
Lokalisering van het woonbeleid
4 oktober 2016



Het begon met …



Een congres over …



Jantine Kriens over de pannenkoek



Peter van Lieshout over 
decentralisatie



Verkenning naar lokalisering



Congres 4 juli



Lokalisering is niet Regionalisering



Lokalisering is regionale verschillen 
signaleren, duiden en productief maken



Drie vragen voor het woonbeleid
1. Groei steden, toename verschillen

Het huidige woonbeleid lijkt onvoldoende in staat 
om met de verschillen om te gaan.



Drie vragen voor het woonbeleid
2. De zelfredzame burger

Het huidige woonbeleid is restrictief, weinig 
specifiek en flexibel. Mensen kunnen “er niet bij”.



Drie vragen voor het woonbeleid 
3. Wonen vervlecht met werk en zorg

Het huidige woonbeleid is niet horizontaal, maar 
verticaal en in domeinen georganiseerd.



Lokalisering van het woonbeleid?

• Kan lokalisering van het woonbeleid bijdragen aan 
het beter adresseren van de belangrijke 
vraagstukken op de woningmarkt?

• Welke instrumenten zijn daarvoor nodig?
• Wat zijn de kansen, knelpunten en risico’s?



Woonbeleid is een publieke 
interventie op de woningmarkt

Publieke belangen op de woningmarkt: 
Beschikbaarheid, toegankelijkheid , betaalbaarheid
Interventies aan aanbod- en vraagzijde:
 prijsregulering, kwaliteit, woonruimteverdeling, 

woningcorporaties;
 financiële steun aanbieders en afnemers, 

consumentenbescherming
Doelstelling kabinet:
“Een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt 
met steun voor degenen die dat nodig hebben.”



Lokalisering levert spanning op

Historische cyclus centraal – decentraal beleid.
Nu in fase van stapsgewijze decentralisatie.
Knelpunten:
• Overheid: capaciteit gemeenten, concurrentie. 

Beleid op verschillende schaalniveaus nodig.
• Burgers: groeiende ongelijkheid en verschillen in 

zelfredzaamheid: 
actieven, afnemers, afhankelijken. 

Spanning rechtszekerheid ↔ individuele behoefte.
• Verschillende belangen en perspectieven.



Lokalisering van beleid = 
maatwerk per woningmarkt

Regionale verschillen vragen om verschillende 
instrumenten:
 Gespannen woningmarkt: veel behoefte aan 

interventie + breed scala aan instrumenten 
(aanbod- en vraagzijde).

 Ontspannen woningmarkten: vooral behoefte aan 
deregulering. Aanbodsturing voor aanpassing 
voorraad + vraagondersteuning voor garanderen 
minimum kwaliteit.

 Economisch zwakke gebieden: behoefte nationale 
steun + verbinden wonen – sociaal beleid.



Rondje interactief
• Paar vrijwilligers gezocht, liefst van verschillende 

woningmarkten om groepje te leiden;
• Anderen: sluit je aan bij één van de groepjes
• Trekker: probeer te omschrijven wat op jouw woningmarkt 

het probleem is; schrijf bijvoorbeeld 3 knelpunten op een 
flap; deel dat met je groep;

• Groepjes: probeer te bedenken welke instrumenten lokaal 
kunnen worden ingezet om dat probleem op te lossen
– Niet je persoonlijke mening of politieke realiteit
– Gaat om jouw woningmarkt, het probleem en de beste oplossing 

voor jouw woningmarkt.
• Koppel het resultaat straks terug


