Kiezen in de sociale huurvoorraad
Én slopen en nieuw bouwen, én duurzame woningverbetering, én lage
huren, én meer betaalbare woningen: dat kan dus niet.
‘Sociale woningbouw Den Haag compleet stilgevallen’, kopte AD Haagse Courant onlangs.
Vorig jaar werden ‘slechts’ 34 sociale nieuwbouwwoningen opgeleverd, zo luidde het
nieuws. Dan zou je de indruk kunnen krijgen dat woningcorporaties in Den Haag ‘niets
doen’.

Omvang sociale voorraad belangrijk
Over één ding kunnen we het allemaal eens zijn: het is belangrijk om voldoende sociale
huurwoningen te kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben. Nu en in de toekomst.
Haag Wonen heeft daarom in haar ondernemingsplan bepaald dat wij in 2025 een aandeel
van 20.800 sociale huurwoningen moeten hebben. Bij het maken van het
ondernemingsplan berekenden we dat we in 2025 500 woningen tekort zouden komen.
Door maatregelen als het niet slopen van de woningen aan de Valthestraat en het sociaal
maken van duurdere huurwoningen, zijn we straks nog 300 woningen van ons einddoel
verwijderd. Alles kan nog veranderen; we onderzoeken dus al wel hoe we dit tekort (zo
nodig) kunnen oplossen.

Het kan niet allemaal
Nu kunnen we meer doen als we meer huur vragen, maar dat doen we niet. En om onze
financiën sluitend te houden, maken we keuzes. Betaalbaarheid van de huur is het
belangrijkst, gevolgd door aandacht voor voldoende, kwalitatief goede woningen.
Aan onze bedrijfsvoering ligt het niet. Die behoort tot de A-klasse volgens de Aedes
woningcorporatiebenchmark. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat we ook in de pas
lopen met de bedrijfslasten van de commerciële verhuurders.

Dat we maar even kunnen ‘bijbouwen’, is dus een te simpele voorstelling van zaken.
Bovendien is nieuwbouw een erg dure oplossing om extra sociale huurwoningen te krijgen.
In de regio Den Haag hebben we er juist voor gekozen om te focussen op betaalbaarheid
én behoud van de voorraad. Dat doen we door bestaande woningen te behouden, waar dat
kan te verduurzamen en door niet het volle pond huur te vragen aan onze huurders.

Door het opknappen en niet slopen van de woningen in de Valthestraat, kunnen we de
huren voor onze bewoners laag houden - gemiddeld minder dan € 400. En tegelijkertijd
werken we aan betere energielabels – van F/G naar maar liefst B (mits de bewoners
akkoord gaan).

Nieuwe woningen
Natuurlijk willen we ook graag nieuwe woningen op nieuwe grond realiseren. Dan moeten
we echter wel beschikking hebben over onbebouwde grond met een sociale prijs.
Daarnaast moet er voldoende investeringsruimte zijn. Tenslotte moeten we de woningen
rendabel kunnen maken. Dat lukt op dit moment nog niet. Daarom kunnen we nu (nog) niet
bouwen.
Het is goed om te beseffen, wanneer we bestaande woningen slopen en hiervoor in de
plaats nieuwe woningen neerzetten, dit doorgaans betekent dat er duurdere woningen voor
terugkomen en er minder woningen overblijven. Sloop/nieuwbouw brengt namelijk heel
veel extra kosten met zich mee (bv. verhuisvergoeding, slopen, grond geschikt maken).
Daarnaast zijn de nieuwe woningen meestal wat groter en moet er voor parkeerplaatsen
zijn gezorgd.
Nieuwbouw is dus een dure oplossing. Andere opties zijn minder woningen verkopen óf
woningen met een duurdere huur terugbrengen in het sociale segment. Op die manier
werkt Haag Wonen aan het vergroten van de sociale voorraad.
Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen

Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we
als woningcorporatie Haag Wonen actuele
onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van
onze projecten? Hoe werken we samen met andere
partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van
ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en
regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:

Haag Wonen scoort ruim voldoende bij
vierjaarlijkse visitatie
Haag Wonen scoort op Aedes benchmark

Nauw betrokken bij huurders in de knel
De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder andere het
college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie,
organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

