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publiek en privaat
“ hebben elkaar
onverkort nodig
”
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Voorwoord
In 2013 kwam in de Stedendriehoek het gesprek op de samenwerking tussen publiek en privaat bij de aansturing van de
woningmarkt. Tijdens een bijeenkomst over ‘Re-inventing the Stedendriehoek’ werd geconstateerd dat rond thema’s als
economie en mobiliteit wel degelijk vooruitgang werd geboekt (met onder meer de instelling van de Strategische Board
Stedendriehoek), maar dat het laatste serieuze marktonderzoek over de woningmarkt in de Stedendriehoek alweer uit 2007
dateerde. Hier was een inhaalslag noodzakelijk, mede door alle recente ingrijpende ontwikkelingen op de woningmarkt van
de afgelopen jaren. Bouwfonds Property Development (BPD) en de voorzitter van de regio Stedendriehoek, de Deventer
burgemeester Andries Heidema, concludeerden dat het thema woonkwaliteit een impuls verdiende. Daarop is gezamenlijk
de formule van de ‘Tafel Woonkwaliteit’ ontwikkeld. Een bewust tijdelijk aanjaaginitiatief, bedoeld om de kwaliteit van het
wonen in de Stedendriehoek op een hoger plan te krijgen. De formule past nadrukkelijk bij de ‘lichte’ vorm van samenwerking
die de zeven gemeenten - Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen - hebben gekozen. Een
samenwerking waarbij kennisdeling en respect voor elkaars positie en belangen centraal staan, om van daaruit te werken aan
gemeenschappelijke doelstellingen.
De Tafel Woonkwaliteit is een formule waarbij overheden, ontwikkelaars, corporaties, makelaars, onderwijsinstellingen, banken
en anderen elkaar enkele keren per jaar ontmoeten. Kennis en ervaringen worden op een informele wijze uitgewisseld. In 2015
is de Tafel haar tweede en laatste jaar ingegaan. Het is tijd om nu te gaan ‘oogsten’. Inmiddels is rond één van de thema’s die de
Tafel had geagendeerd behoorlijke vooruitgang geboekt: de overgang naar een meer kwalitatieve woningbouwprogrammering.
Het blijkt mogelijk om vraag en aanbod in de Stedendriehoek beter inzichtelijk te maken en te verbinden. Doelgroepen en door
hen gewenste woonmilieus spelen een belangrijke rol in deze benadering, die in belangrijke mate gevoed wordt door de aanpak
van BPD. Ook gemeentelijke overheden en andere betrokken partijen in de regionale woningmarkt van de Stedendriehoek
kunnen hier wellicht hun voordeel mee doen. Vandaar dat we de eerste resultaten van de Tafel op dit punt hebben gebundeld
in de voorliggende publicatie. Wat ons betreft vormen de publicatie en het werken met de Tafel een opmaat naar een
verdere intensivering van de publiek-private samenwerking in dit gebied. De tijd is voorbij dat partijen zelf de woningmarkt
naar de hand konden zetten: publiek en privaat hebben elkaar onverkort nodig. Geholpen door nieuwe marketing- en
onderzoekstechnieken kunnen we gezamenlijk de basis leggen voor een aantrekkelijk woonklimaat in de Stedendriehoek en de
realisatie van wervende woonmilieus. Het gesprek is op gang gebracht, het moet nu vooral doorgaan!
Frans Holleman, directeur BPD regio Noord-Oost en duovoorzitter Tafel Woonkwaliteit
Nathan Stukker, wethouder gemeente Apeldoorn en duovoorzitter Tafel Woonkwaliteit

5

“
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De woningmarkt is sinds 2008 in
compleet ander vaarwater beland

”

1 Publiek en privaat in gesprek
aan de Tafel
De Tafel Woonkwaliteit van de Stedendriehoek mag gerust als innovatie worden betiteld.
Publiek en privaat ontmoeten elkaar en delen kennis, om daarmee het gezamenlijk doel
- een beter woonklimaat in de regio - dichterbij te brengen. Het is een initiatief dat typerend
is voor de nieuwe manier van werken rondom beleids- en gebiedsontwikkeling.

Nieuwe realiteit, nieuwe rollen
De woningmarkt is sinds 2008 in compleet ander vaarwater beland. Voor dat jaar was in veel regio’s nog sprake van krapte op
de markt en werd er overwegend ‘aanbodgestuurd’ gewerkt. Gemeenten, corporaties, marktpartijen en andere professionals
vonden elkaar in een benadering waarin voornamelijk topdown werd gewerkt en de consument vooral fungeerde als ‘afnemer’.
Zeven jaar later is die situatie compleet gekanteld. De consument staat nu aan het begin van de keten en bepaalt met zijn
woonvoorkeuren welke projecten wel of niet worden gerealiseerd. Marktpartijen worden daardoor gedwongen de klant
werkelijk centraal te zetten en vraaggericht te werk te gaan. Niet in de laatste plaats omdat de verschillen tussen groei- en
krimpgebieden in korte tijd veel manifester zijn geworden.
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Ook voor overheden is de omslag ingrijpend geweest. De vertrouwde ‘plannings&programmeringscyclus’ kan niet langer
zomaar worden uitgerold, om daarmee van bovenaf invulling te geven aan de woningbehoefte. Goed programmeren is meer
dan sturen op ‘aantallen’ en ‘contingenten’. Dat geldt ook voor andere automatismen, zoals een actief gemeentelijk grondbeleid.
In deze nieuwe tijd worden veel standaarden uit de oude tijd kritisch tegen het licht gehouden. Dat is soms pijnlijk, maar het
schept ook de basis voor een nieuwe ontwikkelingspraktijk. Binnen die praktijk zijn partijen zoekende naar hun nieuwe rol.
Gemeenten vragen zich bijvoorbeeld af hoe actief hun rol in gebiedsontwikkelingen nog moet zijn en of zij niet een meer
‘faciliterende rol’ moeten innemen. Waarbij dan direct de vervolgvraag rijst: wat is dat ‘faciliteren’ dan precies? Kan er nog
gestuurd worden en zo ja: hoe? Ook bij marktpartijen spelen vergelijkbare discussies. In het verlengde van deze positiebepaling
worden nieuwe manieren van werken uitgevonden. Ook voor de samenwerking van publiek en privaat geldt: deze wordt op een
nieuwe leest geschoeid, passend bij de opgaven van vandaag en morgen.

Een andere manier van werken
Hoewel publiek-private samenwerking al decennialang bestaat, beperkte deze zich vooral tot de ontwikkeling van concrete
projecten. Dat er ook op een hoger schaalniveau - bijvoorbeeld een hele gemeente of een regio - door overheden en
marktpartijen sprake kan zijn van gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling, is veel minder bekend. In steden als Amsterdam
en Rotterdam zijn bijvoorbeeld werkgroepen ‘markt’ ontstaan, waarin aan gezamenlijke thema’s wordt gewerkt en onderzoek
wordt verricht. De noodzaak hiertoe is de laatste tijd alleen maar sterker geworden. Niemand heeft alle wijsheid in pacht en juist
door te ‘delen’ kunnen gebieden als geheel verder worden gebracht. Dat vraagt van partijen een open, samenwerkingsgerichte
houding waarin de kaarten niet meer voor de eigen borst worden gehouden. Binnen de Stedendriehoek werken de zeven
gemeenten al langere tijd zo samen, maar sinds kort hebben marktpartijen zich daarbij aangesloten. Aanhakend bij De Agenda
Stedendriehoek, waarin voor de komende jaren de belangrijkste regionale opgaven staan vermeld, is op initiatief van BPD
onderzocht hoe publiek en privaat elkaar beter kunnen vinden - om daarmee gezamenlijk de woningmarkt in dit gebied vooruit
te helpen. De formule die daaruit te voorschijn kwam was de ‘Tafel Woonkwaliteit’: een kortdurend maar intensief traject, gericht
op het stimuleren van de omslag van een kwantitatief naar een kwalitatief woonbeleid. Een formule waarbij alle deelnemers
kennis brengen, delen en weer meenemen naar de eigen praktijk. Oftewel: een publiek-private pop-up.
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Leden van de Tafel zijn:
n Rico ten Hag, makelaar, Ten Hag Makelaarsgroep
n Annemiek Hiddink, manager financieel advies, Rabobank Salland
n Frans Holleman, directeur BPD regio Noord-Oost
n Harold van Ganzenwinkel, voorzitter werkgroep Wonen regio Stedendriehoek
n Paul Huizer, Berkenholt vastgoed/Bouwsociëteit Stedendriehoek
n Arnold Gerritsen, portefeuillehouder Wonen regio Stedendriehoek
n Yolanda Winkelhorst, directeur-bestuurder IJsseldal Wonen
n Nathan Stukker, portefeuillehouder Wonen en RO gemeente Apeldoorn
n Louke van Wensveen, zelfstandig adviseur duurzaamheid/senior lector Saxion Hogeschool
n John van den Hof, leiding kenniscentrum Leefomgeving, Saxion Hogeschool
n Hans Menke, leiding architectuurcentrum Bouwhuis Apeldoorn
n Claas Frankena, secretaris van de Tafel, regio Stedendriehoek
n Vincent van Oord, directeur-bestuurder De Woonmensen
n Anneke Henselmans, programma adviseur wonen, Provincie Gelderland

Tafelformule en tafelmanieren
Voor de Tafel werd het verbeteren van het woonklimaat in de Stedendriehoek als centrale
missie geformuleerd, in aansluiting op De Agenda Stedendriehoek en de Bestuursverklaring.
Hierin zijn het verbeteren van het vestigingsklimaat en de profilering als Cleantech Regio
de overkoepelende ambities. Partijen die zich hiervoor willen inzetten, werden uitgenodigd
om deel te nemen aan de Tafel. Om de Tafel goed te laten functioneren als kennis- en
ontwikkelingsplek zijn gezamenlijk tien ‘tafelmanieren’ geformuleerd, om de publieke,
private en maatschappelijke partners productief te laten samenwerken (zie bijlage 1).
Na een eerste evaluatie (medio 2014) bleek dat de formule en de tafelmanieren goed
werkten. Daarop is besloten het initiatief met een jaar te verlengen. Het onderzoek dat in
het vervolg van deze publicatie wordt gepresenteerd - het opzetten van een kwalitatieve
woningbouwprogrammering - is één van de activiteiten die onder de regie van de Tafel zijn
ondernomen. Daarbij werd de combinatie gemaakt van de lange termijn (hoe ontwikkelt
zich de regionale woningmarkt) met een analyse-lijn (nadere verkenning van de werking
van de markt).

de agenda

Stedendriehoek
Samenwerking biedt kanSen
voor het veStigingSklimaat
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“
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Project- en
gebiedsontwikkeling
is maatwerk geworden

”

2 Meer greep op de woningmarkt:
van aantallen naar kwaliteiten
De Tafel Woonkwaliteit ging in 2013 van start met verschillende onderwerpen. Eén daarvan was
de ‘kwalitatieve woningbouwprogrammering’. Aanleiding was de constatering dat de aloude
plannings- en programmeringsaanpak op basis van aantallen niet meer voldeed. Project- en
gebiedsontwikkeling is maatwerk geworden: er moet raak worden geschoten in termen van
doelgroepen en woonmilieus, anders worden plannen niet door de markt opgenomen. Dat besef
brak door nadat de Tafel in kaart had gebracht wat er al bekend was over de woningmarkt van
Stedendriehoek en waar nieuwe inzichten gewenst waren.

Een berg van rapporten
Aan materiaal over de woningmarkt in de Stedendriehoek geen gebrek. Een snelle inventarisatie leverde al gauw een stapel
van enkele tientallen rapporten op die betrekking hadden op het wonen in dit gebied. Het merendeel was echter niet meer erg
actueel. De eerste actie van de Tafel was erop gericht hier meer greep op te krijgen, om vervolgens de focus voor het vervolg
scherper te kunnen bepalen. Gebundeld leverden de rapporten inzicht op de meerdere terreinen:
n de kwantitatieve woningbehoefte;
n de verhuizingen tussen gemeenten, als graadmeter voor de vraag in hoeverre in Stedendriehoek nu sprake is van één
samenhangend woningmarktgebied. De belangrijkste verhuisbewegingen vinden plaats tussen de drie grote steden, maar
vormen nog steeds relatief beperkte stromen ten opzichte van alle verhuisbewegingen in de gemeenten;
n bepaling van het juiste niveau voor ‘afstemming’;
n de regionale huurwoningmarkt: woningzoekenden zijn minder gemeentegebonden dan op het eerste gezicht wordt
gedacht;
n de woonmilieubenadering van ABF research (vijf hoofdwoonmilieus, uitgewerkt in 13 submilieus) - als de enige
woonmilieumethodiek die landelijk gebruikt wordt door Rijksoverheid, provincies, gemeenten en marktpartijen;
n monitoring: de woningmarktontwikkeling in de drie grote steden, uitgewerkt naar onder meer woningtype.
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“
12

De kwaliteit moet
aansluiten bij de
wensen uit de markt

”

Een dubbele onderzoeksvraag
Deze overvloed aan - voornamelijk kwantitatief - onderzoeksmateriaal ten spijt, ontstond er bij de Tafel Woonkwaliteit nog geen
zicht op hoe het woonklimaat in het gebied kon worden bevorderd. Op basis van de analyse van het beschikbare materiaal werd
een dubbele onderzoeksvraag voor het vervolg geformuleerd.
De eerste vraag luidde: hoe kan de analysebasis voor een kwalitatieve woningbouwprogrammering eruit zien? Doel is
een programmering die veel meer aansluit bij de kwaliteiten en kenmerken van individuele locaties en waarbij kansrijke
doelgroepen en de door hen gewenste woonmilieus in beeld worden gebracht. Het gaat daarbij niet meer alleen om de woning
zelf, maar ook om het woonmilieu. De kwaliteit daarvan - inclusief bijvoorbeeld voorzieningen - moet goed zijn en aansluiten bij
de wensen uit de markt.
De tweede en daarvan afgeleide vraag: indien een dergelijke programmering vorm en inhoud kan krijgen, hoe kan deze dan
worden ingebed in het beleid van gemeenten in de Stedendriehoek? Parallel aan de werkzaamheden van de Tafel Woonkwaliteit
was eind 2013 het werk gestart van de Regionale Woonagenda van de Stedendriehoek. Deze bevindt zich inmiddels in een
vergevorderd stadium.
De inhoud van de Woonagenda is voor een deel afkomstig uit het werk van de Tafel Woonkwaliteit. Praktijk en beleid blijken
elkaar dus uitstekend te kunnen voeden.

13

“

Combinatie doelgroepen,
woonmilieus,
verwachte vraag
èn geplande aanbod

”
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3 Doelgroepen en woonmilieus in
de Stedendriehoek:
op zoek naar de match
De combinatie van doelgroepen, woonmilieus, verwachte vraag én het geplande aanbod:
dat bleek de doorbraak van de Tafel Woonkwaliteit in de zoektocht naar een regionale
woningbouwprogrammering. Al werkende weg ontwikkelden de deelnemers aan de Tafel een aanpak
die de partijen in de Stedendriehoek kan helpen om de vraag naar en het aanbod van woonmilieus
goed op elkaar aan te laten sluiten. De kennis van ontwikkelaar BPD kwam daarbij goed van pas.

De aanpak: verdieping en aanscherping
BPD heeft de laatste jaren uitgebreid research & development verricht rond het in kaart brengen van consumentenwensen, het
segmenteren van huishoudens naar ‘woonstijl’ en het in kaart brengen van woonmilieuvoorkeuren. Die kennis is ingezet om
de kwalitatieve woningbouwprogrammering in de Stedendriehoek een slag verder te brengen. Dit gebeurde in de volgende
drietrapsraket:
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n Stap één: de doelgroepen zijn in kaart gebracht. Welke doelgroepen zijn er binnen de Stedendriehoek aanwezig en waar
komen zij voor? Met de BPD-Mosaic consumentenclassificatie is hier een duidelijk beeld van ontstaan.

Verdeling van doelgroepen over de Stedendriehoek
100%
90%
80%
70%

A - Grootstedelingen

60%

B - Stedelingen

50%

C - Dualisten
D - Suburbanen

40%

E - Dorpelingen

30%

F - Landelijken

20%
10%
0%
Apeldoorn

Deventer

Zutphen

Brummen

Epe

Lochem

Voorst

Bron: BPD Mosaic

In het bestand zijn tot woningniveau huishoudens ‘gelabeld’ in een aantal doelgroepen. Het model onderscheidt zes
hoofdgroepen, die uitgewerkt worden in 19 subgroepen: van Alleenstaande Appartement Huurders tot en met Landelijke
Ruimtezoekers. Zoals te verwachten viel, zijn de (groot)stedelingen het meest te vinden in Apeldoorn en Deventer. De dualisten
en suburbanen treffen we aan in Zutphen, Brummen en Epe en de dorpelingen en landelijken domineren Lochem en Voorst.
Deze classificatie - die veel zegt over de vraag vanuit de markt - is tot op postcode-zes niveau (1234 AB) te maken;
n Stap twee: een analyse van de bestaande woonmilieus.
De ABF-woonmilieus kunnen over de Stedendriehoek heen gelegd worden.
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Woonmilieus in de Stedendriehoek
13-deling Woonmilieus (2013)

Epe
Deventer

Voorst
Lochem

Apeldoorn

Zuthpen
Legenda:
Centrum stedelijk

Brummen

Stedelijk vooroorlogs
Stedelijk naoorlogs compact
Stedelijk naoorlogs gebonden
Groenstedelijk
Centrum klein stedelijk
Kleinstedelijk
Centrum dorps
Dorps
Landelijk bereikbaar
Landelijk perifeer
Industrie

ABF Research, bewerking afdeling Marktonderzoek BPD
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We kunnen concluderen dat de Stedendriehoek behoorlijk compleet is wat het aanbod van woonmilieus betreft. Van stedelijk
tot landelijk: het is er allemaal. Daarin vullen de zeven gemeenten in het gebied elkaar dus uitstekend aan. Het kaartbeeld blijft
echter abstract. Om meer greep te krijgen op de milieus in kwestie zijn via Google Streetview beelden van de woonmilieus
verzameld [bijlage 4]. Dit maakt het mogelijk een scherp, uniform beeld van de woonmilieus te krijgen en ze beter te typeren.
n Stap drie: het over elkaar heen leggen van vraag en aanbod, per woonmilieu. Hier is een begin mee gemaakt door de
verwachte nieuwbouwproductie per gemeente (de vraag) te confronteren met de planningslijsten voor woningbouw van
de zeven gemeenten (het toekomstige aanbod). De verwachte nieuwbouwproductie is per gemeente (per woonmilieu)
in onderstaand figuur onder een positief en een negatief scenario weergegeven. Het betreft modeluitkomsten van het
woningmarktmodel Socrates van ABF Research. Deze stap in de aanpak is voor wat betreft het toekomstige aanbod nog
niet afgerond. Er wordt namelijk nog gewerkt om de gemeentelijke planninglijsten uniformer te maken en beter te laten
aansluiten op indelingen die het Socrates-woningmarktmodel hanteert.

Verwachte nieuwbouwproductieNieuwbouwproductie
2015-2019 naar woonmilieu
(aandeel in %)
2015 - 2019 (aandeel in %)
100%
90%
80%

Aandeel woningen

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Apeldoorn - Apeldoorn - Brummen - Brummen - Deventer - Deventer BASIS
HERSTEL+
BASIS
HERSTEL+
BASIS
HERSTEL+

Landelijk Wonen

Centrum Dorps

Bron: ABF Research, bewerking afdeling Marktonderzoek BPD
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Epe BASIS

Groen Stedelijk

Epe HERSTEL+

Lochem BASIS

Lochem HERSTEL+

Buiten Centrum

Voorst BASIS

Voorst HERSTEL+

Centrum Stedelijk

Zutphen BASIS

Zutphen HERSTEL+

Toelichting tabel
ABF Research maakt onderscheid in scenario’s waarvan er hier twee zijn opgenomen, namelijk BASIS en HERSTEL+; de scenario’s
verschillen in aannames over inkomensontwikkeling, demografische groei en woningbouw. Het betreft een voorlopig beeld, dat in de
loop van 2015 wordt geperfectioneerd met actuele gegevens van de woningbouwplannen in de regio.

Vraag en aanbod op postcodeniveau en naar woonmilieu in beeld
Het ultieme doel bij een gedegen woningbouwprogrammering is de confrontatie van woningvraag en woningaanbod.
Anders gezegd: welke woonmilieus worden in de komende jaren door de markt gevraagd (en in welk gebied) en wat zetten de
aanbieders daar in de komende periode tegenover? Om zicht te krijgen op het woningaanbod van de zeven gemeenten is door
de regiogemeenten een uniforme planningslijst gemaakt. Hier kunnen gemeenten hun plancapaciteit voor de komende jaren
voor de verschillende postcodegebieden op aangeven, verdeeld naar de typen woonmilieus die worden onderscheiden.
De laatste slag die de komende maanden nog gemaakt moet worden is de koppeling van vraag en aanbod naar woonmilieu.
Vanuit het Socrates-woningmarktmodel is de woningvraag af te leiden; de gemeenten moeten daar hun voorgenomen
projecten tegenover zetten (in ‘zachte’ dan wel ‘harde’ vorm). Er vindt dan een vraag-aanbod ‘confrontatie’ plaats, waarmee
per gemeente kan worden vastgesteld worden waar vraag en aanbod overeenkomen en in welke woonmilieus ‘mismatches’
voorkomen. Op dat moment - wat voorzien wordt voor het voorjaar van 2015 - hebben de betrokken partijen bij de
woningmarkt in Stedendriehoek een instrument in handen waarmee het aanbod beter op de verwachte vraag kan worden
afgestemd. Daarmee zijn ze een stuk verder dan pakweg vijf tot zeven jaar geleden, toen een dergelijk overzicht bij lange na nog
niet beschikbaar was.

Bredere discussie
Ook in andere gebieden wordt overigens gewerkt aan het toegankelijker maken van informatie over de woningmarkt. Een goed
voorbeeld is de website www.plancapaciteit.nl, ontwikkeld door adviesbureau RIGO in de traditie van de Nieuwe Kaart voor
Nederland. Hiermee wordt het planaanbod voor de provincie Noord-Holland in beeld gebracht. Ook het Interprovinciaal Overleg
(IPO) is bezig met een vergelijkbare toepassing, te gebruiken door alle provincies. Ook buiten de Stedendriehoek bestaat dus
behoefte om beter greep te krijgen op de verhouding tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

19

“

20

Voor elke projectlocatie is
er nu informatie van het
omliggende woonmilieu

”

4 Een blik vooruit: inbedding in
publiek en privaat handelen
Het werk van de Tafel Woonkwaliteit is nog niet af; in de loop van 2015 wordt de methodiek
geperfectioneerd en wordt de confrontatie tussen vraag en aanbod afgerond voor een volledig
beeld. Daarmee hebben de gemeenten in de Stedendriehoek een krachtig instrument in handen bij
uitvoering van de Regionale Woonagenda en gemeentelijke woonvisies.

Praktische toepassing
Met deze methodiek biedt de Tafel Woonkwaliteit een hulpmiddel om per gemeente inzicht te krijgen in hoeverre het aanbod
van woningbouwplannen aansluit bij de (modelmatig berekende) vraag. Dit onder andere op het niveau van de woonmilieus.
De methode helpt bij het maken van keuzes - waar nodig - bij het aanpassen van plannen om in evenwicht te komen met de
behoefte.
Voor elke projectlocatie is nu bekend in welk woonmilieu het zich bevindt. Van de woonmilieus in de Stedendriehoek zijn
beelden verzameld waardoor we voor de bestaande bouw weten hoe deze woonmilieus er op straatniveau uitzien. Met het BPD
Mosaic-systeem kan voor de korte termijn per woonmilieu de totale nieuwbouwvraag en de nieuwbouwvraag per doelgroep
worden berekend. Momenteel wordt het Mosaic-model geüpdate. Wanneer dit is afgerond zal per doelgroep inzicht zijn in
kwalitatieve woonwensen met betrekking tot het woningtype, de architectuur en de buurt: niet alleen in woord maar ook in
beeld. Door deze wensen in de nieuwbouwopstal en het openbaar gebied van projectlocaties toe te passen kan zo optimaal
mogelijk aan de wens van verhuisgeneigde consumenten tegemoet worden gekomen.

De methode verder perfectioneren
De komende maanden worden gebruikt om - voor de afsluiting van de Tafel Woonkwaliteit - de werkwijze verder te
perfectioneren. Een voorbeeld: in de gebruikte beelden van bestaande woonmilieus (Google Streetview) is alleen de bestaande
bouw zichtbaar. Daardoor is het beeld van de woonmilieus niet compleet. Eigenlijk zouden per woonmilieu foto’s moeten
worden opgenomen van de nieuwbouwprojecten die de laatste jaren in de zeven gemeenten zijn opgeleverd. De gemeenten
kunnen daar zelf verder mee gaan. Daarmee ontstaat een goed beeld hoe eventueel nieuw te ontwikkelen locaties qua
look and feel er uit moeten gaan zien. Een aanvullende wens voor de toekomst is dat het materiaal over vraag en aanbod
van woonmilieus zó toegankelijk gemaakt kan worden, dat een app op een smartphone ermee gevoed kan worden en
laagdrempelig gebruikt kan worden. Door professionals, maar net zo goed door bijvoorbeeld een voorzitter van een wijkraad.
Het maakt de bewustwording groter welke ontwikkelingen binnen een woningmarkt gaande zijn en hoe daarop kan worden
ingespeeld.
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Het gesprek op gang houden
De kwalitatieve woningbouwprogrammeringsmethodiek die voor de Stedendriehoek is ontwikkeld draagt een belangrijke
belofte in zich: een gesprek over de regionale woningmarkt dat gaande wordt gehouden en voortdurend gevoed wordt met
actuele inzichten. Dat gesprek kan plaatsvinden op uiteenlopende manieren en schaalniveaus:
n tussen overheden. Begeleid door de twee provincies kunnen de zeven gemeenten de methodiek gebruiken om de
afstemming van vraag en aanbod zo goed mogelijk vorm te geven;
n binnen overheden. Afdelingen die vanuit verschillende invalshoeken te maken hebben met de woningmarkt (grondbeleid,
beleid) vinden in de methodiek een gemeenschappelijke taal;
n tussen overheden, woningcorporaties, marktpartijen en andere partijen in de woningmarkt.
Dit is het basismateriaal dat steeds op tafel kan liggen, om de discussie over een aantrekkelijk woonklimaat in de Stedendriehoek
mee te voeden. Een schaalniveau lager geeft de methodiek handreikingen om concrete bouwinitiatieven mee te beoordelen en
tegen elkaar af te wegen. De ‘speeltuin’ is geopend: partijen kunnen met het materiaal dat de analyses opleveren gaan spelen.
Wel ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid om het materiaal gezamenlijk te beheren, actualiseren en uit te wisselen. Door
dit gezamenlijk te doen, kunnen kosten bespaard worden. In een tijd waarin gemeentelijke onderzoeksbudgetten onder druk
staan, is dat een belangrijke pré.

Gevolgen voor gemeentelijke programmering en monitoring
Binnen de provincie Gelderland wordt op dit moment nagedacht over nieuwe ICT-toepassingen waarmee een betere
monitoring van de markt mogelijk wordt. De manier van denken zoals die door de Tafel Woonkwaliteit is ontwikkeld voor
een regionale woningbouwprogrammering kan hierin meegenomen worden. Het is nu aan de zeven gemeenten van de
Stedendriehoek om de kansen te zien en te grijpen. Niet iedereen hoeft voor zich meer het wiel uit te vinden: met behulp van
deze methodiek kunnen gemeenten op een vergelijkbare manier aan de ontwikkeling van nieuwe woonmilieus werken - samen
met de markt. Het vergrote inzicht in marktontwikkelingen brengt afzetrisico’s terug en zorgt ervoor dat er in één keer ‘raak’ kan
worden geschoten. Daarnaast kan de methode ingezet worden om een eventuele herprogrammering van planinitiatieven mee
te voeden (‘met welke woonmilieus zitten we te hoog en met welke juist te laag’).

Doorwerking naar regionale woonagenda en regiomarketing
In de Regionale Woonagenda wordt een prominente plaats ingeruimd voor de input van de Tafel Woonkwaliteit. Geconstateerd
wordt dat de kwaliteit van bestaande woonmilieus een belangrijke drager is voor het vestigingsklimaat van de Stedendriehoek.
Om die reden is het zinvol de woonmilieus in beeld te brengen. De Regionale Agenda stelt voor om dit met zogenaamde
Kwaliteitskaarten te doen, waarin de specifieke woonkwaliteiten van de deelgebieden in de regio zijn opgenomen. De
ontwikkeling van de kwaliteitskaarten wordt primair bij de Tafel Woonkwaliteit neergelegd. Zij verzamelt de noodzakelijke
ingrediënten. Het is waardevol om van daaruit te komen tot een verdere inkleuring van de regio. Verschillende deelnemers
aan de Tafel Woonkwaliteit zijn reeds bezig om ingrediënten voor de kwaliteitskaarten te verzamelen. Mogelijk zijn nog enkele
aanvullingen nodig. Hiertoe neemt de Tafel Woonkwaliteit het initiatief. De kwaliteit van het wonen in de Stedendriehoek wordt
zo met de input van de Tafel Woonkwaliteit breed voor het voetlicht gebracht en inhoudelijk verrijkt.

22

Bijlage 1
De tafelmanieren van de Tafel Woonkwaliteit
1. Organisatie: de Tafel kent een (technisch) voorzitter en een ondersteunende secretaris. De voorzitter wordt voorgedragen
door één of meer deelnemers aan de Tafel. De inzet van de secretaris wordt door één van de leden geleverd.
2. Tijdelijk: de Tafel functioneert tijdelijk, in eerste instantie voor een jaar. We gaan uit van gemiddeld één bijeenkomst per
kwartaal; dus drie à vier bijeenkomsten per jaar.
3. Evaluatie: na een jaar dan wel vier bijeenkomsten volgt een evaluatie van de productiviteit (resultaten?) en effectiviteit
(betekenis/impact?) van de Tafel. Na één jaar kan de Tafel zich eventueel opheffen, herijken op doelen en resultaten of verder
doorgaan op de inslagen weg.
4. Dynamisch: de Tafel is niet besloten, maar staat open voor nieuwe publieke, private en maatschappelijke partners die een
bijdragen willen en kunnen leveren aan de basisdoelstellingen van de Tafel. Bij doorgroei kunnen leden zich terugtrekken of
kan de Tafel zich splitsen in twee Tafels. In principe werken we een jaar lang met dezelfde ploeg.
5. Rol: deelnemers zitten niet als belangenvertegenwoordigers van hun eigen organisatie aan Tafel. Het is geen
onderhandelingstafel maar een producerende tafel. Deelnemers brengen hun eigen kennis en ervaring in vanuit hun
organisatie, discipline of persoonlijke achtergrond.
6. Actie: de Tafel produceert concrete resultaten: kennis, inzichten, innovaties, praktijkdoorbraken, et cetera. Iedereen ‘brengt
en haalt’ aan de Tafel en werkt aan een concrete actie c.q. opdracht die past bij de eigen werkzaamheden of organisatie. Er
zijn geen vrijblijvende ‘meedenkers’; iedereen is verbonden aan een concrete activiteit en levert hieraan een actieve bijdrage.
7. Bijzettafels: diverse activiteiten leiden tot een aantal zogenoemde ‘bijzettafels’: rond een afzonderlijke, concrete actie is een
kleine groep ‘werkers’ betrokken. Een bijzettafel staat onder verantwoordelijkheid van de betreffende Tafeldeelnemer en die
zorgt voor terugkoppeling, voortgang en inbreng van resultaten op de Tafel (regel/discussietafel).
8. Persoonlijk: deelnemers zitten op basis van hun persoonlijke betrokkenheid en kwaliteiten aan Tafel en laten zich bij
eventuele verhindering niet vervangen door medewerkers. Deelnemers kunnen zich wel versterken door (externe) gasten te
introduceren of deskundigen mee te nemen voor input en discussie.
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9. Ambassadeur: de deelnemers aan de Tafel hebben een belangrijke functie als ambassadeurs voor (de resultaten voor) het
verbeteren van de woonkwaliteit in de Stedendriehoek. Ook hier is het ‘halen en brengen’: deelnemers werken actief aan
kennisverspreiding en zijn verantwoordelijk voor de doorwerking binnen hun eigen organisatie. Hiervoor maken ze gebruik
van de bestaande communicatiekanalen van de deelnemers zelf (bijvoorbeeld website regio Stedendriehoek, corporate
nieuwsbrieven, BPD-tijdschrift NAW, et cetera). Tevens werken deelnemers actief mee aan de bestuurlijke doorwerking, met
onder meer twee per jaar een presentatie en discussie in de Bestuurlijke Carrousel Stedendriehoek.
10. Geld: de Tafel start in principe zonder eigen werkbudget. Deelnemers investeren zelf met tijd en inzet. Indien voor specifieke
acties financiële middelen nodig zijn, worden voor die actie op dat moment de middelen geworven. Voor eventuele kosten
voor locatie, catering en dergelijke gaan we uit van roulerend ‘gastheerschap’ voor iedere deelnemer.
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Bijlage 2
Beelden van woonmilieus in de Stedendriehoek

Centrum Stedelijk

Hoofdstraat, Apeldoorn

Kanaalstraat, Apeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan, Apeldoorn

Brink, Deventer

Grote Overstraat, Deventer

Singel, Deventer

n
n
n
n

Functiemix (wonen, werken, winkelen)
Moderne en historische gebouwen samen
Hoge concentratie voorzieningen
Wonen boven winkels

Bron: Google Street View
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Stedelijk Vooroorlogs

Brinkgreverweg, Deventer

Manegestraat, Deventer

Schoutenweg, Deventer

Maasstraat, Deventer

n Vooral één functie: wonen!
n Arbeiderswoningen
n Laagbouw
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Bron: Google Street View

Stedelijk Naoorlogs compact

Hobbemalaan, Apeldoorn

Tjonger, Apeldoorn

Karel de Grotelaan, Deventer

IJsselstraat, Apeldoorn

Lekstraat, Apeldoorn

Van Hetenstraat, Deventer

n
n
n
n

Hoogbouw
Galerijflats
(Weinig) groen
Sociale huur

Bron: Google Street View
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Stedelijk Naoorlogs grondgebonden

Landdrostlaan, Apeldoorn

Poortersveld, Apeldoorn

Ratelaar, Apeldoorn

Citroenvlinder, Deventer

Marie Jungiusstraat, Deventer

Beukweg, Deventer

n
n
n
n
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(Weinig) groen
Enkel gebruik van verschillende materialen en kleuren
Grote ramen
Bloemkoolwijken

Bron: Google Street View

Groen Stedelijk

Meester van Hasseltlaan, Apeldoorn

Graaf van Lijndenlaan, Apeldoorn

Generaal van Heutszlaan, Apeldoorn

Valkenberglaan, Apeldoorn

Prins Mauritslaan, Apeldoorn

Emmalaan, Apeldoorn

n
n
n
n

Dure en grotere woningen
Goede centrale locaties met heel veel groen
Ruimte / Brede lanen
(Woon)kwaliteit

Bron: Google Street View
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Centrum Klein Stedelijk

Groenmarkt, Zutphen

Lange Hofstraat, Zutphen

Zaadmarkt, Zutphen

Laarstraat, Zutphen

Spittaalstraat, Zutphen

Lokenstraat, Zutphen

n Functiemix (wonen, werken, winkelen), maar alles kleinschalig
n Kleine ondernemingen / Bijna geen ketens.
n Vaak historische centra/gebouwen
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Bron: Google Street View

Klein Stedelijk

Weg naar Laren, Zutphen

Emmerikseweg, Zutphen

Stokebrand, Zutphen

Van Hasseltstraat, Zutphen

Spittaalderkamp, Zutphen

Baankstraat, Zutphen

n Éen functie: wonen
n Laagbouw

Bron: Google Street View
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Centrum Dorps

Hoofdstraat, Epe

Duistervoordseweg, Twello (Voorst)

Molenstraat, Lochem

Maarten Pulstraat, Brummen

n Functiemix (wonen, werken, winkelen), maar
enkel voorzieningen en weinig werkgelegenheid.
n Vaak historisch karakter
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Bron: Google Street View

Dorps

Dorpsstraat, Beekbergen (Apeldoorn)

Dorpsstraat, Diepeveen (Deventer)

Deventerweg, Laren (Lochem)

Oerdijk, Schalkhaar (Deventer)

n Functiemix (wonen, werken, winkelen), maar zeer kleinschalig
n Vaak geen centraal plein; maar één of twee straten/wegen
n Laagbouw

Bron: Google Street View
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Landelijk Bereikbaar

Oene (Epe)

n
n
n
n
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Wonen en werken (landbouw, vee)
Geen voorzieningen
Grotere dichtheid van woningen/boerderijen (dan landelijk perifeer)
Bereikbaar = binnen 20 minuten is er een centrum stedelijk milieu

Bron: Google Street View

Landelijk Perifeer

Nijbroek (Voorst)

n Wonen en werken (landbouw, vee)
n Geen voorzieningen
n Grotere afstand tussen woningen; grotere percelen (dan landelijk bereikbaar)

Bron: Google Street View
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