juridisch harde plannen gerealiseerd moeten kunnen worden. Wanneer men de huidige 

planningslijsten vergelijkt met de vraag in 2020, zijn er nog 71 gemeenten met overprogrammering. Dit 

betekent dat de plannen van deze 71 gemeenten meer dan 30% groter zijn dan de vraag in 2020. 

In dit rapport zal echter worden gekeken naar de 152 gemeenten met een overprogrammering ten 

opzichte van 2015, omdat nieuwe plannen het aantal gemeenten met een overprogrammering ten 

opzichte van 2020 verder kunnen doen oplopen. 

De 152 gemeenten met overprogrammering zijn verspreid over Nederland (figuur 2) . Deze gemeenten 

hebben samen een overprogrammering van 91.239 woningen . Dat is gemiddeld ruim 600 woningen per 

gemeente. 
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Figuur 2 Gemeenten met overprogrammering {blauw) in Nederland 

Aangezien dit onderzoek zich met name focust op de drie provincies met de grootste krimpgebieden, 

vanwege hun actievere beleid ten aanzien van overprogrammering zal overprogrammering in Zeeland, 

Groningen en Limburg, in de komende paragrafen nader uiteengezet worden. 
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Figuur 3 Gemeenten in Limburg 

met overprogrammering (blauw) 

In Limburg hebben 20 van de 32 gemeenten te maken met 

overprogrammering groter dan 30%. Deze zijn voornamelijk gelegen 

in het Zuiden van Limburg (figuur 3). In totaal hebben deze 20 

gemeenten 6.467 woningen overgeprogrammeerd. Parkstad 

Limburg had enkele jaren geleden een programmering van ongeveer 

10.000 woningen in diverse ontwikkelingsstadia terwijl er een 

geprognosticeerde behoefte is van 2.000 woningen (van Dam, de 

Groot, Verwest, 2006) . Uit de Primos prognose blijkt dat er in 

Parkstad Limburg sprake is van een woningoverschot van 1.511 

woningen. (ABF research, 2010) Het risico op planschadeclaims en 

een bouwstop met alle negatieve gevolgen van dien heeft er toe 

geleidt dat bewust gekozen is voor een programmering van 3.559 

woningen en een gewenste uitbreiding van 2.500 woningen. Men 

gaat er van uit dat door uitval het verschil tussen de programmering 

en de gewenste toevoeging teniet zal worden gedaan. (Nimwegen & 

Heering, 2009, van Tilburg, 2011) 

Meer specifiek op gemeenteniveau kan geconstateerd worden dat 

in alle gemeenten in Parkstad Limburg sprake is van 

overprogrammering. Voor Parkstad in haar geheel is sprake van een 

overprogrammering van 2.605 woningen. 
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2.3 Zeeland 
Ook in Zeeland is sprake va_n overprogrammering. Provincie Zeeland heeft vastgesteld dat er tussen 

2004 en 2014 een netto behoefte is aan 8.500 woningen. Voornamelijk in de stadsregio Middelburg

Vlissingen. Aangezien er 23.600 (harde en zachte) woningen in de pijpleiding (figuur 4) zitten is ook hier 

sprake van overprogrammering. (Provincie Zeeland, 2004) 

= ~-----------------------

Figuur 5 Woningbehoefte en capaciteit Zeeland (Provincie 

Zeeland, 2008) 

Figuur 5 Gemeenten met overprogrammering 

(blauw) in Zeeland 

Als men alleen kijkt naar de harde plannen dan bedraagt de overprogrammering in Zeeland ten minste 

5.249 woningen per 2010. 9 van de 10 gemeenten waarvan gegevens verkregen zijn hebben te maken 

met overprogrammering. (figuur 5) In Zeeuws-Vlaanderen is een overprogrammering gemeten van 914 

woningen. 
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2.4 Groningen 

Figuur 6 Overprogrammering (blauw) in 

In de provincie Groningen liggen groei en krimp naast 

elkaar. De stadsregio Groningen-Assen groeit, de perifere 

gebieden daaromheen krimpen. (Verwest, Sorel & 

Buitelaar, 2008) In de provincie is daarom sprake van 

slechts 13 gemeenten met (non-reguliere) 

overprogrammering van de 21 gemeenten waarvoor de 

planningslijsten beschikbaar zijn. In totaal bedraagt de 

overprogrammering van deze 13 gemeenten 5.071 

woningen. Deze gemeenten zijn vooral geconcentreerd 

aan de randen van de provincie (figuur 6) . 

In deze perifere gebieden is sprake van 

overprogrammering. Tabel 2 geeft een overzicht van de 

gemeenten in de Eemsdelta . Hieruit blijkt dat in alle 

gemeenten van de Eemsdelta sprake is van meer plannen 

dan waar behoefte aan is volgens de 
Groningen 

huishoudensontwikkeling. De verwachte vraag in 

Appingedam wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de voorgestelde sloop in Delfzijl, 

aangezien Appingedam een meer geliefde woonomgeving biedt. De in deze tabel opgenomen 

woningbouwplannen zijn in principe hard, maar in sommige gevallen is dat dusdanig niet haalbaar 

(bijvoorbeeld Delfzijl) dat ze weer heroverwogen worden . (Gemeente Appingedam et al., 2009) 

Tabel 2 Overprogrammering in Eemsdelta 2009-2018 (Gemeente Appingedam et. al., 2009) 

Appingedam Delfzijl Eemsmond Loppersum Regio totaal 

Huishoudensontwikkeling 269 -1.335 166 -68 -968 

Woningbouwplannen 330 870 355 330 1.885 

Ook uit de voor dit onderzoek verzamelde gegevens blijkt dat in de hierboven genoemde DEAL

gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) sprake is van overprogrammering. Voor deze 

vier gemeenten is er tot 2015 een behoefte aan -977 woningen. Er is een harde plancapaciteit van 2.275 

woningen en 621 woningen worden naar verwachting onttrokken. Dit resulteert in een 

overprogrammering van 2.631 woningen. 

Ook in de regio Oost-Groningen is sprake van overprogrammering. Voor de regio Oost-Groningen is 

becijferd dat er een netto behoefte ontstaat van 700 woningen tot 2020. Het beleid van de Nota 

Bouwen en Wonen gaat echter uit van een nieuwbouwproductie van 11.000 woningen waarvan 6.000 

ter vervanging van de sloop. (ABF research, 2006 in: Gemeente Veendam, 2007) De som van alle 

bouwplannen van de afzonderlijke gemeenten bevat een nog grotere capaciteit namelijk 11.300. 

(Hanssen, 2008) 
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Conclusie 

• Overprogrammering is in Nederland een wijdverbreid fenomeen; 

• In totaal zijn er 152 gemeenten die te maken hebben met een overprogrammering groter dan 
30% met in totaal een overprogrammering van 91.239 woningen; 

• In de krimpgebieden die in dit rapport centraal staan is overprogrammering sterk 
vertegenwoordigd; 

o In Limburg hebben 20 van de 32 gemeenten te maken met overprogrammering in 
Parkstad is dat zelfs 8 van de 8; 

o In Zeeland zijn voor 10 gemeente gegevens beschikbaar. 9 daarvan hebben te maken 
met overprogrammering, waaronder alle gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen; 

o In Groningen speelt overprogrammering vooral een rol in de perifere gebieden, de 
DEAL-gemeenten hebben allen te maken met overprogrammering en ook in Oost 
Groningen is er sprake van overprogrammering in bijna alle gemeenten . 
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3. Oorzaken 



Inleiding 
De artikelen uit de probleemschets duiden op overprogrammering als probleem. Toch zou men 

eenvoudigweg kunnen stellen dat men dan gewoon minder woningbouw had moeten plannen. Blijkbaar 

heeft men voldoende redenen gezien om de plannen die er nu liggen te maken. In dit hoofdstuk zullen de 

oorzaken die leiden tot overprogrammering nader tegen het licht gehouden worden. Dit zal gebeuren 

aan de hand van de verschillende actoren. Hoe gemeenten hebben bijgedragen aan overprogrammering 

zal worden geschetst in paragraaf 3.1, provincies en rijk in paragraaf 3.2, woningcorporaties in 3.3 en 

projectontwikkelaars in 3.4. Vervolgens zullen oorzaken die niet afhankelijk zijn van specifieke partijen 

worden besproken. In paragraaf 3.5 is dat de bewustwording van alle partijen. In paragraaf 3.6 zal 

worden bekeken hoe de doorlooptijd van de bouwproductie van invloed is op overprogrammering, 

waarna in 3. 7 de aannames aangaande programmatie nader onder de loep zullen worden genomen. 

3.1 Gemeenten 
Een van de in de interviews meest genoemde oorzaken van overprogrammering is ambitie. Deze ambitie 

heeft verschillende redenen. Dit zijn de wens om te groeien, financiële voordelen en persoonlijk en 

politiek belang van ambtenaren. 

3.1.1 Autonome groei 
Gemeenten hebben van oudsher gestreefd naar groei. (Meijers, 2011) Groei van de bevolking leidde tot 

economische voorspoed, omdat bedrijven dan voldoende werknemers konden vinden en 

bevolkingsgroei deed ook het draagvlak voor voorzieningen toenemen. Hierdoor wordt een gemeente 

een aantrekkelijkere woonomgeving. Het enige wat men hoefde te doen was het faciliteren van groei. 

Dit kan men doen door het bieden van geschikte woningen die passen bij de vraag. Ook als er geen 

geboorteoverschot meer is denkt/dacht men nog te kunnen groeien door nieuwe bewoners aan te 

trekken. Ook hiervoor is nieuwbouw van woningen het instrument. 

Men gaat er vanuit dat door het creëren van plannen de aantrekkelijkheid van buurten kan worden 

vergroot, wat een positief migratiecijfer tot gevolg zou hebben. Dit resulteert dan in een grotere 

woningbehoefte oftewel in groei van de bevolking, wat de plancapaciteit rechtvaardigt (figuur 7) . 

Plancapaciteit Aantrekkelijkheid buurt 

L----------------

Figuur 7 Groei door nieuwbouw (Verwerkt naar: van Dam, de Groot en Verwest, 2009) 
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Deze wens tot groei leidt dus tot het maken van plannen om mensen aan te trekken naar de eigen 

gemeente. We hebben in veel gebieden, waaronder in de krimpgebieden echter te maken met een 

regionale woningmarkt. Dat betekent dat mensen die aangetrokken worden naar een nieuw plan, 

komen uit de buurgemeenten. (Stee Groep B.V., 2007) Het aantal mensen in de regio blijft dus 

(nagenoeg) gelijk. Als iedere gemeente dezelfde mensen tracht aan te trekken en er geen overleg 

plaatsvindt, dan creëert men dus in de regio meer plannen dan er nodig zijn. (Kieijnen, 2011) 

3.1.2 Financiering 

Een van de redenen voor gemeenten om woningbouw na te streven is een financiële reden. Grond heeft 

namelijk een direct en een indirect vermogen om financiële middelen op te leveren. Direct kan 

woningbouw geld creëren door de uitgifte van gronden. Door het uitgeven van gronden krijgen 

gemeenten gelden binnen van marktpartijen . Jaarlijks levert de grondexploitatie de Nederlandse 

gemeenten 6 miljard euro op. (Poulus & Visser, 2011) Indirect levert groei en dus woningbouw echter 

ook geld op. Woningbouw, zo redeneert men, zorgt voor een bevolkingsgroei. Enerzijds levert dit gelden 

op door een toename van de inkomsten uit gemeentelijke belastingen zoals de WOZ belasting. 

Daarnaast levert het ook een grotere bijdrage uit het gemeentefonds op. Deze bijdrage uit het 

gemeentefonds neemt echter niet toe per inwoner. In deze uitkering zitten grenzen. Wanneer men een 

grens passeert krijgt men een grotere uitkering. Wanneer men dus tegen een grens aan zit kan men zich 

voorstellen dat het de voorkeur heeft te groeien, zodat men de grens passeert en deze grotere uitkering 

krijgt. Dit was dan ook het geval aan het begin van deze eeuw bij verschillende gemeenten in Parkstad. 

(Meijers, 2011) 

Van oudsher worden deze gelden niet alleen geïnvesteerd in de woonomgeving, maar ook ter realisatie 

van andere beleidsdoelen, welke niet binnen het vlak van de volkshuisvesting hoeven te liggen. Valt de 

uitbreiding van de woningvoorraad daarom weg, dan levert dit een tekort op in de financiële 

huishouding van gemeenten, waardoor overig beleid niet of moeilijker kan worden gerealiseerd. 

(Kieijnen, 2011) 

Het instrumentarium dat bestuurders ter beschikking staat is ook gericht op stimulatie van 

woningproductie. Het BLS (Besluit Locatiegebonden Subsidie) bijvoorbeeld wordt uitgekeerd voor nieuw 

gebouwde woningen. Minder bouwen resulteert in minder subsidie. Verder is het financieel lastig om 

uitbreidingsplannen in sloopplannen om te zetten, omdat de kosten van sloop en herstructurering niet 

te verhalen zijn op nieuwbouw, omdat de residuele grondwaarde laag is en deze slechts zeer beperkt 

plaats kan vinden . (Nimwegen & Heering, 2009). 

Kortom de financiële belangen die aan woningbouw kleven hebben de ontwikkeling van nieuwe plannen 

gepropageerd. 
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3.1.3 Persoonlijk en politiek belang 

Naast voordelen van groei en financiële belangen zijn ook politieke en persoonlijke belangen een reden 

dat overprogrammering heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. 

Een gemeente is er voor het volk, maar toch spelen ook persoonlijke belangen een belangrijke rol. 

Status wordt afgemeten aan de grote van de gemeente. Krimpende gemeenten worden gezien als de 

'verliezers' en groeiende gemeenten als de 'winnaars'. (Broekhuis, Kaagman & Lopez-Stevelmans, 2009) 

Maar behalve in status worden burgemeesters en wethouders ook geldelijk beloond op basis van het 

aantal inwoners van de gemeente. Het is dan ook niet verwonderlijk dat groei en ontwikkeling van een 

gemeente op het verlanglijstje staat van deze personen. (inOverheid.nl, 2011) 

Het niet maken van plannen is daarnaast tegennatuurlijk. Bestuurders zijn gewend om de kansen die de 

markt ziet te faciliteren. (Nijssen, 2011) Voor andere partijen is het ontwikkelen van vastgoed hun care

business. Van hen kan dan ook verwacht worden dat zij het maken van plannen en het inspelen op 

kansen in de markt zullen aanmoedigen en faciliteren. Dit kan er toe leiden dat ook plannen worden 

gemaakt als oplossing voor problemen in de markt. Zo is er in Sluis sprake van de planning van 

woningbouw ter invulling van verwaarloosde bedrijventerreinen en horecapanden. Helaas zorgt dit 

ondanks de kwaliteitsslag die dit mogelijk inhoudt ook voor een verdere toename van de 

woningbouwplanning. (de Paauw, 2011) Het plannen van woningbouw an sich is niet verkeerd, het is 

zelfs noodzakelijk. Er zullen echter wel keuzes gemaakt moeten worden, aangezien niet alles 

gerealiseerd kan worden . Maakt men die keuzes niet dan ontstaat overprogrammering. 

Ook politieke belangen spelen een rol. Mensen die in een gemeente wonen, willen graag dat een 

gemeente het goed doet. Ze willen ontwikkeling zien, een goed voorzieningenniveau, werkgelegenheid 

en een prettige leefomgeving. Dan zijn groei en nieuwbouw een goed signaal voor een politicus om uit 

te dragen. (Nijssen, 2011) Dit alles heeft er toe geleid dat men graag plannen wilde maken. Uit 

persoonlijk en politiek oogpunt gaat daarbij de voorkeur uiteraard uit naar prestigeprojecten. Projecten 

die de gemeente en haar bestuurders onderscheiden van de andere gemeenten. Echter 

prestigeprojecten zijn niet altijd de projecten die noodzakelijk zijn. Vaak wordt er echter niet gekozen 

tussen beiden en werden voor beide typen projecten plannen ontwikkeld. Hierdoor ontstaat dan een 

planvoorraad die groter is dan de vraag. (van Tilburg, 2011) 

3.2 Provincies en Rijk 
Niet alleen gemeenten hebben het maken van plannen gestimuleerd. Ook provincies hebben lang het 

maken van plannen uitgedragen. Ook zij dachten dat het maken van plannen economische voorspoed 

en een goede leefbaarheid tot gevolg zouden hebben. Pas recent heeft men geconstateerd dat de toen 

ingezette weg in de huidige markt niet meer werkbaar is. (Hulshof, 2011, Nijssen, 2011) Het rijk spreekt 

af met provincies en regio's waar en hoeveel nieuwbouw er gerealiseerd wordt door middel van de 

woningbouwafspraken. Deze woningbouwafspraken worden vertaald naar lokale bouwproductie. De 

woningbouwafspraken worden behalve op woningbouwprognoses gebaseerd op onderhandelingen. 
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Hierdoor hebben in het verleden ook regio's die volgens de prognoses geen huishoudensgroei konden 

verwachten toch nieuwbouwprogramma's toegewezen gekregen. (van Dam, de Groot & Verwest, 2006) 

Van Hoek, Koning & Mulder (2008) hebben geconstateerd dat deze woningbouwafspraken volgens de 

regio's kwantitatief en kwalitatief niet aansluiten bij de lokale behoefte en dat restricties in termen van 

bijvoorbeeld bouwtype dit alleen maar vergroten. Dit komt omdat het rijk probeert door middel van 

deze woningbouwafspraken rijksbeleid te realiseren. Een ander punt is het feit dat 

woningbouwafspraken betrekking hebben op een vrij korte termijn. De doorlooptijd van bouwproductie 

is echter lang. Hierdoor wordt het voeren van een eenduidig beleid over meerdere jaren moeilijk voor 

gemeenten. Het streven naar productie om een langetermijnbeleid te kunnen realiseren zou ook de 

drang naar nieuwbouwprogramma's mede kunnen verklaren. 

3.3 Woningcorporaties 
Woningcorporaties hebben een maatschappelijke opgave. Zij zijn verantwoordelijk voor het bieden van 

een fysieke, maar ook een sociale en economische leefomgeving waarin het goed toeven is (algemene 

maatschappelijke opgave). In Limburg hebben de corporaties gesteld dat zij een grote rol hebben in het 

opvangen van de vraaguitval (sloopopgave), het realiseren van andere woningmarktproducten, het 

behouden of vergroten van de vastgoedwaarde en het realiseren van nieuw maatschappelijk vastgoed 

en het introduceren van nieuwe diensten. (RO Groep, 2007) 

Corporaties zullen een balans moeten vinden tussen sloop enerzijds en het faciliteren van betere 

woningen en nieuwe producten anderzijds. Daarbij wordt gestuurd op de waarde van de portefeuille (de 

Niet, 2011, van de Vijver, 2011) . Dit betekent dat ingrepen in de markt door middel van ingrepen in de 

voorraad plaatsvinden zodanig dat de waarde van de voorraad zo hoog mogelijk blijft. Nieuwbouw moet 

worden toegevoegd om aan de veranderende wensen van de markt te voldoen. Doet men dit niet dan 

kunnen huurders vertrekken naar elders. Het toevoegen van nieuwbouw is gedreven vanuit dit 

kwaliteitsoogpunt, omdat het toevoegen van nieuwbouw in de krimpgebieden niet of nauwelijks 

positieve baten kan realiseren. (van der Staay, 2011) Voorheen was dit wel het geval en was het dus 

interessant om extra woningen te realiseren. Deze inkomsten konden dan gebruikt worden voor 

investeringen in de bestaande voorraad. Dit heeft het maken van plannen gestimuleerd. (van de Vijver, 

2011) 

Overprogrammering hoeft echter niet alleen te betekenen dat teveel woningen gepland worden . Het 

kan ook betekenen dat te weinig woningen onttrokken worden. Hier hebben corporaties een grote rol, 

want zij bezitten grotere delen van de minst aantrekkelijke woningen en hebben daarnaast in 

tegenstelling tot particulieren wel de bereidheid om tot sloop over te gaan. Toch kosten transformatie 

en sloop ook de corporaties grote sommen geld en aangezien het over aanzienlijke programma's gaat 

zal niet iedere corporatie deze taak even gemakkelijk op zich kunnen nemen. (RO Groep, 2007) 

Uitponden is dan ook een aantrekkelijkere optie. Als er minder gesloopt wordt dan blijft de druk op de 

markt laag. Minder vraag resulteert automatisch in minder nieuwbouwmogelijkheden. Hierdoor blijven 

de woningen op de planningslijsten staan, met een grotere totale overprogrammering tot gevolg. 
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3.4 Projectontwikkelaars 
Projectontwikkelaars vinden hun bestaansrecht in het ontwikkelen van nieuwbouw. Daarom zullen zij 

streven naar voldoende projecten om hun bouwproductie voort te zetten. (Huiges, 2011) Vanwege 

uitval zullen zij meer projecten plannen dan noodzakelijk. Verder lopen de winsten op bij een grotere 

productie. Projectontwikkelaars zullen planvorming van rendabele projecten dus altijd stimuleren en op 

zoek gaan naar kansen in de markt. 

Ontwikkelaars nemen grondposities in om zich in de toekomst te verzekeren van voldoende productie. 

Dit betekent dat zij investeringen doen en dus verbonden zijn aan de projecten die zij geïnitieerd 

hebben. Het niet ten uitvoer brengen van deze plannen betekent een grote financiële tegenvaller, 

waardoor projectontwikkelaars niet genegen zijn deze projecten te schrappen. (Oevering, 2011) 

Afstemming van de plannen lijkt niet tot nauwelijks plaats te vinden getuige het schrijven van, Van Dam, 

De Groot & Verwest (2006) waarin zij stellen dat het tegelijk in de markt zetten van meerdere plannen 

door ontwikkelaars zou kunnen leiden tot een bouwstop, omdat daardoor geen van beide plannen aan 

de voorverkoopeisen kan voldoen. Ook uit interviews blijkt dat meerdere plannen tegelijk in de markt 

worden gezet. Aangezien deze plannen niet voldoende vraag weten te trekken om tot productie over te 

gaan kan worden geconcludeerd dat meerdere ontwikkelaars hebben geanticipeerd op de vraag van 

dezelfde mensen en doelgroepen. Dit leidt tot overprogrammering. 

Ontwikkelaars zijn verder afhankelijk van de kansen die geboden worden door de overheden, met name 

door gemeenten. Wanneer zij geen woningbouwproductie meer gepland hebben zullen 

projectontwikkelaars ook geen plannen meer kunnen maken, omdat deze dan toch nooit zullen worden 

uitgevoerd. (de Jong, 2011) Het bewustwordingsproces en de houding van de gemeente is dus voor 

ontwikkelaars van belang. 

3.5 Bewustwording 
Overprogrammering vindt voor een deel haar oorsprong, wanneer men denkt te moeten en kunnen 

groeien terwijl dit niet meer zo is. (van Dam, de Groot & Verwest, 2006) Concurrerend aanbod wordt 

gezien als een manier om kwaliteit te realiseren, omdat ontwikkelaars om woonconsumenten moeten 

strijden . (van Hoek, Koning & Mulder, 2008) De gevolgen van overprogrammering die in hoofdstuk 4 

zullen worden besproken zijn echter aanzienlijk en zullen daarom moeten worden voorkomen. Daarvoor 

moeten alle actoren zich eerst realiseren dat ze gezamenlijk meer woningen hebben gepland dan de 

toekomstige vraag en dat ze hierop dienen te anticiperen. 

Het bewustwordingsproces kent verschillende fasen die doorlopen zullen moeten worden . Dit proces 

vergt tijd en inzet van de actoren die belast zijn met de woningbouwprogrammering. Derks et al. (2006) 

vergelijkt het bewustwordingsproces voor krimp met een rouwproces. Volgens het Digitaal Basisboek 

voor Bevolkingsdaling (2010) bestaat dit proces voor bevolkingsdaling uit 4 fasen, ontkenning van het 

probleem, verzet tegen de gevolgen, berusting in het feit dat de bevolkingsaantallen dalen en actief 

beleid. Dit bewustwordingsproces zal het eerst worden ingezet in de krimpende gebieden omdat daar 

de gevolgen het best zichtbaar zijn. 
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Binnen de bekeken gebieden in dit rapport kunnen verschillen worden onderscheiden wat betreft de 

bewustwording. Parkstad loopt voorop in de acceptatie van overprogrammering en heeft het onderdeel 

gemaakt van haar krimpbeleid (Berusting/Actie), na lang de groei ontkend en bestreden te hebben. (van 

Dam, de Groot & Verwest, 2006) Dit komt bijvoorbeeld in een document als van Zeef naar Zwengel 

(Parkstad Limburg 2008a), waarin selectiecriteria voor plannen worden uitgedacht tot uitdrukking. Dit 

betreft dan vooral een onderscheid op basis van hardheid en financiële verbondenheid van de 

gemeenten met het plan. Daarna wordt kwaliteit nader in ogenschouw genomen. In paragraaf 5.5.1 zal 

hier nader bij worden stilgestaan. In Groningen verloopt het geheel wat stroever, maar is men zich 

bewust van overprogrammering (Berusting). In het pact regio Eemsdelta (Gemeenten Appingedam, 

Delfzijl, Eemsmond, Loppersum & Provincie Groningen, 2009) heeft men bijvoorbeeld al wel een 

overschot aan plannen geconstateerd, maar nog geen concrete oplossingsrichting. Lokaal wordt er 

echter al wel ingegrepen. (van der Staay, 2011) In Zeeland constateert men op een groot aantal plekken 

dat overprogrammering plaatsvindt, maar is men op dit moment bezig dit besef bij iedereen duidelijk te 

krijgen. Op sommige plaatsen probeert men zich nog te verzetten door economische groei te stimuleren 

(Nijssen, 2011). De verschillen tussen de onderzoeksregio's duiden erop dat eenzelfde 'rouwproces' voor 

de bewustwording van overprogrammering geldt als voor krimp. 

Wat echter benadrukt moet worden is dat het bewustwordingsproces geen continu proces is. Vaak is 

het een kwestie van 2 stappen vooruit en 1 achteruit. Dit komt, omdat met acceptatie van 

overprogrammering ook de gevolgen geaccepteerd dienen te worden. (Nijssen, 2011) 

Een interessante vraag is of bewustwording van krimp en overprogrammering gelijk op gaan of dat de 

bewustwording van overprogrammering volgt op die van krimp. Het laatste lijkt het geval te zijn. In 

Parkstad heeft men lang de krimp ontkend. Huishoudenverdunning dempte de effecten. Men dacht 

door temporisatie van plannen de krimp op te kunnen vangen. Ergens moet men het idee hebben gehad 

dat met krimp ook de nieuwbouw minder groot zou moeten worden en dat er dus te veel plannen 

waren. Dit is echter heellang niet aan de oppervlakte gekomen. Pas toen men de gevolgen van de krimp 

nader ging analyseren, kwam overprogrammering aan het licht. Voor de huidige krimpgebieden heeft 

bewustwording van krimp dus geleidt tot een bewustwording van overprogrammering. In andere 

gebieden kunnen deze processen gelijk op lopen, aangezien ze een voorbeeld kunnen nemen aan de 

gebieden die nu al anticiperen op overprogrammering. (van Tilburg, 2011) 

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het 'rouwproces' tijd kost. Beleidsbeslissers zullen zich moeten 

neerleggen bij een dalende vraag of een afnemende groei. De vraag is echter wat er gedurende dit 

bewustwordingsproces gebeurd. Er is dan sprake van grote onzekerheid, waarbij nog niet duidelijk is of 

ingrijpen wel echt noodzakelijk is. Ook de gevolgen van ingrijpen staan nog niet vast. Over het algemeen 

kan geconstateerd worden dat dan wordt doorgegaan op de bekende weg, totdat berusting plaatsvindt 

en men zich gaat bezinnen op de stappen die men nu moet zetten. Dit betekent dus dat gedurende dit 

bewustwordingsproces de planvorming doorgaat in de stappen ontkenning en verzet en dus ook de 

overprogrammering nog niet wordt stopgezet. (Nijssen, 2011, de Niet, 2011 Kleijnen, 2011 Meijers, 

2011, van Tilburg, 2011). De bewustwording bepaalt dan ook in grote mate hoe lang de ambitie 

voortduurt en er dus wordt doorgegaan met het maken van nieuwe plannen. 
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3.6 Doorlooptijd 
Het beleid en de plannen die worden opgesteld zijn gericht op de langere termijn. Er zitten vaak jaren 

tussen het eerste beleidsdocument en de daadwerkelijke productie van woningen. Tijden veranderen en 

daarom is het devies van verschillende actoren het aanhouden van voldoende plannen en planruimte 

om vertragingen op te kunnen vangen. Men tracht zo veel mogelijk plannen in gang te zetten, zodat 

voldoende projecten worden gerealiseerd. (van Hoek, Koning & Mulder, 2008) 

De doorlooptijd wordt gezien als een van de grootste knelpunten voor de adequate realisatie van 

woningen door zowel gemeenten als ontwikkelaars. (Dol & van der Heijden, 2009) 

Gedurende het maken van het beleid worden echter verplichtingen aangegaan waar men gedurende de 

doorlooptijd aan gebonden is. Hierdoor is het ook als men zich wel bewust wordt van 

overprogrammering lastig om bij te sturen. (Rijk, VNG & I PO, 2009, van Dam, de Groot & Verwest, 2006) 

Deze verplichtingen zijn een van de belangrijkste oorzaken van overprogrammering. Vaak maken 

gemeenten met ontwikkelende partijen privaatrechtelijke afspraken. Hierin wordt dan meestal de 

intentie uitgesproken door de marktpartij dat hij zal gaan ontwikkelen. De gemeente verklaart dan vaak 

dat zij de bestemming zal wijzigen, zodat ontwikkeling plaats kan vinden. De termijn waarbinnen tot 

ontwikkeling moet worden overgaan is echter niet vastgelegd. Nu de vraag stokt willen ontwikkelaars 

niet meer bouwen, want dan bouwen ze voor leegstand. De bouwtitels in hun boeken 

vertegenwoordigen een waarde. Daarom zullen zij desondanks van deze bouwtitels niet of nauwelijks 

afstand willen doen. Het gevolg is dat oude plannen die niet meer tot ontwikkeling zullen komen op de 

planningslijsten staan. Wanneer gemeenten deze plannen dan op willen ruimen om ruimte te maken 

voor plannen die wel levensvatbaar zijn moeten echter de bouwtitels worden weggenomen, waarmee 

de marktpartij haar 'toekomstige inkomsten' verliest. Daarmee riskeert een gemeente dus een 

planschadeprocedure, waarbij op dit moment nog onduidelijk is hoe sterk een marktpartij dan staat. 

Kortom de doorlooptijd in combinatie met een veranderende markt zorgt ervoor dat op de huidige 

planningslijsten oude plannen staan die waarschijnlijk nooit ten uitvoer worden gebracht. (de Paauw, 

2011, Meijers, 2011) 

Zoals gezegd loopt de vraag naar woningen terug. Om woningen te kunnen afzetten kan men dus stellen 

dat bestaande woningbouwplannen moeten worden herzien waarbij een focus op kwaliteit en de wens 

van de consument bovenaan komt te staan. (de Jong, 2011) Hiermee zouden gemeenten ook meteen 

een kwaliteitsimpuls aan de markt kunnen bewerkstelligen. Dit betekent dat plannen moeten worden 

aangepast aan de vraag van het moment. Echter de schoen wringt bij ingrijpende veranderingen. 

Hiervoor is dan vaak een bestemmingsplanwijziging nodig. Deze procedures kunnen lang duren. 

Wanneer sprake is van procedures van belanghebbenden zelfs jaren. (van der Staay, 2011, Hulshof, 

2011) Hierdoor wordt het voor partijen moeilijk om tijdig hun plannen aan te passen aan de markt en 

wordt dus de bouwproductie van woningen belemmerd, waardoor plannen op de lijsten blijven staan. 
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3.7 Programmeren 
De bouwpraktijk is gebaseerd op aannames. Aangezien aannames per definitie een onzekerheid 

inhouden zijn ze ook van invloed op de programmering. Daarom zullen twee van deze aannames, 

namelijk die betreffende de woningbehoefte en de uitval in deze paragraaf worden besproken. 

3. 7.1 Woningbehoefteprognoses 
De definitie van overprogrammering is zoals in hoofdstuk 1 beschreven: "Overprogrammering is het deel 

van de onherroepelijke plancapaciteit (fase lA/18} dat uitstijgt boven de geprognosticeerde 

woningbehoefte + gewenste leegstand." 

Woningen worden gepland om te voorzien in de toekomstige behoefte. Naast de behoefte is een kleine 

hoeveelheid leegstand gewenst die verhuisbewegingen mogelijk maakt, de frictieleegstand. De door de 

overheid (voormalig ministerie van VROM) gehanteerde norm voor de frictieleegstand is 2,2% van het 

aantal woningen. (Provincie Noord-Holland, 2009) 

De woningbehoefte is echter een stuk minder duidelijk te voorspellen. De woningbehoefte is 

voornamelijk afhankelijk van de huishoudenontwikkeling. De ontwikkeling van het aantal huishoudens 

houdt vrijwel gelijke tred met de ontwikkeling van de woningvraag. (Rosenberg et al., 2010) De 

bevolkingsentwikkeling is van minder belang, omdat door gezinsverdunning het aantal inwoners van een 

gebied afneemt zonder dat dit invloed heeft op het aantal huishoudens. (Klaver, 2003, de Jong & van 

Duin, 2010, Verwest, Sorel & Buitelaar, 2008). De huishoudenontwikkeling is een voorspelling van de 

toekomst en dus per definitie onzeker. Om echter te kunnen anticiperen op deze behoefte zijn diverse 

prognoses beschikbaar. Echter deze kennen allen een eigen rekenmodel en meestal verschillende 

scenario's. In tegenstelling tot de frictieleegstand is de woningbehoefte dus niet duidelijk. Deze 

prognoses houden ook nog vaak rekening met de verwachte nieuwbouw, omdat nieuwbouw mensen 

kan aantrekken. Theoretisch gezien kan men dus door woningen te bouwen bevolkingsgroei realiseren. 

(de Beer, 2008) Hierbij kunnen op regionaal niveau vraagtekens worden gezet, omdat inwoners 

voornamelijk binnen de regio verhuizen en er dus tussen regio's netto nauwelijks uitwisseling 

plaatsvindt ongeacht de woningbouwplannen die de individuele gemeenten hebben. (Stee Groep B.V., 

2007) 

Omdat meerdere prognoses voor handen zijn, is het vaststellen van de hoeveelheid benodigde 

woningen moeilijk. Partijen die willen groeien, de krimp ontkennen of anderzijds baat hebben bij een 

hogere woningbehoefte kunnen hiervoor gemakkelijk bevestiging vinden, aangezien er haast altijd wel 

een prognose is die een extra plan ondersteunt. (de Paauw, 2011, Nijssen, 2011) 
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3.7.2 Uitval 

Niet alle woningen die worden gepland worden ook daadwerkelijk gerealiseerd. Dit kan diverse 

oorzaken hebben, bijvoorbeeld veranderende wensen van consumenten, financiële tegenslag bij 

partijen, nieuwe inzichten etc. Daarom rekenen veel partijen met een uitvalpercentage van 30%. (van 

der Reijden & den Herder, 2010) Wil men dus 100 woningen realiseren dan plannen zij er 130. Voor 

deze extra 30 woningen zijn wel plankosten gemaakt. 

Als men dit voor lief neemt en men niet meer dan de gebruikelijke 30% heeft overgeprogrammeerd zou 

er dus voldoende gebouwd worden om aan de woningbehoefte te voldoen. Er vindt dan ook geen 

overproductie plaats. Door de uitval wordt 30% van de overprogrammering dus gerechtvaardigd. De 

vraag is echter of de stelling dat uitval overprogrammering rechtvaardigt wel stand houdt. Bij de harde 

capaciteit die in dit onderzoeksrapport centraal staat vindt namelijk nauwelijks uitval plaats. Deze uitval 

van 30% wordt voornamelijk geconstateerd onder de zachte plannen. (Provincie Noord-Holland, 2008) 

Deze norm die overprogrammering rechtvaardigt is daarom discutabel. 

Daarnaast is de overprogrammering in 152 gemeenten groter dan deze 30%. Hoewel plannen voor uitval 

dus een reden kan zijn om over te programmeren is de geconstateerde overprogrammering dusdanig 

dat dit niet de enige verklarende oorzaak kan zijn. Het is echter wel een argument dat door partijen kan 

worden aangegrepen om hun plannen te rechtvaardigen . 

3.8 Crisis 
De crisis wordt vaak gezien als een probleem binnen de woningmarkt. De vraag die in deze paragraaf 

wordt beantwoord is of dit ook geldt bij overprogrammering. Daarvoor moet een onderscheid worden 

gemaakt tussen gemeenten die kampen met overprogrammering en een woningoverschot en 

gemeenten die kampen met overprogrammering, maar in hun totaliteit nog een woningvraag kennen . 

Beginnende met de gebieden met overprogrammering en een beperkte mogelijkheid tot uitbreiding van 

de voorraad kan men stellen dat de crisis nadelig is. Aangezien de bouwproductie verder onder druk 

komt te staan vindt de benodigde toename van de voorraad niet plaats. Daarnaast vindt geen 

toevoeging van kwaliteit plaats door het ontbreken van nieuwbouw. Door de crisis daalt de productie, 

waardoor plannen in de programmering aanwezig blijven . Wanneer plannen worden uitgesteld loopt 

men het risico dat de vraag verandert. Wanneer men uiteindelijk wel zou kunnen starten, zullen 

sommige van deze plannen niet meer aan de vraag voldoen in termen van kwaliteit en wensen van de 

consument. De problemen beschreven bij de doorlooptijd treden dan weer op. 
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Echter voor gemeenten waar sprake is van een woningoverschot is de crisis wellicht minder nadelig. 

Toen de vraag door de crisis in Parkstad verder terugliep werd nauwelijks nieuwbouw gerealiseerd. In 

Parkstad is sprake van een woningoverschot. Concreet betekent dit dat netto sloop moet plaatsvinden. 

Kortom voor iedere gerealiseerde woning moet elders een woning extra gesloopt moet worden om 

geen overproductie te krijgen. Gedurende de crisis heeft de geplande sloop grotendeels plaatsgevonden 

volgens plan, maar de verwachtte nieuwbouw niet. Daardoor is de noodzaak om extra te slopen om de 

nieuwbouw te compenseren minder groot. Dit resulteert in een kleinere resterende sloopopgave dan 

verwacht. Dit is positief, omdat sloop gepaard gaat met kosten en het maken van sloopplannen een 

complex traject van overleg is. (van Tilburg, 2011) Desalniettemin is er niet voor niets toch nieuwbouw 

gewenst in Parkstad. Dit om kwaliteit aan de voorraad toe te kunnen voegen. Dit is door de crisis niet 

gebeurd. Daarnaast moet wel gesteld worden dat, dit mogelijke voordeel zich alleen voordoet als 

partijen al actief aan het slopen zijn. Verder staan de plannen die niet gerealiseerd zijn, nog steeds op de 

lijsten, waardoor ze in de toekomst ten uitvoer gebracht kunnen worden. Men moet dus nog bezien of 

de crisis een tijdelijke positieve uitwerking gehad heeft op de sloopopgave of dat deze meer structureel 

wordt. Dit kan dan echter alleen wanneer de bouwtitels die niet gerealiseerd zijn ook onttrokken 

kunnen worden aan de planningslijsten. 

Conclusie 
• Gemeenten hebben de wens om te groeien; 

o Een aantrekkelijke woonomgeving wordt door groei gefaciliteerd; 
o Afstemming met anderen die eenzelfde ambitie hebben ontbreekt -7 concurrentie; 
o Financiële baten van ontwikkelingen worden ingezet ter realisatie van ander beleid; 
o Overprogrammering komt voort uit persoonlijke en politieke belangen; 

• Provincies hebben programmeren gestimuleerd om hun eigen beleid te kunnen realiseren; 
o De wijze waarop woningbouwafspraken worden gemaakt dragen bij aan 

overprogramme ring; 
• Woningcorporaties zijn de partij die bereid is te slopen, maar dit kost veel geld; 

o Wordt er niet gesloopt dan kan nieuwbouw niet plaatsvinden, waardoor plannen op de 
lijsten blijven staan; 

o Kwaliteit toevoegen aan voorraad door nieuwbouw 
o Investeringscapaciteit halen uit nieuwbouw 

• Projectontwikkelaars hebben als care-business het ontwikkelen en maken dus plannen; 
o Projectontwikkelaars willen plannen niet onttrekken vanwege de financiële gevolgen; 
o Afstemming tussen ontwikkelaars lijkt nauwelijks plaats te vinden; 

• Bewustwording is noodzakelijk om tot onttrekking van plannen te kunnen overgegaan, dit kost 
tijd en gaat via de fasen ontkenning, verzet, berusting en actie, waarbij men gedurende het 
proces vaak doorprogram meert; 

• De doorlooptijd van plannen zorgt er voor dat oude plannen op de lijsten blijven staan; 

• De doorlooptijd van procedures zorgt ervoor dat het aanpassen van plannen lastig is; 

• Het maken van afspraken over de benodigde programmering is moeilijk vanwege een onzekere 
woningbehoefte; 

• Men programmeert extra voor uitval, maar van de harde plannen valt nauwelijks iets uit; 
• De crisis kan in gebieden met woningoverschot de totale sloopopgave verminderen, omdat er 

minder productie plaats heeft gevonden, de bouwtitels blijven echter bestaan; 
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4. Gevolgen 



Inleiding 
Programmering is noodzakelijk om woningbouw te kunnen laten plaatsvinden. In de vorige hoofdstukken 

is echter geschetst dat er meer programmering plaatsvindt dan noodzakelijk. In dit hoofdstuk zullen de 

gevolgen van overprogrammering daarom per actor nader aan bod komen. De gevolgen voor 

gemeenten in de volgende paragraaf en dan achtereenvolgens de gevolgen voor woningcorporaties, 

ontwikkelaars, particulieren en banken. Tot slot zullen de gevolgen van overprogrammering voor de 

woningmarkt en de leefomgeving beschreven worden. 

4.1 Gemeenten 
In feite is overprogrammering niets anders dan het vaststellen van mogelijke toekomstige planlocaties 

en bijbehorende woningaantallen in een mate groter dan de woningbehoefte. Dit resulteert in 

planningslijsten met daarop alle plannen die gemaakt zijn . Deze zullen niet meer allemaal gerealiseerd 

kunnen worden, waardoor afschrijvingen moeten plaatsvinden, afspraken niet kunnen worden 

nagekomen en gemeenten ook intern wijzigingen zullen moeten doorvoeren. 

4.1.1 Afschrijvingen 
Het opstellen van plannen kost tijd, geld en moeite, de zogenaamde plankosten. Plankosten van 

gemeenten bedragen €6.800 (uitleg) tot €7.100 (binnenstedelijk) per woning. (van Hoek, Koning & 

Mulder, 2011) Om dit in perspectief te plaatsen kost de overprogrammering van de 152 gemeenten dus 

91.239 * €6.800 tot €7.100 = €620.000.000 tot €648.000.000. Deze kosten zullen moeten worden 

afgeschreven. Nu is het niet waarschijnlijk dat al deze plannen nooit meer ten uitvoer worden gebracht. 

Waarschijnlijk zal een aanzienlijk aantal van deze plannen verder uitgefaseerd worden, om zo te 

voorzien in de (vernieuwings)vraag van de toekomst. Toch zullen er ook plannen sneuvelen, waarvan de 

plankosten afgeschreven zullen worden. 

Soms zijn al investeringen gedaan in plannen. Een gemeente heeft bijvoorbeeld de benodigde gronden 

verworven of investeringen gedaan in de infrastructuur van plannen die niet meer gerealiseerd gaan 

worden. (Hulshof, 2011, Meijers, 2011) In Loppersum bijvoorbeeld heeft de gemeente voor een plan 

gronden aangekocht voor €17,- per m2
. Echter nu geen realisatie plaats kan vinden is deze grond nog 

maar €3,- per m2 waard. Dit waardeverlies moet worden afgeboekt. (Hulshof, 2011) 

In paragraaf 3.1.2 is al gesteld dat financiële baten een oorzaak zijn van overprogrammering. 

Bouwproductie zorgt voor de mogelijkheid tot gronduitgifte, maar ook voor extra baten uit het 

gemeentefonds en belastingen. Nu voor deze productie onvoldoende vraag is, zullen deze baten niet 

meer gerealiseerd gaan worden. Echter deze baten zijn vaak al geoormerkt om ander beleid te 

realiseren. Het gevolg is dat gemeenten dus met een begrotingstekort te maken zullen krijgen. Ook 

binnen de woningmarkt zijn de gevolgen van een kleinere begroting duidelijk zichtbaar. Het niet meer 

kunnen uitbreiden van de woningvoorraad zorgt ervoor dat de terugverdiencapaciteit minder wordt. 

Hiermee vervalt dus voor een deel de mogelijkheid om met nieuwbouw de herstructurering van de 

bestaande voorraad te bekostigen. (de Paauw, 2011, Hulshof, 2011) 
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4.1.2 Afspraken 

Naast deze investeringen worden er gedurende het planproces ook afspraken gemaakt. De afspraken 

die betrekking hebben op de harde plancapaciteit die in dit onderzoek centraal staat zijn vaak bindend. 

Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in bestemmingsplannen, maar ook privaatrechtelijke 

overeenkomsten worden vaak gebruikt. In deze overeenkomsten wordt dan meestal de intentie 

uitgesproken door de ontwikkelaar dat deze zal overgaan tot bouwproductie. Anderzijds stelt de 

gemeente dat zij zal zorgdragen voor onder andere de bestemmingsplanwijzigingen. (de Paauw, 2011, 

Meijers, 2011, Hulshof, 2011) 

Tijden veranderen wat zorgt voor nieuwe inzichten. Zo ook in de krimpgebieden. De vraag is kleiner en is 

aan verandering onderhevig. Plannen die voorheen geschikt leken te zijn, blijken nu niet meer aan te 

sluiten op de wensen van de markt of zijn simpelweg niet meer nodig. Dit resulteert erin dat gemeenten 

deze plannen liever niet meer gerealiseerd zien. Daarom zullen zij deze woningen van de 

planningslijsten willen schrappen. 

Echter de gemeenten hebben door middel van bestemmingsplannen of privaatrechtelijke afspraken aan 

derden toestemming gegeven om tot bouwproductie over te gaan. Het niet realiseren van deze plannen 

en het onttrekken van deze plannen uit de bestemmingsplannen, zorgt bij deze partijen voor een verlies 

van omzetten. Deze derden zullen hun verlies gecompenseerd willen zien. Daarom zullen zij de verliezen 

willen verhalen op de gemeente. Het in het nadeel van derden wijzigen van een bestemmingsplan wordt 

planschade genoemd. Het niet nakomen van een privaatrechtelijke overeenkomst wordt een 

wanprestatie genoemd. In dit rapport zal tussen beiden verder geen onderscheid gemaakt worden en 

zal de term planschade voor beiden gebruikt worden, omdat bij beide vastgelegde verplichtingen niet 

meer kunnen worden nagekomen. Of planschade daadwerkelijk moet worden uitbetaald is op dit 

moment nog niet duidelijk. Men ontwikkelt op dit moment een instrument om plannen te onttrekken 

dat planschade moet voorkomen. Op dit moment ontbreekt voldoende jurisprudentie. Het risico op 

planschade zorgt er desalniettemin voor dat gemeenten niet of nauwelijks onder hun verplichtingen uit 

kunnen en durven komen. (van Tilburg, 2011, de Paauw, 2011, Kleijnen, 2011, Meijers, 2011) 

4.1.3 Interne gevolgen 
Ook intern heeft het niet meer kunnen realiseren van plannen grote gevolgen voor gemeenten. 

Gemeenten hebben zoals eerder beschreven van oudsher het realiseren van plannen gestimuleerd en 

zelf hieraan meegewerkt. Dit resulteert er dan ook in dat er verschillende ambtenaren werkzaam zijn die 

zich bezig houden met de ontwikkeling van vastgoed binnen gemeenten. De spoeling is echter dun 

geworden wat kan leiden tot een vermindering van het aantal werkzame ambtenaren op het gebied van 

projectontwikkeling. (de Jong, 2011) 

Het bewustwordingsproces dat gepaard gaat met overprogrammering kan intern ook voor de nodige 

opschudding zorgen. De eerder beschreven ontwikkelingstak van een gemeente streeft naar productie. 

De ambtenaren verantwoordelijk voor de begroting zullen dit stimuleren, aangezien zij de inkomsten 

nodig hebben om de begroting rond te krijgen. 
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Maar er zijn ook ambtenaren die inzien dat de huidige manier van werken niet meer verder kan. Binnen 

gemeenten, maar ook binnen provincies ontstaat dus een verschil in bewustwording tussen 

ambtenaren. Dit zorgt uiteraard voor frictie. De verschillen binnen een gemeente worden daarnaast nog 

versterkt door de positie waarin gemeenten zich bevinden. Zij worden door andere partijen 

gestimuleerd om planvorming doorgang te laten vinden en kwaliteit aan de leefomgeving toe te voegen, 

maar anderzijds wordt bijvoorbeeld sloop en het schrappen van plannen hen niet in dank afgenomen. 

Hierdoor komen gemeenten in een lastig parket aangezien zij een minder aantrekkelijke toekomst 

kunnen prediken en mensen zullen moeten overtuigen van een veranderd toekomstperspectief. 

Gemeenten komen zodoende zowel intern als extern tussen meerdere vuren te staan. (Meijers, 2011, 

de Paauw, 2011, Nijssen, 2011, Hulshof, 2011) Hiermee zullen zij op een adequate wijze om moeten 

gaan. 

4.2 Woningcorporaties 
Corporaties kunnen door het bezit dat ze hebben de markt beïnvloeden. Zij worden dan ook gezien als 

een belangrijke stakeholder om overprogrammering aan te pakken. Enerzijds door, door middel van 

sloop ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen, maar ook door het zelf niet of minder terugbouwen 

van woningen. Sloop en nieuwbouw kosten veel geld. Hun werkgebieden faciliteren deze investeringen 

niet meer, zoals dat vroeger het geval was. Daarnaast zullen zij zelf ook gevolgen ondervinden van 

overprogrammering. (de Niet, 2011, de Paauw, 2011, van de Vijver, 2011, van der Staay, 2011) 

Overprogrammering is een teveel aan plannen. Plannen worden in de markt gezet. De vraag naar deze 

nieuwbouw zal voornamelijk bestaan uit doorstromers vanuit de sociale huursector en starters. Voor 

doorstroom binnen de koopsector is namelijk de verkoop van de oude woning nodig en deze verkopen 

zijn gestagneerd. (van de Vijver, 2011) De vraaguitval ten gevolge van de krimp komt voornamelijk voor 

in de sociale huursector, omdat de mensen die sociale huur zien als een tussenstap naar koop of 

duurdere huur door prijsdalingen en leegstand in de gelegenheid komen om nu al de volgende stap te 

zetten. Daarnaast is de nieuwe generatie ouderen over het algemeen welvarender dan de vorige, 

waardoor ook zij minder afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. Hiermee daalt dus het aantal 

huurders en daarmee de huurinkomsten terwijl tegelijkertijd leegstand optreedt. Woningcorporaties 

verwachten dat, als er geen specifiek beleid wordt gevoerd om hier mee om te gaan, er naast leegstand 

een maximum waardedaling van ongeveer 20% plaatsvindt, door het ontspannen van de markt. 

(Rosenberg et. al, 2010) 

Bij overproductie treedt leegstand niet gelijkmatig op. Leegstand concentreert zich in de meest 

onaantrekkelijke delen van de woningvoorraad. Uit analyses van Rosenberg et al. (2010) blijkt dat de 

leegstand in sommige wijken kan oplopen tot 30%. De buurten die hiervoor kwetsbaar zijn vroeg

naoorlogse woonbuurten, woningen uit begin jaren 80 en kleine dorpen met minder voorzieningen in 

minder gewaardeerde landschappen. (Hulshof, 2011, Rosenberg et al., 2010, Verwest, Sorel & Buitelaar, 

2007, Rijk, VNG & IPO, 2009, Nimwegen & Heering, 2009) Woningcorporaties hebben een groot aandeel 

in bezit in de wijken die als het meest risicovol zijn omschreven, met woningen gebouwd tussen 1945 en 

1970 en begin jaren 80. Ter illustratie, het bezit van de verschillende corporaties van Limburg bestaat 

gemiddeld voor 31% uit woningen gebouwd tussen 1945 en 1970. (RO groep, 2007) 
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leegstand en verpaupering in zowel de eigen voorraad als in de rest van de woningmarkt verminderen 

de waarde van de portefeuille van corporaties. Dit beperkt de investeringscapaciteit van corporaties 

ernstig. Zij zullen dan ook sturen op de waarde van de portefeuille. (van der Wagt & Boon, 2006, 

Magnusson & Turner, 2003 in: van Dam, de Groot & Verwest, 2006, Nimwegen & Heering, 2009, de 

Niet, 2011, van de Vijver, 2011) 

Naast problemen op de huurmarkt spelen ook de gevolgen van het ontspannen van de koopmarkt, door 

overprogrammering, krimp en crisis de corporaties parten . Het uitponden, het verkopen van woningen 

om inkomsten te genereren, wordt door de dalende prijzen en het ontspannen van de woningmarkt 

steeds moeilijker. (Nimwegen & Heering, 2009) Daarnaast zijn de woningen die op de nominatie staan 

om uitgepond te worden soms ook de woningen die voor sloop in aanmerking komen. Worden deze 

woningen verkocht dan wordt de herstructurering van de voorraad extra moeilijk, omdat dan een te 

sterk verdeeld bezit kan ontstaan. Daarom heeft woningcorporatie Hestia Groep haar uitpondbeleid op 

dit moment opgeschort, totdat er meer duidelijkheid is over de herstructurering. (de Niet, 2011) 

Gemeenten hebben ook hun bedenkingen bij het uitponden van woningen, omdat zij bang zijn dat deze 

woningen van een slechtere kwaliteit zijn en verkocht worden aan mensen die het onderhoud niet 

kunnen betalen. Deze woningen komen dan in de particuliere koopmarkt en daar is ingrijpen lastig. Het 

bezit is dan verspreid over zoveel personen dat een gezamenlijke aanpak haast niet van de grond kan 

komen. Corporaties worden daarom door gemeenten verzocht om het uitponden te minimaliseren. (van 

de Vijver, 2011, de Paauw, 2011, Hulshof, 2011) 

Zelf kan de corporatie ook minder woningen realiseren in het koopsegment. Waar dat vroeger nog een 

bron was om onrendabele investeringen mee te verevenen is dit nu vaak een verliespost of is men blij 

als men break-even deze ontwikkelingen kan laten plaatsvinden. (van der Staay, 2011) Het uitblijven van 

ontwikkelingsmogelijkheden heeft sommige corporaties genoodzaakt hun projectontwikkelingsafdeling 

op te heffen of in ieder geval te verkleinen. Kosten die gemaakt zijn voor plannen die niet meer kunnen 

worden ontwikkeld worden daarbij afgeschreven. (de Niet, 2011) 

Aangezien de verdiencapaciteit beperkt is zijn corporaties genoodzaakt hun leningenportefeuille af te 

bouwen. Alleen wanneer alle uitgaven inclusief rente en aflossing kunnen worden betaald uit de 

inkomsten van de huren, is de toekomst zeker te stellen. (van de Vijver, 2011) Dit resulteert in een 

beperktere investeringscapaciteit. Hiermee komt dan ook de kwaliteitsslag die dient plaats te vinden 

onder druk te staan. 

Een woningcorporatie zal plannen die de leefbaarheid verbeteren desondanks graag doorgang laten 

vinden. Dit kunnen dus ook projecten van derden zijn. Ook zij hebben te maken met teruglopende 

verkopen. Daarom kan het zijn dat corporaties woningen van ontwikkelaars kopen, zodat deze aan de 

voorverkoopeisen kunnen voldoen, omdat anders een preferabele ontwikkeling geen doorgang meer 

kan vinden. (van der Staay, 2011, de Niet, 2011) 
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4.3 Projectontwikkelaars 
Aangezien er bij overprogrammering meer plannen zijn dan er vraag is ontstaat concurrentie tussen 

plannen. Wanneer meerdere plannen die gericht zijn op eenzelfde doelgroep in de markt worden gezet 

zullen de kopers zich verdelen over de plannen. Hierdoor wordt het aantal kopers per plan dus minder, 

wat er voor zorgt dat het halen van de voorverkoopeisen moeilijker wordt. (Verwest, Sorel & Buitelaar, 

2007) Zonder voldoende voorverkoop kan niet worden overgegaan tot productie. Echter 

projectontwikkelaars hebben vaak al gelden geïnvesteerd in de gronden, zodat zij zeker zijn van 

bouwproductie. Hoe langer het duurt eer voldoende voorverkoop heeft plaatsgevonden, des te langer 

men rente moet betalen. Dit betekent dan ook een financiële strop. (de Jong, 2011, Hulshof, 2011) 

Concurrentie tussen plannen zorgt er ook voor dat woningen met kortingen moeten worden 

aangeboden. (Verwest, Sorel & Buitelaar, 2007) Wanneer projectontwikkelaars geluk hebben en een 

corporatie ziet een groot maatschappelijk belang in een plan, dan neemt een corporatie de woningen 

soms af, zodat het plan doorgang vindt. De verkoopprijs is dan echter over het algemeen lager dan 

wanneer verkoop plaats zou vinden aan een particulier. (de Jong, 2011) Door een dalende 

verdiencapaciteit bij corporaties is dit steeds minder vaak mogelijk. In sommige gebieden is wel enige 

vraag naar kavels. Daarnaast is het bij de verkoop van kavels geen sprake van voorverkoopeisen. 

Daarom besluiten sommige actoren hun kavels weer te verkopen. (van de Vijver, 2011, Hulshof, 2011) 

Bouwproductie is echter een groot deel van de inkomsten en deze worden dan misgelopen. Daarnaast 

moeten de plankosten die ontwikkelaars voor deze kavels hebben gemaakt worden afgeschreven. 

(Huiges, 2011) 

Deze financiële tegenslagen leiden er dan ook toe dat sommige ontwikkelaars eieren voor hun geld 

kiezen en hun ontwikkelingen afbouwen in gebieden waar productie niet of nauwelijks meer plaats kan 

vinden, zoals enkele grote ontwikkelaars dat hebben gedaan in Zeeland (de Jong, 2011). Voor de 

ontwikkelaars die gesproken zijn voor dit onderzoek is dit echter geen reden om hun heil elders te 

zoeken, omdat lokale marktkennis essentieel is. (de Jong, 2011, Huiges, 2011) Onder de lokale partijen 

worden faillissementen verwacht. Kortom het aantal concurrerende partijen neemt af. (Huiges, 2011, de 

Jong, 2011, Companen & Buro 5, 2011) Dit kan een licht dempend effect hebben op de concurrentie, 

mits bouwtitels van failliete bedrijven niet worden ingenomen door derden. Dan kan namelijk de 

bestaande vraag over minder plannen en partijen verdeeld worden. Financiële tegenvallers kunnen niet 

worden verevend met andere projecten, omdat de kostprijs van deze projecten dan te hoog wordt. 

(Huiges, 2011, de Jong, 2011) 

Aangezien gemeenten een overschot aan plannen op hun lijsten hebben en deze willen terugbrengen 

zullen zij plannen gaan schrappen. De plannen van de korte termijn, waarin zij participeren of waar een 

overeenkomst onder ligt, de harde plannen, zullen zo veel mogelijk doorgang vinden. De zachte plannen 

waar gemeenten gemakkelijker onderuit kunnen zullen echter worden geschrapt. Dit is echter wel de 

toekomstige productie van de ontwikkelaars. (de Jong, 2011, Huiges, 2011) De plannen die wel worden 

gebouwd zijn dan vaak de plannen die het gemakkelijkst gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld 

uitleggebieden), waardoor de kansen voor moeilijkere maar vaak belangrijkere projecten nog verder 

afnemen (bijvoorbeeld herstructurering of stedelijke verdichting). (Companen & Buro 5, 2011) 
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4.4 Particulieren 
Een overaanbod aan plannen leidt tot meer mogelijkheden voor particulieren om aan hun woonwensen 

tegemoet te komen. (Verwest, Sorel & Buitelaar, 2008) Daarnaast dalen door concurrentie de prijzen 

van de woningen, waardoor men in staat is een hogere kwaliteit te verkrijgen voor eenzelfde prijs. 

De woningmarkt ontspant, omdat meer plannen boven de markt hangen dan er vraag is en veel 

woningen in de bestaande voorraad te koop staan. Woningen worden slechter verkocht en mensen 

kunnen dus niet meer verhuizen. Mensen komen gevangen te zitten in hun koopwoningen. Aangezien 

men niet uit de koopwoning kan vertrekken zonder deze te verkopen zal de leegstand in de koopsector 

niet zo hoog oplopen als in de (sociale) huursector. (Rosenberg et. al., 2011) 

Door concurrentie dalen de prijzen en daarmee dus ook de overwaarde. In sommige gevallen daalt de 

waarde van de woning tot onder de hypotheekschuld. Bij (gedwongen) verkoop blijven huiseigenaren 

dan met een restschuld zitten. In Oost-Groningen, Delfzijl en Zuid-Limburg loopt ongeveer 20% van de 

huishoudens dit risico. (Middelkoop, 2010 in: Koopman, 2010) Toch treedt ook leegstand op. 

Prijsdalingen zorgen er namelijk voor dat potentiële instromers huiverig zijn om daadwerkelijk de stap te 

zetten en natuurlijk verloop door bijvoorbeeld sterfte zorgt voor leegstand. (Dijkstal & Mans 2009, 

Rosenberg et al. 2010). Fysieke verloedering treedt op, omdat bewoners geen middelen meer hebben 

om onderhoud te plegen. Hebben zij die wel, dan wegen de baten niet op tegen de lasten. Fysieke 

verloedering en leegstand wijzen op verminderd toezicht. Dit trekt criminaliteit aan. Daarnaast neemt 

het draagvlak voor voorzieningen af. (Rosenberg et al. 2010) Hierdoor kan een buurt in negatieve spiraal 

raken. 

Door concurrentie tussen plannen vindt nauwelijks nog nieuwbouw plaats. Dit betekent ook dat de 

kwalitatieve uitbreiding niet van de grond komt. Zo is er in de gemeente Sluis een vraag naar woningen 

voor ouderen, gelegen nabij de voorzieningen. Echter in deze woningen kan niet worden voorzien. Deze 

woningen kunnen pas gerealiseerd worden als er voldoende voorverkoop heeft plaatsgevonden. 

Ouderen krijgen echter hun woning niet meer verkocht en kunnen dus de overstap naar dit beter 

passende alternatief niet maken. Daarnaast is onduidelijk hoe groot de vraag van deze ouderen 

werkelijk is, omdat ze gehecht zijn aan hun leefomgeving. Pas als er echt een (medische) noodzaak is 

lijken ze de stap te willen zetten. (de Paauw, 2011, van der Staay, 2011) 

Het uitfaseren van nieuwbouwplannen zorgt ervoor dat mensen die in de eerste fase een woning 

hebben gekocht jaren later nog steeds in een wijk wonen die in aanbouw is. Dit tast de leefbaarheid van 

deze nieuwbouwwijken aan. (de Jong, 2011.) 
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4.5 Banken 
Banken hebben sluiten een hypotheek af waarbij de woning als onderpand dient. Door concurrentie 

tussen plannen en tussen plannen en de bestaande voorraad dalen de prijzen. Wanneer een woning 

daalt in waarde kan de hypotheekschuld groter worden dan de waarde van het onderpand. Bij een 

gedwongen verkoop, wanneer de particulier haar rente en aflossing niet meer kan betalen resulteert dit 

in een verlies, voor de particulier, maar wellicht ook voor de banken. (Oevering, 2011) 

Dit is een potentieel risico voor banken. Deze stimuleren dan ook het aflossen van de hypotheek 

gedurende de looptijd. In krimpende regio's is de overwaarde echter hoger dan in regio's met een grote 

woningdruk. In regio's waar veel vraag is zijn de huizen duur en de hypotheken dus hoog. De hoge 

overwaarde in krimpgebieden beperkt het risico dat banken lopen. Andere partijen hebben dit wel eens 

overschat. (Nijssen, 2011, Oevering, 2010 & 2011) 

Banken lopen vooral een risico bij hypotheken die de laatste jaren zijn afgesloten voor de gehele waarde 

van de woning, aangezien de laatste jaren de overwaarde minder sterk is toegenomen. (Nijssen, 2011) 

Ook tussen banken is sprake van concurrentie. Een verlies door gedwongen verkoop wordt verevend 

met andere hypotheken. Banken zien gedwongen verkopen in de onderkant van de markt als een 

gegeven. De gevolgen voor banken beperken zich tot nu toe tot een enkele gedwongen verkoop. Zij 

hebben op dit moment dan ook nog geen specifiek beleid voor krimpgebieden en spelen ook nog niet in 

op overprogrammering, wel monitoren zij de markt en voeren verkennende gesprekken met diverse 

andere actoren. (Oevering, 2011, de Paauw, 2011, van Tilburg, 2011, Hulshof, 2011) 

4.6 Woningmarkt en leefomgeving 
Programmering leidt in principe tot productie. Het is echter de vraag of overprogrammering leidt tot 

overproductie en wat daarvan dan de gevolgen zijn. In paragraaf 4.6.2 zal daarnaast bezien worden wat 

de gevolgen zijn van sloop of en het niet doorgaan van plannen voor de fysieke leefomgeving. 

4.6.1 Overproductie? 
Overprogrammering is het gevolg van beleid. Dit beleid is bewust opgesteld en er kan dus uitgegaan 

worden van een intentie om dit beleid te realiseren. Deze intentie is sterker naarmate de plannen 

harder worden. Stel dat overprogrammering resulteert in overproductie . Dan vindt er dus een productie 

van plannen plaats waarvoor eigenlijk geen vraag is. 

Marktwerking in de bouwsector kan overproductie mogelijk voorkomen. In principe worden er door 

projectontwikkelaars geen plannen gerealiseerd, die niet voor 60-70% zijn voorverkocht. (Verwest et. al. 

2008 in: Nimwegen & Heering, 2009) Aangezien de vraag in de gebieden gering is kan men vaak niet aan 

deze voorverkoopeisen voldoen. Uit de interviews blijkt dan ook dat veel plannen stilliggen, totdat er 

voldoende woningen verkocht zijn. Overproductie wordt door deze voorverkoopeisen dan ook sterk 

verminderd . Concurrentie tussen plannen onderling versterkt dit effect. (Verwest, Sorel & Buitelaar, 

2007, Nimwegen & Heering, 2009) Dit heeft echter wel tot gevolg dat ook de beoogde 

kwaliteitsverbetering niet meer plaats zal vinden. 
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Dat overproductie echter niet kan worden uitgesloten blijkt uit een nadere bestudering van de gegevens 

uit de Primes prognose (2011). Hieruit blijkt dat er in 2008, 64 gemeenten een woningoverschot 

hebben. Bij 44 gemeenten is dit een woningoverschot dat volgens de prognose zal blijven bestaan tot 

tenminste 2020. Deze overproductie kan verschillende oorzaken hebben. 

Allereerst zijn veel van deze gemeenten te vinden in de krimpgebieden. Wanneer huishoudenskrimp 

optreedt, daalt direct de vraag naar woningen. Hierdoor kan het aantal huishoudens dalen tot onder het 

aantal woningen en kan dus een leegstand, oftewel een overcapaciteit aan woningen ontstaan. Alle 

woningen die in deze gebieden worden gerealiseerd kunnen dan in principe tot overproductie worden 

gerekend. Ook woningen die nu gerealiseerd worden voor de vraag kunnen over enkele jaren door 

krimp teveel blijken. Deze kunnen in zekere zin dus ook gezien worden als overproductie. Men zal zich 

dan dus moeten realiseren dat in deze gebieden productie nu automatisch resulteert in een 

sloopopgave in de toekomst. (van Tilburg, 2011) 

Ten tweede kan het zo zijn dat er nieuwbouw heeft plaatsgevonden die wel gerealiseerd is, omdat aan 

de voorverkoopeisen is voldaan, maar waarbij de resterende verkoop van 30-40% niet heeft 

plaatsgevonden. Dit is bijvoorbeeld het geval in Zeeuws-Vlaanderen, waar woningcorporatie Woongoed 

Zeeuws-Vlaanderen woningen heeft gerealiseerd, waarvan voor de crisis voldoende afzet is geweest, 

maar waar daarna geen verkoop meer heeft plaats gevonden (van de Vijver, 2011). 

Een derde oorzaak van overproductie kan zijn dat een nieuwbouwwoning een betere kwaliteit biedt dan 

een woning in de bestaande voorraad. Dit zou starters kunnen overtuigen om een nieuwbouwwoning af 

te nemen, waar zij anders een door natuurlijk verval vrijgekomen woning hadden gekocht. (Paulus & 

Visser, 2010) Dhr. De Jong (2011) signaleert echter ook dat starters het kopen van nieuwbouwwoningen 

moeilijk vinden, omdat kopers het lastig vinden om de uiteindelijke woning voor zich te zien, wanneer 

een woning vanaf de tekening moet worden gekocht. 

Een vierde optie is de uitwisseling tussen de huur en de koopsector. Koopwoningen kunnen verkocht 

worden aan mensen die nu huren. Deze uitwisseling van huur naar koop kan leiden tot een uitstroom uit 

de huurmarkt, waardoor daar leegstand optreedt, maar tegelijkertijd vraag ontstaat op de koopmarkt. 

De grote van deze uitstroom is waarschijnlijk beperkt, omdat een groot deel van de huurders in de 

krimpgebieden niet in de financiële positie is om deze switch te maken. (de Niet, 2011, van de Vijver, 

2011) Doorstroom van koop naar koop kan niet of nauwelijks leiden tot overproductie, omdat voor de 

aankoop van een nieuwe woning de verkoop van de huidige woning noodzakelijk is. (de Jong, 2011) 

Wat kan nu geconcludeerd worden? De huidige woningmarkt stokt. Hierdoor vinden nieuwe 

bouwplannen haast geen doorgang, meer en worden ze uitgefaseerd. Een verdere overproductie is op 

dit moment dan ook niet of nauwelijks aan de orde in de bekeken gebieden. Overproductie is in 

beperkte mate echter een reëel risico, zeker in gebieden die nu nog onvoldoende anticiperen op een 

afnemende vraag in de toekomst. 
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4.6.2 Leefomgeving 

Wanneer er sprake is van een woningoverschot zullen onttrekkingen moeten plaatsvinden om het 

evenwicht terug te brengen in de woningmarkt. Leegstand leidt namelijk tot verloedering en 

verpaupering, wat de waarde van het vastgoed sterk doet dalen. Aangezien dit niet in het belang is van 

actoren dient sloop plaats te vinden. 

Vervangende nieuwbouw is niet altijd haalbaar. Dit kan zijn door het ontbreken van vraag of vanwege 

een tekort aan verdiencapaciteit. Sloop laat dan lege plekken achter in het stedelijk weefsel. Ook 

plannen die invulling zouden geven aan andere kavels, bijvoorbeeld herstructurering van 

bedrijventerreinen of in onbruik geraakte schoolgebouwen zullen door het uitblijven van 

ontwikkelperspectief tijdelijk braak blijven liggen. (van der Staay, 2011) 

Men kan stellen dat het uitblijven van productie een goed teken is . Dit zorgt ervoor dat de 

woningdichtheid die in sommige gebieden, bijvoorbeeld in Parkstad hoog is, minder wordt. Hierdoor kan 

men voorzien in een betere leefomgeving. (Kieijnen, 2011) Echter ruimte voor groen moet wel worden 

gerealiseerd, daar, waar dat bijdraagt aan de leefkwaliteit. Wanneer lege plekken ontstaan, waar juist 

woningbouw nodig is zoals in de buurt van voorzieningen is verdunning negatief. Zo is in de gemeente 

Heerlen de bouw van een brede school gepland. Door sloop zal echter een groot deel van de wijk waarin 

deze school staat verdwijnen, waardoor deze school komt te liggen in een braak liggend gebied. 

(Meijers, 2011) 

De verdunning van bepaalde wijken en buurten kan dus zowel positief als negatief haar neerslag 

hebben. Dit betekent dat dit weloverwogen moet gebeuren. Hiervoor zal dus adequaat beleid moeten 

worden opgesteld. Hoe hiermee en met de andere problematieken om wordt gegaan zal worden 

besproken in het volgende hoofdstuk. 
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Conclusie 

• Gemeente: 
o Afschrijvingen op plankosten; 
o Afspraken met derden, leiden bij het onttrekken van plannen mogelijk tot planschade; 
o Interne verschillen in bewustwording leiden tot een verdeeldheid; 

• Woningcorporaties: 
o Dienen te slopen, omdat leegstand ontstaat, waardoor de vastgoedwaarde daalt; 
o De verdiencapaciteit van nieuwbouw en het uitponden van bestaande bouw is nihil 

door een gebrek aan vraag; 
o Zullen moeten investeren in plannen van derden vanwege het maatschappelijk belang; 

• Projectontwikkelaars: 
o Concurrentie tussen plannen zorgt ervoor dat plannen niet meer doorgaan; 
o Vertraging zorgt voor grotere rentekosten; 
o Verkoop aan corporaties drukt de marges en komt steeds minder voor; 
o Sommige gaan failliet of vertrekken naar gebieden met meer kansen; 
o Zachte plannen die geschrapt worden, betekent minder kansen in de toekomst; 
o Plannen die worden gebouwd, leveren niet de grootste bijdrage aan de kwaliteit; 

• Particulieren: 
o Door concurrentie tussen plannen en bestaande voorraad worden ze gevangen 

genomen in hun woning, welke ook nog minder waard wordt; 
o Kwalitatieve uitbreiding komt nauwelijks van de grond, door de beperkte vraag en de 

het ontbreken van voldoende voorverkoop door concurrentie tussen verschillende 
nieuwbouwplannen; 

o Uitfaseren van plannen tast de leefbaarheid van nieuwbouwwijken aan; 

• Banken lopen risico's, wanneer woningen minder waard worden dan de hypotheekwaarde; 
• Overprogrammering kan leiden tot overproductie, vooral in gebieden die onvoldoende op de 

krimp anticiperen; 
• Omdat plannen niet meer van de grond komen en sloop noodzakelijk is ontstaan lege plekken 

in het stedelijk weefsel; 
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5. Beleidsopties 



Jnleiding 
Aangezien er voor partijen negatieve gevolgen kleven aan overprogrammering zullen zij inspelen op 

overprogrammering. De belangrijkste beleidsopties zullen in dit hoofdstuk besproken worden. Niet alleen 

de signalering van dit beleid, maar ook de effectiviteit en/of haalbaarheid zal waar mogelijk extra 

aandacht krijgen. De rol van actoren is hierbij van belang. Ook de beleidsopties zullen per actor worden 

besproken. Allereerst beleidsopties van gemeenten, in paragraaf 5.2 beleidsopties provincies en het rijk, 

in 5.3 woningcorporaties en in 5.4 ontwikkelaars. In paragraaf 5.5 zullen de meest kansrijke opties nader 

bekeken worden. 

5.1 Gemeenten 
Bestuurskracht wordt door het Rijk, VNG & IPO (2009) gezien als een van de pijlers om zaken als 

bevolkingsdaling en overprogrammering het hoofd te bieden. Deze bestuurskracht is nodig om 

samenwerking en adequate besluitvorming te verzekeren. Daarnaast kunnen zo een diffuus veld van 

actoren, onduidelijke rolverdeling en overlap van verschillende bestuursorganen voorkomen worden. 

VNG, IPO en het Rijk zijn van mening dat gemeenten een leidende functie hebben, aangezien vaak lokaal 

maatwerk is vereist en iedere situatie anders is. Door samenwerking tussen gemeenten moet 

concurrentie tussen gemeenten voorkomen worden. Gemeenten hebben verschillende opties om, om 

te gaan met overprogrammering. Deze zullen zowel afzonderlijk als naast elkaar (moeten) worden 

ingezet. 

Beleidsoptie 1: Overprogrammering ontkennen of bagatelliseren, business as usual. Gemeenten hebben 

te maken met vraaguitval, soms met een woningoverschot. Dit betekent dat de realisatie van nieuwe 

woningen door marktpartijen weinig kans van slagen heeft. Wanneer gemeenten de plannen niet 

onttrekken wordt er dus waarschijnlijk niet gebouwd. Hiermee wordt voorkomen dat planschade moet 

worden uitgekeerd. (de Paauw, 2011) Het grote nadeel van deze optie is dat de gemeente hierdoor een 

groot deel van haar sturingscapaciteit verliest . Wanneer marktpartijen hun plannen sterk uitfaseren is er 

kans dat voldoende kopers aan worden getrokken om alsnog tot bouw over te gaan. De voorraad neemt 

daarmee echter niet af dus iedere gerealiseerde woning vormt een extra onttrekkingsopgave in de 

bestaande voorraad. Dit is dan ook een optie die overprogrammering niet aanpakt. Het is slechts het 

uitstellen van een effectieve aanpak. 

Beleidsoptie 2: Woningcorporaties bewegen te onttrekken. De woningcorporatie is de geëigende partij 

die sloop kan laten plaatsvinden. Door met corporaties in dialoog te treden, moeten zij worden aangezet 

ook daadwerkelijk de sloopopgave in de sociale huursector op zich te nemen. Onttrekking kan naast 

door sloop ook plaatsvinden door samenvoeging van woningen. Corporaties zullen naast sloop willen 

uitponden, om financiële middelen te genereren. De gemeente wil voorkomen dat de corporatie een 

grote hoeveelheid woningen van slechte kwaliteit op de (particuliere) markt brengt, omdat ingrepen 

daar nog moeilijker zijn . (de Paauw, 2011, Hulshof, 2011) Sloop is desalniettemin een effectief middel 

om ruimte te maken voor de realisatie van nieuwe plannen en daarmee een geschikt middel tegen 

overprogramme ring. 
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Beleidsoptie 3: Woningen zelf onttrekken. In de particuliere sector is het onttrekken van woningen zeer 

moeilijk, omdat een partij ontbreekt die de regie neemt. Hier kan de gemeente instappen. De gemeente 

kan woningen uit de onderkant van de markt aankopen en slopen. Onder deze optie valt ook 

transformatie van woningen, waarbij het aantal woningen vermindert, bijvoorbeeld door samenvoeging 

van woningen. Hiermee wordt druk op de markt gecreëerd en komt er ook ruimte voor de realisatie van 

nieuwe plannen. Tevens wordt hiermee een kwaliteitsslag gerealiseerd. Hierdoor neemt 

overprogrammering af. Financiële bezwaren werken het meest tegen deze optie. Allereerst ontbreken 

vaak de middelen om tot sloop over te gaan. De verwijderingsbijdrage, waarbij ontwikkelaars geld 

storten in een fonds waaruit sloop betaald kan worden, wanneer zij een toevoeging doen aan de 

woningvoorraad, is daarvoor een middel. Een dergelijke verwijderingsbijdrage kan daarnaast voor een 

verdeling van baten en lasten tussen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars zorgen. Een ander 

bezwaar van het in eigen hand nemen van sloop is een meer ethische kwestie. Wanneer de gemeente 

ingrijpt betalen alle burgers mee om een woning te kopen en te slopen. Maar de baten liggen 

voornamelijk bij die ene burger van wie het huis aangekocht wordt . (de Paauw, 2011) Desalniettemin is 

sloop in de particuliere sector noodzakelijk. Zolang commerciële marktpartijen geen verdiencapaciteit 

zien zullen zij geen initiatief tonen. (de Niet, 2011) Daarom is de gemeente hier aan zet. 

Beleidsoptie 4: Bouwtitels voor nieuwbouw verevenen met die van herstructurering. Door sloop 

ontstaan lege plekken in het stedelijk weefsel (paragraaf 4.6.2). Gemeenten zullen met corporaties en 

ontwikkelaars hiervoor een gepaste invulling moeten zoeken. In de herstructurering liggen 

mogelijkheden om bouwplannen voor uitbreiding van ontwikkelaars te deprogrammeren in ruil voor 

bouwtitels in de herontwikkeling. Met name bouwtitels die corporaties hebben maar niet in willen 

vullen lijken hiervoor geschikt. (Meijers, 2011) Hier liggen mogelijkheden om overprogrammering te 

verminderen en tegelijkertijd een kwaliteitssprong in de bestaande woonomgeving te realiseren. 

Beleidsoptie 5: Plannen deprogrammeren. Sloop alleen kan niet overal genoeg druk op de markt creëren 

om alle plannen doorgang te laten vinden. (van Tilburg, 2011) Daarnaast zijn er plannen in de 

programmering die niet voldoen aan de huidige vraag. Daarom zullen plannen gedeprogrammeerd 

moeten worden. Dit is het effectiefste middel om overprogrammering terug te dringen. Bij 

onttrekkingen moet namelijk eerst nog gesloopt worden, voordat plannen gerealiseerd kunnen worden. 

Binnen deze beleidsoptie moet ook het niet meer in behandeling nemen van nieuwe aanvragen of het 

beperken daarvan worden gezien. Dit remt de nieuwe toevoer op de planningslijsten, zodat men 

effectief kan werken aan de huidige overprogrammering. 

Beleidsoptie 6: Het aantrekken van mensen. Dit kan door nieuwe typen bewoners toe te laten. Met 

name het toestaan van tweede woningbezit is hier een goed voorbeeld van . Hierdoor worden 

leegstaande woningen in ieder geval gedurende delen van het jaar bewoond. Dit zorgt voor extra vraag 

naar woningen en verkleind dus de overprogrammering. Verder is marketing een wijze om mensen aan 

te trekken, maar aangezien alle andere gebieden ook hun regio's zullen promoten lijkt dit geen oplossing 

om op grote schaal overprogrammering te verminderen. (Nijssen, 2011) 
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Gemeenten zitten tussen meerdere vuren. Ontwikkelaars willen niet meer bouwen, maar ook hun 

bouwtitels niet opgeven. Corporaties zien zich genoodzaakt te slopen, maar willen zo min mogelijk 

kosten maken, waaruit geen baten voortvloeien. Particulieren zijn niet in staat om in te grijpen in de 

particuliere voorraad, maar eisen wel een sterke woningmarkt, waarin kansen liggen om door te 

stromen en prettig te leven. Banken, provincies en rijk hebben geen trekkende rol in de 

volkshuisvesting. Provincies en rijk bieden slechts ondersteuning. De gemeente bevindt zich tussen veel 

vuren en dient daarom zelf het heft in handen nemen. 5 van de 6 beschreven beleidsopties bieden daar 

kansen toe. Alleen overprogrammering bagatelliseren lost overprogrammering niet op. Op dit moment 

wordt aan alle genoemde beleidsopties gewerkt in de in dit rapport nader bekeken gebieden. Toch zijn 

er veel vragen en onduidelijkheden, omdat men bezig is aan een leerproces, waarin ieder haar plaats zal 

moeten vinden . Dat de rol van de gemeente hierin prominent is staat zo goed als vast . 

5.2 Provincies en Rijk 
Provincies en rijk hebben geen rol in de volkshuisvesting. Echter de provincie heeft wel tot taak 

afstemming te bevorderen tussen de regio's en de daaronder vallende gemeenten op het gebied van de 

ruimtelijke ordening. Het monitoren van de plannen en het afstemmen van deze plannen op elkaar is 

dan ook de belangrijkste taak van de provincie met betrekking tot overprogrammering. (Nijssen, 2011, 

Kleijnen, 2011) 

Men opereert in een regionale markt. Wanneer men dus in de ene gemeente woningbouw realiseert zal 

dit ten koste gaan van het aantal inwoners in de buurgemeente. Bouwt een gemeente niet, omdat er 

geen vraag is, maar doet een ander dat wel dan zullen uit de eerstgenoemde inwoners vertrekken naar 

de andere gemeente. De taak van de provincie is dus een lastige. Zij moeten bepalen waar, wanneer en 

hoeveel woningen gerealiseerd mogen worden. In een lastige woningmarkt is dit een moeilijke opgave, 

waarbij bereidheid van gemeenten om solidair te zijn en kennis ontbreken. De provincie zal harde 

keuzes moeten maken, waar voorheen volstaan kon worden met het doorschuiven van de 

verantwoordelijkheid voor de programmering naar de gemeenten. Voor deze problematiek omtrent 

samenwerking en afstemming zal een nieuwe dynamiek gevonden moeten worden. Strengere regie 

vanuit de provincie, omdat deze boven de gemeenten staat en dus de verschillende belangen kan 

overzien ligt dan ook voor de hand. (Kieijnen, 2011) De provincie kan met de haar beschikbare 

instrumenten uit de Wro (opmerkingen t.a.v. voorbestemmingsplan, zienswijze bestemmingsplan, 

reactieve aanwijzing, inpassingsplan en ruimteverordening) daadwerkelijk plannen wegbestemmen of 

tegenhouden. Hierdoor hebben zij dan ook een belangrijke taak in het toezien op de gemeentelijke 

deprogrammatie van woningbouwplannen . Waar gemeenten niet aan de eisen voldoen kan/moet de 

provincie ingrijpen. (Provincie Limburg, 2011) 

Ook de afstemming met het rijk verdient extra aandacht. Voorheen werd volstaan met een globaal 

aantal woningen dat gebouwd moest worden, om verstedelijking en economische groei te faciliteren . 

I'Ju zal het noodzakelijk worden om de van rijkshalve opgelegde woningbouwaantallen af te stemmen op 

de lokale mogelijk- en onmogelijkheden. 
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Vaak wordt gesteld door zowel provincie als rijk, maar ook door verschillende andere actoren dat 

provincie en rijk een belangrijke rol hebben als het gaat om het vergroten en verspreiden van kennis en 

ervaringen en het bieden van financiële steun aan verschillende projecten. (Rijk, VNG & IPO, 2009, van 

Tilburg, 2011, Nijssen, 2011, Meijers, 2011) Het gevaar is wel dat kennis geboden door rijk en provincie 

komt uit de gebieden waaraan nu deze kennis wordt aangeboden, waardoor van nieuwe kennis geen 

sprake meer is. (van Tilburg, 2011) 

Een belangrijke taak die rijk en provincie op zich dienen te nemen is het ontwikkelen van nieuwe 

instrumenten die inspelen op overprogrammering. Aangezien op dit moment harde plannen niet door 

gemeenten kunnen worden onttrokken zonder het risico op planschade zullen er instrumenten moeten 

komen die het onttrekken van plannen faciliteren. (Meijers, 2011) Daarnaast is er ook vraag naar 

instrumenten die ingrijpen op de particuliere woningmarkt vergemakkelijken. Zo is het nu nog moeilijk 

om woningen te onteigenen, wat de sloopopgave zou kunnen vergemakkelijken. (Nijssen, 2011) 

5.3 Woningcorporaties 
Woningcorporaties ontwikkelen of laten woningen ontwikkelen om hun voorraad te verbeteren en te 

vergroten. Vooral het verbeteren van de voorraad is een belangrijke factor, omdat de kernvoorraad van 

veel corporaties juist bestaat uit de woningen waar leegstand bij overproductie het eerst optreedt. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn verder gewenst om nieuwe doelgroepen aan te spreken en de huidige 

klanten beter te kunnen bedienen, om ze te behouden. (RO-groep, 2007) Woningcorporaties hebben 

verschillende beleidsopties: 

Beleidsoptie 1: Het handhaven van huidig beleid en dus niet inspelen op overprogrammering. Uit 

hoofdstuk 4 bleek echter al dat de gevolgen vooral te zien zijn in het goedkopere bezit, het bezit van de 

woningcorporaties. Hierdoor daalt de waarde van de voorraad en dus de investeringscapaciteit. (van de 

Vijver, 2011) Het niet ondernemen van actie vergroot nog verkleind overprogrammering. 

Beleidsoptie 2: Onttrekken uit de markt. Een teruggang in de kwaliteit is niet gewenst. Er zal verdund 

moeten worden om leegstand te voorkomen. (Senden, 2009) In principe kan men er van uitgaan dat 

woningcorporaties de voorraad proberen te slopen die boven de frictieleegstand uitstijgt. Echter voor 

deze sloopkosten komen nauwelijks baten terug. Ook samenvoegen is een manier om woningen uit de 

voorraad te onttrekken. Bij voldoende onttrekkingen ontstaat de mogelijkheid om kwaliteit in de vorm 

van nieuwbouw toe te voegen . Aangezien nieuwbouw resulteert in onrendabele toppen zal deze slechts 

plaatsvinden in het kader van de kwaliteitsslag. (de Niet, 2011) De grootste rem op overproductie wordt 

waarschijnlijk gevormd door het niet meer plaatsvinden van verkopen van bestaand bezit en 

nieuwbouw, waardoor geen middelen voor deze nieuwbouw worden gecreëerd. Sloop vergroot verder 

direct de druk op de markt, waardoor plannen meer kans krijgen om tot ontwikkeling te komen. De 

vraag is echter of een corporatie dan niet sloopt om plannen van derden doorgang te laten vinden. De 

Niet (2011) & van der Staay (2011) stellen dat dit geen probleem is wanneer deze nieuwe plannen een 

kwaliteitsimpuls geven aan de woonomgeving en daarmee aan de huidige voorraad van de corporatie. 

In Sluis en Heerlen wordt door de gemeenten echter gesteld dat de benodigde afstemming en 

bijbehorende afspraken vaak nog niet van de grond komen. (Meijers, 2011, de Paauw, 2011) 
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Beleidsoptie 3: Het afschrijven op plannen. Nieuwbouw is noodzakelijk om de kwaliteit van de voorraad 

te vergroten en mensen een woning te bieden die past bij hun wensen. Op sommige plaatsen in de 

voorraad is er echter nog steeds een wachtlijst. Met name voor de meest aantrekkelijke steden en 

buurten of specifieke woningtypen. (van de Vijver, 2011) Hierin zullen corporaties in principe willen 

voorzien. Corporaties riskeren extra leegstand wanneer zij onvoldoende kwaliteit bieden en zullen dus 

hun voorraad willen vernieuwen. Het schrappen van plannen is daardoor maar beperkt een optie. 

Echter vanwege financiële tekorten en het afnemen van de vraag gebeurt dit wel (de Niet, 2011, van de 

Vijver, 2011), wat dan ook de overprogrammering doet afnemen. 

Beleidsoptie 4: Nieuwe woonconcepten in de markt zetten, om daarmee nieuwe doelgroepen aan te 

trekken. De vraag is echter of deze nieuwe woonconcepten voldoende onderscheidend kunnen zijn en 

of er dan geen concurrentie binnen de regio optreedt, omdat mensen van elders aangetrokken worden. 

(de Jong, 2011) Het betreft hier nieuwe plannen en vergroot dus de overprogrammering. 

Beleidsoptie 5: Plannen herontwikkelen (bijvoorbeeld andere typen woningen of een uitgifte van kavels 

in plaats van zelf realiseren). (Verwest, Sorel & Buitelaar, 2007) Bij wat grotere ingrepen is het 

noodzakelijk om opnieuw de vergunningsprocedure op te starten met extra kosten en vertraging tot 

gevolg. (van der Staay, 2011) Corporaties zien zich genoodzaakt plannen inhoudelijk aan te passen, 

omdat de huidige plannen niet afgezet zullen worden. (van de Vijver, 2011, van der Staay, 2011) Dit kan 

resulteren in kleinere aantallen, waardoor de overprogrammering afneemt. Daarnaast sluiten de nieuwe 

plannen beter aan op de vraag, waardoor ze ook meer kans van slagen hebben. Toch houdt 

herontwikkeling nog steeds het netto toevoegen van woningen in . 

Beleidsoptie 6: Faseren. Een laatste optie is het uitstellen oftewel verder uitfaseren van bouwplannen. 

Door fasering blijft het aantal plannen echter gelijk. Wel wordt getracht een betere verkoop te 

bewerkstelligen. Als meer gerealiseerd wordt, resulteert dat in een kleiner aantal plannen op de 

planningslijsten, maar aangezien hierbij niet gedeprogrammeerd of onttrokken wordt lost dit de 

problemen van overprogrammering niet op. 

Corporaties zijn van oudsher bezig met het in goede staat brengen en houden van hun vastgoed. 

Daarom is een sloopopgave an sich niets nieuws. Echter de schaal waarin dit gebeurt en de beperkte 

terugverdiencapaciteit van deze investeringen zorgen ervoor dat de woningcorporatie niet meer de 

'Robin Hood' functie kan vervullen zoals dit vroeger het geval was. (van de Vijver, 2011, van Tilburg, 

2011) Desalniettemin zijn woningcorporaties een belangrijke partij in het oplossen van 

overprogrammering. Zij zijn op dit moment de enige partij die direct kan ingrijpen in de bestaande 

voorraad en die daar toe bereid is vanwege het belang van het behoud van de waarde van hun 

portefeuilles. Financieel gezien zal echter wel rekening gehouden dienen te worden met de ten opzichte 

van het verleden beperktere investeringscapaciteit. Daarnaast bestaan in elk geval in Parkstad tussen de 

woningcorporaties verschillen met betrekking tot bewustwording en financieel draagvlak. Daarom 

verschilt de wil en de mogelijkheid om gestand te doen aan de opgave waar zij zich voor gesteld zien per 

corporatie. (de Niet, 2011, van Tilburg, 2011, Hulshof, 2011) 
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5.4 Ontwikkelaars 
Projectontwikkelaars hebben als care-business het ontwikkelen van plannen. In gebieden met 

overprogrammering komt hier echter de klad in. Projectontwikkelaars hebben verschillende 

beleidsopties die inspelen op overprogrammering. 

Beleidsoptie 1: Het handhaven van de gemaakte plannen. Indien meerdere projectontwikkelaars in een 

gebied dit beleid hanteren dan zal het bereiken van de verkoopdrempel moeilijk worden, door de 

onderlinge concurrentie die ontstaat. Hierdoor kan geen van alle plannen nog gerealiseerd worden. De 

mate van overprogrammering verandert niet, wanneer plannen gehandhaafd worden. Wel kan 

afstemming de onderlinge concurrentie tussen plannen verminderen, waardoor sommige plannen wel 

gerealiseerd kunnen worden . Dit resulteert in leegstand in de bestaande voorraad, omdat er geen 

woningen onttrokken worden. 

Beleidsoptie 2: Het uitzetten van nieuwe woonconcepten. Hiermee wordt getracht nieuwe doelgroepen 

te interesseren voor nieuwe plannen om zo toch bouwproductie te genereren. De vraag is echter of 

deze nieuwe woonconcepten voldoende onderscheidend kunnen zijn en dan ook nog tevens geschikt 

zijn voor een voldoende grote doelgroep. Als plannen op elkaar gaan lijken, omdat anders niet 

voldoende kopers worden aangesproken gaan plannen met elkaar concurreren. (de Jong, 2011) Het 

betreft hier nieuwe plannen en vergroot dus de overprogrammering. 

Beleidsoptie 3: Ten derde is het mogelijk om de plannen inhoudelijk aan te passen (bijvoorbeeld een 

uitgifte van kavels in plaats van zelf realiseren). (Verwest, Sorel & Buitelaar, 2007) Hieronder kan ook 

verstaan worden een lagere kwaliteit aanbieden, zodat de prijs beter aansluit bij de 

financieringsmogelijkheden van de doelgroep. (de Jong, 2011, Huiges, 2011) Bij wat grotere ingrepen is 

het noodzakelijk om opnieuw de vergunningsprocedure op te starten met extra rente- en plankosten en 

vertraging tot gevolg. Dit remt projectontwikkelaars om voor deze optie te kiezen, hoewel gemeenten 

deze optie wel willen verkennen. (Dol & van der Heijden, 2009) Nu zien ontwikkelaars, maar ook 

corporaties zich echter genoodzaakt hun plannen inhoudelijk aan te passen. (de Jong, 2011, van de 

Vijver, 2011, Huiges, 2011 van der Staay, 2011) Dit kan resulteren in kleinere aantallen, waardoor de 

overprogrammering afneemt. Daarnaast sluiten de nieuwe plannen beter aan op de vraag, waardoor ze 

ook meer kans van slagen hebben. Aangezien er nog steeds sprake is van een woningtoevoeging treedt 

mogelijk elders leegstand op. 

Beleidsoptie 4: Faseren. Een vierde optie is het uitstellen oftewel verder uitfaseren van bouwplannen. 

Wanneer plannen kleiner en beter verdeeld zijn over de tijd zullen ze gemakkelijker voldoen aan de 

voorverkoopeisen. De kans op realisatie van een fase is het grootst wanneer fases uit een beperkt aantal 

woningen bestaan met in elke fase verschillende typen woningen. (de Jong, 2011, Huiges, 2011, Hulshof, 

2011) Door fasering blijft het aantal plannen gelijk. Wel wordt getracht een betere verkoop te 

bewerkstelligen. Als meer gerealiseerd wordt, resulteert dat in een kleiner aantal plannen op de 

planningslijsten. Er wordt echter niet gedeprogrammeerd of onttrokken, waardoor het geen oplossing is 

die het hoofd biedt aan de gevolgen van overprogrammering. 
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Beleidsoptie 5: Afschrijven van bouwplannen. Deze stap betreft het in zijn geheel stoppen met een plan. 

De kans op financiële verliezen is dan groot en de ontwikkelingskosten zullen moeten worden 

afgeschreven. Sommige ontwikkelaars proberen door middel van juridische stappen deze kosten op 

andere partijen af te wentelen. (Huiges, 2011, de Paauw, 2011) Door het stoppen van bouwplannen 

wordt direct de planvoorraad teruggebracht. 

Beleidsoptie 6: Het aankopen van woningen bij doorstroom naar nieuwbouw. Bouwbedrijf Kooi B.V. en 

de gemeente Delfzijl experimenteren met een inwisselsysteem. De woning van een koper van een 

nieuwbouwwoning wordt door de gemeente en deze projectontwikkelaar overgenomen, opgeknapt en 

terug in de markt gezet. Hierdoor wordt de verkoop van nieuwbouwwoningen gestimuleerd. (Huiges, 

2011) Aangezien nieuwbouw plaatsvindt, lijkt hierdoor de overprogrammering af te nemen. Echter de 

netto toevoeging aan de woningmarkt blijft, waardoor dit slechts een maatregel lijkt te zijn die elders 

leegstand veroorzaakt, zijnde de aangekochte woning of een andere woning in de voorraad. 

Uit voorgaande beleidsopties blijkt dat ontwikkelaars vooral gericht zijn op het doorgang laten vinden 

van hun plannen. Alleen beleidsoptie 5 vermindert de daadwerkelijke programmering. Dit is echter ook 

de stap waarbij de ontwikkelaar geen baten meer krijgt en dus alle investeringen voor deze plannen 

moet afschrijven. Dit is dan ook een optie die veel ontwikkelaars het minst aantrekkelijk vinden. De 

sleutel bij een ontwikkelaar ligt bij verdiencapaciteit. Wanneer het schrappen van een plan de 

mogelijkheid geeft om in andere plannen wel woningen af te zetten dan biedt dat perspectief. (Huiges, 

2011, de Jong, 2011) Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de verdeling van bouwtitels van 

plannen die nog wel gerealiseerd moeten worden. 

Daarnaast vinden overige actoren dat ontwikkelaars alleen nog maar woningen moeten realiseren 

wanneer daar in de bestaande voorraad onttrekkingen voor plaatsvinden, het zogenaamde rood voor 

rood bouwen. Dit betekent enerzijds dat gebruik wordt gemaakt van een verwijderingsbijdrage, nader 

besproken in paragraaf 5.5.2 of anderzijds dat ontwikkelaars zelf woningen aankopen en uit de markt 

gaan nemen. Dit zien zij echter als kapitaalvernietiging en gemeenten verliezen dan de regie op de 

sloopopgave. (Huiges, 2011, de Paauw, 2011) 
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5.5 Meest kansrijke beleidsopties 
Zoals hierboven beschreven hebben partijen diverse opties om overprogrammering terug te dringen. De 

meest kansrijke zullen in deze paragraaf nader worden toegelicht. Dit zijn deprogrammeren van 

plannen, het uit de markt nemen van de bestaande voorraad en tweede woningbezit. 

5.5.1 Deprogrammeren 
Aangezien overprogrammering een overschot aan plannen is ligt het voor de hand het aantal plannen te 

verminderen. Dit is primair taak voor gemeenten aangezien zij de planningslijsten opstellen . Parkstad 

Limburg en de provincie Groningen hebben getracht plannen te deprogrammeren. In Parkstad is het 

zelfs naast de verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad de tweede grote pijler in het beleid. 

(Nimwegen & Heering, 2009) 

Selectie van plannen 

Aangezien niet alle plannen kunnen worden gerealiseerd zal men een selectie moeten maken. Dit kan 

op twee manieren. Op basis van de juridische hardheid van de plannen (aanbodprogrammering) of op 

basis van de kwaliteit van de plannen. Bij aanbodprogrammering vinden plannen die juridisch hard zijn 

doorgang. De kwaliteit van deze plannen kan lager zijn dan die van zachte plannen. Het voordeel van 

deze wijze van selectie is vooral dat hierdoor de planschade kan worden beperkt. Een ander voordeel is 

dat deze wijze van selectie objectiever en eenvoudiger is, omdat niet naar de specifieke situatie gekeken 

hoeft te worden. Dat is ook een van de redenen dat voor dit rapport overprogrammering is gedefinieerd 

in termen van planhardheid. Bij een selectie op basis van kwaliteit vinden die plannen doorgang die het 

best voldoen aan vooraf gestelde kwaliteitseisen. Parkstad had de volgende criteria opgesteld: Plannen 

gericht op specifieke doelgroepen, plannen die onderscheidend zijn en plannen die bijdragen aan het 

imago van Parkstad. Verder moeten deze plannen stedenbouwkundig voldoen, bepaalde leefkwaliteiten 

hebben en geen afname inhouden van de hoeveelheid groen in de wijk . Parkstad Limburg en gemeente 

Loppersum zagen zich uiteindelijk genoodzaakt om niet op basis van kwaliteit, maar op basis van 

planhardheid te werken, om planschade en afboekingen te voorkomen. Bij de realisatie van deze harde 

plannen wordt wel gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. (Parkstad Limburg, 2008a, Hulshof, 

2011) 
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Intrekken van bouwtitels 

Wanneer men een schifting heeft gemaakt binnen de plannen kunnen de bouwtitels worden 

ingetrokken. Gemeenten doen dit echter nog niet of nauwelijks. Het intrekken van bouwvergunningen 

waarvan niet tijdig is begonnen met de ontwikkeling kan zonder dat er risico is op planschadeclaims. 

Vaak is het niet starten van de bouwvergunning ook een teken dat een plan niet past binnen de 

woonvisie, bijvoorbeeld vanwege een verkeerde locatie of woningtypologie . Men zou kunnen 

concluderen dat als men toch niet in staat is deze plannen uit te voeren dat een verleende 

bouwvergunning geen probleem is. Deze bouwvergunningen belemmeren echter de ontwikkeling van 

alternatieve plannen. Daarnaast zorgen ze voor veel onduidelijkheid bij partijen. Tevens kunnen dit 

soort plannen in de toekomst onverwacht alsnog worden opgestart, waarbij de gemeente dan weinig 

instrumenten heeft om dit te voorkomen . (Parkstad Limburg, 2008b) Het is echter niet verwonderlijk dat 

niet wordt overgegaan tot het intrekken van bouwvergunningen. Want ondanks dat een 

bouwvergunning wordt ingetrokken blijft het bestemmingsplan gelden en kan men dus weer een 

nieuwe bouwvergunning aanvragen die niet geweigerd kan worden. Om plannen te kunnen onttrekken 

is het daarom nodig de onderliggende bestemmingsplannen van niet passende plannen te veranderen. 

Meijers, 2011) 

Zonder een aanpassing van het bestemmingsplan is er geen enkel middel om realisatie te voorkomen. 

Daarom is het herzien van bestemmingsplannen essentieel om het aantal nieuwbouwplannen te 

verminderen . Een bestemmingsplan is echter een juridisch document. Dit betekent dat wanneer het 

veranderen van een bestemmingsplan negatieve gevolgen heeft voor een derde, deze een legitieme 

reden tot een schadeclaim heeft. Op dit moment hebben gemeenten dus geen enkel middel om plannen 

die niet voldoen maar al wel enige planhardheid hebben te deprogrammeren zonder dat dit mogelijk 

financiële gevolgen heeft. Ook wanneer een plan nog niet in het bestemmingsplan is opgenomen is vaak 

al sprake van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. Het niet nakomen 

van de afspraken in de intentieovereenkomst kan ook al leiden tot planschade. (Meijers, 2011) De angst 

voor planschadeclaims beperkt het onttrekken van plannen door gemeenten. (Van Tilburg, 2011) Maar 

hoe reëel is een planschadeclaim nu werkelijk? Vrijwel iedereen in de krimpgebieden weet dat de vraag 

afneemt. Daarom lijkt het erop dat derden kunnen voorzien dat hun gronden niet meer de waarde 

vertegenwoordigen die zij dachten dat deze gronden hadden. Wanneer men dit kan voorzien is ook hun 

recht op een planschadeclaim discutabel (van Tilburg, 2011, Meijers, 2011, Kleijnen, 2011) Campanen & 

Buro 5 {2011) stellen in hun rapport dat de kansen op succesvolle planschadeclaims klein zijn, mits 

gemeenten maar zorgvuldig het proces voor het intrekken van de planstatus volgen . Hierbij zullen dan 

de maatschappelijke belangen van intrekking van plannen centraal staan. 

Op dit moment is men in met name Limburg bezig een model te ontwikkelen dat dit onttrekkingsproces 

gestalte geeft. In het kort zal het er op neer komen dat een gemeente stap voor stap beleid invoert dat 

de mogelijkheden tot bouwen verder en verder beperkt. Dan kan een derde voorzien dat haar bouwtitel 

geen doorgang meer zal gaan vinden en kan de gemeente zonder claim overgaan tot het intrekken van 

de woningbouwplannen . (Kieijnen, 2011) Op dit moment is men nog bezig met dit instrument. Het zal 

nog enkele jaren duren voor dit breed inzetbaar is. 
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Daarna zal mogelijk een gang naar de Raad van State volgen en pas als deze een uitspraak heeft gedaan 

kan men daadwerkelijk bekijken of men met dit instrument effectief plannen kan intrekken. Het hele 

proces kan nog wel 4 tot 5 jaar duren. Tot die tijd hebben gemeenten geen middelen om harde plannen 

(plannen met enige juridische status) te deprogrammeren anders dan door onderhandelingen. Deze 

onderhandelingen verlopen op het moment stroef, omdat het deprogrammeren van plannen leidt tot 

financiële consequenties die marktpartijen op dit moment niet willen of kunnen dragen. (Meijers, 2011) 

Om deze consequenties te verzachten maar toch woningen te deprogrammeren kan men proberen 

bouwtitels uit te wisselen, plannen te laten herontwikkelen en nieuwe plannen kritischer bezien. 

Uitwisselen van bouwtitels: Bouwtitels voor uitbreiding kunnen worden geruild voor bouwtitels die 

voorzien in de herstructurering. Aangezien sommige corporaties geen nieuwbouw willen plegen, 

vanwege de onrendabele toppen, kan dit gedaan worden door ontwikkelaars. Door ontwikkelaars en 

corporaties te bewegen overeenkomsten hierover te sluiten kan een ontwikkelaar alsnog, zij het in een 

ander plan woningbouw realiseren. Voor corporaties resulteert dit in een verminderde opgave, maar 

toch een kwaliteitsslag. Op dit moment tracht men dit te doen in Heerlen, maar tot nu toe heeft dit nog 

niet tot concrete resultaten geleid. (Meijers, 2011) 

Herontwikkelen: Het herontwikkelen van plannen kan ook resulteren in een daling van de 

overprogrammering. Echter ook dit is afhankelijk van de wil van actoren om bij te dragen aan 

oplossingen van het probleem. Het herontwikkelen van plannen zal daarom gefaciliteerd moeten 

worden. Op dit moment vinden al herontwikkelingen plaats. (de Jong, 2011, van der Staay, 2011) 

Vooralsnog lijkt dit de meest effectieve wijze van deprogrammatie. Dit is echter een ambigu proces 

afhankelijk van de kansen in de markt. De markt is op dit moment echter een onzekere factor, mede 

door het grote aantal plannen dat in de markt gezet is. Een herontwikkeling resulteert verder nog steeds 

in nieuwbouwproductie, zij het in mindere mate. Daarom resulteert een herontwikkeling in een 

sloopopgave, waar men ook weer mee om dient te gaan. Hieruit komt naar voren dat nieuwbouw, sloop 

en deprogrammatie communicerende vaten zijn. 

Nieuwe plannen kritisch bezien: Gemeenten kunnen tot slot stoppen met het behandelen van nieuwe 

initiatieven. De gemeente West Maas en Waal (Gelderland) bijvoorbeeld neemt nieuwe plannen niet 

meer in behandeling. (VVD West Maas en Waal, 2011) Ook in de Westelijke Mijnstreek (regio Sittard

Geleen) in Limburg wordt een beleid gehanteerd waarbij nieuwe plannen niet worden toegestaan. Hier 

worden ze echter nog wel beoordeeld, maar vinden ze alleen doorgang als ze een verregaande 

kwaliteitsverbetering inhouden en de netto-toevoeging aan de voorraad 0 is. (Companen & Buro 5, 

2011) Dit zorgt ervoor dat wanneer woningen onttrokken of gedeprogrammeerd zijn er geen nieuwe 

plannen komen die leiden tot nieuwe overprogrammering. 
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5.5.2 Onttrekken 
Behalve door het deprogrammeren van plannen kan er ook vraag gecreëerd worden door het uit de 

markt nemen van woningen. Worden dan nieuwe woningen gerealiseerd dan neemt de 

overprogrammering af. Daarnaast kan door nieuwbouw en sloop de kwaliteit van de voorraad een 

impuls krijgen en beter aansluitend gemaakt worden op de huidige en toekomstige vraag. ( Nimwegen & 

Heering, 2009) Het uit de markt nemen van woningen kan door sloop en door samenvoeging. 

Sloop in de sociale huursector 

Aangezien corporaties een partij zijn met een groot aantal woningen zijn zij in de positie om te slopen. 

Door sloop kan leegstand worden tegengegaan en kan de waarde van de voorraad zo veel mogelijk 

behouden blijven. Een beperkende factor bij de sloop door corporaties is vaak het financiële plaatje. 

Woningcorporaties hebben hun vastgoed voor een bepaalde waarde in de boeken staan. Deze waarde 

zal moeten worden afgeschreven. Daar bovenop komen de sloopkosten en verhuiskosten van eventuele 

overgebleven bewoners. In tabel 3 zijn deze kosten weergegeven voor Parkstad Limburg. Hier tegenover 

staan in de krimpende gebieden die in dit onderzoek centraal staan nauwelijks financiële baten die deze 

kosten direct kunnen compenseren. (van Dam e.a. 2007 in: Eikeren, Galjaard, Harkink, Last & Louter, 

2010) 

Tabel 3 Sloopkosten huur (Rosenberg et al., 2010) 

Kostenpost Waarde 

Inbrengwaarde corporatiewoning €30.000 

Sloopkosten €8.050 

Uitplaatsingskosten €8.450 

Sloop is dan ook veel minder aantrekkelijk dan het uitponden van woningen. Wanneer men de 

sloopwoning uit tabel 3 uitpond dan bespaart men in ieder geval de sloopkosten. Daarnaast levert de 

woning nog een bepaalde waarde op welke een corporatie opnieuw kan investeren in het vervullen van 

haar taken. (de Jong, 2011) 

Wanneer corporaties woningen verkopen aan minder kapitaalkrachtige mensen die zich deze woningen 

eigenlijk niet kunnen veroorloven kan dit resulteren in achterstallig onderhoud. Hierdoor gaan deze 

uitgepande woningen vaak nog meer tot de onderkant van de voorraad behoren dan al het geval was. 

Maar aangezien ze nu niet meer eigendom van de corporatie zijn is sloop dan haast onmogelijk 

geworden. Overheden willen dan ook dat corporaties ook hun verantwoordelijkheid nemen voor de 

door hen uitgepande woningen. (de Paauw, 2011, Hulshof, Kleijnen, 2011, van Tilburg, 2011) 

Het slopen van een woning uit een rij wordt als stedenbouwkundig onwenselijk gezien. Daarom 

proberen corporaties hele blokken t e slopen. Dit kan dus ook betekenen dat betere woningen uit een 

blok gesloopt moeten worden, vanuit stedenbouwkundig oogpunt. (de Niet, 2011) Gebieden die in 

aanmerking komen voor sloop, maar waarin in het verleden woningen zijn verkocht zijn moeil ijker te 

slopen. Versnipperd bezit is dus een nadeel. 
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Een van de oplossingen die momenteel onderzocht worden is uitruil van woningen. Bij uitruil van 

woningen kan een persoon verhuizen naar een woning met een hogere kwaliteit zonder dat deze 

daarvoor extra hoeft te betalen. (van Tilburg, 2011, Kleijnen, 2011) Huurders van een sociale 

huurwoning die nog in een 'sloopgebied' wonen worden soms al op een dergelijke manier uitgeplaatst. 

(van der Staay, 2011) 

Sloop in de koopsector 

In de koopsector is het nog moeilijker om sloop van de grond te krijgen. Door het ontbreken van een 

partij die de regie kan nemen en een versplinterd eigendom is het moeilijk om sloop van hele 

bouwblokken te realiseren. Daarnaast zijn de financiële gevolgen voor veel eigenaren groot. Zij hebben 

minder mogelijkheden om het verlies te compenseren of accepteren, waardoor zij vaak zullen verkiezen 

af te wachten tot de markt weer aantrekt. (de Paauw, 2011) 

Aangezien particulieren de sloop van de koopsector niet ter hand zullen nemen zal de overheid dit 

moeten doen en dan met name de gemeente. Concreet betekent dit dat gemeenten woningen 

opkopen, om deze vervolgens te slopen. Tabel 4 geeft een overzicht van de verwachte lasten met 

betrekking tot opkopen en slopen van koopwoningen (kosten/woning) in Parkstad Limburg. 

Tabel 4 Sloopkosten koop (Rosenberg et al., 2010) 

Kostenpost Waarde 

Inbrengwaarde koopwoning €80.000 

Sloopkosten €8.050 

Het verschil tussen de inbrengwaarde van de corporatiewoning en de koopwoning kan worden 

verklaard. De inbrengwaarde van de corporatiewoning is gelijkgesteld aan de gemiddelde waarde van 

dergelijke woningen volgens de verschillende woningcorporaties. Voor koopwoningen wordt gesteld dat 

de waarde hiervan ligt onder de gemiddelde waarde (vanwege aankoop van de slechtste woningen) van 

koopwoningen in zwakke wijken (€104.000). Deze waarde is gesteld op €80.000. (Rosenberg et al., 2010) 

De kosten van deze opgave zullen moeten worden gedekt. De leefbaarheidsbaten wegen op tegen de 

sloopkosten volgens Rosenberg et al., 2010 in: Koopman 2010, waardoor sloop ook vanuit het 

maatschappelijk oogpunt wordt gerechtvaardigd. Leegstand is een maatschappelijk probleem en dus 

zullen gemeenten en andere overheden hier waarschijnlijk financieel aan bij moeten dragen. Omdat de 

sloopopgave groter wordt wanneer nieuwbouw wordt gerealiseerd wordt er in sommige gebieden 

geëxperimenteerd met een verwijderingsbijdrage voor nieuwe woningen. Wanneer een ontwikkelaar 

een nieuwe woning realiseert moet hij een vooraf vastgestelde som storten in een sloopfonds. 

(Dierikhof, 2006 in: van Dam, de Groot & Verwest, 2006) Vanuit dit sloopfonds wordt dan mede de 

sloopopgave gefinancierd. Vaak is deze bijdrage onvoldoende om een andere woning uit de markt te 

nemen. (van der Staay, 2011, de Paauw, 2011) Ten tweede maakt een dergelijke epeent op een 

nieuwbouwwoning de verkoopbaarheid van deze woning nog lastiger dan dat al is. Ontwikkelaars zien 

daarom meer in het investeren in de omgeving waarin hun woningen staan. Een dergelijke investering 

heeft nog enige terugverdiencapaciteit. (de Jong, 2011) 
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Naast overheden en ontwikkelaars zouden ook andere partijen zoals banken in de toekomst een 

bijdrage moeten gaan leveren aan de sloop in de particuliere markt. Op dit moment is de noodzaak voor 

deze partijen echter nog onvoldoende groot. (Oevering, 2011) 

Transformatie 

Sloop brengt veel kosten met zich mee. Daarom is men op zoek naar een goedkoper alternatief. 

Transformatie van de bestaande voorraad zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. Bij transformatie 

kan dan gedacht worden aan samenvoeging van woningen, aftopping van de bovenste verdieping van 

flatgebouwen etc. (Rosenberg et al., 2010). 

Een belangrijke voorwaarde voor transformatie is dat gezocht moet worden naar voor dit doel geschikte 

woningen . (Rosenberg et al., 2010) Bij aftopping bijvoorbeeld wordt het aantal woningen in een 

appartementencomplex verminderd. Wanneer deze complexen in aanmerking komen om te worden 

afgetopt betekent dit dan niet dat ook de huidige of in ieder geval toekomstige vraag onvoldoende is om 

tot renovatie te besluiten. Als dit het geval is ligt volledige sloop well icht meer voor de hand. 

Het samenvoegen van huizen brengt nog een groter probleem met zich mee. Voor het samenvoegen 

van woningen kan men 2 scenario's bedenken. Een bewoner koopt het leegstaande naburige pand of 

wanneer 2 woningen naast elkaar leeg staan, kunnen deze worden opgekocht door een investeerder, 

bijvoorbeeld de gemeente (vanuit het sloopfonds) en daarna worden samengevoegd en vervolgens 

worden verkocht. Het eerste geval zal volgens dhr. Van de Vijver (2011) zelden voorkomen. Een 

particulier die de middelen heeft om de naburige woning aan te kopen en ook de behoefte heeft aan 

meer ruimte kan kiezen uit een zeer ruim aanbod aan geschikte woningen die geen aanpassing 

behoeven. Bij een samenvoeging van twee leegstaande woningen speelt dit probleem niet. De vraag is 

echter wel of de kosten/baten verhouding voldoende groot is om dit alternatief aantrekkelijk te maken. 

Vervangende nieuwbouw levert volgens Koopman (2010), minder op, incluis leefbaarheidsbaten, dan 

alleen slopen. Samenvoegen is goedkoper, maar de vraag is of de woning dan wel voldoende kwaliteit 

heeft om te concurreren met de gerealiseerde nieuwbouw. 
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5.5.3 Tweede woningbezit 
De bekeken gebieden hebben veelal bepaalde aantrekkelijke karakteristieken, zijnde bijvoorbeeld rust, 

ruimte en natuur. De woningprijzen zijn verder laag. Dit biedt kansen voor tweede woningbezit en 

daarmee druk op de woningmarkt. Er zijn twee standpunten bekend in de literatuur, namelijk: 'lokale 

mensen gaan voor tweede woningbezitters' en 'beter een woning die een deel van het jaar leegstaat 

dan een woning die altijd leegstaat.' Het eerste standpunt stelt dat tweede woningbezitters niet moeten 

concurreren met de huidige bewoners. Het tweede stelt dat leegstand altijd een negatieve invloed heeft 

op de gehele buurt en dat gedeeltelijke bewoning dus te prefereren valt boven leegstand. (van Dam, de 

Groot & Verwest, 2006) In krimpsituaties lijkt de laatste stelling dan ook meer voor de hand te liggen. 

Vaak is de bereidheid voor tweede woningbezit gering. Zo ook in Sluis, omdat een verdere groei van het 

tweede woningbezit de leefbaarheid te veel zou aantasten. (van Dam, de Groot & Verwest, 2006) Toch 

is recent het huidige tweede woningbeleid weer onder vuur komen te liggen. Begin 2011 heeft de 

gemeente Sluis besloten het beleid te herzien. Hierbij zal tweede woningbezit in kleine kernen 

toegestaan worden, terwijl in de grotere kernen de bestaande regels van kracht blijven. Dit om 

leegstand in deze kleinere kernen het hoofd te bieden. (BNdestem.nl, 2011) Deze versoepeling van de 

regels heeft dan tot doel het deeltijdwonen te stimuleren en daarmee de leegstand in de kleinere 

kernen terug te dringen. (de Paauw, 2011) 

Het tweede woningbezit kan worden opgedeeld in twee typen. Recreatief bezit en deeltijdwonen. Bij 

deeltijdwonen kopen mensen een woning terwijl zij ook een pied a terre aanhouden nabij hun werk. 

Wanneer ze vrij zijn, voornamelijk in de weekenden woont men dan in de tweede woning terwijl men, 

wanneer men werkt, in de pied a terre vertoeft. Bij recreatief tweede woningbezit wordt een woning 

voornamelijk gebruikt in de vakantieperiodes. Hierbij wordt de woning minder dagen per jaar bewoond 

dan bij deeltijdwonen en is er dus nog steeds sprake van leegstand gedurende het jaar. (de Paauw, 

2011) 

Toch is deeltijdwonen geen wondermiddel. Allereerst is het deeltijdwonen geen wijdverbreid fenomeen 

in Nederland. Fiscaal gezien is het tweede woningbezit minder aantrekkelijk, bijvoorbeeld door het 

ontbreken van de mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek. Over het algemeen zijn tweede woningen in 

Nederland dan ook in het bezit van meer welgestelde mensen. Daarnaast zijn niet alle woningen 

geschikt voor deeltijdwonen. Woningen die leeg komen te staan zijn sluiten vaak niet aan bij de vraag 

van tweede woningbezitters. (van de laar, 2010) Voor de aantrekkelijkere woonmilieus zal voldoende 

vraag blijven bestaan zonder dat deeltijdwonen wordt toegestaan. (van Dam & Verwest, 2010 in: 

Commissie RIB, 2011) De kansen die tweede woningbezit biedt met betrekking tot overprogrammering 

zijn op dit moment dus nog onduidelijk. 
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Conclusie 
• De meest effectieve wijze om, om te gaan met overprogrammering is deprogrammatie; 

o Deprogrammatie betekent geschikte plannen van ongeschikte scheiden; 
o Deprogrammatie betekent na selectie het ontnemen van bouwtitels; 

• Naast ingrepen in de planningslijsten zal ook de huidige voorraad aangepakt moeten worden; 
o Hiervoor is sloop het meest geschikte middel; 

• In de sociale huursector is de woningcorporatie daarvoor de meest geëigende 
partij, in de koopsector is de gemeente de trekker; 

• Naast sloop is ook transformatie een oplossing, met name samenvoeging van woningen; 
o Dit is duurder dan alleen slopen, maar goedkoper dan sloop en nieuwbouw, de vraag is 

of de kwaliteit van een getransformeerde woning kan concurreren met nieuwbouw; 

• Het stimuleren van tweede woningbezit biedt kansen om meer mensen aan te trekken; 
o De kansen die dit biedt zijn op dit moment echter nog onduidelijk. 
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6. Strategieën 



Inleiding 
Overprogrammering is een probleem dat speelt in een complexe omgeving. Aangezien in veel gebieden 

overprogrammering gepaard gaat met krimp is de voor de hand liggende oplossing om plannen verder 

uit te faseren voor de toekomstige vraag geen oplossing meer. Daarom zal gezocht moeten worden naar 

een meer actieve aanpak die direct ingrijpt op overprogrammering maar daarnaast van de benodigde 

solidariteit tussen actoren getuigd. Omdat alle actoren die te maken hebben met woningvastgoed de 

gevolgen ondervinden van overprogrammering zullen zij ook in gezamenlijkheid tot een oplossing 

moeten komen. In dit hoofdstuk zullen een aantal handreikingen worden gegeven om met 

overprogrammering om te gaan. Eerst zal echter worden geschetst in hoeverre deze strategieën ook in 

andere gebieden dan de krimpgebieden gebruikt kunnen worden (paragraaf 6.1} Vervolgens zal in 

paragraaf 6.2 een oplossingsrichting uiteen worden gezet op basis van de meest kansrijke beleidsopties. 

6.1 Generaliseerbaarbeid 
De krimpregio's die aan de basis staan voor dit rapport verschillen onderling. Zo is Parkstad bijvoorbeeld 

stedelijk en Zeeland landelijk. Ook wat betreft bewustwording zijn er verschillen. Daarnaast speelt de 

omgeving een rol. De perifere gebieden in de provincie Groningen hebben te maken met een groeiende 

stad Groningen. Daarentegen bestaat Zeeuws-Vlaanderen uit kleinere kernen, zonder dominante stad. 

Ook de mate van de problematiek en de woningmarkt verschillen per regio, per stad, dorp en wijk. 

Hierdoor verschillen ook de maatregelen, oorzaken en gevolgen tussen de besproken gebieden. Deze 

lokale verschillen zorgen dan ook voor verschillende belangen van actoren. Overprogrammering het 

hoofd bieden kan dan ook niet zonder de lokale context in ogenschouw te nemen. Dit betekent echter 

niet dat de grote lijnen niet generaliseerbaar zijn. De oorzaken, gevolgen en het beleid zijn in de drie 

bekeken gebieden redelijk uniform. Lokale invloeden spelen wel een rol in de mate waarin bijvoorbeeld 

oorzaken tot overprogrammering hebben geleid. Niets duidt er op dat overprogrammering het gevolg is 

van alleen lokale aangelegenheden. Juist door de grote verschillen tussen de gebieden kunnen 

eenvoudig overeenkomsten met andere gebieden gevonden worden. Aangezien de meest effectieve 

beleidsopties gebiedsonafhankelijk zijn kunnen de strategieën gezien worden als handreikingen voor 

alle gebieden die te maken hebben met overprogrammering. 

Er is echter wel een groot verschil tussen de bekeken krimpgebieden en andere gebieden. Dat is 

namelijk dat de krimpgebieden de eerste gebieden zijn geweest die overprogrammering hebben 

geconstateerd en dus aan de kaak hebben gesteld. Ze waren echter te laat om overprogrammering 

terug te dringen, voordat vraaguitval begon op te treden. De krimpgebieden moeten door andere 

gebieden dan ook gezien worden als een toekomstperspectief, wanneer men niet of te laat ingrijpt. Heel 

veel gebieden in Nederland krijgen vroeg of laat te maken met een kleiner wordende vraag of zelfs 

krimp. Het is dan ook van groot belang dat het begrip overprogrammering en de gevolgen daarvan 

doordringen tot de andere gebieden. Ingrijpen is gemakkelijker en efficiënter op het moment dat er nog 

vraag is dan wanneer men geconfronteerd wordt met krimp. Daarom kan gesteld worden dat alle 

andere gebieden nu zouden moeten anticiperen op overprogrammering. 
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Dit betekent wellicht dat de hand in eigen boezem moet worden gestoken, dat huidig beleid niet meer 

waar gemaakt kan worden. Overprogrammering kan echter ook een heel goede beweegreden zijn om 

het huidige beleid nader te evalueren en slechts de echt kwalitatief onderscheidende projecten 

doorgang te laten vinden. 

De commissie RIB {2011) stelt dat het bewustwordingsproces in de anticipeerregio's, de krimpregio's 

van de toekomst op dit moment nog onvoldoende is voltooid. Het stimuleren van de bewustwording en 

het faciliteren van een preventieve aanpak van overprogrammering kan veel leed in de toekomst 

besparen. In gebieden waar men zich bewust is van overprogrammering kunnen de volgende 

strategieën ter hand worden genomen om met overprogrammering om te gaan. 

6.2 Aanpak van overprogrammering 
De aanpak van overprogrammering bestaat uit het uitvoeren van deprogrammatie en onttrekkingen op 

basis van een woningbehoefteprognose. Samenwerking moet zorgen voor de afstemming tussen 

partijen en dus ook tussen deprogrammatie en onttrekkingen. Het einddoel moet een uitvoeringsplan 

zijn dat inspeelt op de woningbehoefteprognose. De aanpak van overprogrammering kan dan ook 

geschematiseerd worden als in figuur 8. 

Woningbehoefte 

Deprogrammeren Onttrekken 

Samenwerking 

Uitvoeringsplan 

Figuur 8 Aanpak van overprogrammering 

De verschillende onderdelen waaruit de aanpak van overprogrammering is opgebouwd zullen in de 

volgende subparagrafen achtereenvolgens worden besproken. 
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6.2.1 Woningbehoefte 

Overprogrammering betekent dat er meer plannen zijn dan nodig voor de toekomstige behoefte. De 

twee pijlers van overprogrammering zijn dus (toekomstige) behoefte en aantal plannen. Om in te 

kunnen grijpen zal eerst de behoefte in beeld moeten worden gebracht. 

Zoals eerder in subparagraaf 3.7.2 is gesteld zijn de huidige woningbehoefteprognoses mede afhankelijk 

van de toekomstige bouwproductie. In een regionale markt is dit niet ideaal, omdat bouwproductie op 

de ene plaats resulteert in leegstand elders in de regio. (Hulshof, 2011) Woningbehoefte zal dus moeten 

worden bekeken in de regio . Daarbij dient slechts te worden gekeken naar de woningbehoefteprognose 

ten gevolge van geboorte en sterfte oftewel het natuurlijk demografisch verloop. Nu zou men kunnen 

stellen dat men de migratie tussen regio's vergeet. In veel gebieden verhuist ongeveer 90% van de 

mensen echter binnen de eigen regio. (Stee Groep B.V., 2007) Uitgaande van zowel een migratiestroom 

de regio in en een migratiestroom de regio uit is het effect van migratie dus slechts enkele procenten 

van de totale vraag. 

Door slechts het natuurlijk verloop mee te nemen wordt de onzekerheid die altijd rond de ontwikkeling 

van de migratiecijfers speelt weggenomen. Dit beperkt dus ook de mogelijkheid om overprogrammering 

goed te praten door te stellen dat een specifiek project mensen aantrekt. Verder moet men zich 

realiseren dat wanneer een project onverhoopt wel een grote verhuisstroom van buiten de regio op 

gang weet te brengen er voldoende zachte plannen zijn om hier op in te spelen. 

In het opstellen van de woningbehoefte per regio kan de provincie een lijdende rol hebben. Deze 

toekomstige woningbehoefte kan dan onafhankelijk van de regio's en afzonderlijke gemeenten worden 

opgesteld, waardoor overschatting van de vraag uit opportunisme of eigen belang kan worden 

voorkomen. Het communiceren van deze regionale woningbehoefte is belangrijk. Deze woningbehoefte 

kan een provinciebreed kader vormen, waaraan alle gemeenten zullen moeten conformeren. 

Vervolgens moet deze behoefte verder gespecificeerd worden naar de gemeenten en zelfs naar de 

kernen binnen de gemeenten. Dan weet een gemeente dus voor welke toekomstige vraag zij zal moeten 

gaan bouwen en onttrekken. 

Door afzonderlijk per gemeente en per kern doelen te stellen, die onafhankelijk zijn van de 

ontwikkelingen elders kan onderlinge concurrentie worden beperkt. Echter om concurrentie nog verder 

te beperken zal deze kwantitatieve woningbehoefte verder moeten worden uitgewerkt. Namelijk niet 

alleen kwantitatief zal de bouwproductie moeten voldoen aan de behoefte, maar ook kwalitatief. 

Daarom zou per gemeente een onderzoek moeten plaatsvinden naar de kwalitatieve woningbehoefte. 

Deze kan men vergelijken met de huidige voorraad en zo bepalen in welke typen en locaties 

onttrekkingen mogen plaatsvinden en aan welke eisen nieuwbouw moet voldoen. Op basis hiervan kan 

men dan een selectie van plannen laten plaatsvinden. 
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Tot nu toe lijkt onderling overleg te worden vermeden tussen gemeenten. Door deze 'onafhankelijke' 

woningbehoefte wordt in ieder geval de onderlinge concurrentie vermeden. Echter afstemming is 

noodzakelijk. Het op hetzelfde moment realiseren van nieuwbouw kan alsnog voor concurrentie zorgen. 

Overleg over de fasering van plannen is daarom bijvoorbeeld essentieel. Daarnaast kan het beter zijn om 

opgaven uit te wisselen tussen gemeenten, bijvoorbeeld om voldoende draagvlak voor specifieke 

voorzieningen te genereren. 

6.2.2 Deprogrammeren 

Wanneer de toekomstige woningbehoefte duidelijk is zal hierop ingespeeld moeten worden. Een van de 

beleidsopties die het meest effectief bleek te zijn uit het voorgaande hoofdstuk is het deprogrammeren 

van plannen. Echter dit is nog niet een van de gebaande paden. Het doorvoeren van deprogrammatie is 

daarom pionierswerk. 

Selectie 

Het aantal plannen dat gemeenten op hun planningslijsten hebben staan zal inzichtelijk gemaakt 

moeten worden. Op dit moment zijn er planningslijsten met daarop alle plannen in aantallen. Daarin is 

ook een verdeling gemaakt tussen juridisch harde en zachte plannen. Echter de vraag is wanneer een 

plan als hard wordt gekwalificeerd en wanneer als zacht. Het lijkt erop dat plannen met een passend 

bestemmingsplan, worden gezien als hard en degenen zonder bestemmingsplan als zacht. Echter alle 

plannen waaraan een verplichting, dus ook een privaatrechtelijke overeenkomst, kleeft zijn in een 

bepaalde mate hard. Als alle plannen boven tafel zijn en ingedeeld zijn op basis van verplichtingen kan 

worden overgegaan op selectie van plannen. 

Selectie van plannen moet plaatsvinden op basis van verplichtingen, maar ook op basis van de kwaliteit 

van plannen. Op basis van een selectie op kwaliteit en verplichtingen zijn er 4 typen plannen te 

onderscheiden. Plannen van goede kwaliteit met verplichtingen, goede plannen zonder verplichtingen, 

plannen van slechte kwaliteit met verplichtingen en slechte plannen zonder verplichtingen (figuur 9). 
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Figuur 9 Selectie van plannen 

Kwaliteit van plannen betekent hier niet alleen een goede kwaliteit woning en leefomgeving, maar ook 

een plan dat inspeelt op de kwalitatieve vraag die blijkt uit het onderzoek. Kwalitatief goede plannen 

met verplichtingen kunnen doorgang vinden en moeten dus gefaciliteerd worden. Slechte plannen 

zonder verplichtingen kunnen worden gedeprogrammeerd. Goede plannen zonder verplichtingen 

kunnen doorgang vinden als er nog behoefte is, wanneer de goede plannen met verplichtingen zijn 

gerealiseerd. Anders komen zij op een reservelijst en worden gerealiseerd bij positieve demografische 

ontwikkelingen. Voor slechte plannen met verplichtingen moet in overleg worden getreden met de 

betreffende marktpartij. Plannen die kwalitatief niet voldoen met verplichtingen zullen moeten worden 

gedeprogrammeerd, maar er zal een alternatief moeten worden gevonden om toch aan deze 

verplichtingen te kunnen voldoen. Dit alternatief kan zijn het herontwikkelen van de plannen of het 

inwisselen van deze bouwtitels voor bouwtitels die wel gewenst zijn . Dit kunnen bijvoorbeeld plannen 

op de zogenaamde reservelijst zijn. 
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Deprogrammatie 

Plannen die niet voldoen zonder verplichtingen kunnen eenvoudig geschrapt worden. Goede plannen 

zonder verplichtingen kunnen op de reservelijst worden gezet. Bij deze plannen moet wel worden 

opgemerkt dat er in principe geen ontwikkelintentie is. Wanneer de woningbehoefteprognose aangeeft 

dat een deel van deze plannen nodig is kunnen hiervoor verplichtingen worden aangegaan, zodat deze 

plannen in de categorie goede kwaliteit met verplichtingen komen te vallen. Het is echter ook mogelijk 

dat er zo veel goede plannen zijn met verplichtingen dat dit aantal de woningbehoefte overstijgt. Dan 

zijn er twee opties. Allereerst kan men vraag creëren door te onttrekken in de huidige voorraad. 

Onttrekking in de bestaande voorraad creëert mogelijk ook ruimte voor de goede plannen die zich nog 

op de reservelijst bevinden. Het realiseren van nieuwbouw is belangrijk om de kwaliteit op peil te 

houden en daarmee de leefbaarheid. Een gebrek aan leefbaarheid kan vraaguitval namelijk verder 

faciliteren. (van der Staay, 2011) Strategieën met betrekking tot onttrekken zullen nader worden 

bekeken in subparagraaf 6.2.3. 

Naast het onttrekken van plannen kan ook worden overwogen om in overleg te treden met partijen. 

Solidariteit is dan van het grootste belang. leder zal dan haar deel van de plannen in moeten leveren. Dit 

heeft echter alleen kans van slagen indien open kaart wordt gespeeld en naar rato van plannen 

deprogrammatie plaatsvindt. Transparantie wordt gefaciliteerd door de openbare 

woningbehoefteprognose op basis waarvan ontwikkelingen worden geselecteerd. Daarnaast zal ook een 

openheid van alle plannen en aanverwante afspraken moeten worden gegeven door gemeenten. Verder 

zullen ook gemeenten moeten laten zien dat zij naast het onttrekken van plannen van derden ook zelf 

de gevolgen voor hun rekening nemen. Woningen die door overeenstemming worden onttrokken 

kunnen dan bovenaan op de reservelijsten worden gezet en op die manier mogelijk in de toekomst weer 

worden opgestart. Maatwerk is hierbij essentieel. 

Derden die absoluut niet willen schipperen ook al zien zij dat anderen dat wel doen kunnen binnen de 

huidige regelgeving niet worden tegengehouden om tot bouw over te gaan. Hier heeft het Rijk een grote 

rol door op korte termijn een onttrekkingsinstrument te ontwikkelen dat onttrekkingen mogelijk maakt. 

Nieuwe plannen 

Deprogrammatie en onttrekkingen zorgen voor druk en dus nieuwe kansen op de markt. Dit betekent 

dat partijen nieuwe plannen zullen ontwikkelen om op deze kansen in te spelen. Deze plannen kunnen 

van goede kwaliteit zijn en dus aantrekkelijk om op te nemen op de planningslijsten. Echter bij 

overprogrammering is het zaak het aantal plannen met verplichtingen te verminderen. Dit betekent dat 

nieuwe plannen die voldoen aan de kwaliteitseisen op de reservelijst kunnen worden gezet. De 

reservelijst met daarin een variëteit aan goede plannen is essentieel om in te kunnen blijven spelen op 

de veranderende marktvraag. Wil men bij (nieuwe) plannen daadwerkelijk tot realisatie overgaan dan 

zullen in de afspraken die gemaakt worden realisatietermijnen moeten worden opgenomen. Zo kunnen 

deze plannen bij tegenvallers worden onttrokken zodra deze realisatietermijn verstrijkt . Zodoende 

kunnen deze nieuwe plannen niet leiden tot toekomstige planschadeclaims en overprogrammering. 
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6.2.3 Onttrekken 

De tweede mogelijkheid om overprogrammering terug te dringen is het onttrekken van woningen uit de 

bestaande voorraad om zo ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. 

Selectie 

Net als de selectie van plannen voor deprogrammering, moet ook het deel van de voorraad dat voor 

onttrekking in aanmerking komt worden geselecteerd. De woningbehoefteprognose in kwalitatieve zin 

is de leidraad. Uit deze kwalitatieve woningbehoefte blijkt van welke typen woningen er teveel zijn of 

welke niet meer aan de marktvraag voldoen, bijvoorbeeld door veroudering. Deze woningen komen in 

principe in aanmerking voor sloop of samenvoeging. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke 

woningen geschikt zijn om samen te voegen . Na deze inventarisatie van mogelijke onttrekkingsobjecten 

moeten deze objecten eerst gestaafd worden aan het gemeentelijk beleid. Zo kunnen juist die woningen 

worden uitgekozen, die liggen op plekken van nieuwe plannen die de structuur versterken . Anderzijds 

kunnen woningen die een belangrijke functie vervullen in de buurt of wijk worden behouden. Belangrijk 

is om aan het eind van de selectieprocedure in ieder geval zoveel woningen te hebben geselecteerd om 

te onttrekken dat voldaan wordt aan de toekomstige woningbehoefte en dat voldoende onttrekkingen 

plaatsvinden om de gewenste nieuwbouw mogelijk te maken. Hoeveel dat er zijn is natuurlijk afhankelijk 

van het huidige woningoverschot en het aantal plannen op de planningslijsten met verplichtingen na 

deprogrammatie. 

Onttrekking 

Het ligt voor de hand om onttrekkingen in de huursector aan de corporaties over te laten. Zij hebben 

daar het bezit, kennen deze markt het beste en weten dus welke woningen in aanmerking komen voor 

sloop en/of samenvoeging. Bij de selectie van plannen is het dan echter wel van belang dat afstemming 

tussen corporaties en gemeenten plaatsvindt. Problemen in de huursector kunnen voor corporaties voor 

een deel gezien worden als een marktrisico, waardoor zij een trekkende rol in zullen (moeten) nemen bij 

de onttrekkingen van de voorraad in de huursector. Slopen is voor woningcorporaties daarnaast een 

deel van hun normale bedrijfsvoering. De mate waarin dit nu noodzakelijk is wijkt echter af. Toch 

hebben zij in hun organisatie voldoende ervaring opgebouwd om deze opgaven op zich te nemen en 

voorspoedig te laten verlopen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitplaatsen van de resterende huurders 

in een complex. Omdat de opgave mede wordt bepaald door de koopmarkt moet ook daar worden 

ingegrepen. 
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Aangezien corporaties in kunnen en zullen moeten grijpen in de sociale huursector ligt het voor de hand 

dat de overige partijen ingrijpen in de particuliere (koop)sector. De gemeente heeft hier een centrale 

rol, waarin zij gelden verzameld en de regie voert. Naast het zelf investeren door gemeenten in de 

onttrekkingsopgave zullen ook andere partijen hierin moeten bijdragen, wanneer zij toevoegingen doen 

aan de woningvoorraad. Dit hoeft niet per se te zijn door geldelijk te investeren in een sloopfonds, 

hoewel dit wel een goede optie is. Het kan ook zijn dat derden investeringen doen die normaal 

gesproken gemeenten op zich nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de aanleg van infrastructuur of 

dat zij woningen deprogrammeren, zonder daarbij aanspraak te willen maken op vooraf verkregen 

verplichtingen. 

Onttrekkingen in de particuliere sector zijn niet eenvoudig. In tegenstelling tot corporaties is de eigenaar 

van een particuliere woning niet geneigd tot sloop. Enerzijds is dat financieel zeer onaantrekkelijk, maar 

anderzijds is de woning ook een eigendom wat men verworven heeft en wat men niet zomaar opgeeft. 

Onttrekken in de particuliere voorraad lijkt dan ook het meest eenvoudig daar waar bewoners graag 

willen verhuizen, maar waar de markt dat niet toelaat. Een gemeente kan dan als koper optreden, 

waardoor de particulier kan verhuizen. De woning is dan van de gemeente en kan dus gesloopt worden. 

Echter het slopen van individuele woningen uit een rij is stedenbouwkundig, maar ook kostentechnisch 

gezien niet efficiënt. Daarom kan ook een instrument nodig zijn dat snelonteigening mogelijk maakt. 

Hier kan door het rijk en de provincies onderzoek naar gedaan worden. Een ethisch vraagstuk komt bij 

onteigening echter al snel aan de orde. Het is geen populaire maatregel. Het uitkopen van partijen lijkt 

daarom een meer acceptabele methode, hoewel hiermee meer tijd en financiële middelen gemoeid 

kunnen zijn. 

Een sterfhuisconstructie lijkt dan een betere optie, waarbij telkens wanneer een woning op de markt 

komt deze wordt opgekocht door de gemeente. De wet Voorkeursrecht Gemeenten is een instrument 

dat hierbij behulpzaam kan zijn. Dan heeft een gemeente namelijk het eerste recht om de woning te 

kopen. In het selectieproces is het dan verstandig ook te kijken naar de bereidheid van de bewoners om 

op termijn te verhuizen. Voor een dergelijke manier van onttrekken is in ieder geval een langere adem 

vereist. In Sluis is men hiermee nu zeer recent aan het experimenteren. (de Koning, 2011) Ook de 

kansen van uitruil zouden onderzocht kunnen worden. Door mensen met gesloten beurs een betere 

woning aan te bieden kunnen zij wellicht verleid worden te verhuizen naar een woning buiten het 

gebied dat in aanmerking komt voor sloop. 

Het feit dat particuliere onttrekkingen langer op zich laten wachten hoeft geen probleem te zijn, 

aangezien corporaties op kortere termijn lijken te kunnen slopen. Aangekochte woningen kunnen in 

gebieden waar nog een tekort aan sociale huurwoningen is tijdelijk verhuurd worden door corporaties. 

In andere gebieden is het voor de markt beter om deze woningen niet meer tijdelijk te laten bewonen. 

Dan is het effect hetzelfde als na de sloop. De leefbaarheid van wijken, met daarin grotere 

hoeveelheden lege woningen zal echter onder druk komen te staan. Via lokaal maatwerk en initiatief zal 

dit het hoofd geboden moeten worden. 
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6.2.4 Samenwerking 
Actoren zijn in dit rapport vaak als individuen beschreven ook binnen de strategieën. Door de verschillen 

tussen partijen zijn sommige partijen beter in staat tot deprogrammatie over te gaan terwijl anderen 

meer mogelijkheden tot onttrekken hebben. Deprogrammatie en onttrekkingen zullen daarom op elkaar 

afgestemd moeten worden, zodat uiteindelijk aan de in de woningbehoefte gestelde opgave wordt 

voldaan. Voor deze afstemming is samenwerking essentieel. 

Bewustwording faciliteren 

Om te kunnen samenwerken is het allereerst nodig dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Dit hoeft 

niet te betekenen dat iedereen dezelfde belangen of mening heeft. Echter krimp en overprogrammering 

vragen om een verandering van denken. Men dient zich te realiseren dat het niet meer draait om het 

rücksichtslos bijbouwen van woningen. Deze woningen kunnen niet meer aan de vraag voldoen, omdat 

de vraag er gewoonweg niet meer is. De mensen die deze woningen zouden willen afnemen, kunnen dat 

niet omdat er geen vraag is naar hun huidige woning. 

Het feit dat zal moeten worden ingegrepen, zowel in de bestaande voorraad door onttrekkingen als in 

de planvoorraad door het deprogrammeren van plannen zal door partijen moeten worden 

geaccepteerd. In de krimpgebieden die in dit rapport centraal staan is dit proces volop aan de gang. Het 

faciliteren van bewustwording van overprogrammering bij alle belanghebbenden, is de eerste stap om 

tot samenwerking te komen. Het uitdragen van deze boodschap is dan ook een van de taken van 

gemeenten en provincies. 

Wanneer men zich bewust is van het feit dat verandering nodig is kan men gaan overleggen over de 

daadwerkelijke stappen die men moet gaan nemen. Pas dan kan het gaan over wie welke stappen 

onderneemt en dus wie welke lasten draagt. Een eerlijke verdeling van deze lasten kan alleen worden 

bewerkstell igd wanneer open kaart wordt gespeeld, wat betreft belangen, maar ook wat betreft 

mogelijkheden om tegemoet te komen aan het algemeen belang. Dit lijkt in te druisen tegen de 

werkwijze van marktpartijen die als doel hebben het realiseren van winsten op investeringen. Echter 

een goede woningmarkt is een gezamenlijk belang. Bewustwording van partijen moet daarom tot 

openheid van zaken leiden door alle partijen. Hiervoor is een open en eerlijke communicatie tussen 

partijen essentieel. Alleen dan kan men een werkbaar compromis, tussen onttrekkingen, 

deprogrammatie en herontwikkeling vinden. 

Zoals dhr. De Jong (2011) het in ons interview stelde: ledereen weet dat er iets moet veranderen, de 

kaarten (belangen) liggen op tafel. Ze liggen echter omgedraaid. Het is zaak om de kaarten open te 

leggen. Een gezamenlijke opgave bestaat uit een gezamenlijk probleem en een gezamenlijke oplossing. 

Wat hier gepredikt wordt mag wellicht naïef klinken, maar vanuit een onafhankelijke positie lijkt de 

oplossing te zijn dat de boterhammen verdeeld worden, voordat ze verschimmeld zijn. Dan zijn de 

stukjes wellicht kleiner, maar vergaat er niemand van de honger. Zo kunnen alle partijen zich blijven 

inzetten voor kwaliteit van de woningvoorraad en daarmee voor de leefbaarheid. Vallen partijen om dan 

zullen slechts de lasten over minder schouders verdeeld worden. 
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Een aantal zaken binnen de samenwerking tussen partijen kan verbeterd worden. Gemeenten 

vertrouwen minder op de marktkennis van marktpartijen, omdat in het verleden op sommige plaatsen 

woningen zijn gerealiseerd die niet voldoen aan de eisen die er aan gesteld mochten worden. De 

marktkennis van projectontwikkelaars zou door gemeenten en provincies wel verder kunnen worden 

benut. (van Hoek, Koning & Mulder, 2008) In het bepalen van de kwalitatieve vraag zouden 

marktpartijen een goede bijdrage kunnen leveren. Wel moet een opportunistische korte termijnvisie, 

die tot doel heeft het afzetten van zoveel mogelijk woningen op een zo kort mogelijke termijn worden 

voorkomen. 

Ook tussen ontwikkelaars en woningcorporaties kan een verdere samenwerking tot een positief 

resultaat leiden. Projectontwikkelaars kunnen delen van hun ontwikkeling verkopen aan 

woningcorporaties die zodoende de kwaliteit van hun portefeuille kunnen verbeteren. Voor 

projectontwikkelaars geldt dan een gegarandeerde afzet zij het tegen een lagere verkoopprijs . Hierdoor 

kunnen risico's gereduceerd worden. (Verwest, Sorel & Buitelaar, 2007) Hier zal echter binnen 

afzienbare tijd de rek uit zijn, aangezien de financiële situatie van corporaties verder onder druk komt te 

staan. (Dol & van der Heijden, 2009) Verder kunnen projectontwikkelaars en corporaties afspraken 

maken over het overdragen van ontwikkelrechten, wanneer corporaties vanwege onrendabele toppen 

van ontwikkeling af willen zien. 

Gemeenten kunnen door bestemmingsplannen flexibeler te maken het herontwikkelen van plannen die 

op dit moment niet aan de eisen voldoen gemakkelijker maken. Nu is de doorlooptijd van een herziening 

nog erg lang. Flexibelere bestemmingsplannen stellen projectontwikkelaars in staat om tussentijds te 

anticiperen op de veranderende vraag. Dit zorgt er ook voor dat de nadelen met betrekking tot de 

doorlooptijd van plannen beperkt worden. (Verwest, Sorel & Buitelaar, 2007) Zo wordt het ook mogelijk 

om meer diversiteit in iedere fase te brengen, zodat meerdere doelgroepen per fase worden 

aangesproken. Dit vergroot de kansen om aan de voorverkoopeisen te voldoen. (de Jong, 2011) 

Een van de grootste problemen van overprogrammering is dat er zal moeten worden afgeboekt op 

plannen. Het zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen is een lastig proces. Lokale kansen kunnen 

worden aangegrepen. Voorkomen moet worden dat deze kansen de problemen elders vergroten. Zo 

hebben partijen in Zeeuws-Vlaanderen voorgesteld horecagelegenheden en bedrijventerreinen te 

herstructureren door middel van woningbouw. Een gedegen afweging is daarom van groot belang. 

Desalniettemin zal op zoek gegaan moeten worden naar alternatieve bestemmingen, daar waar 

voorheen woningbouw gepland was. Een van de opties kan verdunning zijn, minder woningen realiseren 

op hetzelfde gebied. In kernen en steden kan dit het ontstaan van lege plekken voorkomen, maar ook 

het realiseren van extra groen in de wijken kan de leefbaarheid wellicht vergroten. De financiële 

haalbaarheid van dit soort initiatieven zalleidend zijn voor het slagen ervan. 
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Fuseren 

Omdat er veel partijen zijn kan de samenwerking onder druk staan. Vaak wordt dan ook geopperd dat er 

minder partijen zouden moeten zijn die invloed uit proberen te oefenen op beslissingen. Echter partijen 

met een belang in een project zullen hierin een stem willen hebben. Het beperken van het aantal 

actoren kan worden bewerkstelligd door fusies. Fusies resulteren in minder verschillende visies en 

sterkere partijen met een groter belang in een project. Twee soorten fusies zullen hier nader worden 

bekeken, namelijk een fusie tussen twee of meer corporaties en een gemeentelijke fusie, ook wel een 

gemeentelijke herindeling genoemd. 

Door middel van fusie kunnen corporaties met een beperkte hoeveelheid middelen wellicht toegang 

krijgen tot middelen van een andere corporatie. Hierdoor zouden deze partijen in kunnen grijpen in de 

voorraad, waardoor in het hele werkgebied een betere kwaliteit ontstaat. Een ander groot voordeel van 

een fusie is dat, wanneer in wijken nu meerdere corporaties bezit hebben, het aantal partners in een 

wijkproject, door fusie, afneemt. Het doen van ingrepen wordt daardoor gemakkelijker. Fuseren is dan 

ook een goede optie, omdat het de daadkracht bevordert. Wat fusies op dit moment echter tegenhoudt 

in bijvoorbeeld Parkstad Limburg is het feit dat partijen een andere kijk op de woningmarkt hebben; 

meer en minder bewust zijn van overprogrammering. Hierdoor is een samengaan moeilijk. Verder 

beperken persoonlijke belangen de mogelijkheden om een fusie aan te gaan. {de Niet, 2011) Toch biedt 

fusie tussen corporaties vanuit het oogpunt van overprogrammering voordelen, met name in een gebied 

als Parkstad, waar veel verschillende corporaties actief zijn {11 in 8 gemeenten). In Zeeuws-Vlaanderen 

is een fusie minder aan de orde. Daar zijn slechts 3 corporaties actief en die zijn redelijk verspreid over 

de kernen. Van gezamenlijk bezit en dus van voordelen, wat betreft het samen optrekken in projecten is 

dan ook minder sprake. Wel is daar overleg gaande over het maken van een gezamenlijke visie. {van de 

Vijver, 2011) 

Tussen gemeenten is nu vaak concurrentie. Een gemeentelijke samenvoeging zou het tegen elkaar 

opbieden kunnen voorkomen. Vaak heeft tussen gemeenten jarenlang rivaliteit geheerst. Het 

samenvoegen van gemeenten is daardoor een langdurig proces dat jaren in beslag kan nemen. Er is een 

grote kans dat dan urgente opgaven als overprogrammering en krimp blijven liggen. {de Paauw, 2011) 

Daarnaast is de vraag wat de verhouding dan wordt tussen gemeente en provincie. Grote gemeenten 

kunnen wel erg sterk komen te staan ten opzichte van de provincie. {Nijssen, 2011, Meijers, 2011) 

Verder blijft de vraag of de oude rivaliteit niet onder de naam van een nieuwe gemeente door blijft 

sluimeren. {Meijers, 2011) Een gemeentelijke herindeling is dan ook geen goede optie op dit moment. 

Wel is het belangrijk dat samenwerking en afstemming plaatsvindt tussen gemeenten. Vandaar ook dat 

de Wgr+ regio Parkstad in het leven is geroepen. Deze draagt zorg voor de onderlinge afstemming van 

onder andere het woonbeleid tussen gemeenten en voor gemeenten. Een dergelijke constructie is een 

goede manier om afstemming van plannen te bewerkstelligen. In andere gebieden kan ook de provincie 

een dergelijke regiefunctie op zich nemen. Dit betekent dan wel dat ook de naleving sterker moet 

worden gemonitord en dat sancties nodig zijn wanneer niet aan het regionaal belang wordt 

geconformeerd. 
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6.2.5 Uitvoeringsplan 
Wat moet nu het resultaat zijn van de samenwerking? Allereerst moet een gezamenlijke visie worden 

opgesteld. Dit wordt ondersteund door het instellen van een woningbehoefteprognose die leidend is 

voor alle plannen en dus kaders biedt. De woningbehoefteprognose (kwantitatief en kwalitatief) biedt 

dus het einddoel waar men naar toe kan werken. Alle actoren zouden het bereiken van dit einddoel 

moeten onderstrepen. 

Echter het formuleren van een einddoel alleen is onvoldoende. Ook de specifieke stappen die moeten 

worden gezet door de verschillende actoren moeten worden afgesproken gebaseerd op de 

mogelijkheden en onmogelijkheden die partijen hebben en die transparant zijn gecommuniceerd. 

Daarbij moeten alle actoren verantwoordelijk worden gesteld voor specifieke acties die bijdragen aan 

het einddoel; het wegwerken van overprogrammering en het bieden van een kwalitatief goede 

woonomgeving, met woningen die voldoen aan de marktvraag. Wat moet worden voorkomen is dat 

deze afspraken vrijblijvend zijn. Een concreet uitvoeringsplan zou dan ook het resultaat moeten zijn van 

de gemaakte afspraken. In het uitvoeringsplan moeten deprogrammatie en onttrekkingen als 

communicerende vaten worden behandeld. Sommige partijen zoals woningcorporaties zijn beter in 

staat om te onttrekken, anderen om te deprogrammeren bijvoorbeeld ontwikkelaars. Actoren zullen 

door samenwerking moeten afspreken hoeveel woningen iedere actor deprogrammeert of onttrekt. 

Het uitvoeringsplan kan redelijk strikt zijn en dient voldoende afspraken te bevatten die alle actoren 

stimuleren de gestelde taken op zich te nemen. Wellicht dat incentives zijn op te nemen in het 

uitvoeringsplan, om zo naleving van de afspraken te stimuleren. Dit uitvoeringsplan zou zich moeten 

afspelen op het niveau van de gemeente. Door het afstemmen van de woningbehoefteprognoses kan 

regionaal gezien voorkomen worden dat dergelijke uitvoeringsplannen met elkaar botsen. Wel is het 

noodzakelijk om dit te blijven monitoren en dus de uitvoeringsplannen van naburige gemeenten naast 

elkaar te leggen en te kijken of plannen niet botsen en ze zo nodig nader op elkaar af te stemmen. 

Het uitvoeringsplan is een concreet plan waaraan actoren kunnen werken. Wel is het omdat de 

woningmarkt snel verandert noodzakelijk dat een dergelijk uitvoeringsplan enige flexibiliteit behoudt. 

De reservelijst met woningbouwplannen biedt hier een middel toe. Daarnaast is het nodig dat het 

uitvoeringsplan continu gespiegeld wordt aan de veranderende marktbehoefte en eventuele 

aanpassingen in de woningbehoefteprognose. Het uitvoeringsplan wordt dan een concreet stappenplan, 

dat voldoet aan de huidige inzichten en zo het terugbrengen van overprogrammering faciliteert. 

Het daadwerkelijk uitvoeren van het uitvoeringsplan is afhankelijk van de commitment van alle spelers. 

Dit commitment is de sleutel tot het aanpakken van overprogrammering, het verbeteren van de 

kwaliteit van de leefomgeving en het minimaliseren en voorkomen van de gevolgen van 

overprogrammering. 
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Conclusie 
• Aangezien de oorzaken gevolgen en het beleid generaliseerbaar zijn naar andere gebieden 

moeten de krimpgebieden fungeren als onwenselijk toekomstbeeld voor andere gebieden; 

• Andere gebieden dan de krimpgebieden moeten anticiperen; 

• De opgave waar actoren voor staan is op dit moment niet duidelijk, daarom is het noodzakelijk 
dat één regionale woningbehoefteprognose, gebaseerd op het natuurlijk verloop in de regio 
leidend wordt gesteld; 

• Vervolgens moeten de plannen die op dit moment in de pijpleiding zitten worden geanalyseerd 
en worden vergeleken met de woningbehoefteprognose; 

• Selectie moet plaatsvinden op basis van 4 categorieën die ontstaan bij evaluatie van de huidige 
pla nvoorraad; 

o Plannen die kwalitatief voldoen met verplichtingen -7 realiseren; 
o Plannen die kwalitatief voldoen zonder verplichtingen -7 reservelijst, alleen realiseren, 

wanneer er voldoende behoefte voor komt; 
o Plannen die kwalitatief niet voldoen met verplichtingen -7 herontwikkelen of 

verevenen met plannen op de reservelijst; 
o Plannen die niet voldoen zonder verplichtingen -7 deprogrammeren; 

• Zijn er te veel goede plannen met verplichtingen dan moet met alle partijen in overleg worden 
getreden en naar rato worden gedeprogrammeerd; 

• Voor nieuwe plannen zouden geen verplichtingen moeten worden aangegaan, maar ze kunnen 
op de reservelijst worden gezet en bieden actoren dan flexibiliteit; 

• Als men nieuwe verplichtingen aangaat moet men een vervaltermijn opnemen, waarvoor tot 
realisatie moet zijn overgegaan om planschadeclaims in de toekomst te voorkomen; 

• Bij het maken van afspraken moeten onttrekkingen en deprogrammatie gezien worden als 
communicerende vaten; 

• Onttrekkingen; 
o Binnen de bestaande voorraad moeten woningen die voor onttrekking in aanmerking 

komen worden geselecteerd; 
o Onttrekkingen in de huursector zullen door de corporaties (moeten) worden opgepakt; 
o De gemeente dient op te treden als trekker in de particuliere sector; 

• Samenwerking is essentieel om overprogrammering terug te dringen, transparantie en 
overeenstemming moeten daarom worden gefaciliteerd; 

• De samenwerking moet resulteren in een uitvoeringsplan met daarin harde afspraken, 
waaraan alle partijen zich compromitteren. 
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7. Conclusie en verder onderzoek 



In1eiding 
In dit rapport zijn de in hoofdstuk 1 vastgestelde deelvragen behandeld. De belangrijkste conclusies 

passeren in paragraaf 7.1 nogmaals de revue. Dit leidt tot een beschouwing in paragraaf 7.2, waarna in 

paragraaf 7.3 aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek. 

7.1 Overprogrammering 
In Nederland is op grote schaal sprake van overprogrammering. Van de 393 gemeenten waarvan voor 

dit onderzoek gegevens verkregen zijn, hebben 152 gemeenten een overprogrammering van meer dan 

30% ten opzichte van de vraag in 2015. Voor 71 gemeenten zijn er nu al meer harde plannen aanwezig 

dan er behoefte zal zijn tot 2020. 

De krimpgebieden zijn sterk vertegenwoordigd binnen deze cijfers. In Groningen hebben 12 van de 25 

gemeenten te maken met een overprogrammering. Deze gemeenten zijn geconcentreerd in het 

Noorden en Oosten van de provincie, het deel van Groningen dat bekend staat als krimpgebied. In 

Zeeland zijn regionale cijfers beschikbaar. Hieruit blijkt dat in o.a. Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren 

sprake is van overprogrammering. Van de 32 gemeenten, waarvan gegevens beschikbaar zijn in Limburg, 

hebben er 20 te maken met overprogrammering. Meer specifiek in Parkstad hebben alle 8 de 

Parkstadgemeenten een overschot van meer dan 30% op de planningslijsten . 

Naast de mate van overprogrammering wordt in de probleemstelling ook de rol van actoren aangeduid 

met betrekking tot oorzaken, gevolgen en beleid. In tabel 5 zijn de belangrijkste oorzaken, gevolgen en 

effectieve beleidsopties per actor op een rij gezet. 

Overprogrammering is het gevolg van het handelen van actoren. Uiteindelijk hebben zij meer plannen 

gemaakt dan er nodig zijn . De ambitie om voorzieningen te behouden, te groeien en de gemeente te 

verbeteren hebben er toe bijgedragen dat overprogrammering is ontstaan. Ontwikkelaars hebben het 

maken van plannen gestimuleerd, het is hun care-business . Woningcorporaties hebben investeringen 

gefinancierd met nieuwbouw, wat heeft bijgedragen aan overprogrammering. Wanneer men zich 

realiseert dat men te veel plannen heeft blijken investeringen te zijn gedaan en verbintenissen te zijn 

gemaakt die het adequaat reageren belemmeren. 

Het gevolg van overprogrammering is dat er meer plannen op de planningslijsten staan dan er 

noodzakelijk zijn. Hierdoor gaan plannen met elkaar concurreren, waardoor niet meer aan de 

voorverkoopeisen wordt voldaan en dus geen nieuwbouw plaatsvindt. Het overaanbod aan plannen 

zorgt ook voor een slechte verkoopbaarheid van bestaande woningen en dus een onder druk staande 

waardeontwikkeling. Hierdoor betalen investeringen zich niet meer uit, blijven locaties leeg en ontstaat 

leegstand en verpaupering, met name in de meest kwetsbare wijken. Partijen moeten afboeken op hun 

investeringen. 
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De meest geschikte beleidsopties die met overprogrammering omgaan zijn deprogrammeren, 

onttrekken en tweede woningbezit faciliteren . Deprogrammeren kan op basis van planhardheid, maar 

moet ook plaatsvinden op basis van kwaliteit. Het herontwikkelen van plannen is belangrijk om in te 

spelen op de vraag en kan mogelijk ook een deprogrammatie inhouden. Naast deprogrammatie zijn 

onttrekkingen noodzakelijk. Hoe meer woningen men onttrekt, des te meer plannen van de 

planningslijsten uitgevoerd kunnen worden. Door het faciliteren van tweede woningbezit kunnen op 

sommige plekken wellicht mensen worden aangetrokken. 

Tabel 5 Oorzaken gevolgen en beleid per actor 

Actor Oorzaken Gevolgen Beleid 

Gemeente • Streven naar groei, maar • Afschrijvingen • Slopen 
afstemming tussen gemeenten • Planschade • Deprogrammeren 
ontbreekt • Interne verdeeldheid • Tweede woningbezit 

• Persoonlijk en politiek belang faciliteren 

• Financieel belang 

• Beperkte bewustwording 

Provincies en • Stimuleren productie voor • Instrumenten 
Rijk economische voorspoed ontwikkelen voor 

• Beperkte bewustwording deprogrammatie en 
onttrekkingen 

Woning- • Sloop te beperkt • Waardevermindering • Slopen 
corporaties • Kwaliteit willen toevoegen bezit • Deprogrammeren en 

• Investeringscapaciteit halen uit • Leegstand herontwikkelen 

productie • Vermindering 

• Beperkte bewustwording investeringscapaciteit 

Ontwikkelaars • Streven naar productie • Projecten worden • Deprogrammeren en 

• Geen overleg tussen niet meer afgezet herontwikkelen 

ontwikkelaars -7 concurrentie • Afboekingen • Bijdragen aan sloop 

• Beperkte bewustwording • Kleinere marges particuliere voorraad 

• Minder kansen in de 
toekomst 

Particulieren • Waardevermindering 
bezit 

• Komen vast te zitten 
in eigen woning 

• Gewenste kwaliteit 
niet toegevoegd 

• Meer keus 

Woningmarkt • Doorlooptijd (plannen en • Lege plekken in 
procedures) stedelijk weefsel 

• Meerdere Woningbehoefte- • Te veel plannen 
prognoses • Overproductie 
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Overprogrammering is afhankelijk van regionale en lokale aspecten. Deze zijn per locatie anders. 

Daarom is beleid dat inspeelt op overprogrammering maatwerk. Toch zijn de geconstateerde oorzaken, 

gevolgen en het gebruikte beleid in alle krimpgebieden nagenoeg hetzelfde. De mate waarin bepaalde 

zaken aan de orde komen verschilt wel per gebied, maar meer nog per actor. Daarnaast zijn de bekeken 

gebieden erg verschillend. Bijvoorbeeld de stedelijke structuur maar ook betreffende de bewustwording 

van partijen en de opbouw van de woningmarkt. Door deze verscheidenheid zullen andere gebieden 

gemakkelijk overeenkomsten zien met de krimpgebieden. Andere gebieden dan de krimpgebieden 

moeten de krimpgebieden zien als een spiegel van een toekomst wanneer men overprogrammering niet 

terugdringt. Het is zaak daar nu al te anticiperen op de toekomst. Dit betekent allereerst het 

bewustwordingsproces van overprogrammering faciliteren. Verder moet nu al geselecteerd, 

gedeprogrammeerd en onttrokken worden, zodat alleen die projecten, die bijdragen aan een goede 

leefomgeving in de toekomst, doorgang kunnen vinden. De strategieën zijn dus in zowel krimpende als 

(nog) niet krimpende gebieden toepasbaar om overprogrammering het hoofd te bieden. 

Het is noodzakelijk dat er één nieuwe woningbehoefteprognose wordt opgesteld voor de gehele 

provincie, omdat de woningbehoefte bij veel partijen nu onduidelijk is. Deze prognose moet 

onafhankelijk zijn van migratiestromen, omdat deze een grote onzekerheid met zich meebrengen. Ze 

hebben daarnaast weinig invloed hebben op de woningbehoefte, omdat regionale instroom maar een 

heel klein aandeel heeft in de totale woningvraag. Een verdere vertaling naar een gemeentelijke 

behoefte en een vergelijking van deze behoefte met de aanwezige plannen levert een eenduidige 

opgave op, waarnaar actoren zouden moeten streven. Plannen die niet bijdragen aan het voltooien van 

deze opgave moeten gedeprogrammeerd of indien noodzakelijk herontwikkeld worden. Goede plannen 

waarvoor op dit moment nog geen verplichtingen zijn aangegaan moeten op een reservelijst worden 

gezet en mogen alleen doorgang vinden bij voldoende behoefte aan nieuwbouw. Provincies dienen een 

dergelijke onafhankelijke prognose te laten uitvoeren, deze op te leggen aan gemeenten en de 

navolging hiervan monitoren. 

Naast deprogrammatie moeten in de bestaande voorraad woningen die niet passen binnen de 

woningbehoefte worden onttrokken. In de sociale huurvoorraad zullen de woningcorporaties als trekker 

moeten fungeren. In de particuliere woningmarkt zullen dat gemeenten zijn. Een sterfhuisconstructie, 

waarbij gemeenten leegstaande woningen opkopen lijkt in de particuliere markt het meest effectief. 

Het belangrijkste is dat samenwerking wordt gefaciliteerd. Hiervoor is bewustwording van alle partijen 

noodzakelijk, maar ook solidariteit tussen partijen. Men moet over het eigen belang heenkijken en de 

kaarten moeten worden opengelegd. Een fusie tussen corporaties kan hun daadkracht verbeteren. Op 

gemeentelijk niveau is het opstellen van een gezamenlijke visie van groot belang. De samenwerking 

moet resulteren in een uitvoeringsplan, dat door alle actoren wordt uitgedragen. Omdat partijen 

verschillen wat betreft handelingsruimte zullen sommigen meer kansen hebben om te onttrekken 

terwijl anderen gemakkelijker kunnen deprogrammeren. In het uitvoeringsplan moeten de opgaven van 

de verschillende actoren samenkomen. Dit uitvoeringsplan vormt dan een allesomvattend kansrijk plan 

waarmee actoren overprogrammering het hoofd bieden. 
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7.2 Beschouwing 
Overprogrammering is het gevolg van het willen bijdragen aan de ontwikkeling van de woonomgeving. 

In die zin kan overprogrammering dan ook niet gezien worden als een fout die mensen gemaakt hebben. 

Echter de wijze waarop de programmering tot stand is gekomen heeft door een gebrek aan 

overeenstemming en een veelheid aan plannen geleid tot overprogrammering. Deze plannen maken de 

realisatie van de gestelde beleidsdoelen moeilijk, omdat ze de concurrentie met elkaar, maar ook met 

de bestaande voorraad aangaan. Het is dan ook van het grootste belang overprogrammering niet langer 

te ontkennen. Men zal overprogrammering moeten signaleren, plannen die niet meer voldoen moeten 

selecteren en deze vervolgens moeten deprogrammeren. In de bestaande voorraad zal men moeten 

onttrekken. Dit is een moeilijk proces waarbij de wil om in te grijpen, solidariteit en transparantie tussen 

partijen en samenwerking absoluut noodzakelijk zijn om het einddoel te bereiken. Door nu in te grijpen 

kunnen alle partijen er voor zorgen dat wij ook in de toekomst mogen genieten van een sterke 

woningmarkt en van een woonomgeving, waarin het prettig leven is. 

7.3 Aanbevelingen voor verder· onderzoek 
Dit onderzoek is de eerste samenvatting van de oorzaken, gevolgen en het beleid van verschillende 

actoren met betrekking tot overprogrammering. Om het onderzoek behapbaar te houden en echt tot de 

kern door te dringen is er voor gekozen om in dit onderzoek te specificeren wat betreft regio en 

ervaringen in de krimpende gebieden als uitgangspunt te nemen. Van hetgeen in dit rapport geschreven 

is mag verwacht worden dat dit ook in de andere gebieden geldt, maar nader onderzoek zal dit moeten 

bevestigen. Onderzoek naar de beleidsinstrumenten die in het buitenland worden ingezet, bij een 

woningoverschot of overprogrammering, kunnen wellicht ook hier worden toegepast. Daar kan nader 

onderzoek naar gedaan worden. 

De kansen die tweede woningbezit biedt zijn op dit moment nog onduidelijk. Fiscaal is het nog 

onaantrekkelijk, maar ook het tweede woningbezit zelf is nog geen wijdverbreid fenomeen. Nader 

onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre tweede woningbezit kansrijk is of gemaakt kan worden. Het 

faciliteren van tweede woningbezit is interessant, omdat de kosten hiervan beperkt lijken. 

In dit onderzoek is gewezen op het belang van bewustwording bij partijen . Om in te kunnen gaan op de 

oorzaken, de gevolgen en het beleid was het noodzakelijk te kiezen voor gebieden waar al een bepaalde 

mate van bewustwording van overprogrammering aanwezig is. Nader onderzoek in de gebieden die 

krimp of een verminderde vraag nog te wachten staan zou meer inzicht kunnen verschaffen in het 

bewustwordingsproces. Indien dit bewustwordingsproces verbeterd kan worden, kan ook sneller 

worden overgegaan tot de aanpak van overprogrammering. 
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Verder zou nader onderzoek dieper in kunnen gaan op de beweegredenen van de verschillende actoren 

in het proces waarin overprogrammering wordt aangepakt. In dit rapport is een overzicht geschetst van 

de verschillende actoren, hun beleid en hun belangen. Het is interessant om overprogrammering 

specifiek vanuit de verschillende partijen te bekijken en de specifieke kenmerken van die partijen mee te 

laten wegen in het deprogrammatieproces om zo meer inzicht te krijgen in de pijnpunten en de kansen 

die iedere actor ziet. Om deze elementen transparant te maken en de zienswijzen van verschillende 

actoren op elkaar af te stemmen kan het gebruik van businesscases en spelsimulaties een interessante 

werkwijze zijn. 

Dan is het ook interessant om nader te onderzoeken of de in dit rapport geschetste strategieën 

werkbaar zijn, vooral met betrekking tot de samenwerking tussen partijen . Verder onderzoek zou 

kunnen bekijken in hoeverre de hier voorgestelde samenwerking mogelijk is. Welke stappen dienen 

partijen daartoe te zetten en wat zijn daarbij beperkingen? Maar ook de vraag hoe een dergelijke 

samenwerking 'juridisch' moet worden gestructureerd zal moeten worden beantwoord. Nader 

onderzoek naar de samenwerking tussen partijen zou de implementatie van beleid tegen 

overprogrammering nog meer handen en voeten geven. 
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Bijlagen 



Bijlage 1 Interviews 

Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen met diverse personen in de drie krimpregio's. Deze zijn 

opgenomen in tabel 6. 

Tabel 6 Interviews 

Organisatie Naam Functie Datum 

Rabobank Frits Oevering* Regionaal economisch onderzoeker 22-03-2011 

Hestia Groep Johan de Niet Gebiedsantwikkelaar 06-04-2011 

Gemeente Heerlen Gerard Meijers Beleidsmedewerker wonen 06-04-2011 

Provincie Zeeland Henk Nijssen Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 11-04-2011 

Gemeente Sluis Marcel de Paauw Senior beleidsadviseur ruimte en wonen 15-04-2011 

Bouwbedrijf Kooi B.V. Geert Jan Huiges Adjunct-directeur 18-04-2011 
Woongroep Marenland Frank van der Staay Gebiedsantwikkelaar 19-04-2011 

Parkstad Limburg Linda van Tilburg Stafmedewerker programma wonen 27-04-2011 

Provincie Limburg Ton Kleijnen Senior beleidsmedewerker bouwen en wonen 03-05-2011 
AM Zeeland Lino de Jong Vastgoedontwikkelaar 04-05-2011 

Woongoed Zeeuws- Pol van de Vijver Sectormanager vastgoed 13-05-2011 
Vlaanderen 

Gemeente Loppersum Martin Hulshof* Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling 16-06-2011 

*Telefonisch 



Bijlage 2 Afkortingen en definities 
In dit rapport zijn enkele afkortingen opgenomen welke zijn uitgewerkt in tabel 7. Van een aantal 

begrippen besproken in dit rapport zijn de definities opgenomen in tabel 8. 

Tabel 7 Afkortingen 

BLS 

CBS 

DEAL-gemeenten 

IPO 

Nirov 

PBL 

VNG 

VROM 

Wro 

Wgr+ 

Tabel 8 Definities 

Aanbodprogrammering 

Bouwtitel 

Deprogrammeren 

Frictieleegstand 

Gemeentelijke 
herindeling 

Herstructurering 

Onrendabele top 

Overprogram me ring 

Planhardheid 

Planningslijst 

Uitponden 

Verevening 

Voorverkoopeisen 

Besluit Locatiegebonden Subsidies 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Gemeenten: Delfzijl, Eemsmond, Appingedam & Loppersum 

Inter Provinciaal Overleg 

Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

PlanBureau voor de Leefomgeving 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Wet ruimtelijke ordening 

Wet gemeenschappelijke regelingen (Een regionaal openbaar lichaam met 
wettelijke taken, dat door de besturen van verschillende gemeenten is ingesteld met 
het oog op oplossing van de regionale afstemmingsproblematiek. (st-AB.nl, 2011)) 

Selectie van plannen op basis van planhardheid. 

Het recht van een actor om een woning te mogen realiseren op een specifieke 
locatie. 

Het schrappen van bouwtitels uit de planningslijsten. 

Leegstand die nodig is om de woningmarkt te laten functioneren, bijvoorbeeld om 
verhuizingen mogelijk te maken. 

Een wijziging van het grondgebied van gemeenten, waarbij ofwel het grondgebied 
van de ene gemeente bij de andere komt of twee of meer gemeenten samen een 
nieuwe gemeente vormen. 

Het vergroten van de variëteit aan woningen in wijken en het verbeteren van 
bestaande woningen om een fysieke en sociale kwaliteitsverbetering te bereiken. 

Het deel van de investeringen in een woning door woningcorporaties dat niet door 
verhuur van de woning kan worden terugverdiend . 

Overprogrammering is het deel van de onherroepelijke plancapaciteit (fase lA/lB) 
dat uitstijgt boven de geprognosticeerde woningbehoefte + gewenste leegstand. 

De mate waarin een plan is uitgewerkt. Des minder uitwerking een plan nog 
behoeft, des te harder een plan is. 

Een formulier, met daarop alle plannen die een gemeente heeft onderverdeeld naar 
hardheid, dat zij doorgeven aan de provincie. 

Het verkopen van sociale huurwoningen aan particulieren. 

1. Het ruilen van bouwtitels in het ene plan voor bouwtitels in het andere. 
2. Kosten compenseren door middel van baten uit een andere ontwikkeling. 

Percentage van het aantal nieuwbouwwoningen in een plan dat moet worden 
verkocht voordat een projectontwikkelaar tot de bouw van het plan overgaat. 



Bijlage 3 Onderzoek overprogrammering 

In Nederland worden er landelijk geen overzichten bijgehouden met betrekking tot overprogrammering. 

Er zijn ook geen regionale overzichten. Wel wordt in sommige beleidsstukken geconcludeerd dat er 

sprake is van overprogrammering. Vaak is de methodiek die tot deze conclusie leidt dan niet 

voorhanden en als deze voorhanden is dan blijkt deze van regio tot regio te verschillen. 

Het Nirov heeft wel een onderzoek gedaan naar een overmaat aan plancapaciteit. Zij hebben op basis 

van de Nieuwe Kaart van Nederland, waarin alle bestemmingsplannen van Nederland zijn opgenomen, 

bekeken in welk regio's sprake is van overmaat aan plancapaciteit. In principe is dit ook het onderzoek 

dat ten grondslag zou kunnen liggen aan het onderzoek in deze scriptie. 

Er zijn echter twee redenen waarom gekozen is om een eigen onderzoek op te starten. Allereerst is 

overmaat aan plancapaciteit anders gedefinieerd dan overprogrammering. In het onderzoek van het 

Nirov zijn zowel harde als zachte plannen opgenomen in de plancapaciteit Voor dit rapport is wel 

gekozen om een onderscheid te maken in planhardheid, omdat voor harde plannen verplichtingen zijn 

aangegaan. Het Nirov doet daarnaast alleen uitspraken over regio's. Voor het onderzoek is het echter 

interessant om op het schaalniveau van de gemeenten gegevens te bekijken, omdat zo ook uitspraken 

gedaan kunnen worden op het gemeentelijke niveau waarop veel actoren opereren. 

Dit heeft tot het besluit geleidt om voor dit onderzoek een nieuw overzicht te maken van de 

overprogrammering in Nederland. Dit heeft geresulteerd in een databestand waarin per gemeente de 

hoeveelheid harde plancapaciteit is vergeleken met de verwachte woningbehoefte gecompenseerd voor 

het aantal verwachte onttrekkingen. 

83.1 Methode 
De toekomstige woningbehoefte wordt door beleidsbeslissers gebaseerd op prognoses. Er zijn 

verschillende prognoses beschikbaar: Landelijke (zoals Primos van ABF research in opdracht van 

voorheen het ministerie van VROM en PEARL van CBS/PBL) en regionale (bijvoorbeeld provinciale) 

prognoses. Deze prognoses verschillen van elkaar door de aannames die gedaan zijn en het 

achterliggende rekenmodel, waarbij parameters anders gewaardeerd worden. (de Beer, 2008) Omdat 

voor het model de woningbehoefte voor alle gemeenten op een gelijke wijze berekend moet zijn, om 

vergelijkingen mogelijk te maken is gekozen voor een landelijke prognose. Met betrekking tot de 

verwachte woningbehoefte biedt de Primos prognose de meeste vrij toegankelijke informatie. 

Daarnaast wordt deze prognose in veel gebieden als leidraad gebruikt bij het opstellen van het beleid. 

Ook in dit onderzoek is daarom gewerkt metdePrimos prognose. Met behulp vandePrimos prognose is 

bepaald wat de woningbehoefte per gemeente is. Dit is gedaan door de gewenste woningvoorraad in 

2015 te vergelijken met de verwachte voorraad in 2010 uit dezelfde prognose. Het getal dat hier uit 

volgt is de taakstelling (de benodigde toevoeging of vermindering van de voorraad) tussen 2010 en 

2015. De taakstelling is vergroot met de verwachte onttrekkingen uit de Primos prognose. Hierdoor 

wordt het feit dat sprake kan zijn van vervangende nieuwbouw ondervangen. Overprogrammering is in 

het databestand dus de harde capaciteit groter dan de behoefte tussen 2010 en 2015 rekening houdend 

met verwachtte onttrekkingen. 



De harde plancapaciteit is capaciteit die juridisch vastligt en dus niet zonder gevolgen kan worden 

geschrapt. Gemeenten geven jaarlijks hun woningbouwplanningen op bij de provincie. Uiteindelijk zijn 

gegevens van alle provincies verkregen. In Flevoland en in Zeeland waren de gegevens onvolledig. In 

Zeeland is soms alleen per regio informatie voorhanden; bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, en 

Walcheren. De gegevens van de Bevelanden waren op het moment van schrijven (nog) niet versterkt 

aan de provincie (gegevens van Goes en Noord-Beveland zijn wel verkregen). Voor de provincie 

Flevoland zijn alleen voor Almere en Lelystad gegevens beschikbaar. In de gegevens van Groningen zijn 

de woningen die in Blauwe stad (gemeente Oldambt) gerealiseerd zullen gaan worden niet 

meegenomen. Door het land heen zijn nog enkele gemeenten die hun planningen niet hebben 

doorgegeven en waarvan dus geen gegevens beschikbaar zijn . Een overzicht van deze gemeenten is 

gegeven in tabel 9. Uiteindelijk zijn van 393 gemeenten de gegevens verkregen. 

Tabel 9 Geen planningslijsten 
Groningen: Bellingwedde Noord-Holland: Zeevang Zeeland: Borsele 

Groningen: Groningen Zeeland: Kapelle 

Groningen : Haren Flevoland: Dronten Zeeland: Reimerswaal 

Groningen: Pekela Flevoland: Noordoostpolder 

Flevoland: Urk Noord-Brabant: Breda 

Friesland: Ameland Flevoland: Zeewolde Noord-Brabant: Etten-Leur 

Friesland: Bolsward Noord-Brabant: Gilze en Rijen 

Fries land: Gaasterlan-Sieat Utrecht : Eemnes Noord-Brabant: Goirle 

Friesland : Ooststellingwerf Utrecht: Oudewater Noord-Brabant: Lith 

Friesland: Terschelling Noord-Brabant: Oosterhout 

Gelderland: Rozendaal Noord-Brabant: Tilburg 

Overijssel : Enschede 

Over ijssel : Kampen Zuid-Holland: Boskoop Limburg: Valkenburg aan de Geul 

Overijssel: Raalte Zuid-Holland : Leiderdorp 

Overijssel: Wierden Zuid-Holland: Oud-Beijerland 

Overijssel : Zwartewaterland Zuid-Holland : Ouderkerk 

Overijssel: Zwolle Zuid-Holland : Reeuwijk 

Wanneer een gemeente wordt gedefinieerd als zijnde een gemeente met overprogrammering is er ten 

minste een overprogrammering groter dan 30%. Er is een marge ingesteld van 30%, omdat sommige 

provincies waaronder Zeeland gemeenten een overprogrammering toestaan van 30% om flexib iliteit in 

de planvorming in te bouwen. Hiermee wordt ook op eventuele uitval geanticipeerd. Dus een 

overprogrammering tot 30% is niet opgenomen als overprogrammering. Gemeenten met een negatieve 

taakstelling zijn bij een positieve programmering per definitie gedefinieerd als een gemeente met 

overprogrammering. Het resultaat is een lijst van de gemeenten die te maken hebben met 

overprogrammering (tabel 10). 



83.2 Nuances en opmerkingen 

Bij het bekijken van de gegevens moeten wel enige nuances worden aangebracht. De auteur van deze 

scriptie heeft geen invloed gehad op de wijze waarop de gegevens verstrekt zijn. Aangezien provincies 

op verschillende wijze planhardheid definiëren is het mogelijk dat er kleine verschillen zijn tussen de 

provincies. Er is getracht de gegevens zo te interpreteren dat de planhardheid die gebruikt is in het 

dataonderzoek gelijk is aan de definitie in hoofdstuk 1. 

Daarnaast hebben verschillende mensen die de gegevens hebben verstrekt de auteur geattendeerd op 

het feit dat de gegevens met name van de bevolkingsprognose volatiel zijn, zeker op het lage 

schaalniveau van de gemeente. Op dit relatief lage schaalniveau kunnen beslissingen van grote invloed 

zijn op de resultaten. De gegevens zijn gebruikt ter indicatie van overprogrammering. De vraag is er 

overprogrammering was leidend. De nadruk is dan ook zo min mogelijk gelegd op de specifieke cijfers. 

Er is daarom ook geen waardeoordeel verbonden aan de mate van overprogrammering. Fluctuaties 

worden verder opgevangen door de marge van 30%. 

Verder moet nog de opmerking worden geplaatst dat in het dataonderzoek de harde plancapaciteit 

wordt vergeleken met de taakstelling tot 2015. De overweging hierachter is dat harde plannen naar 

verwachting het eerst gerealiseerd zullen gaan worden en dat de harde capaciteit in 2010 dus voor of in 

2015 gerealiseerd wordt. Gevolg is echter wel dat de resultaten alleen zeggen of de harde capaciteit te 

groot is of niet voor de taakstelling tot 2015. Hier wordt geen rekening gehouden met het feit dat 

plannen mogelijk gemaakt zijn voor een taakstelling in de periode na 2015. Daarom is ook de 

woningbehoefte tot 2020 vergeleken met de harde plannen. Ook dan zijn er nog 71 gemeenten met 

overprogrammering. Vanwege mogelijk nieuwe plannen tussen 2015 en 2020 zijn deze gegevens nog 

sterk aan verandering onderhevig en is dus besloten om overprogrammering ten opzichte van 2015 in 

dit rapport te beschouwen als overprogrammering. 

83.3 Resultaten 
Aangezien dit rapport een handreiking wil zijn voor alle actoren is het van belang dat de 

overprogrammering per gemeente nader wordt gespecificeerd. Vanwege de soms vertrouwelijke 

planningslijsten is hier slechts de overprogrammering weergegeven per gemeente ten op zichte van 

2015. Echter niet alleen deze gemeenten zouden moeten overwegen overprogrammering aan te 

pakken. Omdat overprogrammering gedefinieerd is in termen van planhardheid is niet gekeken naar de 

hoeveelheid zachte plannen. De intentie van het maken van plannen is in beginsel het realiseren ervan. 

Gemeenten die voor deze plannen overeenkomsten gaan sluiten kunnen dan ook te maken krijgen met 

een overprogrammering of een grotere overprogrammering dan hier weergegeven. Alle gemeenten 

wordt aangeraden hun planningslijsten te bestuderen en adequate maatregelen te treffen om deze af te 

stemmen op een reële toekomstige vraag. 



Tabel 10 Overprogrammering per gemeente 
Aantal woningen Aantal woningen 

Groningen: Appingedam 586 Gelderland: Apeldoorn 1.650 

Groningen: De Marne 125 Gelderland: Berkelland 185 

Groningen: Delfzijl 1.484 Gelderland: Bronckhorst 139 

Groningen: Eemsmond 433 Gelderland: Brummen 1.143 

Groningen: Leek 421 Gelderland: Culemborg 746 

Groningen: Loppersum 128 Gelderland: Doetinchem 972 

Groningen: Menterwolde 100 Gelderland: Duiven 225 

Groningen: Reiderland 79 Gelderland: Elburg 567 

Groningen: Scheemda 15 Gelderland: Epe 373 

Groningen: Stadska naai 264 Gelderland: Ermelo 467 

Groningen: Veendam 1.117 Gelderland: Geldermalsen 1.216 

Groningen: Vlagtwedde 155 Gelderland: Hattem 200 

Groningen: Winschoten 167 Gelderland: Lingewaal 74 

Gelderland: Maasdriel 258 

Friesland: Achtkarspelen 316 Gelderland: Montferland 598 

Friesland: Boarnsterhim 394 Gelderland: Neder-Betuwe 636 

Friesland: Dongeradeel 328 Gelderland: Neerijnen 125 

Friesland: Franekeradeel 506 Gelderland: Nunspeet 450 

Friesland: Harlingen 112 Gelderland: Oost Gelre 233 

Friesland: Heerenveen 2.128 Gelderland: Oude IJsselstreek 199 

Friesland: het Bildt 507 Gelderland: Putten 243 

Friesland: Kollumerland c.a. 180 Gelderland: Ubbergen 226 

Friesland: Lemsterland 861 Gelderland: Voorst 181 

Friesland: Menaldumadeel 230 Gelderland: West Maas en Waal 1.337 

Friesland: Nijefurd 329 Gelderland: Zaltbommel 597 

Friesland: Schiermonnikoog 93 Gelderland: Zevenaar 1.720 

Friesland: Skarsterlan 379 

Friesland: Smallingerland 2.468 Noord-Holland: Beemster 304 

Friesland: Sneek 3.854 Noord-Holland: Bergen (NH.) 112 

Friesland: Tytsjerksteradiel 464 Noord-Holland: Diemen 453 

Friesland: Weststellingwerf 1.313 Noord-Holland: Edam-Volendam 669 

Friesland: Wûnseradiel 117 Noord-Holland: Heiloo 274 

Noord-Holland: Laren 97 

Drenthe: Borger-Odoorn 119 Noord-Holland: Muiden 207 

Drenthe: Coevorden 308 Noord-Holland: Ouder-Amstel 994 

Drenthe: Noordenveld 303 Noord-Holland: Stede Broec 164 

Drenthe: Tynaarlo 220 Noord-Holland: Texel 181 

Drenthe: Westerveld 145 Noord-Holland: Weesp 590 

Noord-Holland: Wieringermeer 1.219 

Utrecht: Renswoude 157 Noord-Holland: Wijdemeren 349 

Utrecht: Woerden 1.222 

Overijssel: Borne 385 Zeeland: Goes 1.461 

Overijssel: Hof van Twente 229 Zeeland: Noord-Beveland 398 



Overijssel: Olst-Wijhe 159 Zeeland: Schouwen-Duiveland 823 

Overijssel: Steenwijkerland 304 Zeeuws Vlaanderen 914 

Overijssel: Twenterand 440 Walcheren 1.653 

Zuid-Holland: Alphen aan den Rijn 323 Noord-Brabant: Bergen op Zoom 1.154 

Zuid-Holland: Barendrecht 822 Noord-Brabant: Bladel 199 

Zuid-Holland: Bergambacht 170 Noord-Brabant: Cuijk 465 

Zuid-Holland: Bernisse 524 Noord-Brabant: Grave 533 

Zuid-Holland: Brielle 764 Noord-Brabant: Helmond 1.835 

Zuid-Holland: Delft 2.014 Noord-Brabant: Nuenen c.a. 197 

Zuid-Holland: Gorinchem 1.680 Noord-Brabant: Oisterwijk 201 

Zuid-Holland: Gouda 717 Noord-Brabant: Son en Breugel 543 

Zuid-Holland: Hendrik-ldo-Ambacht 768 Noord-Brabant: Steenbergen 90 

Zuid-Holland: La nsingerla nd 1.663 Noord-Brabant: Werkendam 138 

Zuid-Holland: Leerdam 519 

Zuid-Holland: Liesveld 137 Limburg: Beek 27 

Zuid-Holland: Maassluis 975 Limburg: Bergen (L.) 54 

Zuid-Holland: Midden-Delfland 171 Limburg: Brunssum 601 

Zuid-Holland: Noordwijk 516 Limburg: Eijsden 700 

Zuid-Holland: Oegstgeest 614 Limburg: Gennep 231 

Zuid-Holland: Papendrecht 290 Limburg: Gulpen-Wittem 220 

Zuid-Holland: Pijnacker-Nootdorp 2.054 Limburg: Heerlen 95 

Zuid-Holland: Ridderkerk 422 Limburg: Kerkrade 499 

Zuid-Holland: Rijswijk 1.728 Limburg: Landgraaf 1.042 

Zuid-Holland: Rozenburg 383 Limburg: Margraten 423 

Zuid-Holland: Schoonhoven 697 Limburg: Nuth 38 

Zuid-Holland: Sliedrecht 1.711 Limburg: Onderbanken 40 

Zuid-Holland: Vlaardingen 1.084 Limburg: Roermond 652 

Zuid-Holland: Vlist 40 Limburg: Simpelveld 174 

Zuid-Holland: Waddinxveen 1.850 Limburg: Sittard-Geleen 366 

Zuid-Holland: Westvoorne 252 Limburg: Stein 267 

Zuid-Holland: Zederik 231 Limburg: Vaals 549 

Zuid-Holland: Zoetermeer 1.276 Limburg: Venray 410 

Zuid-holland: Zuidplas 5.893 Limburg: Voerendaal 116 

Limburg: Weert 462 
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