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Conclusies op hoofdlijnen

De gemeente Den Haag heeft in 2019 de kadernota ‘Economische visie Den Haag+ 2030’
uitgebracht. Doel van de gemeente is om de economie van de stad veerkrachtiger te maken en
een brede economische bloei te laten doormaken. De kadernota benoemt onder meer de
bouwsector als kansrijk om de gemeentelijke doelstellingen te bereiken. In opdracht van de
gemeente heeft het Economisch Instituut voor de Bouw een analyse uitgevoerd naar de
bouwsector in Den Haag. Het onderzoek biedt een analyse van de omvangrijke opgaven waar de
gemeente voor staat en geeft concrete handvatten voor interventies die aan de economische
doelstellingen bijdragen.
De Haagse context: aanwezigheid van het Rijk, veel mkb en zelfstandigen en hoge dichtheid in
combinatie met stikstofproblematiek
Nederland staat voor omvangrijke opgaven op het gebied van de energietransitie, de
woningbouwopgave, klimaatmaatregelen en de vervanging van infrastructuur. Deze opgaven
spelen ook in Den Haag en omgeving. De Haagse bouwcontext wijkt op een aantal punten
echter relatief sterk af van het landelijk beeld. Ten eerste zorgt de sterke aanwezigheid van het
Rijk voor eenzijdigheid van de Haagse economie, samenhangend met rijksdienstverlening.
Inzetten op andere sectoren zoals de bouw kan de Haagse economie weerbaarder maken. Ten
tweede zijn mensen die in de bouw werken in de gemeente relatief vaak werkzaam bij kleine
bedrijven en kenmerkt de regio zich door een zeer hoog aantal zelfstandigen dat in de bouw
actief is (ruim 60% van het arbeidsaanbod). In het benutten van kansen voor de regio, kunnen
deze groepen dan ook worden betrokken om de lokale economie te stimuleren. Ten derde
kenmerkt de stad zich door een zeer hoge bebouwingsdichtheid, waardoor zowel de
nieuwbouwopgave als de energietransitie sterk worden gecompliceerd. Daarnaast is de ruimte
om de gemeente heen ook relatief vol gebouwd en grenst de gemeente aan zee, waardoor
uitleglocaties beperkt beschikbaar zijn. Het zoeken naar ruimte voor bouwactiviteiten in de
bredere regio zal dan ook een speerpunt moeten zijn voor de gemeente. De stikstofproblematiek hangt hiermee samen aangezien de aanwezigheid van de Natura 2000 gebieden in
Den Haag de mogelijkheden om te bouwen binnen de gemeentegrenzen verder inperkt.
Bouwproductie en werkgelegenheid onder druk door coronacrisis
De bouwproductie in Den Haag zal, anders dan de landelijke trend en de ontwikkeling in de
provincie Zuid-Holland, in 2020 nog toenemen vanwege het aantal in aanbouw te nemen
woningen en utiliteitsgebouwen. De bouwproductie in Zuid-Holland zal in 2021 onder
invloed van de coronacrisis naar verwachting met 10% afnemen. Ook in Den Haag wordt
een daling van de bouwproductie verwacht in 2021, zij het minder sterk dan op provinciaal
niveau. De ontwikkeling van de bouwproductie op de korte termijn zal een negatieve
invloed hebben op de werkgelegenheid en hiermee de arbeidsmarktproblematiek in de
gemeente kunnen versterken.

Rol van de gemeente: stimuleren van vraag en faciliteren van aanbod
Om de (bouw)economie te stimuleren, heeft de gemeente verschillende mogelijkheden,
afhankelijk van de rol die de gemeente speelt. In markten als de infrastructuur en het eigen
vastgoed treedt de gemeente op als opdrachtgever, waardoor zij veel invloed kan uitoefenen op
de vraagontwikkeling. Op deze manier kan zij de economie in een voornamelijk regisserende en
uitvoerende rol stimuleren.
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In de woning- en utiliteitsmarkt heeft de gemeente deze opdrachtgeversrol niet. De gemeente
kan de economie hier voornamelijk stimuleren door condities te scheppen die de vraag van
andere partijen, zoals woningcorporaties, energiebedrijven en de private sector, op gang
kunnen houden. Daarnaast kan zij vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten door het
opzetten van en actief participeren in netwerken en het structureren van de arbeidsmarkt ten
behoeve van continuïteit. De rol van de gemeente is hier meer faciliterend en regisserend.
Grootste kansen voor het gemeentelijk beleid op gebied van de bouwarbeidsmarkt, de
woningmarkt en de infrastructuur
Het EIB ziet de belangrijkste beleidsinterventies op drie thema’s: de bouwarbeidsmarkt, de
woningmarkt en de infrastructuur1. Interventies op het gebied van de bouwarbeidsmarkt
dragen ertoe bij dat er in de toekomst voldoende personeel beschikbaar is om de opgaven die
samenhangen met de infrastructuur, de nieuwbouwopgave en de energietransitie aan te
pakken. Bovendien sluit het profiel van bouwwerknemers deels aan bij het profiel van
werkzoekenden: de werkzoekenden zijn veelal laagopgeleid en zitten net als bouwwerknemers
niet graag langdurig op school. Interventies op de bouwarbeidsmarkt kunnen dan ook bijdragen
aan een goede ‘match’ tussen vraag en aanbod waarmee ook de sociale positie van mensen en
de leefbaarheid in wijken als Den Haag Zuidwest zijn gediend.
Beleidsinterventies op de arbeidsmarkt
Kansrijke interventies op de bouwarbeidsmarkt zijn:
•
het opstellen van een regionale opleidingsvisie voor de bouwsector samen met
opleidingsinstellingen en brancheverenigingen in de bouw en techniek. Hiervoor is
noodzakelijk om beter zicht te krijgen op het arbeidspotentieel voor de bouw in Den
Haag in het algemeen en Den Haag Zuidwest in het bijzonder;
•
subsidiëren van het opleiden en omscholen van zij-instromers en het opzetten en
ondersteunen van leerwerktrajecten en het goed aan laten sluiten van opleidingen en
leerwerktrajecten op de bouwpraktijk, bijvoorbeeld door functiecreatie voor lagere
opleidingsniveaus door bouwbedrijven;
•
het stimuleren van vereniging van zzp’ers.
Stimuleren woningbouwproductie ter versterking van de Haagse economie
Het stimuleren van de bouwproductie in de woningbouw is een van de mogelijkheden om de
Haagse economie te versterken. De woningbouw heeft traditioneel een groot aandeel in de
bouwproductie van Den Haag en dit biedt een goede basis voor versterking van de economische
structuur. Het stimuleren van de woningbouwproductie betreft zowel de nieuwbouwopgave als
de verduurzamingsopgave die samenhangt met de energietransitie. Met deze investeringen
zorgt de gemeente voor een aantrekkelijk en gevarieerd woonklimaat.
Beleidsinterventies op de woningmarkt
Interventies op de woningmarkt zijn er met name op gericht om de vraag naar woningen te
ondersteunen en de bouwproductie op gang te houden :
•
waarborgen van voldoende harde plancapaciteit om de woningbouwprogrammering
tijdig te realiseren;
•
wegnemen van ruimtelijke restricties en vrijstellingen verkrijgen in relatie tot de
stikstofproblematiek;
•
ondersteuning van de vraag naar woningen door het aanwenden van de
woningbouwimpuls, startersleningen en een gemeentelijk opkoopfonds;
•
continuïteit en bekostiging voor de energietransitie waarborgen middels de
warmtetransitievisie.

1

Voor een uitgebreidere toelichting van de beleidsinterventies, zie samenvatting en hoofdstuk 4.
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Rol van opdrachtgever in de infrastructuur benutten voor continuïteit en innovatie
De gemeente is als opdrachtgever zelf een belangrijke speler op de infrastructuurmarkt,
bijvoorbeeld op het gebied van wegen, riolering en kunstwerken. Met gericht
aanbestedingsbeleid voor de infrastructuur heeft zij grote invloed op de realisatie van
maatschappelijke opgaven als klimaatbestendigheid en bereikbaarheid. Het
aanbestedingsbeleid biedt ook mogelijkheden om het regionale mkb in te schakelen en ook de
werkzoekenden in Den Haag kansen te bieden.
Beleidsinterventies in de infrastructuur
Kansrijke interventies in de infrastructuur hebben betrekking op de versnelling van de
opgave, continuïteit en innovatief opdrachtgeverschap:
•
intensiveren van projecten zoals kleine vervangings- of reconstructieprojecten die
concreet bijdragen aan de maatschappelijke ambities voor bijvoorbeeld
klimaatadaptatie en mobiliteit en die de werkgelegenheid behouden; daarnaast ook het
intensiveren van verduurzamingsinvesteringen in het eigen vastgoed2;
•
versnellen van meerjarige investeringsprogramma’s binnen het regionaal verband van
de MRDH;
•
ontwikkelen van innovatief opdrachtgeverschap. Hierbij kan gedacht worden aan
vormen van kwalitatief aanbesteden waarbij de criteria zo worden geformuleerd dat
lokale aanbieders een goede kans maken op de opdracht3. Daarnaast kan gedacht
worden aan het verzwaren van het gewicht van kwaliteit ten behoeve van innovaties en
het zicht bieden op vervolgopdrachten middels meerjarige investeringsprogramma’s.
Beleidsinterventies gericht op energietransitie en innovatie spelen een rol bij de drie thema’s
Opgaven die samenhangen met de energietransitie en met innovatie lopen door bovenstaande
thema’s heen. Aangaande de energietransitie is het van belang dat een oplossing wordt
geboden voor onrendabele toppen die samenvallen met verduurzaming en aardgasloze
oplossingen, teneinde de continuïteit te waarborgen. Daarnaast kan in opleidingen aandacht
worden besteed aan kwalificaties en capaciteiten die samenhangen met de energietransitie en
de grotere behoefte aan installatiepersoneel die het gevolg is van de energietransitie. Zicht op
de fasering van de aanleg van bijvoorbeeld warmtenetten in de stad kan infrastructuurbedrijven helpen bij projectplanning en werkgelegenheid.
Beleidsinterventies gericht op innovatie
Kansrijke interventies voor innovatieontwikkeling zijn de volgende:
•
aanbestedingen inrichten zodat innovaties worden beloond;
•
stimuleren van meerjarige investeringsprogramma’s;
•
gezamenlijk met het RVB optreden als launching customer voor innovatieve
toepassingen en bouwwerken;
•
fysiek, financieel en juridisch ruimte creëren voor proeftuinen en experimenten;
•
ondersteunen van experimenten die raken aan bouwen op zee, bouwen in
dichtbebouwd gebied of stikstofarm bouwen.
Aangaande het stimuleren van innovatie heeft de gemeente de meeste mogelijkheden in de
infrastructuurmarkt. Zoals hiervoor geschetst kan de gemeente aanbestedingen zo formuleren
dat innovaties meer kans maken in aanbestedingen en kunnen innovaties door meerjarige
investeringsprogramma’s worden gefaciliteerd. In de overige markten kan de gemeente
innovaties ondersteunen in partnerschappen, netwerken, experimenten en proeftuinen.

2

Dit betreft weliswaar geen infrastructuur, maar door de opdrachtgeversrol ligt ook hier een kans voor de gemeente.

3

Denk hierbij bijvoorbeeld aan CO2-belasting zwaar mee laten wegen
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Samenwerking met bijvoorbeeld het RVB4 biedt goede mogelijkheden om duurzame innovaties
lokaal te ontwikkelen en toe te passen. Voor nieuwe technieken kunnen de gemeente en het
RVB bijvoorbeeld als ‘launching customer’ optreden. Daarnaast kan de gemeente innovatie in
de bouw stimuleren door fysiek, financieel en juridisch ruimte te creëren voor proeftuinen en
experimenten in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Hierbij kan
gedacht worden aan het ter beschikking stellen van grond, het afdekken van onrendabele
toppen bij innovatieontwikkeling door innovatiesubsidies en het ruimer toepassen van wet- en
regelgeving bij innovatieontwikkeling. Innovaties die hieruit voortkomen kunnen ten gunste
komen aan lokale bedrijven wanneer deze voldoende worden betrokken.
Het ontwikkelen en uitrollen van innovaties in de bouwsector is complex en innovatie in de
bouw is dan ook een nationaal aandachtspunt. Op het gebied van innovatie spelen er op
nationaal niveau initiatieven als de Bouwagenda en zijn subsidiegelden beschikbaar. Voor de
gemeente ligt het in de rede aan te haken bij de nationale initiatieven en gebruik te maken van
de subsidies die vanuit het Rijk beschikbaar zijn. Lokaal relevante invullingen van de
initiatieven, bijvoorbeeld experimenten op het gebied van bouwen op zee, bouwen in
dichtbebouwd gebied of stikstofarm bouwen, kunnen bijdragen aan de lokale waarde van
innovaties.
De vraag rijst of de gemeente actief bepaalde bedrijven aan moet trekken om de economie te
stimuleren en werkgelegenheid te creëren. Het selecteren van bedrijven die nu en in de
toekomst succesvol (zullen) zijn, is geen eenvoudige opgave. De mate waarin bedrijven in de
toekomst zullen groeien is van veel factoren afhankelijk en het is dan ook de vraag of de
overheid een geschikte partij is om deze selectie te maken. Daarnaast is onduidelijk hoe het
acquireren van specifieke bedrijven zich verhoudt tot het mededingingsrecht. Om deze redenen
moet van actief acquisitiebeleid voor specifieke bedrijven niet te veel worden verwacht en
richten de hiervoor geschetste interventies zich vooral op het scheppen van de juiste
voorwaarden voor de bouwsector en de hiermee verbonden andere bedrijven.
Netwerkvorming: gemeente als katalysator
Bij bovenstaande punten is het van belang dat de gemeente zich actief in netwerken begeeft die
bouwbedrijven ondersteunen. Er zijn veel platforms voor bouwbedrijven en brancheverenigingen, maar de rol van de gemeente binnen deze platforms is niet altijd helder of
prominent genoeg. Een proactieve deelname kan de gemeente meer helderheid verschaffen
over manieren om de bouwsector te stimuleren en hierbij kan de gemeente een verbindende rol
spelen tussen de netwerken en de lokale plannen en ambities.
De samenwerking met het RVB kan meer gezocht worden, bijvoorbeeld om de routekaart voor
verduurzaming van Rijksvastgoed te koppelen aan lokale opgaven en op langere termijn
gezamenlijk gebiedsontwikkeling op te pakken. De lopende samenwerking kan hierbij als
blauwdruk dienen. Gezien de ligging aan zee en de gesignaleerde bouwopgaven kan deelname
aan of opzetten van een kennisnetwerk gericht op wind op zee en het creëren van ruimte om te
bouwen op zee zinvol zijn. Daarnaast kan de gemeente een belangrijke rol spelen in het sturen
van de opgave van energietransitie. Door de planning en coördinatie van de opgave strak te
regisseren en regelmatig in overleg te blijven met marktpartijen en onderwijsinstellingen, kan
de gemeente de energietransitie benutten om de (lokale) werkgelegenheid in de bouw- en
installatiesector de komende jaren op peil te houden en te stimuleren.

4

De overkoepelende bestuursovereenkomst tussen de gemeente en de Staat (‘Samen aan het werk om een grote en
duurzame kwaliteitsimpuls te geven aan gebiedsontwikkelingen en projecten in Den Haag’) kan hiervoor een kader
bieden.
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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft het Economisch Instituut voor de Bouw een
analyse uitgevoerd naar de bouwsector in Den Haag. Het onderzoek biedt de gemeente concrete
handvatten voor interventies die eraan bijdragen dat de economie van de stad veerkrachtiger
wordt en een brede economische bloei kan doormaken.
Bouw sluit goed aan bij maatschappelijke opgaven in de regio Den Haag
De bouwsector zal de komende jaren een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de
maatschappelijke opgaven die het Rijk heeft geformuleerd. Om in de grote woonbehoefte te
voorzien, is in de Nationale Woonagenda de ambitie gesteld om jaarlijks 75.000 woningen5 te
realiseren in Nederland. Voor Den Haag is een jaarlijkse productie van 4.000 nieuwbouwwoningen voorzien, wat kansen biedt voor de lokale en regionale bouw. Woningbouw is relatief
arbeidsintensief en draagt op die manier sterk bij aan werkgelegenheid en heeft ook een
katalyserend effect op andere sectoren, zoals woninginrichting en makelaars.
Naast de nieuwbouwopgave zal de energietransitie de bouwsector van een impuls voorzien. Om
de doelen uit het internationale klimaatakkoord van Parijs te behalen, is in Nederland de
Klimaatwet aangenomen. In de wet is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2050 met 95% moet zijn
teruggedrongen ten opzichte van de uitstoot in 1990 en met 49% in 2030. Voor het behalen van
de laatste doelstelling is het nationale klimaatakkoord getekend. In dit akkoord is onder andere
opgenomen dat in 2050 alle woningen en utiliteitsgebouwen van het aardgas zijn afgekoppeld.
Daarnaast zullen in 2030 de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd moeten zijn.6
De gemeente Den Haag heeft de lat hoog gelegd voor zichzelf door te streven naar een
klimaatneutrale stad in 20307. De werkzaamheden die hiermee gepaard gaan en in de
bouwsector zullen landen, betreffen vooral isolatie- en installatiewerk. Daarnaast ontstaat een
aanzienlijke opgave voor gww-bedrijven8 wanneer de plannen om een groot deel van Den Haag
aan te sluiten op een warmtenet worden uitgevoerd
Op het gebied van de infrastructuur staat Den Haag daarnaast voor een grote vervangings- en
reconstructieopgave, zowel bij wegen als bij riolering en kademuren. Ook maatregelen voor
klimaatadaptatie zullen in de komende jaren aandacht vragen. Daarnaast betekent het
mobiliteitsbeleid van de gemeente dat grote investeringen in de (regionale) infrastructuur
moeten worden gedaan. De gemeente is opdrachtgever op de gww-markt en kan via
aanbestedingen belangrijke invloed uitoefenen op de realisatie. In 2020 investeert de gemeente
circa € 375 miljoen in infrastructuur en vastgoed. Zestig procent hiervan heeft betrekking op
mobiliteit en de buitenruimte.
Naast de opgaven die hierboven zijn geschetst, spelen nog andere ambities op nationaal en
regionaal niveau, zoals circulariteitsdoelstellingen. Gelet op beperkte budgetten binnen
gemeenten en de ontwikkelingen rond corona, is een kostenefficiënte allocatie van middelen
wenselijk. Hierbij moet rekening worden gehouden met een optimale prioritering en fasering
van (bouw)activiteiten en strekt het tot de aanbeveling om behoedzaam om te gaan met het
stapelen van lokale en regionale ambities.

5

De Nationale woonagenda gaat uit van in totaal 700.000 nieuwbouwwoningen (inclusief vervanging) in de periode tot
2025.

6

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/startmotorkader-100.000-huurwoningen-van-het-aardgas.

7

Gemeente Den Haag (2018). Den Haag. Stad van Kansen en Ambities.

8

Gww staat voor grond-, water- en wegenbouw. Tot de gww-sector behoren bedrijven die zich bezighouden met aanleg en
onderhoud van infrastructuur. Hierbij kan worden gedacht aan wegenbouw spoorbouw, waterbouw, energie-, water- en
telecomvoorzieningen, betonbouw en grondwerk.
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De bouw kan een belangrijke rol spelen in het aanpakken van de specifieke problematiek die
speelt in Den Haag Zuidwest. De wijk kent een sociaaleconomische multiproblematiek,
gekenmerkt door onder meer langdurige werkloosheid, armoede en schulden. Den Haag
Zuidwest wordt echter ook gekenmerkt door zijn handelsgeest en bruisend kleinbedrijf9. Door
het betrekken van lokale ondernemers en het grote aandeel inactieven in wijk, kan de bouw
bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Hierbij moet wel aangetekend
worden dat de bouwsector alleen de problemen in de wijk niet op zal lossen. Veel hangt hierbij
af van de bereidwilligheid van de inwoners zelf en de inspanningen van de gemeente.
Werkgelegenheid in de bouw in 2021 sterk onder druk
De bouwproductie in de provincie Zuid-Holland neemt in 2020 onder invloed van de
coronacrisis met naar schatting 4% af en met nog eens 10% in 2021. In de gemeente is dit jaar
een andere trend zichtbaar, waar de productie ten opzichte van een mager jaar in 2019 stijgt
door het toenemende aantal in aanbouw te nemen woningen en utiliteitsgebouwen. Ook in Den
Haag wordt in 2021 echter een daling van de bouwproductie verwacht. Hoewel deze minder
sterk is dan op provinciaal niveau, zal de werkgelegenheid in de bouw in 2021 sterk onder druk
komen te staan.
Deze afname is gedeeltelijk het gevolg van vraaguitval: potentiële huizenkopers achten het
geen goede tijd om een nieuwe woning te kopen. Daarnaast houden consumenten en bedrijven
in tijden van crisis de opties naar de toekomst open en houden zij middelen aan. Als later meer
duidelijkheid is verkregen over de economie en de woningmarkt kan men alsnog investeren.
Ten slotte geldt voor de woningmarkt dat de vraaguitval die alleen al door de eerste twee
factoren wordt veroorzaakt, de woningprijzen onder druk zal zetten. Onder verwachting van
dalende huizenprijzen stellen mensen de aankoop van een woning uit, waardoor de vraaguitval
verder wordt versterkt.
Bouwproductie in de regio: veel woningbouw en veel mkb
De bouwproductie in de regio Den Haag wordt voor meer dan de helft bepaald door de
woningbouw (figuur 1) waardoor deze sector een belangrijke katalysator vormt voor de
(bouw)economie in de regio. Gezien de nationale en lokale doelstellingen op het gebied van de
nieuwbouw en de energietransitie, zal dit belang in de toekomst waarschijnlijk groeien.

Figuur 1

Aandelen woningbouw, utiliteitsbouw en GWW in de bouwproductie1
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1 Verdeling van de productie bepaald op basis van cijfers 2018-2019. De agglomeratie ‘s-Gravenhage betreft de
gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

Bron: EIB

9

Gemeente Den Haag (2019). Economische Visie Den Haag+ 2030. Brede economische bloei in een stad zonder grenzen.
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Veel midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen in Den Haag en omstreken
Personen die in de bouw werken in de gemeente zelf, zijn relatief vaak werkzaam bij kleine
bedrijven (figuur 2). Daarnaast kenmerkt de regio zich door een zeer hoog aantal zelfstandigen
die in de bouw actief zijn (ruim 60% van het arbeidsaanbod). In het benutten van kansen voor
de regio, zullen deze groepen dan ook moeten worden betrokken om de lokale economie te
stimuleren.

Figuur 2

Verdeling arbeidsjaren10 werknemers naar grootteklasse bedrijven per
regionaal niveau, 2019
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Specifieke kenmerken Haagse regio: aanwezigheid van het Rijk, hoge bebouwingsdichtheid,
stikstofproblematiek en beperkte financiële middelen bij corporaties
De Haagse regio kent een aantal specifieke kenmerken die de bouwproductie sterk beïnvloeden.
Ten eerste zorgt de sterke aanwezigheid van het Rijk voor eenzijdigheid van de Haagse
economie, samenhangend met Rijksdienstverlening. Inzetten op andere sectoren zoals de bouw
kan de Haagse economie weerbaarder maken. Hier staat tegenover dat de aanwezigheid van
veel Rijksvastgoed een kans biedt om bijvoorbeeld verduurzamingsopgaven gezamenlijk op te
pakken.
Ten tweede kenmerkt de stad zich door een zeer hoge bebouwingsdichtheid, waardoor zowel de
nieuwbouwopgave als de energietransitie sterk worden gecompliceerd, terwijl de ambities op
deze punten groot zijn te noemen. De hoge dichtheid werkt kostenverhogend, bijvoorbeeld door
slechtere bereikbaarheid van bouwlocaties en grotere uitdagingen bij het aanleggen van
infrastructuur. Daarnaast is de ruimte om de gemeente heen ook relatief volgebouwd, waardoor
uitleglocaties beperkt beschikbaar zijn. Het zoeken naar ruimte voor bouwactiviteiten zal dan
ook een speerpunt moeten zijn voor de gemeente.
De stikstofproblematiek vormt daarnaast een relatief grote uitdaging voor de gemeente en de
regio. In de gemeente Den Haag bevinden zich drie Natura 2000 gebieden. Bij de vergunning van
bouwprojecten, uitbreidingsprojecten of bestemmingsplannen wordt gekeken of deze voldoen
aan de wet, waardoor de aanwezigheid van de Natura 2000 gebieden in Den Haag de
mogelijkheden om te bouwen inperkt. Het kabinet heeft een aantal maatregelen (zoals
snelheidsbeperking en opkopen van veehouderijen) genomen om bouwprojecten meer ruimte
te geven zonder dat hiermee de totale stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden toeneemt.
Voor veel Naturagebieden in Nederland biedt dit voorlopig voldoende ruimte om verder te
bouwen, maar voor Den Haag lijken deze maatregelen weinig extra ruimte op te leveren omdat
de snelheden in het autoverkeer hier al lager zijn en veehouders hier minder sterk zijn
vertegenwoordigd. Het zoeken naar manieren om de invloed van de stikstofproblematiek te
beperken is van belang om de bouwproductie in de regio op gang te houden.
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In gesprekken is aangegeven dat de financiële positie van de woningcorporaties die in Den Haag
actief zijn, beperkt is11. Met name Vestia heeft te kampen met de nasleep van de derivatenproblematiek. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de woningbouwopgave in de
woningmarktregio Haaglanden/Midden-Nederland/Rotterdam financieel moeilijk kan worden
gerealiseerd. Het investerend vermogen van woningcorporaties in de woningmarktregio is in
vergelijking met andere woningmarktregio’s laag te noemen. Op zeer korte termijn is de opgave
financieel haalbaar, maar vanaf 2024 lopen de opgave en realisatie steeds verder uiteen12. Om
deze uitdaging het hoofd te bieden, is het verstandig dat de gemeente samen met corporaties
naar manieren zoekt om de opgave zo betaalbaar mogelijk te houden. Hierbij kan voorrang
gegeven worden aan kostenefficiënte oplossingen en kan gezocht worden naar manieren om
financiële middelen te organiseren vanuit het Rijk en de gemeente. Daarnaast kan nader
worden onderzocht hoe de totale nieuwbouwopgave gestructureerd moet worden en kan
mogelijk een grotere rol voor de markt worden gereserveerd.
Rol van de gemeente: stimuleren van vraag en faciliteren van aanbod
Om de (bouw)economie te stimuleren, heeft de gemeente verschillende mogelijkheden
afhankelijk van de rol die de gemeente speelt. In markten als de infrastructuur en het eigen
vastgoed treedt de gemeente op als opdrachtgever, waardoor zij veel invloed kan uitoefenen op
de vraagontwikkeling. Op deze manier kan zij de economie in een voornamelijk regisserende en
uitvoerende rol stimuleren.
In de woning- en utiliteitsmarkt heeft de gemeente deze opdrachtgeversrol niet. De gemeente
kan de economie hier voornamelijk stimuleren door condities te scheppen die de vraag van
andere partijen op gang kunnen houden. Daarnaast kan zij vraag en aanbod beter op elkaar
laten aansluiten door het opzetten van en actief participeren in netwerken en het structureren
van de arbeidsmarkt ten behoeve van continuïteit. De rol van de gemeente is hier meer
faciliterend en regisserend.
Grootste kansen op gebied van de bouwarbeidsmarkt, de woningmarkt en de infrastructuur
Gelet op bovenstaande, ziet het EIB de grootste kansen voor beleidsinterventies op drie thema’s:
de bouwarbeidsmarkt, woningmarkt en de infrastructuur. Interventies op het gebied van de
bouwarbeidsmarkt dragen ertoe bij dat er in de toekomst voldoende personeel beschikbaar is
om de opgaven die samenhangen met de infrastructuur, de nieuwbouwopgave en de
energietransitie aan te pakken. Bovendien sluit het profiel van bouwwerknemers deels aan bij
het profiel van werkzoekenden: de werkzoekenden zijn veelal laagopgeleid en zitten net als
bouwwerknemers niet graag langdurig op school. Interventies op de bouwarbeidsmarkt kunnen
dan ook bijdragen aan een goede ‘match’ tussen vraag en aanbod waarmee ook de sociale
positie van mensen en de leefbaarheid in wijken als Den Haag Zuidwest zijn gediend.
Zoals eerder gesteld is de woningbouw nu al een belangrijke factor in de Haagse bouweconomie
en deze rol zal alleen nog maar groter worden gezien de opgaven. Tot slot is de gemeente als
opdrachtgever zelf een belangrijke speler op de infrastructuurmarkt. Met gericht
aanbestedingsbeleid heeft zij grote invloed op de vormgeving van de infrastructurele opgaven
en kan zij deze ook actief aanjagen.
In tabel 1 zijn de belangrijkste beleidsinterventies genoemd per deelthema. Daarbij hebben we
aangegeven hoe de gemeente haar rol kan invullen en welke andere partijen bij deze
interventies kunnen worden betrokken. In het navolgende worden de belangrijkste interventies
toegelicht. De totale lijst van mogelijke interventies is langer; in hoofdstuk vier worden
aanvullende suggesties gedaan per thema. Naast bovenstaande thema’s is innovatie apart
benoemd. Interventies die hiermee samenhangen raken de drie bovenstaande thema’s, zoals
later in deze samenvatting wordt toegelicht.
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Tabel 1

Kansrijke beleidsinterventies voor de gemeente, per thema

Interventie

Rol
gemeente

Thema arbeidsmarkt
In kaart brengen van het arbeidspotentieel
Opstellen regionale opleidingsvisie

Faciliterend
Faciliterend

Leerprojecten opzetten
Subsidiëren opleiden en omscholen zij-instromers
Vereniging van ZZP’ers stimuleren

Regisserend
Faciliterend
Faciliterend

Thema woningbouw
Waarborgen harde plancapaciteit om bij belemmeringen te kunnen schakelen tussen projecten
Wegnemen ruimtelijke restricties
Aanwenden woningbouwimpuls
Gemeentelijk opkoopfonds t.b.v. 70% voorverkoop
Startersleningen
Continuïteit en bekostiging middels warmtetransitievisie
Onderzoek, vrijstellingen t.b.v. stikstofproblematiek
Thema infrastructuur
Intensiveren kleinschalige projecten voor
continuïteit in de coronacrisis
Versnellen van meerjarige investeringsprogramma’s
Ontwikkelen van innovatief opdrachtgeverschap
Thema innovatie
Aanbestedingen inrichten zodat innovaties worden
beloond
Stimuleren van meerjarige
investeringsprogramma’s
Gezamenlijk met het RVB optreden als launching
customer voor innovatieve toepassingen en
bouwwerken
Fysiek, financieel en juridisch ruimte creëren voor
proeftuinen en experimenten
Ondersteunen van experimenten die raken aan
bouwen op zee, bouwen in dichtbebouwd gebied of
stikstofarm bouwen

Andere betrokken
partijen

ROC, BNL, TechniekNL,
bouwbedrijven, MRDH
ROC, bouwbedrijven
MKB-NL, BNL,
TechniekNL

Faciliterend
Faciliterend
Regisserend
Uitvoerend
Faciliterend
Regisserend
Faciliterend

Provincie, Rijk
Woningcorporaties

Regio Haaglanden,
provincie
Rijk

Uitvoerend
Regisserend

MRDH

Faciliterend

Marktpartijen

Faciliterend
Regisserend
Uitvoerend

Rijksvastgoedbedrijf

Faciliterend
Faciliterend

Marktpartijen,
onderwijsinstellingen

Bron: EIB

Arbeidsmarkt: aanvullend inzicht en actief opleidingsbeleid
Bij de interventies met betrekking tot het thema arbeidsmarkt heeft de gemeente voornamelijk
een faciliterende rol. De gemeente kan op verschillende wijzen bijdragen aan de lokale en
regionale bouweconomie.
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Analyse potentiële beroepsbevolking
De gemeente kent 43% ‘niet-actieven’13 op de arbeidsmarkt. In Den Haag Zuidwest is dit aandeel
groter met 50%. Deze 50% bestaat voor 14% uit werkzoekenden, 8% arbeidsongeschikten en 28%
‘overig niet werkend’. Er is geen duidelijk beeld welk potentieel van werkzoekenden en
inactieven mogelijk zou kunnen worden geholpen aan werk in de bouw en wat hiervoor nodig
is. Wanneer inzichtelijk wordt gemaakt welke opleidingsachtergrond en welk werkverleden
deze mensen hebben, welk deel van hen momenteel een opleiding volgt, welk deel met
pensioen is en in welke leeftijdscategorieën deze mensen zich bevinden, kan een realistisch
beeld ontstaan van het deel dat door additioneel beleid geholpen zou kunnen worden. Bij het
vormgeven van beleid voor deze specifieke groep moet echter wel aangetekend worden dat
deze groep moeilijk bereikbaar is gebleken en wellicht moeilijk te motiveren is om aan het werk
te gaan. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat deze groep ‘potentiëlen’
waarschijnlijk in vaardigheden als samenwerking en klantgerichtheid een aanvullende
opleiding of training nodig heeft, ook als zij al ervaring hebben in de bouw.
Opstellen van een regionale opleidingsvisie
Er kan meer ingezet worden op technische opleidingsrichtingen, mede gezien de relatief grote
vraag die zal ontstaan in het licht van de energietransitie. ROC Mondriaan lijkt te concurreren
met bijvoorbeeld glastuinbouwopleidingen in de regio, waardoor de instroom in bouw- en
installatieopleidingen ten behoeve van bijvoorbeeld woningbouw relatief laag is. In gesprekken
wordt daarnaast een grote rol toegedicht aan lesgeven ‘buiten het klaslokaal’, gerelateerd aan
bouwopgaven in de eigen buurt. Het opstellen van een regionale opleidingsvisie samen met
brancheverenigingen en opleidingsinstellingen kan voor bovenstaande punten een startpunt
vormen. Gezien het grote aandeel mkb’ers in de stad is het van belang deze groep te betrekken
bij de plannen.
Opzetten leerprojecten
In samenwerking met het ROC en het bedrijfsleven kan de gemeente leerprojecten opzetten
specifiek gericht op mensen voor wie het niet goed mogelijk is langere opleidingen te volgen.
Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn voor het deel van de beroepsbevolking in Den Haag Zuidwest
dat ouder is dan 25 jaar en voor wie mogelijk ook een traject moet worden opgezet om met
behoud van uitkering omgeschoold te kunnen worden (subsidiëring van opleiding en
omscholing). De gemeente kan zich inzetten om bij projecten vanuit de gemeente
bouwbedrijven te stimuleren dergelijke leertrajecten te benutten, anderzijds kan subsidie
worden geboden om het opleiden en bijscholen van zij-instromers binnen gangbare
bouwprojecten te integreren. Als voorbeeld kan gekeken worden naar trajecten als ‘skills in de
stad’14 in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf.
Bij het opzetten van de leertrajecten is het raadzaam aandacht te besteden aan de aansluiting
met de arbeidsmarkt. Het succes van leertrajecten, maar ook de BBL-opleidingen, wordt
gehinderd door de functies binnen bouwbedrijven: volgens experts zijn er bijvoorbeeld relatief
weinig functies op MBO-1 niveau binnen de installatiebranche, waardoor de aansluiting tussen
opleidingen en leertrajecten in de praktijk moeizaam verloopt. Daarnaast worden de inkomens
volgens de CAO als belemmerend ervaren, omdat omgeschoolden van hogere leeftijden duurder
zijn dan instromers vanaf VMBO-opleidingen. Hier ligt een uitdaging voor bouwbedrijven,
waarbij de gemeente mogelijk faciliterend kan ondersteunen door het begeleiden van kleinere
bouwbedrijven of het subsidiëren van duurdere werknemers.
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Niet-actieven zijn omschreven als dat aandeel van de potentiële beroepsbevolking (15-74 jaar) dat niet werkzaam is.
Hiervan is een deel werkzoekend en een deel arbeidsongeschikt. Zie tabel 2.3 voor meer informatie.
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Betrekken zzp’ers
Het kan nuttig zijn om het grote aantal zzp’ers in de stad te verenigen. Met name in Den Haag
Zuidwest zijn een groot aantal zzp’ers actief die enigszins ‘onder de radar’ blijven. Het
organiseren van dagen waarop de gemeente met deze groep en overige bouwers in gesprek
gaat, kan zicht bieden op mogelijkheden om deze groepen te ondersteunen met bijvoorbeeld
aanvullende opleidingen. Daarnaast kan het de aansluiting in de bouwketen tussen bedrijven
verbeteren, wat gezien de grote opgaven een relevant aandachtspunt vormt.
Woningbouw: harde plannen, wegnemen ruimtelijke restricties en gemeentelijke
inspanningen
In het thema woningbouw heeft de gemeente, afhankelijk van de interventie, een faciliterende
of regisserende rol. Mogelijke interventies worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt naar interventies die op korte termijn, in het kader van de coronacrisis,
de woningbouw kunnen ondersteunen en interventies die los van corona geïmplementeerd
kunnen worden
Waarborgen harde plancapaciteit
Het waarborgen van voldoende harde plannen is van belang om de bouwproductie op gang te
houden. Door voldoende woningbouwplannen in een harde planfase te ontwikkelen, kan bij het
voordoen van belemmeringen in projecten geschakeld worden tussen woningbouwplannen
zodat de productie op peil kan blijven. Monitoring van grote projecten die een groot aandeel
hebben in het jaarlijkse woningbouwprogramma kan hierbij ook een rol spelen, zodat
belemmeringen in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd en vertraging zoveel
mogelijk kan worden voorkomen. Deze interventie is, onafhankelijk van de coronacrisis,
verstandig gezien de woningbouwopgave op lange termijn.
Wegnemen ruimtelijke restricties en aanwenden woningbouwimpuls
De gemeente kan zich inzetten om ruimtelijke restricties weg te nemen voor bouwprojecten
waar veel vraag naar is. Opzoeken van de ruimte aan de stadsgrenzen en bezien of smaakvolle
bouw tegen ‘groene randen’ mogelijk is in overleg met stakeholders is hiervoor een mogelijke
route. Een dergelijke maatregel leidt niet tot extra kosten en kan relatief kostenefficiënt een
positief effect hebben op de woningbouw in de regio. Ook is het van belang dat de gemeente
Den Haag zoveel mogelijk gebruik maakt van de woningbouwimpuls van € 1 miljard die in vier
tranches van € 250 miljoen wordt uitgegeven ten behoeve van projecten in gemeenten die een
onrendabele top kennen en om die reden zonder steun geen doorgang vinden. Dit kunnen
projecten zijn waarbij woningen tegen middenhuur of lagere verkoopprijzen worden
aangeboden waardoor marktconforme ontwikkeling in de weg staat. Aangezien in de gemeente
Den Haag een aanzienlijk deel van de woningbouwproductie betaalbaar moet zijn en
corporaties niet heel kapitaalkrachtig lijken te zijn, is het van belang gebruik te maken van deze
regeling. Ook deze interventie is onafhankelijk van de coronacrisis.
Gemeentelijk opkoopfonds ten behoeve van marktconforme projecten
In vorige crises bleek de voorverkoop van 70% van de woningen in projecten lastig te behalen,
waardoor deze projecten niet in aanmerking komen voor bancaire financiering. Echter is hier in
veel gevallen duidelijk sprake van een tijdelijke vraaguitval, enkele jaren na de crisis werden
dezelfde projecten wél gerealiseerd. Door ondersteuning te bieden bij dergelijke projecten in het
kader van de coronacrisis, loopt de ontwikkeling geen vertraging op en kan de woningbouwproductie op peil worden gehouden. Door deze woningen pas na realisatie in de verkoop te
brengen, vindt geen verdringing op de woningmarkt plaats en worden deze projecten
gerealiseerd ter aanvulling op projecten die wel doorgang vinden. Enige risico hierbij is een
mogelijke prijsdaling in de periode tussen aankoop en het opnieuw in de markt brengen van de
woningen na realisatie. Voor dit risico moet een reserve worden genomen. Bij een
garantieregeling zijn de risico’s voor de gemeente groter aangezien alleen de verliezen bij de
gemeente terechtkomen. Bij het opkoopfonds daarentegen kunnen verliezen in projecten
mogelijk worden gecompenseerd door positieve resultaten vanuit andere projecten, waardoor
deze regeling voor de gemeente Den Haag naar verwachting de voorkeur zou genieten.
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Aanbieden/uitbreiden gemeentelijke startersleningen
Het aanbieden of uitbreiden van gemeentelijke startersleningen kan de woningvraag vanuit
jonge huishoudens ondersteunen met een aantal extra waarborgen. Eerdere studie van het EIB
laat zien dat dergelijke regelingen positief werken en vergelijkbare regelingen hebben in het
verleden niet geleid tot betalingsproblemen en het opwaartse effect op huizenprijzen is
bescheiden gebleken15. Deze maatregel kan zowel op korte als op langere termijn de
woningbouwproductie stimuleren.
Aandacht voor continuïteit en bekostiging in warmtetransitievisie
De gemeente Den Haag heeft een belangrijke regisserende rol bij de gemeentelijke warmtetransitievisie. Hierbij is het van belang aandacht te hebben voor de manier waarop
duurzaamheids- en aardgasvrije eisen kostenverhogend werken en de kans op een sluitende
business case beperken. Bekostiging van de energietransitie zal nodig zijn om deze plaats te
laten vinden, waarbij gemeentelijke subsidies een rol kunnen spelen. Een constante
opdrachtenstroom vanuit de warmtetransitievisie kan de bouwsector perspectief en
continuïteit bieden en stimulans geven voor investeringen en het aannemen van personeel.
Gezien de samenhang van de warmtetransitievisie met de Regionale Energie Strategie zal de
gemeente de coördinatie met de omliggende regio moeten waarborgen.
Onderzoeksinspanningen naar stikstofgevoeligheid, inzicht in emissies in bouw- en gebruiksfase en
vrijstellingen en reserves
De ligging van Natura 2000 gebieden in de regio Den Haag vormt een uitdaging. In sommige
gevallen is niet heel een Natura 2000 gebied stikstofgevoelig, waardoor de kans op schade door
emissies op bepaalde locaties mogelijk lager ligt. Door de stikstofgevoeligheid binnen Natura
gebieden te lokaliseren en bouwlocaties hierop af te stemmen, kan het gebruik van de
beschikbare ruimte mogelijk worden vergroot.
Tevens dient onderscheid te worden gemaakt tussen emissies in de bouwfase en de
gebruiksfase. De bouwfase is tijdelijk en heeft doorgaans een hogere uitstoot. In de gebruiksfase
is de uitstoot lager, maar structureel. Door de stikstofdepositie per fase in kaart te brengen
kunnen doelgerichte maatregelen worden genomen om aan de ecologische toets te voldoen.
Hierbij kan worden gedacht aan emissieloos materieel in de bouwfase of gasloze woningen
waarbij de emissies van verwarming wegvallen in de gebruiksfase. Aanvullend onderzoek naar
stikstof besparende bouw is hierbij aan te bevelen, waarbij rekening moet worden gehouden
met het feit dat bijvoorbeeld emissieloos materiaal kostbaar is en zelden beschikbaar voor het
mkb.
In het kader van de stikstofproblematiek kan daarnaast gedacht worden aan vrijstellingen in
samenspraak met het Rijk. Financiële middelen kunnen mogelijk aangewend worden middels
een ‘stikstofreservering’ vanuit de gemeente, waardoor niet voor elk apart project ad hoc
middelen gezocht hoeven te worden.
Infrastructuur: grote invloed van de gemeente op de opgaven mogelijk
Mogelijke beleidsinterventies van de gemeente op het gebied van de infrastructuur betreffen
vooral het intensiveren van kleinschalige infrastructuurprojecten, het versnellen van
investeringsprogramma’s en het ontwikkelen van innovatief opdrachtgeverschap. Meer inzicht
in de gemeentelijke bouwopgaven in de komende tijd kan deze beleidsmaatregelen
ondersteunen.
Intensiveren kleinschalige projecten voor continuïteit in de coronacrisis
Gezien de omvangrijke opgaven waar de gemeente voor staat, is het zinvol om maatregelen te
nemen die de gww-sector nu en in de komende jaren kunnen stimuleren en werkgelegenheid
te behouden. Voor de korte termijn kan de gemeente kleinschalige projecten versneld op de
markt brengen. Hierbij kan worden gedacht aan kleine vervangings- of reconstructieprojecten
die concreet bijdragen aan de maatschappelijke ambities voor klimaatadaptatie en mobiliteit.
Verder kan worden gedacht aan het realiseren van kleine woningbouwprojecten die ook werk
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voor de gww-sector met zich meebrengen. Projecten in het gemeentelijk vastgoed (scholen,
kantoren, culturele instellingen) lenen zich ook voor deze impuls. Bij dit type projecten kan het
regionale mkb een belangrijke rol spelen. Bij onderhandse aanbestedingen kan de gemeente
onder meer regionale bedrijven uitnodigen. Ook bieden gemeentelijke projecten kansen voor
social return, bijvoorbeeld om lokale ondernemers te betrekken of mensen met een achterstand
op de arbeidsmarkt in te zetten. Het opzetten van leerprojecten met aandacht voor de
ontwikkeling van specifieke vaardigheden kan hierbij nuttig zijn.
Versnellen van meerjarige investeringsprogramma’s
De gewenste groei van de gemeente zal grote inspanningen vergen op het gebied van
bereikbaarheid. Het is zinvol om, onder meer in het samenwerkingsverband MRDH, te
analyseren welke versnellingen mogelijk zijn in de meerjarige infrastructuurprogrammering.
Hierbij zal ook een oplossing moeten worden gevonden voor de stikstofproblematiek die
samengaat met de aanleg van nieuwe infrastructuur. De verschillende alternatieven voor de
woningbouwopgave en de daarvoor noodzakelijke ruimtelijke ingrepen zullen moeten worden
bekeken op de gevolgen voor de infrastructurele investeringen.
Ontwikkelen van innovatief opdrachtgeverschap
De gemeente kan haar opdrachtgeverschap op een meer innovatieve wijze vormgeven. Een
vernieuwend element voor de gemeente Den Haag kan zijn dat de (financieel-)economische en
maatschappelijke aspecten rond infrastructuur- en vastgoedprojecten, en de voorbereiding en
inkoop hiervan, intern beter met elkaar worden verbonden. Succesvol beleid voor productinnovaties impliceert dat het gewicht van kwaliteit bij aanbestedingen groter moet worden.
Door bijvoorbeeld CO2-uitstoot zwaar mee te wegen in gunningscriteria, kan de gemeente
bovendien invloed uitoefenen op de kans dat aanbestedingen landen bij opdrachtnemers in de
regio.
Daarnaast is belangrijk dat de aanbieders marktperspectief wordt geboden in de vorm van
vervolgprojecten via een meerjarige programmatische aanpak. Hiermee wordt innoveren over
de projecten heen gestimuleerd. Daarnaast ligt een kansrijke procesinnovatie in het aangaan
van nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeente en marktpartijen bij complexe en
risicovolle projecten. Met deze interventie geeft de gemeente invulling aan de marktvisie die
een groot aantal opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra hebben
onderschreven. Aanvullend kan de gemeente periodieke overzichten opstellen van
bouwprojecten die in de gemeente zullen worden uitgevoerd. Marktpartijen krijgen zo inzicht in
voor hen interessante projecten.
Beleidsinterventies gericht op energietransitie en innovatie spelen een rol bij de drie thema’s
Opgaven die samenhangen met de energietransitie en met innovatie lopen door bovenstaande
thema’s heen. Aangaande de energietransitie is het van belang dat een oplossing wordt
geboden voor onrendabele toppen die samenvallen met verduurzaming en aardgasloze
oplossingen, teneinde de continuïteit te waarborgen. Daarnaast kan in opleidingen aandacht
worden besteed aan kwalificaties en capaciteiten die samenhangen met de energietransitie en
de grotere behoefte aan installatiepersoneel die het gevolg is van de energietransitie. Zicht op
de fasering van de aanleg van bijvoorbeeld warmtenetten in de stad kan infrastructuurbedrijven helpen bij projectplanning en werkgelegenheid.
Aangaande het stimuleren van innovatie heeft de gemeente de meeste mogelijkheden in de
infrastructuurmarkt. Zoals hiervoor geschetst kan de gemeente aanbestedingen zo formuleren
dat innovaties meer kans maken in aanbestedingen en kunnen innovaties door meerjarige
investeringsprogramma’s worden gefaciliteerd. In de overige markten kan de gemeente
innovaties ondersteunen in partnerschappen, netwerken, experimenten en proeftuinen.
Samenwerking met bijvoorbeeld het RVB16 biedt goede mogelijkheden om duurzame innovaties
lokaal te ontwikkelen en toe te passen. Voor nieuwe technieken kunnen de gemeente en het

16

De overkoepelende bestuursovereenkomst tussen de gemeente en de Staat (‘Samen aan het werk om een grote en
duurzame kwaliteitsimpuls te geven aan gebiedsontwikkelingen en projecten in Den Haag’) kan hiervoor een kader
bieden.
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RVB bijvoorbeeld als ‘launching customer’ optreden. Daarnaast kan de gemeente innovatie in
de bouw stimuleren door fysiek, financieel en juridisch ruimte te creëren voor proeftuinen en
experimenten in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Hierbij kan
gedacht worden aan het ter beschikking stellen van grond, het afdekken van onrendabele
toppen bij innovatieontwikkeling door innovatiesubsidies en het ruimer toepassen van wet- en
regelgeving bij innovatieontwikkeling. Innovaties die hieruit voortkomen kunnen ten gunste
komen aan lokale bedrijven wanneer deze voldoende worden betrokken.
Het ontwikkelen en uitrollen van innovaties in de bouwsector is complex en innovatie in de
bouw is dan ook een nationaal aandachtspunt. Op het gebied van innovatie spelen er op
nationaal niveau initiatieven als de Bouwagenda en zijn subsidiegelden beschikbaar. Voor de
gemeente ligt het in de rede aan te haken bij de nationale initiatieven en gebruik te maken van
de subsidies die vanuit het Rijk beschikbaar zijn. Lokaal relevante invullingen van de
initiatieven, bijvoorbeeld experimenten op het gebied van bouwen op zee, bouwen in
dichtbebouwd gebied of stikstofarm bouwen, kunnen bijdragen aan lokale waarde van
innovaties.
De vraag of de gemeente actief bepaalde bedrijven aan moet trekken om de economie te
stimuleren en werkgelegenheid te creëren. Het selecteren van bedrijven die nu en in de
toekomst succesvol (zullen) zijn, is geen eenvoudige opgave. De mate waarin bedrijven in de
toekomst zullen groeien is van veel factoren afhankelijk en het is dan ook de vraag of de
overheid een geschikte partij is om deze selectie te maken. Daarnaast is onduidelijk hoe het
acquireren van specifieke bedrijven zich verhoudt tot het mededingingsrecht. Om deze redenen
moet van actief acquisitiebeleid voor specifieke bedrijven niet te veel worden verwacht en
richten de hiervoor geschetste interventies zich vooral op het scheppen van de juiste
voorwaarden voor de bouwsector en de hiermee verbonden andere bedrijven.
Netwerkvorming: gemeente als katalysator
Bij bovenstaande punten is het van belang dat de gemeente zich actief in netwerken begeeft die
bouwbedrijven ondersteunen. Er zijn veel platforms voor bouwbedrijven, opleidingsinstellingen
en brancheverenigingen, maar de rol van de gemeente binnen deze platforms is niet altijd
helder of prominent genoeg. Een proactieve deelname kan de gemeente meer helderheid
verschaffen over manieren om de bouwsector te stimuleren en hierop te acteren. Daarnaast
kan de gemeente meer netwerken als ImpactCity opzetten en ondersteunen om de verbindende
factor te zijn tussen praktijk en politiek om tastbare resultaten te behalen. In gremia die
samenhangen met de energietransitie en de infrastructuur – thema’s waar de gemeente aan
zet is – kan de gemeente meer sturend opereren door de opgave te presenteren en
bouwbedrijven uit te dagen hierop te acteren. Aangaande thema’s waar de gemeente niet zelf
beleidsbepalend kan zijn, ligt een meer faciliterende rol voor de hand.
De vorming van regionale netwerken rond infrastructuurprojecten is een kansrijke interventie
waarbij de gemeente samen met omliggende overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en
maatschappelijke organisaties initiatieven neemt voor projecten en oplossingen voor
maatschappelijke opgaven die gemeente-, project- of sectoroverstijgend zijn. Hierbij denken we
bijvoorbeeld aan de regionale opgave voor klimaatrobuustheid. Daarnaast is regionale
partnering kansrijk bij de realisatie van warmtenetten met betrokkenheid van de energie-,
infrastructuur- en installatiesector. Ook de markpartijen zullen hieraan kunnen bijdragen,
bijvoorbeeld door samenwerking van infrastructuurbedrijven, installateurs en IT-bedrijven op
het gebied van verkeersmanagement. Een belangrijke opgave is om de maatschappelijke
kansen concreet te vertalen richting uitvoeringsprogramma’s en projecten.
De samenwerking met het RVB kan meer gezocht worden, bijvoorbeeld om de routekaart voor
verduurzaming van Rijksvastgoed te koppelen aan lokale opgaven en op langere termijn
gezamenlijk gebiedsontwikkeling op te pakken. De lopende bestuursovereenkomst kan hierbij
als blauwdruk dienen. Gezien de ligging aan zee en de gesignaleerde bouwopgaven kan
deelname aan een kennisnetwerk gericht op wind op zee en het creëren van ruimte om te
bouwen op zee zinvol zijn. Daarnaast kan de gemeente een belangrijke rol spelen in het sturen
van de opgave van energietransitie. Door de planning en coördinatie van de opgave strak te
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regisseren en regelmatig in overleg te blijven met marktpartijen en onderwijsinstellingen, kan
de gemeente de energietransitie benutten om de (lokale) werkgelegenheid in de bouw- en
installatiesector de komende jaren op peil te houden en te stimuleren.
Potentieel van cross-over met maakindustrie nog niet goed in beeld
De gemeente Den Haag heeft naast de bouwsector ook gekeken naar de bijdragen die de
maakindustrie aan de economische kracht kan leveren. Interessant is daarbij in hoeverre crossovers kunnen worden gestimuleerd tussen de bouw en de maakindustrie. De maakindustrie
zelf is echter pas recent in beeld bij de gemeenten, het potentieel voor cross-overs is daarom
nog niet goed in beeld.
De laatste jaren zijn er vanuit de bouw verschillende initiatieven ontstaan zoals de
Bouwcampus en het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Hierin werken overheden,
marktpartijen en kennisinstellingen samen. Hierbij kan mogelijk een brug worden geslagen
richting de maakindustrie, bijvoorbeeld op thema’s als duurzaamheid, circulariteit en
digitalisering. De hiervoor genoemde netwerkvorming biedt hiervoor wel kansen en er worden
ook initiatieven in deze richting ontwikkeld. Een meer proactieve houding van de regionale
(bouw)-ROC’s richting de lokale maakindustrie wordt aangehaald als manier om cross-overs tot
stand te brengen. Nader onderzoek kan de potentie van cross-overs tussen de maak- en
bouwindustrie in beeld brengen.
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Inleiding

De gemeente Den Haag heeft in 2019 de kadernota ‘Economische visie Den Haag+ 2030’
uitgebracht17. Deze nota schetst de gewenste ontwikkelingen in de economie van Den Haag en
de regio Haaglanden. Aanleiding voor de nota is onder meer de constatering dat de gemeente
Den Haag op een aantal punten achterblijft bij de ontwikkelingen in andere grote steden. De
gemeente signaleert onder andere een relatief eenzijdige economische structuur, gedomineerd
door de aanwezigheid van rijksinstellingen. De achterblijvende ontwikkeling manifesteert zich
onder meer in een relatief hoge werkloosheid in de gemeente en in wijken als Den Haag
Zuidwest.
De gemeente heeft een aantal sectoren benoemd waarop extra beleid zal worden ingezet. Naast
de maakindustrie en de zorg, betreft dit de bouwsector. Het gaat hier om het geheel van
startende bedrijven, scale-ups en gevestigde grote en kleine bedrijven, inclusief het netwerk
waar zij deel van uitmaken. In de bouw gaat het derhalve niet alleen om bouwbedrijven zelf,
maar ook om bijvoorbeeld toeleveranciers, ontwerpers, ontwikkelaars en kennisinstellingen.
De gemeente heeft voor de sectoren maak en zorg de economische kansen al in beeld gebracht.
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is gevraagd om de bouwsector in de gemeente te
analyseren en aan te geven welke interventies mogelijk zijn voor een grotere bijdrage van de
bouw aan de economie van de gemeente. Ook de verbanden waar de gemeente deel van
uitmaakt, zoals de regio Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, zijn hierbij van
belang. De gemeente heeft een aantal thema’s geselecteerd waarop zij kansen ziet, namelijk de
energietransitie, de vernieuwingsopgave in Den Haag Zuidwest en de aansluiting op de
arbeidsmarkt. Om te komen tot een gericht aantal beleidsinterventies, zullen de volgende
vragen in dit rapport aan de orde komen:
Welke bedrijvigheid in de bouw kenmerkt Den Haag en de omliggende regio en hoe ziet de
onderwijs- en kennisstructuur eruit?
Wat zijn de verwachte ontwikkelingen op bovenstaande gebieden de komende jaren?
Wat zijn de belangrijke transities in de bouw die van regionaal belang zijn?
Wat zijn de economische kansen voor de bouwsector in Den Haag en hoe kunnen deze
worden verzilverd?

•
•
•
•

Een belangrijke constatering is dat de bouwsector bij een groot aantal maatschappelijke
thema’s betrokken is en op veel manieren een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van
de gemeente. Momenteel lijken de initiatieven vanuit de gemeente richting de bouwsector met
name gericht op het verbinden van partijen, het delen en ontsluiten van kennis18 en
financiering. Daarnaast kent de gemeente een eigen bouwopgave voor het gemeentelijk
vastgoed en de infrastructuur. Uit eerdere EIB-studies en uit het rapport ‘Versterking
economische structuur’ van Birch19 blijkt dat gemeenten meer instrumenten ter beschikking
staan om de economie te stimuleren. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan
vraagbundeling, regelgeving, maatregelen in de sfeer van ruimtelijke ordening en investeringen
in scholing en opleidingsmogelijkheden.
Om het nodige inzicht te bieden in de context van de bouwsector, opent het rapport met een
beschrijving van de bouwsector, waarbij aandacht wordt besteed aan de kenmerken die
specifiek zijn voor de sector, de bedrijvenstructuur, werkgelegenheid en de rol van de overheid.
In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de bouwproductie, de werkgelegenheid, de kennis
en opleidingsstructuur en de rol van de gemeente in de regionale bouw. Hoofdstuk drie gaat
17

Gemeente Den Haag (2019). Economische visie Den Haag+ 2030; brede economische bloei in een stad zonder grenzen.
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In een gesprek met de gemeente is aangegeven dat ontsluiten van kennis niet vanuit alle afdelingen binnen de gemeente
plaatsvindt.
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Birch (2019). Versterking economische structuur. Achtergrond, analyse en beleidsopties voor de Gemeente Den Haag.
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nader in op (de gevolgen van) de belangrijkste transities in de bouw. In hoofdstuk vier volgen de
kansen en beleidsinterventies die volgen uit de analyses uit de eerdere hoofdstukken.
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1

De bouwsector in Nederland

Dit onderzoek beschrijft de economische kansen voor de bouwsector in Den Haag en de rol die
de gemeente kan spelen bij het benutten van de kansen. Allereerst is het zinvol om in grote
lijnen de bouwsector in Nederland te beschrijven. Hoewel er verschillen zijn in de omvang en
de ontwikkeling van de bouwsector in verschillende regio’s, speelt een aantal specifieke
kenmerken van de bouw in geheel Nederland een rol. Deze kenmerken zijn van belang voor de
analyse van de economische kansen voor de bouwsector in Den Haag en de vertaling naar
mogelijke beleidsinterventies van de gemeente.
1.1

Ontwikkeling van de bouwproductie

De bouwproductie in Nederland had in 2019 een omvang van bijna € 74 miljard (tabel 1.1). Bijna
€ 30 miljard betrof woningbouw (nieuwbouw, herstel en onderhoud). De utiliteitsbouwproductie
bedroeg bijna € 23 miljard. Ruim € 17 miljard ging naar de gww-sector (infrastructuur). Na de
stikstof- en de PFAS-problematiek wordt de bouw getroffen door de coronacrisis. De teruggang
zet momenteel al in en versnelt in de loop van dit jaar. In 2020 neemt de totale bouwproductie
naar verwachting met 7% af, het sterkst in de woningbouw. In 2021 zal de krimp in de drie
onderscheiden sectoren versnellen. Bij het veronderstelde economisch herstel20 in de loop van
volgend jaar zal de bouwproductie na de sterke krimp weer herstel laten zien. Het herstel laat
enige vertraging zien ten opzichte van de gehele economie en is daarmee laatcyclisch. De bouw
kenmerkt zich daarnaast door sterke pieken en dalen, wat samenhangt met het grote aandeel
(circa 70%) dat investeringen heeft in de totale bouwproductie. Bij de middellange termijncijfers
voor de periode 2022-203021 geldt dat de groei in de eerste jaren na de coronacrisis (2022-2024)
naar verwachting hoger zal liggen dan in de jaren daarna. Tussen 2022 en 2030 zal de bouw
naar verwachting groeien met gemiddeld circa 4,5% per jaar.

Tabel 1.1

Bouwproductie1, 2018-2030 (mutaties per jaar in %)

Mutaties3 (%)

Miljoen €
2018

2019

2020

2021

2022-20302

Woningbouw
Utiliteitsbouw
GWW

29.275
21.100
16.825

29.875
22.700
17.250

-8
-6½
-5

-9
-10
-8½

3½
4½
5½

Totaal4

70.850

73.625

-7

-9½

4½

1 Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo uitvoer diensten en handelsmarges; basis
Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2018, excl. btw
2 Gemiddeld per jaar
3 Ramingen
4 Inclusief externe onderaanneming

Bron: EIB

20

Voor de nationale economische ontwikkelingen sluiten wij aan bij de verkenningen van het CPB.
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Het beeld na 2021 kent een sterke mate van onzekerheid. De hierboven geschetste prognose schetst een beeld op
hoofdlijnen op basis van onze beste inzichten en de informatie die op dit moment beschikbaar is.
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1.2

Bedrijvenstructuur en werkgelegenheid

De aanbodzijde in de bouw toont een sterke differentiatie met veel kleine en middelgrote
bouwbedrijven. De bouwsector kent een aantal grote bouwconcerns die in geheel Nederland en
in vrijwel alle deeltakken van de bouw actief zijn, zij het vaak met regionale werkmaatschappijen. Op de b&u-markt22 hebben, door het grote aantal spelers en onderaannemers,
ook grote bouwers als BAM en VolkerWessels een beperkt marktaandeel. In de gww domineren
de grote bedrijven enkele deelmarkten, zoals de bouw van tunnels en de realisatie van integrale
wegenprojecten. Op de gemeentelijke gww-markt is echter een groot aantal spelers van
uiteenlopende omvang actief.
In de bouwpraktijk is veelal sprake van een lange keten van betrokken partijen waarbij de
hoofdaannemer doorgaans werkt met een groot aantal gespecialiseerde onderaannemers, die
op hun beurt vaak weer onderaannemers en zzp’ers inschakelen. Daarnaast spelen architecten,
constructeurs, installateurs en toeleveranciers een belangrijke rol op de markt.
De bouwketen is daarmee sterk gefragmenteerd, wat impliceert dat de afstemming tussen de
verschillende partijen en de mogelijkheden om innovaties te ontwikkelen veel onderlinge
samenwerking vraagt. De laatste jaren zijn er verschillende initiatieven ontstaan zoals de
Bouwcampus en het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Hierin werken overheden,
marktpartijen en kennisinstellingen samen. Een belangrijke opgave is om de maatschappelijke
kansen concreet te vertalen richting uitvoeringsprogramma’s en projecten.
De werkgelegenheid in de bouw wordt gevormd door werknemers in vaste dienst bij de
bouwbedrijven en een relatief omvangrijke flexibele schil die bestaat uit zelfstandigen en
uitzendkrachten (tabel 1.2). Het aandeel eigen werknemers is in de afgelopen jaren sterk
gedaald, van 79% in 2008 naar 69% in 2018. De sterke schommelingen in de bouwconjunctuur
worden doorgaans voor een belangrijk deel ‘opgevangen’ door de flexibele werknemers. Door de
sterke daling van de bouwproductie in 2020 neemt het aantal uitzendkrachten met ongeveer
een kwart af. De flexibele schil is bij de b&u-bedrijven veel groter dan bij de gww-bedrijven.

Tabel 1.2

Samenstelling bouwgerelateerde werkgelegenheid in duizend arbeidsjaren en
mutaties, 2008, 2018-2020

Niveaus

Mutaties (%)

2008

2018

2019

2020

2019

2020

Werknemers
Zelfstandigen
Uitzendkrachten

361
97
20

291
131
25

301
136
26

296
133
19

3,5
4
3

-1,5
-2
-27

Totaal

478

447

463

448

3,5

-2

Nederland

Bron: EIB

De instroom van werknemers naar de bouw vindt plaats via een aantal kanalen. In 2018 werd
circa de helft van de extra benodigde arbeidscapaciteit ingevuld door zij-instromers (tabel 1.3)
Ruim een derde kwam uit opleidingen. De instroom van werknemers vanuit WW-uitkeringen
was in 2018 minder dan 5%.
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De b&u (burger- en utiliteitsbouw) is de deelsector van de bouw die zich bezighoudt met het ontwerp en de bouw van
woningen, kantoren en dergelijke.
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Tabel 1.3

Samenstelling netto-instroom bouw, 2018

2018
Opleidingen
Buitenlandse arbeidskrachten
Overige zij-instroom
WW-uitkeringen

8.700
3.800
14.500
1.000

Totaal

28.000

Bron: EIB

1.3

Maatschappelijke betekenis en de rol van de overheid

Een belangrijk kenmerk van de bouwsector is dat deze samenhangt met een groot aantal
andere maatschappelijke sectoren en dat allerlei trends die zich in de komende jaren voordoen,
gevolgen hebben voor de bouwproductie. Hierbij valt te denken aan de vergrijzing die invloed
heeft op de vraag naar woningen en op de behoefte aan gebouwen voor de zorg. De
ontwikkeling van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de industrie heeft grote gevolgen
voor de utiliteitsbouw. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de klimaatverandering sterke invloed op de
investeringen in waterveiligheid.
Naast de sterke verwevenheid van de bouwsector met allerlei andere maatschappelijke
sectoren is ook de grote invloed van de overheid op het bouwvolume en de bouwcondities van
belang. De overheid kan met investeringen in de bouw een belangrijke bijdrage leveren aan het
realiseren van maatschappelijke ambities voor bijvoorbeeld duurzaamheid. Daarnaast heeft
ruimtelijk beleid op centraal en decentraal niveau en wet- en regelgeving invloed op de
bouwsector.
1.4

De invloed van corona op de bouw

Het EIB heeft onderzoek verricht naar de vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis23. De
belangrijkste punten worden hieronder samengevat.
Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de bouw
Het radicaal veranderde groeiperspectief van de Nederlandse economie heeft grote gevolgen
voor de Nederlandse bouwsector. De bouwsector is een conjunctuurgevoelige sector, wat
betekent dat de uitslagen in de bouwproductie - zowel opwaarts als neerwaarts - groter zijn dan
die van het bbp. Daarnaast geldt dat veranderingen in het algehele economische klimaat met
vertraging doorwerken in de bouwproductie. In de eerste kwartalen dat de economie krimpt of
juist sterk aantrekt heeft dit vaak nog maar een beperkte invloed op de bouwproductie, maar
daarna is de doorwerking juist bijzonder krachtig. Dit heeft te maken met de lange doorlooptijden van bouwprojecten.
Vraaguitval op de woningmarkt
woni ngmarkt en bij zakelijke klanten
In feite kunnen er drie type problemen ontstaan in een crisis, zoals de coronacrisis. De eerste is
een psychologisch effect. De tijd maakt somber en bijvoorbeeld potentiële huizenkopers achten
het geen goede tijd om een nieuwe woning te kopen. De tweede factor is van rationele aard. De
onzekerheid is sterk toegenomen en consumenten en bedrijven kunnen heel moeilijk bepalen
23

EIB (2020). Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis.
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hoe in deze situatie te acteren. Onder die omstandigheden is het vaak verstandig om de opties
naar de toekomst open te houden en middelen aan te houden. Als later meer duidelijkheid is
verkregen over de economie en de woningmarkt kan men alsnog investeren. Ten slotte geldt
voor de woningmarkt dat de vraaguitval die alleen al door de eerste twee factoren wordt
veroorzaakt, de woningprijzen onder druk zal zetten. Prijsdaling roept op de markt
verwachtingen op over nieuwe prijsdalingen. Aangezien kopers niet graag een te hoge prijs voor
hun woning willen betalen, zal een deel van die kopers de aankoop van een nieuwe woning
uitstellen in de hoop later van een gunstiger prijsniveau te kunnen profiteren. Hiermee wordt
de vraaguitval nog eens versterkt en wordt ook de prijsdaling nog meer realiteit. Deze
ontwikkeling, die is gebaseerd op ‘adaptieve verwachtingen’, spoort goed met de empirie van
huizenprijzen waar langere perioden van aanhoudend dalende en (sterk) stijgende prijzen
elkaar afwisselen.
Het probleem van vraaguitval in crisistijd beperkt zich bovendien niet tot de woningmarkt. Een
bijzonderheid van de coronacrisis is dat verschillende sectoren gedurende ten minste enkele
maanden op slot zitten dit jaar. Naast het directe productie-effect dat dit heeft, zijn er ook
effecten op nieuwe plannen en daarmee op investeringen in de nabije toekomst. De
ondernemer in de horeca of de detailhandel die zijn zaak heeft moeten sluiten, zal gedurende
deze fase bezig zijn geweest met overleven. Plannen voor nieuwe vestigingen of prestigieuze
verbouwingen of herinrichting van bestaande zaken gaan gedurende deze periode de ijskast in.
Ook als de productiebeperkingen zijn opgeheven, zullen deze ondernemers eerst willen zien of
de periode van voor de crisis weer echt terugkeert voordat zij voldoende vertrouwen hebben om
dergelijke investeringen te doen. Zo kan een coronacrisis van drie maanden nieuwe
investeringsplannen al snel een jaar in de ijskast doen belanden, ook als alles na de crisis
uiteindelijk weer terugkeert naar business as usual. Voor huishoudens op de woningmarkt moet
bovendien worden bedacht dat het bij de bouwactiviteiten al gauw om grote bedragen gaat
vanuit het perspectief van de burger. De aankoop van een nieuwe woning is voor veel burgers
de grootste financiële beslissing die zij in hun leven doen, terwijl ook bij renovaties het
gemiddeld om activiteiten gaat die vele duizenden euro’s kosten en die men ook maar enkele
keren in het leven laat uitvoeren. In dit licht valt het goed te begrijpen dat burgers zich in
crisissituaties voorzichtig opstellen en op zoek zijn naar meer zekerheid voor zij dergelijke grote
uitgaven doen.
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat niet alleen rekening moet worden gehouden met
direct productieverlies tijdens de lockdown, maar tevens met sterk terugvallende
investeringsplannen tijdens en een zekere periode na de crisis. Het gevolg is dat met enige
vertraging de investeringen na de crisis alsnog een inzinking meemaken. Dit geldt in het
bijzonder voor de bouw, maar ook investeringen in andere sectoren zullen hierdoor worden
geraakt.
Overheidsbeleid
Het productiebeeld voor de bouwsector in de komende jaren zal mede afhangen van het
gevoerde overheidsbeleid. Bij het bepalen van de vooruitzichten voor de bouw is op dit moment
uitgegaan van reeds vastgesteld of concreet aangekondigde beleidsinitiatieven. De effecten
hiervan op de bouwproductie zijn naar verwachting zeer bescheiden. Er zijn geen maatregelen
aangekondigd die de vraaguitval of de productiebeperkingen duidelijk reduceren en er is
evenmin beleid aangekondigd dat juist tot extra vraaguitval leidt, zoals ten tijde van de
eurocrisis het geval was. De maatregelen die het bedrijfsleven ondersteunen zijn vooral gericht
op het door de coronacrisis helpen van bedrijven, terwijl bij de bouw op dit moment de
productie nog doorloopt en de grootste problemen nog moeten komen.
Werkgelegenheid
De sterke daling van de productie heeft ook belangrijke gevolgen voor de werkgelegenheid in de
bouw. Zoals gebruikelijk bij een schok in de productie, leidt de teruggang eerst in sterke mate
tot productiviteitsverlies. Hierdoor kan het werkgelegenheidsverlies in 2020 nog beperkt blijven
tot 15.000 arbeidsjaren. De daling van de werkgelegenheid is dit jaar geconcentreerd bij de
flexibele schil, vooral de werkgelegenheid onder uitzendkrachten en gedetacheerden loopt
relatief sterk terug. Hierbij daalt het aantal buitenlandse arbeidskrachten relatief sterk, waarbij
als gevolg van de coronacrisis het aanbod van deze arbeidskrachten in ieder geval tijdelijk ook
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is teruggevallen. In 2021 zet de daling van de werkgelegenheid naar verwachting krachtig door.
Niet alleen is de terugval in de productie in dit jaar sterker dan in 2020, maar de productiedaling
slaat volgend jaar relatief ook sterker neer in de werkgelegenheid dan in 2020. Zo daalt de totale
werkgelegenheid in 2021 naar verwachting met 25.000 arbeidsjaren. In 2021 slaat de daling van
de werkgelegenheid in sterkere mate neer bij werknemers en zzp’ers. Relatief is de teruggang
bij zelfstandigen het grootst, terwijl in absolute aantallen de teruggang bij de werknemers het
sterkst is. In de herstelperiode 2022-2024 is het omgekeerde beeld weer zichtbaar, waarbij de
productiegroei eerst relatief sterk in productiviteitsherstel neerslaat, waarna
werkgelegenheidsherstel met enige vertraging weer krachtig inzet.

27

28

2

De bouweconomie in de regio van Den Haag

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de bouweconomie in de regio Den Haag. Achtereenvolgens
wordt een beeld geschetst van de bouwproductie, de werkgelegenheid, de kennis- en
opleidingscapaciteit en de gemeentelijke investeringen die ten gunste komen van de bouw.
Voor deze deelaspecten is een aantal verschillende bronnen gebruikt, waardoor het
aggregatieniveau niet overal overeenkomt. In de tabellen en figuren worden cijfers
gepresenteerd op het niveau van de provincie, de agglomeratie Den Haag (COROP), de regio
Haaglanden of de gemeente.
2.1

De bouwproductie in de regio

In Zuid-Holland werd in 2019 bijna een kwart van de landelijke bouwproductie gerealiseerd,
waarvan naar schatting 12% in de gemeente Den Haag (tabel 2.1). In 2019 steeg de productie in
Zuid-Holland in alle deelsectoren aanzienlijk harder dan het landelijk gemiddelde. Vooral de
productie voor utiliteitsbouw groeide in 2019 relatief sterk in Zuid-Holland, mogelijk door de
aanwezigheid van het Rijksvastgoedbedrijf en inspanningen van de gemeente zelf. Een deel van
dit onderhanden werk is naar verwachting begin 2020 tot productie gekomen, waardoor ook in
2020 nog groei plaatsvindt in de utiliteitsbouw.

Tabel 2.1

Bouwproductie1, 2018-2030 (mutaties per jaar in %)

Mutaties3 (%)

Miljoen €
2018

2019

2020

2021

202220302

Landelijk
Woningbouw
Utiliteitsbouw
GWW
Totaal4

29.275
21.100
16.825
70.850

29.875
22.700
17.250
73.625

-8
-6½
-5
-7

-9
-10
-8½
-9½

3½
4½
5½
4½

Zuid-Holland
Woningbouw
Utiliteitsbouw
GWW
Totaal4

6.516
3.870
5.290
16.530

7.040
4.515
5.450
17.930

-7½
3
-5
-4

-10
-10
-8½
-10

4½
3½
5½
4

2.535

2.248

6½

-4½

5

Gemeente Den Haag4
Totaal

1 Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo uitvoer diensten en handelsmarges; basis
Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2018, excl. btw
2 Gemiddeld per jaar
3 Ramingen
4 Inclusief externe onderaanneming

Bron: EIB
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In de gemeente Den Haag was de bouwproductie in 2019 lager dan in 2018, waarmee de
gemeente een relatief ‘zwak’ jaar kende ten opzichte van de provincie. De positieve
mutatiecijfers moeten in dit licht worden bezien: in 2020 stijgt de bouwproductie in de
gemeente ten opzichte van het relatief lage niveau van 2019. Met name de utiliteitsbouw
vertoont een sterke groei in 2020, evenals het aantal in aanbouw genomen woningen. Deze
cijfers worden ondersteund door de voorgenomen productieaantallen zoals deze ter informatie
door de gemeente aan het EIB zijn verstrekt.
Het beeld na 2021 kent een sterke mate van onzekerheid. De hierboven geschetste prognose
schetst een beeld op hoofdlijnen op basis van onze beste inzichten en de informatie die op dit
moment beschikbaar is. Bij een verondersteld krachtig herstel van de Nederlandse economie
vanaf 2021, kan de bouwproductie in de periode 2022-2024 weer zeer sterk aantrekken en het
verloren gegane terrein weer grotendeels inlopen. Wanneer de effecten van corona langer
aanhouden, zal de productiestijging zich later voordoen.
Regionaal zijn aanzienlijke verschillen waarneembaar in de verdeling van de bouwproductie. In
Zuid-Holland vinden relatief meer gww-werkzaamheden plaats dan in de rest van het land. Dit
hogere deel slaat vooral neer in de regio Rijnmond en minder in de agglomeratie Den Haag,
waar het aandeel gww overeenkomt met het landelijke beeld (figuur 2.1). De woningbouw
vormt een relatief groot aandeel in de bouwproductie van de agglomeratie Den Haag24, wat
strookt met de hoge concentratie woningen in het gebied. De verdeling tussen woningbouw,
utiliteitsbouw en gww is in de gemeente Den Haag naar verwachting in lijn met de
agglomeratie Den Haag.

Figuur 2.1

Aandelen woningbouw, utiliteitsbouw en GWW in de bouwproductie1

Landelijk

Zuid-Holland

Agglomeratie 's-Gravenhage

25%

27%

33%
41%

43%

52%

32%

21%
26%

Woningbouw

Utiliteitsbouw

GWW

1 Verdeling van de productie bepaald op basis van cijfers 2018-2019. De agglomeratie ‘s-Gravenhage betreft de
gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

Bron: EIB

De hoge vertegenwoordiging van woningbouwproductie (zowel nieuwbouw, herstel- en
verbouw als onderhoud) in de agglomeratie Den Haag impliceert, samen met de opgave als
gevolg van de energietransitie en de vraag naar nieuwbouwwoningen, dat de woningbouw een
speerpunt kan vormen in het Haagse beleid om de bouw te stimuleren. In hoofdstukken 3 en 4
wordt hier verder op ingegaan.
De bouw is een regionaal opererende sector. Er is een indicatieve toets gedaan om
werkgelegenheid en bouwproductie in Zuid-Holland met elkaar te vergelijken en de
verhoudingen komen met elkaar overeen, wat erop lijkt te duiden dat de provinciale productie
leidt tot provinciale werkgelegenheid. Dit neemt echter niet weg dat het mogelijk is dat een deel
van de productie in de regio Den Haag landt buiten de regio. Exacte cijfers hierover vergen
nader onderzoek.

24

De agglomeratie Den Haag betreft het COROP-gebied ’s-Gravenhage. Hier vallen de gemeenten Den Haag, LeidschendamVoorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer onder.
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2.2

Werkgelegenheid in de regio Den Haag

In het afgelopen jaar was de bouwsector zowel op landelijk niveau als in de provincie ZuidHolland succesvol in het aantrekken van personeel. De werkgelegenheid groeide op beide
niveaus vergelijkbaar. In lijn met de productiedaling dit jaar als gevolg van de coronacrisis,
daalt de werkgelegenheid zowel op landelijk als op provinciaal niveau.
In Zuid-Holland is sprake van een daling van de werkgelegenheid van ongeveer 3.000
arbeidsjaren (tabel 2.2). De daling van de werkgelegenheid concentreert zich bij de flexibele
schil; vooral onder uitzendkrachten en gedetacheerden loopt de werkgelegenheid sterk terug. In
het komende jaar zet de daling van de werkgelegenheid waarschijnlijk krachtiger door en zal
deze naar verwachting in sterkere mate neerslaan bij werknemers en zzp’ers. De mate waarin
en het moment waarop de werkgelegenheid weer aantrekt is voornamelijk afhankelijk van de
ontwikkelingen rond corona. Bij krachtig economisch herstel vanaf 2022 zal ook de
werkgelegenheid weer stijgen.

Tabel 2.2

Samenstelling bouwgerelateerde werkgelegenheid in duizend arbeidsjaren en
mutaties, 2008, 2018-2020
Niveaus

Mutaties (%)

2008

2018

2019

20202

2019

20202

Werknemers
Zelfstandigen
Uitzendkrachten

361
97
20

291
131
25

301
136
26

296
133
19

3,5
4
3

-1,5
-2
-27

Totaal

478

447

463

448

3,5

-2

84
23
5

67
32
6

69
35
6

68
35
4

3
8
4

-1
3
-27

112

105

110

107

5

-2

Werknemers
Zelfstandigen
Uitzendkrachten

11
7
1

9
10
1

9
11
1

9
12
1

3
14
9

-2
7
-28

Totaal

19

20

21

21

9

1

Nederland

Zuid-Holland
Werknemers
Zelfstandigen
Uitzendkrachten
Totaal
Agglomeratie
’s-Gravenhage1

1 Het COROP-gebied ’s-Gravenhage betreft de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp,
Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer
2 Raming

Bron: CBS, EIB

Evenals de productie in de gemeente Den Haag (tabel 2.1), stijgt de werkgelegenheid in de
agglomeratie ’s-Gravenhage ook in 2020 nog. Na 2020 zal de werkgelegenheid naar grote
waarschijnlijkheid afnemen. De hier gepresenteerde ramingen kennen door het lage
aggregatieniveau en de acute effecten van corona een redelijke mate van onzekerheid. Voor
2020 voorspelde het CBS bijvoorbeeld een aanzienlijke toename van zelfstandigen in de bouw in
2020. In de hier gepresenteerde raming is deze stijging afgezwakt door de invloeden van corona,
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maar of het aantal zelfstandigen daadwerkelijk met 7% zal stijgen in de agglomeratie Den Haag
is onzeker. Wel wordt duidelijk uit de cijfers dat het aandeel zelfstandigen in de regio Den Haag
aanzienlijk groter is dan het landelijk gemiddelde. Dit is waarschijnlijk te herleiden naar het
relatief hoge aantal faillissementen in de regio ten tijde van de kredietcrisis.
De verdeling van de werkgelegenheid op provinciaal en landelijk niveau laten een eenduidig
beeld zien. De opmaak van het arbeidsvolume in Zuid-Holland is niet wezenlijk anders dan de
opmaak op landelijk niveau. In de agglomeratie ’s-Gravenhage zijn echter in verhouding zeer
veel zelfstandigen actief.
Verdeling werknemers naar omvang van bedrijven
De verdeling van de werknemers naar omvang van bedrijven is in Zuid-Holland vergelijkbaar
met de landelijke verdeling. Een kwart van de werkgelegenheid vindt plaats bij het grootbedrijf
en ongeveer 40% en 35% bij het midden- en kleinbedrijf respectievelijk. In de agglomeratie Den
Haag is het aandeel MKB enigszins hoger (figuur 2.2). In de gemeente zelf is meer dan de helft
van de arbeidsjaren van werknemers belegd bij bouwbedrijven met minder dan 20 werknemers.
In de gemeente bevinden zich geen hoofdaannemers met meer dan 100 arbeidsjaren25. Bij het
versterken van de bouweconomie in de gemeente ligt het voor de hand aandacht te schenken
aan het grote aandeel MKB-bedrijven.

Figuur 2.2

Verdeling arbeidsjaren werknemers naar grootteklasse bedrijven per
regionaal niveau, 2019
Landelijk

Agglomeratie 's Gravenhage

Gemeente Den Haag

20%

25%
36%

39%
47%
53%

41%

39%

0-20

21-100

100 > werknemers

Bron: EIB

Verdeling werkgevers naar deelsector
De verdeling werkgevers naar deelsector in Zuid-Holland en Haaglanden verschilt weinig met
de landelijke samenstelling (figuur 2.3). Op het niveau van de gemeente Den Haag zijn relatief
iets minder gww-bedrijven aanwezig en meer werkgevers in de overige bouw (bijvoorbeeld
sloopbedrijven, heiwerk en opleidingsbedrijven). De verschillen zijn echter niet groot te
noemen. Gezien het relatief grote aandeel van b&u in de productie in de regio, valt het
gemiddelde aandeel van de b&u in de werkgevers wel op.

25

Op basis van hun hoofdaannemerschap worden werkgevers individueel bekeken. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat
BAM International BV en BAM International Buitenland BV als twee losse middelgrote werkgevers worden gerekend.
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Figuur 2.3

Verdeling werkgevers in de bouw naar deelsector en regionaal niveau, 2019

20%

Landelijk

21%

15%

Zuid- Holland

21%

16%
39%

44%

Stadsgewest Haaglanden
23%

23%

25%

Gemeente Den Haag
28%

24%

14%
10%
38%
B&U

Afbouw B&U

GWW

37%
Overig

Bron: EIB

Wanneer we de groep zelfstandigen nader bestuderen, valt op dat zowel op het niveau van de
regio Haaglanden als op gemeentelijk niveau het aandeel zelfstandigen in de burgerlijke- en
utiliteitsbouw relatief hoog is. Het aandeel gespecialiseerde bouw en installatie is relatief laag
(figuur 2.4). Gezien het hoge aandeel b&u in de productie en het grote aantal zelfstandigen in de
bouw in de gemeente en de regio Den Haag, kan geconcludeerd worden dat de zelfstandigen
een belangrijk onderdeel vormen in de toekomstige bouwopgaven zoals de woningnieuwbouw
en de energietransitie.
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Figuur 2.4

Verdeling ZZP’ers naar deelsector, 2019-2020

Landelijk

Zuid-Holland
11%

10%

39%

43%
38%

43%
7%

9%

Gemeente Den Haag

Stadsgewest Haaglanden

7%

9%

25%
27%
55%

10%

9%
B&U

58%

GWW

Gespecialiseerde bouw

Installatie

Bron: EIB

Tekort aan technisch personeel
Het relatief lage aandeel installateurs doet zich niet alleen voor onder zelfstandigen. Het UWV
rapporteert een aanhoudend tekort aan technisch personeel in de bouw op landelijk niveau26.
Het gaat hierbij met name om installateurs en monteurs/elektriciens in verschillende
richtingen op middelbaar niveau. Als gevolg van deze tekorten ontstaan er ook tekorten binnen
aanverwante beroepen op hogere niveaus, zoals controleurs/inspecteurs van elektrische
installaties en projectleiders op het gebied van de installatie- en elektrotechniek. De vraag naar
dit type personeel is tegen de achtergrond van de energietransitie aanzienlijk gestegen. Het is
met het huidige arbeidsaanbod nog niet mogelijk in deze vraagbehoefte te voorzien. Er is sprake
van een zogeheten mismatch: de kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de
veranderende vraag in deze beroepen27. Het achterlopende arbeidsaanbod doet zich ook voor in
de regio Haaglanden en ontstaat door een mix van factoren, waaronder te weinig instroom
vanuit opleidingen, vergrijzing, de groeiende rol van techniek en veranderende eisen van het
vak28.
De uitkomsten van deze rapportages worden ondersteund in de expertinterviews. De
aanwezigheid van het ROC Mondriaan wordt als pluspunt gezien, maar per saldo lijkt er te
weinig technisch personeel uit te stromen. Daarnaast wordt de vergrijzing onderkend als
probleem: het personeelsbestand is vergrijsd en men is minder bereid nieuwe vaardigheden te
leren.

26

UWV (2019). Moeilijk vervulbare vacatures – Landelijk overzicht van beroepen.

27

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (2020). https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfersjeugd/regionale-schetsen-en-initiatieven/regioschets-haaglanden

28

Biever, J. (2019). Regio in beeld; Haaglanden hoofdrapport.
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Werkgelegenheid in Den Haag Zuidwest
De Kadernota ‘Economische visie Den Haag+ 2030’ kenschetst Den Haag Zuidwest als een buurt
met een sociaaleconomische multiproblematiek, gekenmerkt door langdurige werkloosheid,
armoede, schulden, radicalisering, polarisatie, onveiligheid, verloedering en gezondheidsproblemen. Den Haag Zuidwest wordt echter ook gekenmerkt door zijn handelsgeest en
bruisend kleinbedrijf29.
De cijfers laten zien dat het aandeel niet-actieven van de potentiële beroepsbevolking in Den
Haag Zuidwest hoog ligt ten opzichte van het gemiddelde in Den Haag. 50% van de potentiële
beroepsbevolking is in dit deel van de stad momenteel actief, tegenover 57% in de gehele
gemeente (tabel 2.3). Hierbij moet aangetekend worden dat in de cijfers voor Den Haag ook
wijken als de Schilderbuurt en Transvaal zijn opgenomen, die ook een relatief hoge
werkloosheid kennen. Daarnaast zitten in de groep ‘overige niet werkenden’ ook studenten en
gepensioneerden. Verder blijkt dat binnen de groep ‘overige niet werkenden’ in Den Haag
Zuidwest een relatief hoog percentage een bijstandsuitkering ontvangt30. In een gesprek wordt
de eerder opgemerkte oververtegenwoordiging van zelfstandigen in de bouw ook gesignaleerd
in Den Haag Zuidwest. In tijden van crisis is deze groep zzp’ers in de regel kwetsbaarder dan
mensen in loondienst.

Tabel 2.3

Verdeling bevolking in relatie tot arbeid in Den haag Zuidwest en de
gemeente Den Haag, 2017

Aantal inwoners 1-jan
Potentiële beroepsbevolking (15-74 jaar)
Actieven
Niet-actieven
waarvan:
- werkzoekend
- arbeidsongeschikt1
- overige niet-werkenden (restpost)

Den Haag Zuidwest

Den Haag

67.490
49.585
50%
50%

525.745
401.840
57%
43%

14%
8%
28%

8%
6%
29%

1 Er kan een lichte overlap bestaan tussen een kleine groep gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) en actieven. Dit
effect is echter verwaarloosbaar.

Bron: Den Haag in Cijfers, CBS, bewerking EIB

In expertinterviews wordt het betrekken van niet-actieven in het algemeen en jonge nietactieven in het bijzonder omschreven als een uitdaging. Er wordt een verschillend arbeidsethos
opgemerkt tussen jongeren uit de Haagse regio en uit Den Haag zelf, waarbij de laatste groep
als minder gemotiveerd wordt omschreven31. Dit maakt het betrekken van werknemers uit Den
Haag Zuidwest complex. Er wordt gesteld dat dit niet onmogelijk is, maar dat dit wel veel
inspanning vergt. In hoofdstuk 1 werd daarnaast al aangegeven dat slechts een klein deel van
de werknemers uit de bouw afkomstig is uit een uitkeringssituatie. Dit maakt de uitdaging voor
Den Haag Zuidwest mogelijk nog groter.

Aansluiting tussen opleidingsniveaus
Om te bezien in welke mate de bouw kan bijdragen aan het mobiliseren van de ‘inactieven’ in
Den Haag in het algemeen en Den Haag Zuidwest in het bijzonder, is het nuttig om de

29

Gemeente Den Haag (2019). Economische Visie Den Haag+ 2030. Brede economische bloei in een stad zonder grenzen.

30

Buurtmonitor Integratie, Den Haag in Cijfers (2019). Van de 15 tot en met 64-jarigen ontvangt 14% een bijstandsuitkering
in Den Haag Zuidwest, tegenover 6,8% in Den Haag gemiddeld en 3,8% in Nederland.

31

Deze notie is in een tweetal gesprekken opgemerkt. In welke mate deze uitspraak breed geldt kan onderwerp zijn van
nader onderzoek, evenals de oorzaken van dit verschil in arbeidsethos en manieren om de verschillen weg te nemen.
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opleidingsprofielen van bouwwerknemers naast die van werkzoekenden in Den Haag te
leggen32. In figuur 2.5 worden de opleidingsniveaus van bouwwerknemers en zelfstandigen
gepresenteerd.

Figuur 2.5

Opleidingsniveau in de bouwsector, procenten
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Bron: EIB33

Met name bouwplaatsmedewerkers zijn lager opgeleid: meer dan 50% heeft of een lagere
school- of VMBO-opleiding als hoogst genoten opleiding. Voor bouwplaatsmedewerkers geldt
daarbij dat zij graag praktisch bezig zijn en niet graag naar school gaan of op kantoor zitten34.
Bij UTA-personeel (‘Uitvoerend, Technisch, Administratief’, bijvoorbeeld projectleiders,
werkvoorbereiders, planners en calculators) is juist bijna de helft hoger opgeleid. Het merendeel
van de zzp’ers heeft een MBO-opleiding.
Wanneer wij kijken naar het opleidingsniveau van de niet-werkende werkzoekenden van Den
Haag en Den Haag Zuidwest, ontstaat het beeld zoals geschetst in figuur 2.635. Het
opleidingsniveau van de werkzoekenden lijkt daarbij aan te sluiten bij het opleidingsniveau van
bouwplaatsmedewerkers in de bouw. Gezien het lagere opleidingsniveau van de
werkzoekenden, ligt hier mogelijk een kans voor de gemeente om deze groep (en mogelijk de
groep ‘overige niet-werkenden’36) in de bouw aan werk te helpen. Birch concludeert dan ook dat
het opleidingsprofiel van de bouw goed aansluit bij de werkgelegenheid37. Deze uitspraak klopt
in zijn algemeenheid, maar hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de bouw
specifieke capaciteiten vraagt, welke niet noodzakelijk aansluiten bij de kennis en capaciteiten
van de inwoners, werkzoekenden en ‘overige niet-werkenden’ van Den Haag Zuidwest. Meer
32

Het opleidingsniveau en de opleidingsrichting van inactieven in Den Haag is onbekend bij het EIB. Hier ligt een
aandachtspunt voor de gemeente, zoals geschetst in hoofdstuk 4.

33

EIB (2019). Bouw in beeld 2018-2019.

34

EIB (2018). Gespecialiseerde aannemerij en afbouw.

35

Het opleidingsniveau van mensen met een bijstandsuitkering in Den Haag of Den Haag Zuidwest is momenteel niet
bekend bij het EIB.

36

Afhankelijk van het profiel van de groep ‘overige niet-werkenden’, informatie hierover ontbreekt.

37

Birch (2019). Versterking economische structuur.

36

zicht op de kenmerken van de groep inactieven in dit stadsdeel is noodzakelijk om de
daadwerkelijke potentie voor de bouwsector in dit stadsdeel in beeld te krijgen. Bovendien zal
de bouwsector alleen de problemen in de wijk niet op kunnen lossen. Veel hangt hierbij af van
de bereidwilligheid van de inwoners zelf en de inspanningen van de gemeente.

Figuur 2.6

Opleidingsniveau niet-werkende werkzoekenden, 2017
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Aansluiting op geslacht en leeftijd
Van de niet-werkende werkzoekenden is ongeveer 40% ouder dan 50 jaar, zowel in Den Haag
als in Den Haag Zuidwest. Daarnaast is de helft van de niet werkende werkzoekenden vrouw op
beide schaalniveaus. Tot slot is in een gesprek aangegeven dat ook in de groep mensen die
bijstand ontvangt in Den Haag, relatief veel 50+’ers zitten. Zowel ouderen als vrouwen zijn,
gezien de aard van het werk, waarschijnlijk minder geneigd als bouwplaatsmedewerker aan de
gang te gaan dan jongere mannen. Zoals eerder gesteld, kan aanvullend onderzoek naar de aard
van de groep ‘overige niet werkenden’ uit tabel 2.3 meer licht schijnen op de aansluiting tussen
vraag en aanbod op de bouwarbeidsmarkt in de regio.
Instroom buitenlandse arbeidskrachten
Het EIB heeft eerder onderzoek verricht naar de instroom van buitenlandse arbeidskrachten.
Hieruit blijkt dat schaarste op de arbeidsmarkt het centrale motief is om buitenlandse
arbeidskrachten aan te wenden. In mindere mate spelen ook kostenoverwegingen en
flexibiliteit aangaande bijvoorbeeld werktijden een rol in deze beslissing38.
Volgens de cao Bouw & Infra mogen bedrijven niet minder betalen voor buitenlandse
arbeidskrachten dan voor Nederlandse arbeidskrachten. Wel kunnen kosten voor
gedetacheerde buitenlandse arbeidskrachten lager uitvallen door secundaire
arbeidsvoorwaarden. Dit komt doordat reiskosten bij de Nederlandse werknemers worden
meegerekend in het totaal gewerkte uren, dit is mindere mate aan de orde bij buitenlandse
arbeidskrachten aangezien zij vaak in de omgeving gehuisvest worden. Desondanks lijkt de
vergoeding voor buitenlandse arbeidskrachten niet ver onder de vergoeding voor Nederlandse
arbeidskrachten te liggen.
Tegen de achtergrond van de coronacrisis kan worden geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk
is dat de vraag naar arbeid in Den Haag eerder vervuld zal worden door de instroom van
buitenlandse arbeidskrachten dan vanuit het werklozenbestand in de regio. In het huidige
klimaat is schaarste in mindere mate een probleem. Daarnaast is een deel van de buitenlandse
arbeidskrachten door de coronacrisis vermoedelijk teruggekeerd naar eigen land, waardoor de
vijver van deze arbeidskrachten is afgenomen. Wanneer de bouwproductie weer aantrekt, ligt
het in de rede dat eerst de capaciteit van het werklozenbestand in Den Haag aangesproken zal
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worden. De mate waarin de eerder beschreven groep niet-werkende niet-actieven betrokken
kan worden (en of deze groep eerder aangesproken kan worden dan buitenlandse
arbeidskrachten) zal moeten blijken uit nader onderzoek naar deze groep en mede afhangen
van de inspanningen van de gemeente.

2.3

Kennis en opleidingscapaciteit

Het onderwijs is traditioneel gezien een van de belangrijkste bronnen voor de instroom van
werknemers in de bouw (naast zij-instroom). De meeste instromers afkomstig uit het onderwijs
zijn middelbaar opgeleid. Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) vormt traditioneel dan ook
een belangrijke bron voor de instroom van werknemers in de sector, met name voor de
instroom van bouwplaatswerknemers. De verschillende bouwopgaven zullen een groot beroep
doen op het arbeidsbestand en dientengevolge op het opleidingsaanbod.
Minder gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
Het aantal gediplomeerden vanuit bouwgerelateerde MBO-opleidingen, neemt in lijn met
demografische ontwikkelingen op lange termijn af. Als gevolg verkleint het potentieel
arbeidsaanbod in Nederland. De regio Den Haag laat dezelfde ontwikkelingen zien39 (tabel 2.4).
Over de gehele linie is er sprake van een afname in studentenaantallen, met uitzondering van
WO-gediplomeerden, waar het beeld stabiel is. Het relatief hoge aandeel WO-gediplomeerden
in Den Haag en omgeving ten opzichte van het landelijk gemiddelde hangt sterk samen met de
aanwezigheid van de TU Delft. De daling in het middelbaar onderwijs is relatief het grootst,
doordat studenten steeds meer een hogere opleiding genieten. Daarnaast blijkt dat jongeren in
de regio minder vaak voor een beroepsopleiding in de bouw kiezen40.

Tabel 2.4

Verwachte gediplomeerden vanuit bouwgerelateerde mbo-, hbo-, wo-opleiding
die instromen in de bouw, 2019-20301

2019

2020

2021-2025

2026-2030

MBO
HBO
WO

8.500
600
200

9.000
700
200

41.000
4.000
1.100

34.700
3.900
1.050

Totaal

9.300

9.900

46.100

39.650

MBO
HBO
WO

1.500
200
150

1.600
200
150

7.000
700
800

6.400
650
750

Totaal

1.850

1.950

8.500

7.800

Nederland

Den Haag en omgeving2
omgeving 2

1 Niet alle afgestudeerden van een bouwgerelateerde opleiding gaan ook daadwerkelijk in de bouw werken. Voor MBOstudenten is dit aandeel 100%, voor HBO 40% en voor WO 20%, gebaseerd op cijfers van CBS.
2 Tot de omgeving worden ook aangrenzende gemeenten meegerekend, waaronder Leiden, Rotterdam, Vlaardingen, Delft
en Zoetermeer.

Bron: DUO, EIB
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Bij het interpreteren van de cijfers is het van belang rekening te houden met het feit dat onbekend is of gediplomeerden
van bouwopleidingen gevolgd in de regio ook daadwerkelijk aan het werk gaan in de regio zelf.
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De daling in het middelbaar beroepsonderwijs kan daarnaast ook nog worden versterkt in
tijden van economische teruggang. Bij bouwopleidingen in het MBO zijn twee leerwegen te
onderscheiden: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL).
In de BBL hebben leerlingen een arbeidsovereenkomst met een werkgever en werken zij vier
dagen in de week gecombineerd met één dag onderwijs. Het aantal opleidingsplaatsen via BBL
staat onder conjuncturele druk: in economisch zwaardere perioden geven leerbedrijven veelal
voorrang aan hun eigen personeel, waardoor het aantal opleidingsplaatsen terugloopt41. Dit kan
leiden tot een lage instroom vanuit opleidingen in de daaropvolgende jaren. In hoeverre dit
effect tegen de achtergrond van het coronavirus van toepassing is in de gemeente Den Haag en
Haaglanden is onzeker.
Technische opleidingen ondervertegenwoordigd in het Haagse MBO
In de regio Haaglanden zijn technische opleidingen ondervertegenwoordigd in het MBO. In
vergelijking met het landelijk beeld zijn er in de regio Haaglanden relatief weinig middelbaar
opgeleide technici en relatief veel gediplomeerden op het gebied van economie, administratie
en entreeopleidingen. In de regio betrof het aandeel MBO-gediplomeerden in het domein
techniek en procesindustrie in het studiejaar 2015/2016 4,5%, terwijl dit landelijk ongeveer 8%
betrof42. Aan de andere kant betrof het regionale aandeel mbo-gediplomeerden in het domein
economie en administratie ongeveer 17% waar dit op landelijk niveau 11% betrof. Dit beeld is in
lijn met de aanhoudende tekorten die er in de regio zijn in technische beroepen. In de expertinterviews is daarnaast aangegeven dat de regionale bouw gerelateerde MBO-opleidingen veel
concurrentie ondervinden van bijvoorbeeld glastuinbouw. Dit hangt samen met de ligging van
de regio: veel studenten uit het Westland kiezen eerder voor een dergelijke opleiding dan voor
de bouw. Daarnaast wordt in interviews aangegeven dat de aansluiting tussen arbeidsvraag en
studenten en gediplomeerden verbeterd kan worden en er een betere koppeling mogelijk is
door stages en leerwerkprojecten. De gemeente heeft hier al stappen gezet (zie kader), maar de
aandacht voor de arbeidsmarkt blijft de komende jaren relevant gezien de opgaven die
samenhangen met bijvoorbeeld de energietransitie.

Initiatieven met betrekking tot bouw en onderwijs
In gesprekken zijn een aantal initiatieven genoemd die ertoe kunnen bijdragen dat
bouwopleidingen en de bouwpraktijk beter op elkaar aansluiten. Monitoring van dergelijke
programma’s strekt tot de aanbeveling.

Kennis- en praktijkcentrum energietransitie (KPE)
Bij de energietransitie in Den Haag wordt gebruik gemaakt van innovatieve technieken.
Het KPE zet zich in om de benodigde kennis voor deze technieken onder docenten (mbo en
vmbo) en studenten (mbo) te verspreiden om het onderwijs zo beter aan te sluiten op de
arbeidsmarkt. Hiervoor wordt geput uit kennis van de TU Delft en de Haagse Hogeschool.
Het KPE is een samenwerking van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven dat door de
gemeente Den Haag wordt gefaciliteerd. Naast de opleiding van jonge studenten richt het
KPE zich ook op om-, bij- en nascholing.
Energie Academie
De Energie Academie biedt laagdrempelige korte vakopleidingen aan op mbo niveau 1 in
de bouw en techniek. Leerlingen worden tijdens de opleiding aan een bedrijf gekoppeld
dat de opleidingskosten betaalt en waar zij na de opleiding aan het werk kunnen. Naast de
meer gangbare beroepen biedt de Energie Academie ook specifieke opleidingen aan die bij
de energietransitie een rol spelen zoals laadpaal-, warmtepomp-, infraroodverwarming-,
of zonnepaneelmonteur. De energieacademie heeft als doel om jaarlijks 500-600 mensen
aan het werk te krijgen in de bouw en richt zich actief op mensen die op grotere afstand
staan van de arbeidsmarkt.
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Plan Sterk Techniekonderwijs
Sinds 2020 is uit een impuls van het Rijk budget beschikbaar gesteld voor de regio
Haaglanden om technisch onderwijs op het vmbo en mbo te professionaliseren. Binnen
het programma zijn 30 vmbo en twee mbo instellingen betrokken Het programma richt
zich op vijf hoofdlijnen: de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven; instroom en
professionalisering van techniekdocenten; techniekfaciliteiten; onderwijsinnovatie en een
doorlopende leerlijn en loopbaanoriëntatie, -begeleiding en promotie.
2.4

De rol van de gemeente: middelen en uitgaven

Gemeentelijke investeringen in infrastructuur en vastgoed € 1 miljard in de komende vijf
jaar
De gemeente Den Haag investeert in de periode 2020-2024 in totaal circa € 1 miljard. De
investeringen hebben voor het overgrote deel betrekking op infrastructuur en vastgoed. Bij de
infrastructuur gaat het bijvoorbeeld om vaste activa zoals verkeersinfrastructuur, ondergrondse
infrastructuur en kunstwerken. Gemeentelijk vastgoed betreft onder meer scholen en
bibliotheken.
Gemiddeld 60% van de gemeentelijke investeringen in de periode 2020-2024 is gekoppeld aan
opgaven op het gebied van mobiliteit en de buitenruimte. Het gaat hierbij om bijna € 575
miljoen. Opgaven op het gebied van onderwijs en cultuur leggen beslag op gemiddeld 20% van
de investeringen.
Investeringen in infrastructuur en vastgoed in 2020 ruim € 375 miljoen
De investeringen hebben in 2020 de grootste omvang, namelijk € 375 miljoen. In de jaren
daarna ligt dit bedrag lager. Dit komt onder meer omdat op sommige terreinen de investeringen
een relatief korte realisatietijd hebben. Projecten voor 2022 en 2023 komen in volgende
begrotingen naar voren. Daarnaast speelt waarschijnlijk een rol dat de Eneco-middelen nog niet
geheel zijn gealloceerd naar investeringsplannen. Tot slot kan ook de ongunstige financiële
situatie van gemeenten een rol spelen. Door decentralisaties hebben de gemeenten meer taken
gekregen die niet altijd in evenwicht zijn met de extra financiële middelen die vanuit het Rijk
ter beschikking zijn gesteld.
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Figuur 2.7

Investeringen gemeente Den Haag in infrastructuur en vastgoed, 2020-2024

Overig
€ 142 mln
Mobiliteit
€ 349 mln

Cultuur en bibliotheek
€ 48 mln
Stadsontwikkeling en
wonen
€ 53 mln
Onderwijs
€ 130 mln

Buitenruimte
€ 218 mln
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Investeringen in mobiliteit in 2020 ruim € 150 miljoen
De investeringen gekoppeld aan het beleidsterrein mobiliteit hebben in 2020 het grootste
aandeel in de investeringen, namelijk ruim € 150 miljoen. De helft hiervan heeft betrekking op
de aanleg van de Rotterdamse baan die binnenkort wordt opgeleverd. Twintig miljoen euro
wordt besteed aan parkeerplaatsen in garages en op straat. Voor fietsvoorzieningen trekt de
gemeente in 2020 circa € 18 miljoen uit. Het mobiliteitsbeleid van de gemeente is onder meer
gericht op het vergroten van het aandeel van het openbaar vervoer en langzaam verkeer. Dit
aandeel is in de periode 2013-2018 toegenomen van 63% naar 68% (figuur 2.8).
Na de investeringen in mobiliteit hebben de uitgaven voor de buitenruimte het grootste
aandeel. In 2020 gaat het om bijna € 70 miljoen. Hiervan heeft ruim € 20 miljoen betrekking op
de vervanging van riolering. Voor het meerjarenprogramma kunstwerken wordt in 2020 € 15
miljoen vrijgemaakt.
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Figuur 2.8

Verdeling aantal verplaatsingen binnen Den Haag naar vervoerwijze,
2013-2023 (%)
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Trends, ontwikkelingen en transities

De bouwsector zal een grote rol spelen in het realiseren van maatschappelijke ambities en
doelstellingen. De Nederlandse bouw kent de komende jaren dan ook een aantal transities. Niet
alleen de energietransitie heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de bouwproductie, de
arbeidsmarkt en de benodigde capaciteiten en kwaliteiten van werknemers, maar ook de
renovatieopgave in de bestaande woningvoorraad, de nieuwbouwopgave, de vervanging van
infrastructuur en de mobiliteitstransitie brengen veranderingen met zich mee ten opzichte van
voorgaande jaren. Op deze ontwikkelingen gaan wij in de volgende paragrafen nader in.
Naast de opgaven die hierboven zijn geschetst, spelen nog andere ambities op nationaal en
regionaal niveau, zoals nationale circulariteitsdoelstellingen. Gelet op beperkte budgetten
binnen gemeenten en de ontwikkelingen rond corona, is een kostenefficiënte allocatie van
middelen wenselijk. Hierbij moet rekening worden gehouden met een optimale prioritering en
fasering van (bouw)activiteiten en strekt het tot de aanbeveling om behoedzaam om te gaan
met het stapelen van lokale en regionale ambities.

3.1

Energietransitie

Om de doelen uit het internationale klimaatakkoord van Parijs te behalen, is in Nederland de
Klimaatwet aangenomen. In de wet is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2050 met 95% is
teruggedrongen ten opzichte van de uitstoot in 1990 en met 49% in 2030. Voor het behalen van
de laatste doelstelling is het nationale klimaatakkoord getekend. In dit akkoord is onder andere
opgenomen dat in 2050 alle woningen en utiliteitsgebouwen van het aardgas zijn afgekoppeld.
Daarnaast zullen in 2030 de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd moeten zijn43.
De energietransitie stelt gemeenten voor een grote uitdaging. De gemeente Den Haag heeft de
lat hoog gelegd voor zichzelf door te streven naar een klimaatneutrale stad in 203044. De
energietransitie zal de bouwproductie raken, zowel in type werkzaamheden als in benodigde
kennis en vaardigheden.

Grootste opgave verduurzaming bij de bestaande bouw
De grote opgave van verduurzaming ligt bij de bestaande bouw, waardoor de herstel- en
verbouwmarkt in belang gaat toenemen. Wanneer de gemeente energieneutraal wil zijn in
2030, betekent dit dat woningen moeten worden verduurzaamd en gekoppeld moeten worden
aan een nieuwe warmtebron. De huidige energielabelverdeling in de COROP agglomeratie
’s-Gravenhage en de gemeente is weergegeven in figuur 3.1. Uit de figuur wordt duidelijk dat
75% van de woningen in de COROP momenteel slechter is dan energielabel B. In de gemeente
Den Haag heeft naar schatting 71% een energielabel slechter dan B.
Met de huidig beschikbare kennis wordt ervan uitgegaan dat bij all-electric oplossingen
(aansluiting van een warmtepomp) woningen verbeterd moeten worden naar ongeveer
energielabel B. Wanneer een hoog-temperatuur warmtenet aangelegd kan worden, volstaat
strikt genomen een lager isolatieniveau. Het ligt echter in de rede dat ook wanneer warmtenetten aangelegd worden, woningen geïsoleerd zullen worden om schaarse warmtegrondstoffen te besparen. In de COROP agglomeratie ’s-Gravenhage staan naar schatting
417.000 woningen, wat impliceert dat 312.000 woningen een verbetering zullen ondergaan45. In
de gemeente Den Haag, waar 263.500 woningen staan, moeten ongeveer 187.000 woningen
verbeterd worden.
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In vergelijking met het Nederlands gemiddelde lijkt de opgave in de Haagse regio aanzienlijk.
De labelverdeling in Nederland laat zien dat op nationaal niveau ongeveer 60% van de
woningen een label heeft slechter dan B, waarmee de staat van de Nederlandse voorraad beter
is dan het Haagse gemiddelde46. Daarnaast is het aantal G-label woningen, welke de hoogste
investeringen kennen, relatief hoog in de regio: 4% van de woningen heeft label G in de
nationale energielabeldatabase, waar dit 18% is in de COROP en 24% in Den Haag. Hierbij moet
aangetekend worden dat op nationaal niveau de energielabels wellicht te gunstig worden
ingeschat omdat meer courante panden met betere labels mogelijk vaker worden geregistreerd
dan incourante panden.

Figuur 3.1

Energielabel verdelingen woningen COROP agglomeratie ‘s-Gravenhage
(links) en gemeente Den Haag (rechts)
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Een indicatieve berekening op basis van kostenkentallen voor isolatie van PBL leert dat de totale
isolatieopgave in de COROP-agglomeratie ’s-Gravenhage bij isolatie van alle bestaande
woningen naar label B, ongeveer € 3,5 miljard bedraagt. Voor de gemeente bedraagt de opgave
ongeveer € 2,3 miljard. Ondanks dat corporatiewoningen gemiddeld een beter energielabel
hebben, zal een aanzienlijk deel van de opgave in de gemeente bij corporaties landen aangezien
meer dan 30% van de voorraad sociale huurwoningen betreft. Nog eens een kwart is particuliere
verhuur en de overige woningen zijn koopwoningen. Deze productietoename, welke zich naar
waarschijnlijkheid over langere tijd zal uitsmeren, komt grotendeels ten gunste aan
bouwbedrijven die zich bezighouden met isolatiewerkzaamheden.
Tegenover de investeringen staan baten voor de eigenaren en bewoners. Eerste berekeningen
tonen echter aan dat het isoleren van woningen veelal geen rendabele investering blijkt47. Om
de investeringen te laten plaatsvinden zullen derhalve bekostigingsinstrumenten ingezet
moeten worden om eigenaren tegemoet te komen. Financieringsinstrumenten, zoals ‘goedkope
leningen’ dekken onrendabele toppen niet af, waarmee dit geen geëigende instrumenten zijn
om verduurzaming te stimuleren. Uit de interviews blijkt dat de gemeente momenteel een
aantal financiële instrumenten inzet, zoals het klimaatfonds, de subsidie duurzaamheid en
leningen voor VvE’s. Er wordt echter ook gesteld dat de Eneco-middelen onvoldoende zullen
zijn om de onrendabele toppen af te dekken.
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Verduurzamen vastgoed
In het ontwerp stedelijk energieplan48 is aangegeven dat de gemeente op korte termijn de helft
van het gemeentelijk vastgoed dat de gemeente zelf gebruikt transitieklaar wil maken. Dit leidt
tot een verduurzamingsopgave van 30 panden per jaar, welke wederom met name in de isolatie
en installatiebranche zal landen.
Naast het gemeentelijk vastgoed, ligt er een aanzienlijke opgave voor het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) om de voorraad te verduurzamen. De gemeente kan zich inspannen om aan te sluiten bij
de initiatieven van het RVB, zoals de routekaart voor de verduurzaming van het Rijksvastgoed,
en de routekaart voor het gemeentelijk vastgoed van de VNG om opgaven die zich in de regio
voordoen te coördineren en koppelkansen te benutten49.

3.1.1

Aardgasvrij bouwen

Binnen de energietransitie is speciale aandacht voor aardgasvrij bouwen. Door middel van
wijkaanpakken worden gemeenten in fases van het aardgas afgekoppeld. Ook deze vorm van
bouwen heeft gevolgen voor de bouwproductie en de benodigde capaciteit. Uit het ontwerp van
het stedelijk energieplan Den Haag50 blijkt dat het aanleggen van een warmtenet de meest voor
de hand liggende keuze is bij het aardgasvrij maken van de stad. Uit zowel de PBL leidraad als
het openingsbod van Stedin blijkt dat warmtenetten een groot deel van de stad zullen
verwarmen. Dit houdt in dat naast eerdergenoemde isolatiewerkzaamheden, installatiebedrijven het aanpassen van de warmteafgifte in woningen voor hun rekening zullen nemen
(montageopdrachten). Tot slot wordt de opgave voor gww-bedrijven aanzienlijk wanneer
vrijwel de hele stad aan een warmtenet wordt gekoppeld. Bij bovenstaande moet worden
aangetekend dat toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gas en waterstof het
beeld kunnen doen veranderen.
In de gemeente Den Haag vormt de wijk Bouwlust/Vrederust een van de lopende proeftuinen
aardgasvrije wijken. Het EIB voert momenteel onderzoek uit naar de ervaringen van de
proeftuinen aardgasvrije wijken, waaronder Bouwlust/Vrederust. De belangrijkste eerste
inzichten worden in het navolgende samengevat.

Ervaringen met aardgasvrij bouwen in bestaande wijken beperkt
De transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving kan op een aantal manieren
plaatsvinden, waarbij het aanleggen van een warmtenet in gedeelten van Den Haag al
(procesmatig) in gang is gezet. Bij het ontwikkelen van nieuwbouwwijken is inmiddels ervaring
opgedaan met aardgasvrij bouwen. In de bestaande bouw is de ervaring echter beperkt. De
proeftuinen aardgasvrije wijken laten zien dat met name het aanleggen van een warmtenet in
de praktijk weerbarstig blijkt. Coördinatie vormt een knelpunt en kosten kunnen snel stijgen in
met name binnenstedelijke locaties. Door de reeds aanwezige infrastructuur in de grond en
moeilijk bereikbare locaties zijn kostenkengetallen vaak te conservatief in dergelijke
omgevingen51. In de praktijk blijkt het moeilijk om businesscases rond te krijgen en verloopt de
aanleg van warmtenetten in de bestaande bouw traag. De betaalbaarheid voor bewoners is
bovendien een aandachtspunt.
‘Aardgasvrij’ vergt inzet van gemeenten
In de praktijk blijkt de aanleg van een warmtenet complex. Verschillende partijen moeten
worden betrokken bij de aanleg van een warmtenet, zoals woningcorporaties, huurders,
particulieren, de eigenaar van de warmtebron en het warmtenet, de netbeheerder voor
verzwaring van het elektriciteitsnet en eventuele partijen die verantwoordelijk zijn voor
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Gemeente Den Haag (2020). Schone energie voor Den Haag, ontwerp stedelijk energieplan.
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Voor meer informatie, zie Roskam, S. (2020). Sectorale routekaarten; het overzicht, geraadpleegd op 23-9-2020.
https://energieslag.rvo.nl/groups/view/51192017/maatschappelijk-vastgoed/blog/view/51192962/sectorale-routekaarten
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Uit een rondetafelbespreking die het EIB in 2019 heeft georganiseerd met bouwbedrijven is gebleken dat het aanleggen
van warmtenetten in binnenstedelijk gebied waar de grond vol is door andere infrastructuur, kostenkengetallen een
factor 4 te laag kunnen zijn. Den Haag wil een financieringsfonds voor gedeeltelijke risicoafdekking bij warmtenetten
opzetten, wat een stap in de goede richting is.
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‘gekoppelde opgaven’, zoals de netbeheerder bij vervanging van gasleidingen en dienst Stedelijk
Beheer voor aanpassing van het riool. Deze partijen hebben eigen opgaven, eigen
projectplanningen en eigen belangen die allemaal met elkaar in overeenstemming moeten
worden gebracht voor de aanleg. Deze complexiteit zorgt er mede voor dat in
Bouwlust/Vrederust nog niet gestart is met de aanbesteding van het warmtenet.
In de praktijk blijkt dat een sterke regierol vanuit de gemeente, waarbij de gemeente de
coördinatie van het aanleggen van warmtenetten op zich neemt, het aanleggen van het
warmtenet kan vereenvoudigen. Voor all-electric oplossingen zijn de coördinatietaken minder
noodzakelijk, aangezien de oplossingen op individueel gebouwniveau plaats kunnen vinden.
Wel is afstemming met de netbeheerder nodig, aangezien het breed toepassen van
warmtepompen veelal verzwaring van het elektriciteitsnet vergt.
Naast de regierol die nodig is voor de aanleg van warmtenetten en eventuele verzwaring van
het elektriciteitsnet, is een participatieproject met bewoners cruciaal gebleken. Zowel de
regierol als het organiseren van participatie vergt in de praktijk meer capaciteit van gemeenten
dan verwacht, waardoor apparaatskosten vaak in beginsel te laag zijn ingeschat.

Bekostiging van aardgasvrije oplossingen vormt een uitdaging
Uit de analyse ontstaat het beeld dat bekostiging van de transitie naar aardgasvrije wijken de
centrale uitdaging zal zijn de komende jaren. Eerste analyses bij het verduurzamen middels allelectric oplossingen, leert dat ongeveer de helft van de investeringen zich niet zal terugverdienen. Ook het isoleren van woningen op zich blijkt in de praktijk ruimschoots
onrendabel, aangezien de warmtebesparing niet opweegt tegen de investeringen. Het creëren
van financieringsoplossingen en verbeteren van financieringscondities vormen hiervoor geen
oplossing. Dergelijke oplossingen werken goed waar zich geen bekostigingsprobleem voordoet,
maar waar partijen niet voldoende middelen hebben om rendabele investeringen te doen. Voor
aardgasvrije wijken geldt echter dat de investeringen in veel gevallen onrendabel zijn. Ook
wanneer woningeigenaren in de gelegenheid zijn om geld te lenen om de transitie te betalen,
zullen onrendabele toppen moeten worden afgedekt.
3.1.2

Uitdagingen bij de energietransitie

In het voorgaande zijn al een aantal uitdagingen aan de orde gekomen met betrekking tot het
voltooien van de energietransitie, waarbij bekostiging de grootste uitdaging zal vormen.
Daarnaast zal de energietransitie een groot beroep gaan doen op isolatiebedrijven, installateurs
en ggw-bedrijven gespecialiseerd in het aanleggen van warmtenetten. Gezien het feit dat
orderportefeuilles ondanks de coronacrisis momenteel nog altijd goed gevuld zijn52, kan dit in
de toekomst een uitdaging vormen53.
Naast de omvang van de opgave, speelt de dichtheid van de gemeente een rol bij de
energietransitie. Installateurs en bouwbedrijven geven in gesprekken aan dat de dichtheid de
complexiteit van het aanleggen van een warmtenet en het uitvoeren van installatie- en
isolatiemaatregelen bemoeilijkt, met kostenstijgingen en mogelijke vertraging tot gevolg.
Daarnaast wordt in interviews aangegeven dat regelgeving en vergunningverlening een
probleem vormt in de praktijk. De verduurzamingsopgave sluit niet altijd aan bij
omgevingsvergunning. Het aanpassen van de schil van portiekflats uit de jaren ’50 en ’60 wordt
hierbij genoemd, waarbij de welstandscommissie de regels strikt naleeft met vertraging tot
gevolg.
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EIB (2020). Orderportefeuilles bouwnijverheid bleven in juni gelijk.
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Een daling van de orderportefeuilles ligt de komende jaren in de lijn der verwachting, waarna herstel op zal treden.
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3.1.3

Circulariteit in de bouw

Naast de energietransitie spelen circulaire ambities een rol in de bouw. In de transitieagenda
circulaire bouweconomie54 is de doelstelling opgenomen om uiterlijk in 2050 een volledig
circulaire economie tot stand te brengen. De ambitie van het kabinet is om samen met
maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van
primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Een van de manieren om dit te bereiken is
dat overheden per 2023 alle opdrachten circulair uitvraagt. Voor de gemeente Den Haag
betekent dit dat het aanbestedingsproces zich zal moeten ontwikkelen om circulariteit mogelijk
te maken.
De financiële gevolgen van een circulaire bouw zijn nog niet in kaart gebracht. Wel ligt het in de
rede dat circulair bouwen in ieder geval in de beginperiode kostenverhogend zal werken door
hogere sloopkosten bij circulair slopen, door toenemende transportbewegingen en de
noodzakelijke bewerking van bouwelementen. Daarnaast heeft het EIB in een eerdere studie
becijferd dat het aanbod van materialen te kort zal zijn om de vraag naar gebouwen circulair in
te kunnen vullen55.

3.2

Woningbouwopgave

Sinds het einde van de crisis wordt de Nederlandse woningmarkt geconfronteerd met een
vraagoverschot ten opzichte van het woningaanbod. Met name in grootstedelijke gebieden is de
spanning op de woningmarkt hoog en vinden mensen het lastig woningen te vinden die
aansluiten op hun wensen en (financiële) mogelijkheden. Hierdoor staat Nederland op
woongebied voor verschillende uitdagingen, zowel voor de nieuwbouw als bestaande bouw.
Enerzijds zal het aanbod van woningen (versneld) moeten worden vergroot om in de grote
woningbehoefte te kunnen voorzien. Anderzijds zal er aandacht besteed moeten worden aan de
betaalbaarheid van woningen en een betere benutting van de bestaande voorraad. Tegen deze
achtergrond is de Nationale Woonagenda opgesteld, waarin diverse partijen de komende jaren
deze uitdagingen op woongebied gezamenlijk aanpakken. Parallel aan deze opgave lopen de
opgaven op het gebied van de energie- en klimaattransitie. Deze moeten in samenhang worden
gezien met de woningbouwopgave. Hoe de opgave zich vormgeeft op lokaal en regionaal
niveau, is afhankelijk van de lokale en regionale behoefte. In deze paragraaf beschrijven wij de
Haagse woningbouwopgave. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de opgave in de grotere
woningmarktregio Haaglanden/Midden-Nederland/Rotterdam (waar Den Haag onderdeel van
uitmaakt), waarmee bestuurlijke kaders worden geboden.

Nieuwbouwproductie blijft op nationaal niveau achter bij ambities uit Nationale Woonagenda
Om in de grote woonbehoefte te voorzien, is in de Nationale Woonagenda de ambitie gesteld
om jaarlijks 75.000 woningen56 te realiseren. Een eerste inventarisatie laat zien dat de
woningbouwproductie de afgelopen jaren met circa 10.000 achterbleef bij de ambities uit de
Woonagenda57. Met name in hoge-groeigebieden zoals Noord- en Zuid-Holland week de
productie sterk af van de ambities, mede doordat het harde planaanbod in deze gebieden
relatief laag is ten opzichte van de ambities in deze gebieden. Overige obstakels blijken te
bestaan door een tekort aan bouwlocaties, materialen en/of arbeid, stijgende bouwkosten en
het ontbreken van regie.
3.2.1

Haagse woningbouwopgave

Gelijk met het landelijk beeld, is de druk op de woningmarkt in de gemeente Den Haag (en de
regio Haaglanden) groot. Vooral in het goedkope huur- en koopsegment is het aanbod
ontoereikend, waardoor huishoudens met midden en lage inkomen worden getroffen58. Ook in
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Transitieagenda circulaire bouweconomie (2018).
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EIB (2020). Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw.
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De Nationale woonagenda gaat uit van in totaal 700.000 nieuwbouwwoningen (inclusief vervanging) in de periode tot
2025.
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EIB (2019), Monitoring Bouwagenda, de voortgang in de periode 2017 t/m 2019.
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Woonagenda 2020-2023, Haags samen wonen.
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het duurdere segment van de woningmarkt is het aanbod schaars ten opzichte van de vraag,
alhoewel een groot deel van de huidige nieuwbouwproductie in dit segment wordt gerealiseerd
en prijsstijgingen minder vaak belemmeringen vormen voor hogere inkomens. Om deze reden
is het uitbreiden van het goedkope en middensegment de kern van de Haagse opgave. De
regionale opgave wordt met omliggende gemeenten gezamenlijk opgepakt.
De opgave voor de gemeente de komende jaren concentreert zich op het intensiveren van drie
gebieden: het Central Innovation District (CID) 59, Binckhorst (onderdeel van het CID) en Den
Haag Zuidwest. Tot en met 2025 bedraagt de planvoorraad in aanbouw te nemen woningen
ongeveer 27.000 woningen (inclusief sloop), waarvan ongeveer 65% bestaat uit harde plannen60.
Hierbij is het uitgangspunt van de woningbouwprogrammering voor het huursegment 30%
sociale woningbouw door corporaties en 70% marktwoningen, waarvan minimaal 20%
middeldure huur betreft. Daarnaast is het streven om 20% van het bouwprogramma in de
betaalbare koop te realiseren. Daarbij is de woningambitie in de gemeente verhoogd van 2.500
woningen per jaar naar 4.000 woningen, een aantal dat in 2017 en 2018 is gerealiseerd, maar
niet in 2019 en de jaren voor 2017. De ambities zijn derhalve hoog te noemen. De lokale opgave
voor de drie gebieden wordt hieronder toegelicht.

Betaalbare woningbouw in het Central Innovation District
Het Central Innovation District (CID) is een grootstedelijk gebied gelegen in het hart van de
Haagse regio tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Den Haag Laan van NOI en Den
Haag Hollands Spoor. Het CID is met zijn centrale ligging een belangrijk knooppunt. Daarnaast
kent het gebied een hoog voorzieningenniveau en concentratie van de werkgelegenheid en
maatschappelijke functies zoals overheidsinstellingen en onderwijs. Ruim 46.000 mensen, met
verschillende opleidingsniveaus, wonen in het gebied. De ambitie voor het CID is om in de
periode tot 2040 minimaal 20.500 woningen toe te voegen61. Daarnaast bestaat de ambitie om
het gebied te verduurzamen door woningen in het gebied transitieklaar te maken.
In het CID wordt ingezet op betaalbaar bouwen in een grootstedelijk gebied. De projecten
hebben een hoog risicoprofiel, zijn in de planvoorbereiding kapitaalintensief en kennen een
hoog stichtingskostenniveau en prijs per m2.62 Hierdoor staat de business case onder druk en
valt de ambitie van betaalbare woningbouw moeilijk te realiseren.

Transformatiegebied Binckhorst met divers woonaanbod
De Binckhorst is onderdeel van het CID en is een voormalig bedrijven- en kantorenterrein dat
wordt getransformeerd naar een gemend hoogstedelijk woon-, werk- en leefgebied. Het gebied
biedt ruimte voor creatieve bedrijvigheid, kantoren, maakbedrijven, etc. Het woningbouwprogramma in het gebied geschiedt volgens de norm 30% sociale woningen door corporaties en
70% marktwoningen (waarvan minimaal 20% middeldure huur), waarmee het netto meer
betaalbare woningen worden gerealiseerd. Volgens het omgevingsplan is in totaal ruimte voor
ongeveer 4.500 woningen63.
Diversifiëren woonaanbod in Den Haag Zuidwest
Den Haag Zuidwest is een omvangrijk gebied met circa 70.000 inwoners die door demografische
ontwikkelingen en volkshuisvestingsbeleid door de jaren heen is veranderd in een wijk met
relatief veel sociaal maatschappelijke achterstanden. Daarnaast is de woningvoorraad eenzijdig
(bijna 70% sociale woningbouw) en deels verouderd, is het voorzieningenaanbod slecht en
scoort het gebied slecht op aspecten zoals werkloosheid, leefbaarheid en scholing in
vergelijking met de rest van de stad64. Volgens de gebiedsverkenning is er ruimte voor een
toename van circa 10.000 woningen, welke grotendeels gerealiseerd kunnen worden in de
marktsector.
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Het gebied rondom de drie intercity stations: Centraal Station, Holland Spoor en Laan van NOI.
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Gemeente Den Haag (2020), Programmabrief betaalbare woningbouw.
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Cieraad, F. D. e.a. (2020), Structuurvisie CID Den Haag.
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Gemeente Den Haag (2020), Programmabrief betaalbare woningbouw.
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Lindeboom, H., Schouten, M. en T. Artz (2018), Omgevingsplan Binckhorst.
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Gemeente Den Haag (2019), Bestemming Zuidwest gebiedsverkenning.
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In Den Haag Zuidwest wordt ingezet op een integrale gebiedsaanpak, waarbij aandacht wordt
besteed aan de sociale, economische en fysieke aspecten van de opgave. Een belangrijke
doelstelling is het diversifiëren van het woningaanbod in het gebied, zodat een meer
evenwichtige verdeling ontstaat tussen sociale woningbouw en marktwoningen. Daarnaast
wordt ingezet op het verduurzamen van de (sociale) woonvoorraad. De herstructurering van het
corporatiebezit in Den Haag Zuidwest is de afgelopen jaren stilgevallen door de financiële en
economische crisis, de derivatenproblematiek bij Vestia en de nieuwe Woningwet (o.a. de
introductie van de verhuurdersheffing en kerntaken woningcorporaties).

Duurzaamheidseisen vergroten kosten voor nieuwbouw
Als gevolg van strengere klimaateisen zal verduurzaming ook in de nieuwbouw een grotere rol
gaan spelen. Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de bouwkosten en daarmee de
bouwproductie per nieuwbouwwoning stijgen met gemiddeld € 22.500 als gevolg van
aardgasvrij bouwen en recent vastgestelde BENG-eisen, welke in 2021 ingaan. Bij de bouw van
gemiddeld 4.000 woningen per jaar, zoals de gemeente beoogt, impliceert dit een
productietoename van jaarlijks € 90 miljoen. Deze productietoename landt met name in de
installatiesector en bij bouwbedrijven die isolatiewerkzaamheden verrichten.
3.2.2

Woningbouwopgave in de woningmarktregio Haaglanden/MiddenNederland/Rotterdam

De woningmarktregio Haaglanden/Midden-Nederland/Rotterdam staat voor een grote
woningbouwopgave. De opgave in financiële zin bedraagt over de periode 2020-2034 in totaal
€ 25 miljard, waarvan ongeveer een derde (€ 8 miljard) wordt gerealiseerd in de regio
Haaglanden. Hiermee is de opgave in de woningmarktregio tevens het grootst in vergelijking
met de andere woningmarktregio’s. Ongeveer 80% van de opgave bestaat uit het realiseren van
sloop, nieuwbouw, woningverbeteringen en aanpassen. De resterende 20% is bedoeld voor de
verduurzamingsopgave65.

Regionale opgave financieel niet haalbaar
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de woningbouwopgave in de woningmarktregio
Haaglanden/Midden-Nederland/Rotterdam financieel moeilijk kan worden gerealiseerd. Het
investerend vermogen van woningcorporaties in de woningmarktregio is in vergelijking met
andere woningmarktregio’s laag te noemen. Op zeer korte termijn is de opgave financieel
haalbaar, maar vanaf 2024 lopen de opgave en realisatie steeds verder uiteen doordat de
operationele kasstroom afneemt en het investerend vermogen bijna geheel opdroogt. Als gevolg
wordt circa 40% (€ 10 miljard) van de totale opgave van € 25 miljard niet gerealiseerd66. De
complexiteit van de nieuwbouwopgave wordt versterkt in een gemeente zoals Den Haag waar
een groot deel van de opgave binnenstedelijk plaatsvindt (Central Innovation District), met hoge
stichtingskosten tot gevolg. Daarnaast kan Vestia door haar financiële positie een beperkte
bijdrage leveren aan de opgave in de gemeente en staan verschillende nieuwbouwprojecten
(met name in Den Haag Zuidwest) stil.
3.2.3

Uitdagingen bij de nieuwbouwopgave

De nieuwbouwopgave in Den Haag kent een aantal uitdagingen die ook op landelijk niveau
gelden en een aantal regio-specifieke uitdagingen. Zoals eerder genoemd zal de opgave een
groot beroep doen op de capaciteit van bouwbedrijven, terwijl de instroom beperkt is, zoals in
het eerste hoofdstuk is besproken. Daarnaast vormen de stijgende bouwkosten, mede door
aangescherpte duurzaamheidseisen, een uitdaging. Voor de regio Den Haag gelden drie
aanvullende uitdagingen: de beperkte investeringscapaciteit van de in de regio actieve
woningcorporaties, de beperkte fysieke ruimte en de stikstofproblematiek. Op deze uitdagingen
gaan we hieronder kort in.
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Ministerie van BZK (2020). Woondealregio’s motie Ronnes.
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Ministerie van BZK (2020). Woondealregio’s motie Ronnes.
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Beperkte investeringscapaciteit bij woningcorporaties
Zoals eerder geschetst, is een groot deel van de opgave in de woningmarktregio Haaglanden/Midden-Nederland/Rotterdam naar alle waarschijnlijkheid financieel onhaalbaar. In
gesprekken wordt aangegeven dat de financiële positie van Staedion en Haag Wonen redelijk is,
maar dat met name Vestia een beperkte financiële positie kent. Gezien de hogere kosten die
zijn verbonden aan bouwen in binnenstedelijk gebied, de aanzienlijke kosten die gepaard gaan
met de energietransitie, vormt de beperkte positie van de woningcorporaties een extra
uitdaging voor de regio aangaande de nieuwbouw. Ook de doelstelling om betaalbaar wonen
mogelijk te maken vormt een grote opgave gezien voorgaande punten.
Beperkte fysieke ruimte
In meerdere gesprekken wordt de beperkte fysieke ruimte in en rond de gemeente Den Haag
aangehaald als uitdaging. De ligging aan zee en de omringende gemeenten beperkt de
uitbreidingscapaciteit. Hierdoor moeten veel oplossingen binnenstedelijk worden gezocht. Dit
brengt extra kosten met zich mee, die zoals hiervoor geschetst, een uitdaging vormen voor
bijvoorbeeld woningcorporaties. Om ruimte te creëren wordt bijvoorbeeld gekeken naar het
uitplaatsen van bedrijven met een hoge milieucategorie. Dit kan ruimte creëren, maar biedt ook
weer aanvullende (coördinatie)problematiek met zich mee. Het actief zoeken naar
uitbreidingslocaties lijkt dan ook noodzakelijk voor de gemeente.
Beperking van stikstofemissies
In de gemeente Den Haag bevinden zich drie Natura 2000 gebieden: Solleveld & Kapittelduinen,
Westduinpark & Wapendal en Meijendel & Berkheide (in figuur 3.2 v.l.n.r.). In deze gebieden
bevinden zich stikstofgevoelige diersoorten die zijn aangemerkt in de habitatrichtlijn en/of
beschermde natuur, welke door de Wet Natuurbescherming worden beschermd tegen
stikstofdeposities. Bij de vergunning van een bouwproject, uitbreidingsproject of
bestemmingsplan wordt gekeken of deze voldoet aan de wet, waardoor de aanwezigheid van de
Natura 2000 gebieden in Den Haag de mogelijkheden om te bouwen inperkt.
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Figuur 3.2

Natura 2000 gebieden in de omgeving Den Haag

Bron: Natura 2000/ Ministerie van LNV

Tot mei 2019 kon via de PAS-regeling vrijstelling van vergunningsplicht worden verkregen en
kon onder een bepaalde drempelwaarde worden gebouwd67. Sindsdien is de PAS-regeling door
de Raad van State ongeldig verklaard en kunnen projecten in de buurt van Natura 2000
gebieden enkel worden vergund indien:

1.

2.
3.

middels ecologische toetsing kan worden aangetoond dat er geen stikstof in het
Natura 2000 gebied neerslaat, of de stikstofdepositie niet tot aantasting van de
natuur in het gebied zal leiden;
bron- of salderingsmaatregelen worden getroffen; of
het project voldoet aan de ADC-toets met natuurherstel.

Het kabinet heeft een aantal maatregelen (zoals snelheidsbeperking en opkopen van
veehouderijen) genomen om bouwprojecten meer ruimte te geven zonder dat hiermee de totale
stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden toeneemt. Voor veel Naturagebieden in Nederland
biedt dit voorlopig voldoende ruimte om verder te bouwen, maar voor Den Haag lijken deze
maatregelen weinig extra ruimte op te leveren omdat de snelheden hier al lager zijn en
veehouders hier minder sterk zijn vertegenwoordigd.
De mogelijkheden die de gemeente Den Haag heeft om volgens de bovenstaande punten alsnog
projecten te vergunnen lijken beperkt. Naarmate de afstand van een Natura 2000 gebied kleiner
is, is de stikstofdepositie groter en wordt het moeilijker om aan de ecologische toets te voldoen.
Vooral bij dichtbijgelegen projecten in het noorden en westen van Den Haag zullen er extra
maatregelen moeten worden getroffen om de schade aan de natuurgebieden te voorkomen.
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De gevolgen van de aangepaste wet- en regelgeving omtrent stikstof is door het EIB nader beschreven in het rapport
‘Stikstofproblematiek’ (2019).

51

3.3

Infrastructuuropgave

In de komende decennia staat Nederland voor omvangrijke opgaven op het gebied van de
infrastructuur. Maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen vragen om
investeringen en onderhoud van de infranetwerken, zowel bij de centrale als decentrale
overheden. In de subparagrafen 3.3.1 en 3.3.2 bespreken we twee belangrijke trends op de
infrastructuurmarkt, namelijk de toename van vervanging en reconstructie en de ontwikkeling
van de mobiliteit. In subparagraaf 3.3.3 gaan we in op ontwikkelingen in de rolverdeling op de
gww-markt en de trends in aanbesteding en samenwerking. In subparagraaf 3.3.4 werken we de
trends in de infrastructuuropgaven voor de gemeente Den Haag en de regio uit.

3.3.1 Vervanging en reconstructie van infrastructuur
De opgaven op het gebied van de infrastructuur bestaan uit nieuwbouw, reconstructie,
vervanging en onderhoud. In de komende jaren zal het aandeel van nieuwbouw in de gwwproductie geleidelijk afnemen, vooral door veranderingen in de omvang van de
beroepsbevolking waardoor het woon-werkverkeer minder snel groeit. Hier staat tegenover dat
vervanging en reconstructie aan belang zullen winnen. Een groot deel van de huidige
infrastructuur is aangelegd in de periode 1950-1970 en nadert het einde van de technische
levensduur. Ook is de infrastructuur niet meer goed toegerust voor de huidige
verkeersintensiteit en het zwaardere vrachtverkeer. Reconstructie en vervanging speelt bij alle
infrastructuurbeheerders een rol, bij de gemeenten betreft dit onder meer het wegen- en
rioleringsnetwerk (figuur 3.3). De toename van reconstructie en vervanging betekent dat vooral
aan de bestaande infrastructuur wordt gewerkt. De opgaven zullen hierdoor complexer worden.
Aanpassing is kostbaar vanwege de hogere kosten van inpassing en de grotere
maatschappelijke hinder. Bovendien spelen bij reconstructie en vervanging ambitieuze
maatschappelijke doelstellingen een rol, bijvoorbeeld wat betreft duurzaamheid en circulariteit.
Bij veel gemeenten bestaan er spanningen tussen opgaven en budgetten. Zo zullen bij het
rioleringsnetwerk de rioolheffingen de komende jaren sterk moeten stijgen om het netwerk upto-date te houden. Het gemeentelijk wegennet is de laatste jaren onderhevig geweest aan
verlaging van ambities en bezuinigingen. De toekomstige kwaliteitswensen zijn ook hier nog
niet volledig in de budgetten verwerkt.
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Figuur 3.3

Bouwjaarklassen gemeentelijke wegen en riolering (% van voorraad)
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3.3.2 Ontwikkeling van de mobiliteit
Een belangrijke determinant voor de infrastructuuropgave in de komende jaren is de
ontwikkeling van de mobiliteit en het overheidsbeleid met betrekking tot de modal split68.
Welke effecten de huidige coronacrisis op de langere termijn zal hebben op de mobiliteit, is nog
grotendeels onbekend. Vooralsnog gaan we in dit onderzoek uit van een herstel van de
mobiliteitsgroei op de middellange termijn. Afhankelijk van dit herstel zal er in de komende
jaren sprake zijn van toenemende knelpunten, echter niet in geheel Nederland maar met name
in en rond de grote steden in de Randstad. Vooral de toegang tot de steden en de
parkeerproblematiek zullen hoger op de agenda komen. Naast de ontwikkeling van het aantal
reizigerskilometers zijn ook de maatschappelijke wensen, bijvoorbeeld op het gebied van
bereikbaarheid en veiligheid, van belang voor de behoefte aan financiële middelen.
Om te zorgen voor een efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur zal, vooral in
dichtbebouwde gebieden, veel meer gebruik worden gemaakt van slimme technieken die de
doorstroming van het verkeer stimuleren. Denk hierbij aan vlotte afwikkeling van het verkeer
op doorgaande routes, parkeerverwijssystemen om het zoekverkeer te beperken en aan
voorrangsmaatregelen voor het openbaar vervoer. Voor deze oplossingen is integratie nodig
tussen fysieke oplossingen en datagedreven oplossingen.
Een ontwikkeling die in de afgelopen jaren in een stroomversnelling is gekomen, is het bezit
van elektrische auto’s. Het marktaandeel van deze auto’s is nog laag, maar groeit snel. Uit
duurzaamheidsperspectief krijgt elektrificering van het autopark veel aandacht. In de periode
tot 2030 is een ontwikkeling naar ‘all electric’ bij de aanschaf van nieuwe auto’s dan ook een
realistische mogelijkheid. Deze toename heeft grote consequenties voor het elektriciteitsnetwerk waarvan gemeenten weliswaar geen beheerder zijn. Circa drie kwart van de
oplaadpunten betreft private voorzieningen en 25% van de oplaadpunten zal publiek/semi
publiek (in parkeergarages) toegankelijk zijn. Het merendeel van de investeringsopgave betreft
dus investeringen door de private sector. Binnen gemeenten betekent dit dat de laadcapaciteit
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De verdeling van personen over schillende vervoerwijzen.
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voor elektrische auto’s sterk zal moeten worden uitgebreid. De gemeente heeft hier een rol
vanwege de mogelijk grote veranderingen in het straatbeeld.
De mobiliteit wordt daarnaast ook beïnvloed door de ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid,
onder meer waar woon- en werklocaties worden gesitueerd. De infrastructurele investeringen
voor woning- en utiliteitsbouw hebben enerzijds betrekking op locatiekosten zoals
locatieontwikkeling, ontsluiting en openbare ruimte. Deze kosten lopen niet heel sterk uiteen
tussen compact bouwen en gespreid bouwen. Anderzijds hangen deze investeringen sterk
samen met de omvang van ruimtelijke ingrepen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over grote, vaak
complexe voorzieningen die nodig zijn om de ruimtelijke structuur aan te passen aan de
nieuwe situatie. In de binnenstedelijke omgeving kan worden gedacht aan systeemsprongen in
het openbaar vervoer, zoals de aanleg van metrolijnen. Daarnaast betreft dit de bouw van grote
(openbare) parkeergarages. Bij meer gespreid bouwen gaat het ook om grote investeringen,
bijvoorbeeld het vergroten van de capaciteit van regionale wegen of de aansluiting van grote,
nieuwe wijken op het hoofdwegennet. Deze ruimtelijke ingrepen zijn echter minder complex en
de investeringen minder hoog.

3.3.3 Rolverdeling en aanbesteding op de infrastructuurmarkt
Een belangrijke trend die bij de infrastructuur van belang is, betreft de dynamiek in de
rolverdeling op de gww-markt en de ontwikkelingen bij aanbestedingen en samenwerking.
Deze trend verdient hier aandacht aangezien de gemeente, vooral vanuit haar uitvoerende rol,
een belangrijke opdrachtgever is voor infrastructuur. Ook op het gebied van facilitering en
regievoering kan de gemeente een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van de
investeringen in infrastructuur. De grote infrastructuuropgaven vragen veel van het innovatief
vermogen van zowel de marktpartijen als de overheden. Enkele interessante trends zijn:
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1.

Meer aandacht voor maatschappelijke ambities
Het opdrachtgeverschap van gemeenten zal steeds meer worden gericht op de
realisatie van maatschappelijke doelstellingen rond duurzaamheid, circulariteit en
maatschappelijk verantwoord inkopen. Onder deze maatschappelijke ambities kan ook
het belang van social return worden geschaard. Hiermee kunnen gemeenten de
marktpartijen stimuleren om bij projecten mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in te zetten.

2.

Gebiedsgerichte kansenkansen- en risicodossiers
Bij de voorbereiding en uitvoering zal steeds meer rekening moeten worden gehouden
met andere (ruimtelijke) belangen. Bij werkzaamheden aan de infrastructuur wordt
gekeken naar mogelijke andere activiteiten die hierbij betrokken kunnen worden. Bij dit
gebiedsgericht werken kunnen ook de risico’s van projecten in beeld komen.

3.

Samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers
Zowel de incorporatie van maatschappelijke doelstellingen van gemeenten als de
bredere blik op ruimtelijke opgaven maakt dat samenwerking tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers belangrijker wordt. De mate waarin werkzaamheden door de
gemeente zelf worden voorbereid dan wel aan de markt worden uitbesteed, zal hierbij
steeds een afweging zijn. Bij gebiedsgericht werken zal de samenwerking een andere
vorm hebben dan bij traditioneel kleinschalig werk.

3.3.4 Ontwikkelingen in de gemeente Den Haag en de regio
De hiervoor genoemde trends en ontwikkelingen spelen in belangrijke mate ook in de gemeente
Den Haag en de omliggende regio. Gezien de beperkte fysieke ruimte in de stad zullen stevige
maatregelen nodig zijn om de effecten van deze trends in goede banen te leiden. De gemeente
Den Haag kent met circa 6.500 inwoners per km2 de hoogste bevolkingsdichtheid. De regio Den
Haag behoort tot de sterkst groeiende regio’s op het gebied van de beroepsbevolking (figuur 3.4).

Figuur 3.4

Groei beroepsbevolking naar COROP in dynamisch scenario, procentueel over
2019-2030
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De gemeente heeft de ambitie om zowel in aantal inwoners te groeien als meer
werkgelegenheid en toeristen naar zich toe te trekken. Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn
daarbij belangrijke speerpunten waarbij wordt gestreefd naar een toenemend aandeel van
openbaar vervoer en fietsverkeer. De hoge bebouwingsdichtheid van de huidige stad maakt
infrastructurele voorzieningen, zowel voor openbaar vervoer als de auto, kostbaar. Daarnaast
hebben deze investeringen tijdens de realisatiefase een grote impact op de bereikbaarheid. In
de afgelopen jaren heeft de gemeente regie gevoerd op de werkzaamheden voor verschillende
projecten. De verwachting is dat de gemeente in de komende jaren deze regierol zal moeten
intensiveren.
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Ontwikkelingen in de kuststreek
Gezien de ligging van de gemeente aan de Noordzee heeft Den Haag ook te maken met de
ruimtelijke ontwikkelingen die de komende jaren in de kuststreek en op zee zullen
plaatsvinden. Twee ontwikkelingen zijn hierbij interessant:

-

Kustverdediging in relatie tot klimaatverandering
Door de zeespiegelstijging zullen het komende decennium investeringen worden
gedaan om de waterveiligheid van het land te kunnen garanderen. Over de gehele
kuststrook in Zuid-Holland zullen versterkingswerkzaamheden moeten
plaatsvinden. Hoewel waterveiligheid het primaire doel is van deze investeringen,
zal gezien de dichte bebouwing aan de Haagse kant met een brede blik naar deze
opgaven moeten worden gekeken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de
economische kansen voor het toerisme en het creëren van ruimte.

-

Aanleg windparken op zee
De energietransitie gaat de komende jaren gepaard met een sterke uitbreiding van
de energiewinning met windparken op zee. Hiervoor is al een aantal potentiële
locaties in beeld gebracht, ook voor de Zuid-Hollandse kust. Een belangrijk
vraagstuk is hoe de windparken zullen worden aangesloten op de
hoogspanningsnetten op land. Vooralsnog is echter onzeker welke rol de gemeente
Den Haag hierbij zal kunnen spelen.

De gemeente Den Haag beheert een omvangrijk areaal aan infrastructuur. Een belangrijk
onderdeel daarvan vormt de stedelijke weginfrastructuur met een lengte van bijna 1.100
kilometer. Werkzaamheden aan deze infrastructuur hebben in potentie een grote economische
en maatschappelijke impact. De gemeente heeft recent besloten tot een sterke intensivering
van de regie op de geplande activiteiten in de stad. Dit betreft zowel wegwerkzaamheden en
andere bouwactiviteiten als evenementen69. Deze regisserende rol heeft de gemeente al langer,
maar zij constateert dat het regiewerk steeds complexer wordt. Hierbij speelt een rol dat de
werkzaamheden zich met name concentreren in de van oudsher al drukke gebieden
(Scheveningen en het centrum). Ook bij Rijkswaterstaat en ProRail nemen de werkzaamheden
toe die invloed hebben op de bereikbaarheid van Den Haag.
De gemeente heeft als uitgangspunt voor wegwerkzaamheden geformuleerd dat zoveel
mogelijk onderhoud tegelijk met rioolwerkzaamheden, herinrichtingen en werkzaamheden van
derden wordt uitgevoerd. Dit is niet alleen efficiënt uit oogpunt van de uitvoeringskosten van
aannemers, ook wordt hiermee de overlast van werkzaamheden voor inwoners en bedrijven
beperkt. De kosten van maatschappelijke hinder nemen zonder aanvullend beleid
waarschijnlijk toe vanwege de grotere economische activiteit in de stad en de afnemende
acceptatie van hinder in de gebouwde omgeving.
Naast de reconstructie van bestaande infrastructuur heeft ook Den Haag te maken met een
sterke veroudering van de netwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor wegen en riolering. Voor
wegen is van belang dat de gemeente in de afgelopen jaren nieuwe keuzes heeft gemaakt over
het kwaliteitsniveau. In de komende jaren zal de gemeente nog meer dan voorheen de
prioriteiten in het wegonderhoud leggen op de belangrijkste delen van de weginfrastructuur. De
jaarlijkse onderhoudsuitgaven van de gemeente aan infrastructuur bedragen ruim € 50 miljoen
(figuur 3.5). Evenals in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht heeft Den Haag een omvangrijk
programma voor de vervanging van kademuren. Een groot deel van deze kademuren is aan
vervanging toe. De gemeente heeft recent al een aantal kades hersteld, in de komende jaren
zullen hier extra inspanningen nodig zijn.
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Figuur 3.5

Onderhoudsuitgaven gemeentelijke infrastructuur, 2020-2023 (mln euro)
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Maatschappelijk vastgoed
Evenals bij de infrastructuur heeft de gemeente ook bij het maatschappelijk vastgoed grote
mogelijkheden om kansen in de bouw te benutten. Dit betreft bijvoorbeeld gebouwen voor
gemeentelijke diensten, onderwijs, zorg en culturele instellingen.
In eerder EIB-onderzoek naar de kwaliteit van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs
is vastgesteld dat er een grote spanning bestaat tussen de ambities op het gebied van
energieprestaties en binnenklimaat en de beschikbare financiële middelen70. Gemeenten
kunnen hier een belangrijke rol spelen in het coördineren en optimaliseren van de
toekomstige opgaven bij verschillende scholen. Bij een brede programmatische aanpak
heeft de gemeente hier doorgaans de regie via de uitvoering van een Integraal
Huisvestingsplan (IHP). Investeringen in verbetering van onderwijsvastgoed worden dan
gefinancierd vanuit gemeentelijke middelen, aangevuld met de exploitatiebudgetten van de
scholen voor de komende vijf of tien jaar.
Een ander belangrijk punt is dat bij onderwijsvastgoed niet bij de opdrachtgevers, maar ook
bij de marktpartijen sprake is van sterke fragmentatie. Aan de aanbodzijde kan
netwerkvorming en partnering van bijvoorbeeld adviseurs, bouwbedrijven en installateurs
een rol spelen, is sprake van fragmentatie. Combinatievorming tussen bouwbedrijven en
bijdragen aan de ontwikkeling van efficiënte vastgoedoplossingen.

3.4

Implicaties voor de bouwarbeidsmarkt in Den Haag

Zoals gesteld zal de energietransitie een relatief groot beroep doen op bouwbedrijven die zich
bezighouden met isolatie, installateurs en gww-bedrijven voor de aanleg van een warmtenet.
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EIB (2020). Verkenning onderwijsvastgoed; praktijkvoorbeelden en kansen voor de kwaliteitsopgave.
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De nieuwbouwopgave zal neerslaan bij de algemene bouw en de infrastructurele opgaven slaan
logischerwijs in deze sector neer. De bouw zal dan ook een grote rol spelen in de
maatschappelijke opgaven die in Nederland plaatsvinden. Bij het uitvoeren van deze opgaven
zijn in sommige gevallen aanvullende vaardigheden en expertise nodig die nu nog niet altijd
voorhanden zijn. In navolgende paragrafen gaan we hier dieper op in.

3.4.1

Implicaties van de energietransitie

In eerder onderzoek71 heeft het EIB aan bouwbedrijven gevraagd welke vaardigheden
belangrijker worden voor het personeel als gevolg van verduurzaming. De resultaten zijn
weergegeven in figuur 3.6.

Verduurzaming vraagt om meer kennis
Een groot deel van de bedrijven geeft aan dat door de toenemende rol van verduurzaming in de
bouw het belang van zowel allround als specialistische kennis toeneemt. Verduurzamingswerkzaamheden vereisen vaak kennis van nieuwe materialen, installaties en technieken. Het is
van belang dat werknemers beschikken over deze kennis zodat zij de werkzaamheden rondom
verduurzaming kunnen uitvoeren.
Toename in behoefte naar klantgerichtheid als gevolg van verduurzaming
De bestaande bouw vormt een groot onderdeel van de verduurzamingsopgave. Veel
verduurzamingswerkzaamheden zullen plaatsvinden in bewoonde woningen en in gebruik
zijnde utiliteitsgebouwen. Werknemers in de bouw zullen vaker in contact komen met
bewoners, waardoor ook het belang van klantgerichtheid als vaardigheid toeneemt.
Samenwerking met onderaannemers wordt belangrijker door verduurzaming
Het verduurzamen van gebouwen vergt samenwerking van meerdere partijen in de bouwketen.
Ketensamenwerking wordt belangrijker hetgeen ook meer communicatie- en
samenwerkingsvaardigheden vergt.
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Figuur 3.6

Vaardigheden die belangrijker worden voor het personeel als gevolg van
verduurzaming naar type personeel, aandeel in procenten
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Naast de vaardigheden die van belang zijn, is in hetzelfde onderzoek ook aan bouwbedrijven
gevraagd hoe bedrijven ervoor zorgen dat medewerkers beschikken over de juiste vaardigheden
voor verduurzaming (figuur 3.7).

Figuur 3.7

Manieren waarop bedrijven ervoor zorgen dat medewerkers beschikken over de
juiste vaardigheden voor verduurzaming, gemiddelde aandeel in procenten
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De ondervraagde bedrijven geven aan dat gemiddeld in bijna 60% van de gevallen werknemers
al over de noodzakelijke vaardigheden voor verduurzaming beschikken. Toch zal voor
werknemers volgens de bedrijven in een derde van de gevallen aanvullende scholing nodig zijn
om de benodigde vaardigheden aan te leren. Het aannemen van nieuwe medewerkers wordt
niet als een belangrijk kanaal gezien om de benodigde vaardigheden binnen het bedrijf te
brengen.
Voor de arbeidsmarkt in Den Haag vormt bovenstaande een uitdaging. Er is niet bekend welk
deel van het werklozenbestand in Den Haag (of Den Haag Zuidwest) een bouwopleiding heeft
genoten. Maar zelfs wanneer dit aandeel hoog is, zal een derde van dit potentieel naar
verwachting aanvullende training nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de
energietransitie. De basiskennis, specialistische kennis, klantgerichtheid en samenwerking
zullen naar verwachting voor grote groepen moeten worden aangeleerd. Uit de
expertinterviews blijkt bovendien dat de installatiebranche beperkt is toegerust voor de
energietransitie. De eigenaren van de installatiebedrijven zijn relatief oud en ook het
personeelsbestand vergrijst. De neiging tot vernieuwing en het aanleren van nieuwe
vaardigheden is beperkt. Daarnaast wordt aangegeven dat er voldoende werk is door
‘traditionele activiteiten’ waardoor de neiging tot vernieuwing verder wordt onderdrukt.
In het stedelijk energieplan72 staat aangegeven dat de gemeente samenwerkt met verschillende
Kennisinstellingen zoals de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan om voldoende
goed geschoolde arbeidskrachten op te leiden die nodig zijn voor de energietransitie. Aandacht
voor punten als klantgerichtheid, samenwerking en kennis met betrekking tot nieuwe
technieken in de opleidingstrajecten strekt hierbij tot de aanbeveling.
Het rapport ‘Energietransitie en werkgelegenheid’73 ondersteunt de eerder gemaakte punten.
De extra werkgelegenheid (uitvoerend) valt in de eerste plaats bij ervaren personeel in de
traditionele bouw- en installatiesector. Eventueel wordt eigen personeel hiervoor bijgeschoold.
Dit gebeurt deels intern en deels met een vaardigheidstraining. In de tweede plaats wordt uit
verwante sectoren personeel aangetrokken dat beschikt over basiskennis en snel in staat is de
benodigde vaardigheden aan te leren. Het EIB geeft aan dat het aanbod uit opleidingen
onvoldoende is toegerust voor de specifieke eisen van de energietransitie, met een te brede
scholing als uitleg. Een betere aansluiting van opleidingen met de praktijk is dan ook een
aandachtspunt74.
De SER plaatst de kanttekening dat de uitgaven aan de energietransitie niet altijd bovenop de
bestaande uitgaven komen, maar ook andere bouwuitgaven zullen vervangen. Dit impliceert
dat de bouwproductie niet evenredig toeneemt met de productie die gepaard gaat met de
energietransitie. Zeker is dat de aard van de productie wel anders wordt, met meer nadruk op
isolatie en installatie. De toenemende eisen van systeeminzicht en -overzicht, leiden er volgens
de SER toe dat het gevraagde niveau van werknemers gemiddeld stijgt. Hier staat tegenover dat
door ICT en automatisering ook ruimte ontstaat voor mensen met mbo 1- en mbo 2-niveau en
wellicht ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze veranderingen zullen
echter niet van de ene op de andere dag plaatsvinden.
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SER (2018). Energietransitie en werkgelegenheid; kansen voor een duurzame toekomst.
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3.4.2

Overige trends en implicaties75

Naast de voornoemde opgaven en trends, zijn er nog drie ontwikkelingen van belang voor de
benutting van het arbeidsaanbod. Hierbij moet met name gedacht worden aan
digitalisering, standaardisering en het omgaan met BIM76. Deze ontwikkelingen vergen
additionele kennis bij bouwbedrijven. Voor deze laatste trend zien we dat maar een kwart van
de huidige bouwwerknemers hiervoor al de juiste vaardigheden heeft (figuur 3.8).

Figuur 3.8

Manieren waarop bouwbedrijven ervoor zorgen dat medewerkers
beschikken over de juiste vaardigheden (% van de bedrijven)
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Belang van nieuwe trends is in de afgelopen drie jaar toegenomen
Het merendeel van de bedrijven heeft in de afgelopen drie jaar het belang van digitalisering
voor hun werkzaamheden zien toenemen. Bij grote bedrijven is dit meer dan bij de kleinere
bedrijven. Trends als standaardisering en BIM hebben voor veel minder bedrijven tot een
andere manier van werken geleid. Bij 20 tot 30% van de bedrijven is het belang van prefabricage
en standaardisering toegenomen. Het gebruik van BIM is alleen bij de grote bedrijven met meer
dan 50 man personeel substantieel toegenomen.
Concrete ontwikkelingen zoals BIM vereisen meer actie
Een ontwikkeling die meer andere vaardigheden vereist, voornamelijk bij het UTA-personeel77,
is BIM. Wanneer bedrijven gaan werken met BIM is het vaker nodig om werknemers hiervoor bij
te scholen en nieuwe mensen aan te nemen. Omdat grote bedrijven al verder zijn met het
implementeren van BIM ervaren zij nu al de uitdagingen ervan. Kleinere bedrijven zijn hier nog
veel minder mee bezig, waardoor zij de omvang van deze uitdaging nog niet geheel in beeld
hebben. Gezien het relatief grote aandeel kleine bedrijven in de regio Den Haag, vormt dit
mogelijk een aandachtspunt voor de gemeente.
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Bouwinformatiemodel, dat bij steeds meer projecten wordt ingezet om werkzaamheden goed te kunnen vormgeven,
inplannen en monitoren.
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Uitvoerend Technisch Administratief, bijvoorbeeld werkvoorbereiders, planners, projectleiders en calculators.
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Behoefte aan goede samenwerking en klantgerichtheid
Het algemene beeld is dat de grootste veranderingen in vaardigheden liggen op het gebied van
samenwerking en klantgerichtheid. Een groot deel van de bedrijven geeft aan dat als gevolg van
digitalisering, verduurzaming, prefabricage/standaardisering en BIM de behoefte aan deze
vaardigheden toeneemt. Werknemers zelf ervaren ook dat samenwerken en klantgerichtheid
belangrijker zijn geworden. De genoemde ontwikkelingen vragen om een intensievere
ketensamenwerking en bevorderen de communicatie tussen verschillende partijen. Het is
daarom van groter belang dat medewerkers op zowel de bouwplaats als op kantoor goed
kunnen samenwerken en communiceren. Goede communicatie en samenwerking tussen
werknemers onderling kan ook de kennisdeling bevorderen waardoor trainingen en cursussen
efficiënter kunnen worden benut binnen de organisatie.
Vaardigheden ondergaan geleidelijke verandering
De genoemde ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden. Het gaat hier echter om
geleidelijke veranderingen en niet om een radicale omslag in het soort vaardigheden waarover
werknemers moeten beschikken. Dit biedt de sector tijd om het personeelsbestand hier
kwalitatief op aan te passen.
3.5

Innovatie in de bouw

De noodzaak tot innovatie wordt breed gevoeld met het oog op de grote maatschappelijke
opgaven in de gebouwde omgeving en maatschappelijke ontwikkelingen zoals een toenemende
verstedelijking van de Randstad, klimaatverandering met implicaties voor de dijken,
materiaalschaarste en de overgang naar duurzame vormen van energiegebruik. Innovatie in de
bouwsector is dan ook een belangrijk agendapunt voor veel partijen in de komende jaren.
Door sterke regulering van de bouwsector en het projectgebonden karakter van de bouw komen
innovaties moeilijk tot stand. Deze paragraaf geeft een aantal handvatten waarop
opdrachtgevers innovatie kunnen stimuleren. Voor de gemeente Den Haag biedt onderstaande
dan ook aangrijpingspunten als opdrachtgever, bijvoorbeeld in de infrastructuur en in het eigen
vastgoed. In een meer faciliterende rol kan de gemeente over onderstaande punten in gesprek
met de regio (bijvoorbeeld MRDH) en het Rijk en met bouwbedrijven en brancheverenigingen.
De oplossingsrichtingen voor innovatieknelpunten zijn uitgebreid beschreven in het EIB-rapport
‘Innovatie in de bouw: opgaven en kansen’78. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op
meerdere gesprekken met partijen uit de bouwkolom en een uitgebreide literatuurstudie.

3.5.1

Hoog ambitieniveau van de overheid

De overheid heeft een bijzondere rol in de bouw: ze is tegelijk beleidsmaker, wetgever en
inkoper. Bouwpartijen staan, in tegenstelling tot de overheid, minder voor het maatschappelijk
belang en de effecten op langere termijn. Het ambitieniveau van de overheid is daarom van
grote invloed op het bereiken van innovatie in de bouw. Onder een hoog ambitieniveau van de
overheid verstaan we een overheid die zowel aan zichzelf als de maatschappelijke partners
hoge eisen stelt op bouwgebied. Wanneer de overheid hoge verwachtingen schept, scherpe,
concrete doelstellingen formuleert en toeziet op voortgang in het behalen ervan, kan op deze
doelstellingen worden gestuurd. Van de markt wordt gevraagd om de middelen te leveren die
de doelstelling haalbaar maken. Op deze manier komen innovaties eerder los. De overheid zal
de markt moeten faciliteren in het halen van deze doelstellingen door flexibiliteit in (toepassing
van) wet- en regelgeving aan de ene kant en uniformering van standaarden aan de andere kant.
Belangrijke thema’s waar de overheid ambitieuzer kan optreden zijn bijvoorbeeld
duurzaamheid en circulariteit.
Een hoog ambitieniveau van de overheid heeft alleen effect wanneer de overheid ruimte creëert
om innovaties te stimuleren die nodig zijn voor het behalen van de ambities en het
bedrijfsleven hierin faciliteert. Zoals gezegd, betekent dit maatwerk en flexibiliteit in de
toepassing van wet- en regelgeving. Regels vormen op zich geen belemmering voor innovatie,
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maar in de praktijk ontbreekt regelmatig flexibiliteit in de toepassing van de regels79. De vrijheid
om nieuwe methoden en producten te introduceren kan door een strikte interpretatie in het
geding komen. Deze interpretatie wordt bemoeilijkt door de vertraging tussen innovaties en
regelgeving die bouwers in de gesprekken constateren: eerst vindt een innovatie plaats, daarna
kunnen pas beleid en toetsingscriteria voor de innovatie worden opgesteld. Door deze
vertraging passen innovaties niet altijd in de bestaande regels, waardoor toetsing moeilijk
uitvoerbaar is. Ook het interpreteren van gelijkwaardigheidsverklaringen om van bestaande
prestatie-eisen af te kunnen wijken, wordt door bouwers als problematisch omschreven. Als
gevolg hiervan hangt het doorgaan van de innovatie sterk af van de kennis en kunde en de
risicobereidheid van de toetsende instantie en ambtenaar.
Het beoordelen van gelijkwaardigheid van nieuwe toepassingen is begrijpelijkerwijs complex,
maar om innovatie te stimuleren zal een hogere risicobereidheid bij de beoordeling helpen om
innovaties sneller toegepast te krijgen. In een studie van de Actieagenda Bouw80 wordt als
oplossing om meer flexibele regelgeving te faciliteren, de instelling van een landelijke raad voor
marktpartijen geadviseerd. Dit zou betekenen dat er uniformiteit ontstaat in de beoordeling van
gelijkwaardigheid en proportionaliteit; marktpartijen zijn dan minder afhankelijk van de
oriëntatie, de capaciteit en de deskundigheid van individuele gemeenten. Voor gemeenten
betekent het dat ze ontlast worden. Ook het ontwikkelen van een uniform benchmarksysteem
om de kwaliteit van innovaties ten opzichte van bestaande methoden en technieken te
monitoren, kan het beoordelen van gelijkwaardigheid vereenvoudigen. Een belangrijke
voorwaarde ligt in het borgen van de kwaliteit. Bij verschuivingen in de verantwoordelijkheden
en risico’s zal overeenstemming moeten bestaan over hoe en door wie de kwaliteit wordt
geborgd.
Beleidsconsistentie tussen beleidsterreinen en bestuurslagen en afstemming tussen de
verschillende departementen schept duidelijkheid en een gunstig innovatieklimaat. Voor
bouwondernemingen is het makkelijker om producten en diensten te ontwikkelen als de
overheid een uniforme standaard en methode heeft op het gebied van duurzaamheid, omdat de
richtlijn waar bedrijven aan moeten voldoen dan vaststaat. Een breed geaccepteerde keuze voor
één duurzaamheidsmaatstaf zoals EPC, Breeam, GPR helpt bouwondernemingen gericht te
innoveren. Voor gemeenten impliceert dit dat het aansluiten bij nationale normen de voorkeur
heeft ten opzichte van het ontwikkelen van eigen criteria en berekeningsmethoden.

3.5.2

Aanbesteden op kwaliteit

Uit onderzoek81 blijkt dat aanbesteden op kwaliteit veel voordelen biedt. Vanuit de sector wordt
aangegeven dat EMVI-aanbestedingen (sinds 2016 gunningscriteria op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding, beste PKV) geleid hebben tot innovatieve oplossingen. Om innovaties
verder te stimuleren, heeft het dan ook de voorkeur om aanbesteden op kwaliteit een hoge
prioriteit te geven. De kwaliteitswinst bij deze aanbestedingen hangt wel sterk samen met het
gewicht van kwaliteit in de beoordeling. Het EIB onderzoek naar EMVI-aanbestedingen geeft aan
dat bij één op de drie nationale EMVI-aanbestedingen het gewicht van kwaliteit in onderzochte
aanbestedingen minder dan 10% was. Bij deze projecten kwam geen kwaliteitsonderscheid naar
voren en werden slechts de transactiekosten bij opdrachtgever en opdrachtnemer vergroot.
Naast het toepassen van EMVI-criteria, hebben opdrachtgevers nog een aantal mogelijkheden
om innovatie te stimuleren via aanbestedingen. Het vastleggen van de prijs in aanbestedingen
is een manier om kwaliteit de differentiërende factor te laten zijn. Door de mogelijkheid te
bieden om ook te gunnen op zaken die niet in de uitvraag staan, kunnen innovatieve ideeën
worden beloond. Een percentage opnemen voor ‘originaliteit van de oplossing’ in de uitvraag
zou hiervan een praktische vorm kunnen zijn. Van opdrachtnemers kan daarnaast gevraagd
worden om, bij projecten met een langere horizon, elke vijf jaar een innovatieplan te maken
met de centrale vraag: hoe wordt het bestaande product de komende vijf jaar verbeterd?
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Daarnaast kan innovatie ook gestimuleerd worden door de kans op vervolgopdrachten op te
nemen in aanbestedingen bij voldoende innovatieprestatie. De sector82 geeft daarnaast aan dat
het niet toestaan van octrooien in uitvragen en het toe-eigenen van innovaties door de overheid
grote drempels voor innovatie vormen omdat zij de terugverdienmogelijkheid van een
innovatie beperken.

3.5.3

Past performancesysteem

De bouw kent geen centraal, nationaal toegankelijk systeem waarin de kwaliteit van
bouwbedrijven op basis van prestaties bij het uitvoeren van grootschalige opdrachten wordt
gemeten en gemonitord. Voor kleine opdrachten zijn bouwprestaties.nl en werkspot.nl sites
waarin aannemers bij kleine projecten worden beoordeeld, maar voor grotere projecten bestaat
een dergelijk centraal Past performancesysteem niet.
Om innovatie te stimuleren moeten grote en frequente opdrachtgevers informatie over
prestaties van bouwbedrijven delen met vergelijkbare opdrachtgevers ten behoeve van
preselectie bij nieuwe aanbestedingen. Een goed Past performancesysteem dat hier aan
beantwoordt, is gebaseerd op projectevaluaties83, bevat idealiter een vorm van dialoog tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer en combineert de kennis die aanwezig is bij diverse
opdrachtgevers. Voor marktpartijen kan een Past performancesysteem de bereidheid tot
innoveren vergroten. Investeringen in succesvolle verbeteringen en kwaliteiten kunnen immers
als ‘selling point’ zichtbaar worden gemaakt naar andere opdrachtgevers.
In het buitenland zijn goede voorbeelden van systemen die transparant de past performance
meten. In Denemarken is wettelijk vastgelegd dat publieke opdrachtgevers alleen inschrijvers
mogen toelaten die hun prestaties op verschillende deelaspecten in de afgelopen periode
kunnen aantonen. Hierbij gaat het om zowel subjectieve als objectieve criteria. Deze prestaties
zijn centraal vastgelegd en publiekelijk inzichtelijk. In het Verenigd Koninkrijk worden
bouwbedrijven jaarlijks geëvalueerd waarna zij hun eigen prestaties kunnen vergelijken met
die van anderen in de sector. Deze prestaties zijn niet openbaar. In beide landen zijn goede
ervaringen met de past performance en benchmarksystemen, al zijn de representativiteit, het
kostenniveau en de transparantie nog wel aandachtspunten84.

3.5.4

Programmatische aanpak

Een probleem bij innovatieve projecten is dat deze zich vaak niet in één project laten
terugverdienen. Een programmatische aanpak bij de aanbesteding van innovatieve projecten
biedt mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Hierbij worden gelijksoortige projecten
over meerdere jaren in één pakket aanbesteed. De investeringen kunnen dan over meerdere
projecten worden terugverdiend. Met name grote integrale uitdagingen lenen zich voor een
programmatische aanpak, zoals de verduurzaming van de woningvoorraad en vervanging van
verouderde infrastructuur.
Een programmatische aanpak is doorgaans op te delen in met elkaar samenhangende
projecten. Door de lange termijndoelen, gedeelde verantwoordelijkheden en gedeelde winsten
zijn programma’s geschikt om individuele en collectieve belangen met elkaar te verenigen. Een
programmatische aanpak maakt het bovendien mogelijk om de risico’s verbonden aan het
realiseren van de maatschappelijke opgaven, effectief te managen. Binnen een programma kan
een aantal risicovolle elementen ‘over de projecten heen’ worden beheerst en over een groot
aantal belanghebbenden worden verdeeld. Ook kan binnen programma’s specifieke kennis
worden opgebouwd. Een programmatische aanpak zorgt door de beschikbare financiële en
personele middelen voor een efficiënte kennisopbouw en -deling. Binnen een programmatische
aanpak past pre-concurrentiële samenwerking. Door het gezamenlijk vormgeven van een
programma en de deelprojecten door opdrachtgevers, opdrachtnemers en overige actoren in de
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keten, kunnen goede uitvragen worden gecreëerd. Gezamenlijke inventarisatie leidt bovendien
tot een betere risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer85.
De schaalgrootte, complexiteit en afhankelijkheden van een programmatische aanpak vragen
echter om terughoudendheid bij het opzetten van dergelijke programma’s. Alleen als de
voordelen van de schaal voldoende groot zijn kan besloten worden tot deze aanpak.

3.5.5

Realistische verdienmodellen voor innovatie

Op basis van gesprekken met de bouwers komt naar voren dat het niet kunnen terugverdienen
van investeringen in innovaties een van de belangrijkste belemmeringen voor innovaties vormt.
Het streven naar realistische verdienmodellen wanneer sprake is van grote maatschappelijke
baten in combinatie met onrendabele investeringen voor individuele bedrijven, verdient dan
ook de aandacht. Zoals eerder gezegd, kan het waarderen van octrooien in aanbestedingen het
verdienmodel van innovatie bevorderen. Maar ook vaste, lange raamcontracten met een vooraf
vastgesteld volume bieden meer zekerheid op omzet en vergroten zo de ruimte voor innovatie.
Bovendien verbeteren zij de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het
faciliteren van ESCo’s86 en Circulaire ESCo’s, waarbij producenten eigenaar blijven van
restmaterialen, kan leiden tot nieuwe concepten en verdienmodellen.
Voor innovaties die bedrijfseconomisch voor individuele partijen niet renderen, maar wel grote
maatschappelijke baten kennen, is regie en afstemming gewenst. Hier speelt veelal dat
diegenen die de kosten moeten maken niet dezelfde zijn als diegenen die de opbrengsten
ontvangen. Het totale project kan bedrijfseconomisch rendabel zijn, maar zonder effectieve
coördinatie komt het toch niet tot stand. Mocht er ook na coördinatie en afstemming sprake
zijn van bedrijfseconomisch onrendabele activiteiten bij projecten met maatschappelijke baten,
dan is er sprake van een onrendabele top, die ergens genomen zal moeten worden wil het
project van de grond kunnen komen. Projecten die (nog) niet zijn om te zetten in een
bedrijfseconomisch rendabele ‘business case’ kunnen echter alleen van de grond komen als het
onrendabele deel wordt afgedekt.
Het valt niet te verwachten dat het bedrijfsleven of de financiële sector deze top zonder
garantie op rendement zal afdekken. Dit betekent dat dergelijke activiteiten alleen van de grond
komen als de overheid het gat (grotendeels) gaat dichten. Dit kan via subsidies, regelgeving die
de kosten verlaagt of opbrengsten verhoogt, door goedkoop verstrekken van grond of het
afdekken van risico via overheidsgaranties. Ook het optreden als ‘launching customer’ door de
overheid (bijvoorbeeld via het Rijksvastgoedbedrijf) is hierbij een mogelijkheid. Omgekeerd
kunnen activiteiten die innovatie tegenhouden extra worden belast en kunnen fiscale
maatregelen worden getroffen om procesinnovatie te stimuleren.
Voor realistische verdienmodellen is samenwerking tussen ketenpartners veelal noodzakelijk.
Samenwerking komt goed tot stand wanneer de voordelen snel te gelde gemaakt kunnen
worden, maar wanneer een positieve uitkomst lange termijn inspanning vergt van alle partijen,
blijkt dit in de praktijk vaak moeilijker. Het creëren van verdienmodellen waarbij partijen zich
open stellen en over hun eigen schaduw heen stappen, vergt tijd en geld, wat de
bereidwilligheid van partijen op termijn onder druk kan brengen. Intensievere samenwerking in
de keten komt wel op gang, maar blijft een aandachtspunt voor het versterken van het
innovatieklimaat87.

3.5.6

Innovatiemanagement bij opdrachtgever en opdrachtnemer

Op innovatie afgestemde organisatiestructuren en een hoge mate van professionaliteit, zowel
bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers, kunnen innovatie stimuleren. Bij zuilen tussen
afdelingen binnen organisaties vindt kennisdeling, kennisopbouw en kennisborging minder
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plaats dan wenselijk en dit gebrek aan kennisdeling werkt verkeerde (innovatie)beslissingen in
de hand.
Het tijdelijke karakter van de projectgewijze productie in de bouw levert problemen op voor de
accumulatie en verankering van kennis in de organisatie88. Bouwers zullen daarom extra
aandacht moeten schenken aan het op organisatieniveau integreren van de ervaringen
opgedaan in projecten en het instellen van een organieke eenheid die zorg draagt voor het
vastleggen van de in projecten opgedane kennis en de inbreng van deze kennis in vergelijkbare
nieuwe projecten89. Eén van de grote bouwconcerns heeft dit opgelost door innovatie uit de
lijnorganisatie te halen en in een aparte businessunit onder te brengen. De ervaring is dat deze
organisatiestructuur innovatie stimuleert. Innovatiemanagers en opdrachtgevers van buiten de
organisatie noemen de keuze verstandig, omdat dit een centrale plaats voor kennisborging van
innovaties creëert en er binnen de unit tijd en budget is om verdienmodellen voor innovaties te
ontwikkelen. Deze organisatiestructuur zal niet voor elke organisatie werken, maar het
voorbeeld geeft wel aan dat actief innovatiemanagement kan leiden tot goede resultaten.
Ook bij (met name kleine) opdrachtgevers kan de interne organisatiestructuur en
samenwerking worden verbeterd. Innovatieve gemeenten hebben muren tussen afdelingen
afgebroken, waardoor bijvoorbeeld de inkoopafdeling betere afwegingen kan maken bij het
beoordelen van offertes. Optimalisatie van de kansen voor innovatie vraagt dat bij de
opdrachtgever zowel planvormende als uitvoerende en beherende afdelingen betrokken zijn bij
projecten90. Winst kan ook behaald worden door het evalueren van projecten (en ongegunde
aanbestedingen) met opdrachtnemers te standaardiseren in processen.
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4

Economische kansen en beleidsinterventies

Voorgaande hoofdstukken zijn ingegaan op de bouwsector in het algemeen en de huidige stand
van zaken in de bouwsector en gebouwde omgeving in de gemeente Den Haag. Daarnaast is een
overzicht geboden van de trends en ontwikkelingen die hier de komende jaren naar
verwachting spelen. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de kansen die volgen uit het
samenspel van de regionale bouweconomie en de trends en ontwikkelingen.
De volgende paragrafen zijn gecentreerd rond de drie meest kansrijke thema’s binnen de
bouwsector voor de gemeente: opleidingen en de arbeidsmarkt, woningbouw en infrastructuur.
Deze thema’s zijn gekozen op basis van voorgaande hoofdstukken en de prioritering van de
gemeente zelf, te weten de arbeidsmarkt, de energietransitie en de opgave in Den Haag
Zuidwest. De energietransitie raakt zowel de arbeidsmarkt als de woningbouwopgave. Ook de
uitdagingen rond Den Haag Zuidwest houden verband met deze thema’s. Voor infrastructuur
geldt dat de opgave hier aanzienlijk is en de gemeente als opdrachtgever een belangrijke rol kan
nemen binnen het stimuleren van de bouw in deze sector.

4.1

Opleidingen en arbeidsmarkt

In het kader van de nieuwbouwopgave en de energietransitie, verwachten wij dat er de
komende jaren kansen liggen om een deel van het werkloze en inactieve deel van de potentiële
beroepsbevolking van Den Haag binnen de bouw aan werk te kunnen helpen. Dit sluit aan bij
belangrijke maatschappelijke beleidsdoelen binnen de gemeente: het bevordert de
zelfredzaamheid van burgers, biedt perspectief, is goed voor de leefbaarheid van wijken en kan
ook bijdragen aan het oplossen van achterliggende problematiek, zoals schuldhulpverlening,
armoede, gezondheid en kansenongelijkheid. Daarnaast biedt het mogelijk ook financiële
winsten voor de gemeente zelf: minder uitkeringen worden uitgegeven terwijl de
belastinginkomsten toenemen wanneer meer burgers werken. Tot slot kan het indirect ook
bijdragen aan de productie en winsten van bedrijven, waar ook de gemeente in bredere zin van
profiteert.
Zoals eerder beschreven heeft de bouwsector als gevolg van de coronacrisis in 2020 en 2021 te
maken met een afname van de bouwproductie en werkgelegenheid. Echter, voor de periode van
2022 tot en met 2024 wordt weer een stijging verwacht tot niveaus boven die van 2019. Het gaat
hierbij dus nadrukkelijk om conjuncturele, tijdelijke werkloosheid die binnen afzienbare
termijn ongedaan wordt gemaakt. Een belangrijk deel van de werkenden in de bouw die in 2020
of 2021 hun baan verliezen, zullen relatief snel weer een nieuwe baan in de bouw kunnen
vinden. Mensen die echter voor langere tijd werkloos raken hebben een toenemende afstand tot
de arbeidsmarkt en hebben vaak hulp nodig om weer aan het werk te komen. Het grote deel
inactieve burgers in Den Haag Zuidwest vormt naar verwachting een groep die niet toegerust is
om zonder hulp de arbeidsmarkt te betreden en voor wie additioneel beleid om deze reden
gewenst is. Wij voorzien drie belangrijke handelingsperspectieven voor de gemeente om de
arbeidsparticipatie in Den Haag Zuidwest te bevorderen en de kansen op de bouwarbeidsmarkt
de komende jaren te benutten.

In kaart brengen van het arbeidspotentieel
Ten eerste moet goed in kaart worden gebracht welk potentieel van werklozen en inactieven
mogelijk zou kunnen worden geholpen aan werk in de bouw en wat hiervoor nodig is. De
potentiële beroepsbevolking bestaat uit burgers in de leeftijdscategorie van 15 tot 74 jaar.
Wanneer inzichtelijk wordt gemaakt welke opleidingsachtergrond en welk werkverleden deze
mensen hebben, welk deel van hen momenteel een opleiding volgt, welk deel met pensioen is
en in welke leeftijdscategorieën deze mensen zich bevinden, kan een realistisch beeld ontstaan
van het deel wat door additioneel beleid geholpen zou kunnen worden.
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Deze actie is nuttig voor Den Haag als geheel, maar kan met name in Den Haag Zuidwest zicht
bieden op het daadwerkelijke arbeidspotentieel. De ruim 50% inactieven in dit gebied bieden op
papier een interessante groep. Hierbij moet echter wel aangetekend worden dat deze groep
moeilijk bereikbaar is gebleken en wellicht moeilijk te motiveren is om aan het werk te gaan. De
mate waarin deze groep ‘verleid’ kan worden tot een baan in de bouw of installatiebranche zou
uit onderzoek moeten blijken. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat deze
groep potentiëlen waarschijnlijk in vaardigheden als samenwerking en klantgerichtheid
aanvullende opleidingsbehoefte nodig heeft, ook als zij al ervaring hebben in de bouw.

Versterken aantrekkelijkheid opleidingen en samenwerking met de bouwpraktijk door het
opstellen van een regionale opleidingsvisie
Ten tweede kan meer ingezet worden op technische opleidingsrichtingen, mede gezien de
relatief grote vraag die zal ontstaan in het licht van de energietransitie. In een gesprek wordt
aangegeven dat ROC Mondriaan concurrentie ervaart vanuit agrarische en foodopleidingen in
de regio en van jongeren die voor een opleiding in glastuinbouw kiezen, waardoor de instroom
in bouw- en installatieopleidingen relatief laag is. Aangezien er op het gebied van de bouw en
techniek een flinke opgave wordt verwacht in de komende jaren, kan er in samenwerking met
de opleidingen en het bedrijfsleven nadruk worden gelegd op de baanzekerheid in de
bouwsector; de essentiële rol die technisch personeel hierin heeft kan hierbij worden
benadrukt. Hierbij kan ook aangesloten worden bij de inspanningen die worden gedaan om
technisch MBO en hoger opgeleid personeel ten behoeve van de maakindustrie aan te trekken91.
In gesprekken wordt daarnaast een grote rol toegedicht aan lesgeven ‘buiten het klaslokaal’,
gerelateerd aan bouwopgaven in de eigen buurt. Het opstellen van een regionale opleidingsvisie
samen met brancheverenigingen die voldoende geschoold personeel ambieert kan voor
bovenstaande punten een startpunt vormen. Hierin kan ook een rol zijn voor regionale thema’s
als bouwen op zee en wind op zee en de kansen die dit met zich meebrengt voor de
arbeidsmarkt.
Vanuit een faciliterende rol kan de gemeente inzetten op het verbeteren van de aansluiting van
opleidingen en de bouwpraktijk. Door het organiseren van gesprekken tussen deze partijen,
waarbij zowel grote als kleinere bouwbedrijven vertegenwoordigd zijn, kunnen knelpunten die
aansluiting tussen de opleidingen en de praktijk belemmeren, worden weggenomen. Gezien het
grote aandeel mkb’ers in de stad is het van belang deze groep te mobiliseren om deel te nemen.

Opzetten leerprojecten
In samenwerking met het ROC en het bedrijfsleven kan de gemeente leerprojecten opzetten
specifiek gericht op mensen voor wie het niet goed mogelijk is langere opleidingen te volgen.
Dit kan relevant zijn voor een deel van de beroepsbevolking in Den Haag Zuidwest die ouder is
dan 25 jaar en voor wie mogelijk ook een traject moet worden opgezet om met behoud van
uitkering omgeschoold te kunnen worden (subsidiëring van opleiding en omscholing). Hierbij
kan worden gedacht aan ambachtsscholen, waarbij mensen in korte tijd worden opgeleid om in
de praktijk goed mee te kunnen werken. Dit kan op basis van deelcertificaten, waarbij
deelnemers in korte tijd essentiële vaardigheden opdoen en er heel gericht kan worden
opgeleid op ervaringen die voor bepaalde beroepen of functies van belang zijn, waarbij
aandacht kan worden geschonken aan communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden.
Enerzijds kan dit worden gefaciliteerd door bij projecten vanuit de gemeente bouwbedrijven te
stimuleren dergelijke leertrajecten te benutten, anderzijds kan subsidie worden geboden om
het opleiden en bijscholen van zij-instromers binnen gangbare bouwprojecten te integreren.
Bij het opzetten van de leerprojecten is het mogelijk lopende initiatieven te benutten. Hierbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het breder benutten van het Techniek Innovatie Huis van
het ROC Mondriaan. Dit is een moderne bouwplaats waar technieken en ambachten kunnen
worden aangeleerd in een labomgeving. Daarnaast kan gedacht worden aan implementatie van
trajecten als ‘skills in de stad’92 in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf.
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Samen optrekken met de initiatieven die genomen worden in Ypenburg.
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Bij het opzetten van de leertrajecten is het raadzaam aandacht te besteden aan de aansluiting
met de arbeidsmarkt. Het succes van leertrajecten, maar ook de BBL-opleidingen, wordt
gehinderd door de functies binnen bouwbedrijven: volgens experts zijn er bijvoorbeeld relatief
weinig functies op MBO-1 niveau binnen de installatiebranche, waardoor de aansluiting tussen
opleidingen en leertrajecten in de praktijk moeizaam verloopt. Daarnaast worden de inkomens
volgens de CAO als belemmerend ervaren, omdat omgeschoolden van hogere leeftijden duurder
zijn dan instromers vanaf VMBO-opleidingen. Hier ligt een uitdaging voor de bouwsectoren,
waarbij de gemeente mogelijk faciliterend kan ondersteunen door het begeleiden van kleinere
bouwbedrijven of het subsidiëren van duurdere werknemers.

Overige initiatieven met betrekking tot de arbeidsmarkt
De gemeente Den Haag heeft een aantal initiatieven opgezet ten behoeve van de bouwarbeidsmarkt, zoals KPE, Plan Sterk Techniekonderwijs en de Energie Academie (zie kader in
paragraaf 2.3). Gezien de inspanningen en financiële bijdrage van de gemeente, is het nuttig om
dergelijke initiatieven te monitoren. Dit is nuttig om verantwoording af te kunnen leggen voor
de besteding van gemeentegelden, maar ook als leertraject. In de monitoring moeten de
behaalde resultaten dan ook belicht worden, met daarbij inzicht in factoren die hebben
bijgedragen tot het al dan niet behalen van doelstellingen. Het formuleren van leerpunten ten
behoeve van toekomstige initiatieven is daarbij wenselijk.
Het is raadzaam om het grote aantal zzp’ers in de stad te verenigen. Met name in Den Haag
Zuidwest zijn een groot aantal zzp’ers actief die enigszins ‘onder de radar’ blijven. Het
organiseren van dagen waarop de gemeente met deze groep en overige bouwers in gesprek
gaat, kan zicht bieden op mogelijkheden om deze groepen te ondersteunen met bijvoorbeeld
aanvullende opleidingen. Daarnaast kan het de aansluiting in de bouwketen tussen bedrijven
verbeteren, wat gezien de grote opgaven een relevant aandachtspunt vormt. De gemeente kan
zich daarnaast inzetten voor het organiseren van open dagen en daarbij aansluiten bij nationale
inspanningen.
Samenvattend kunnen de volgende acties worden onderscheiden, met daarbij de rol van de
gemeente en andere partijen die hierbij betrokken moeten worden (tabel 4.1).

Tabel 4.1

Kansrijke beleidsinterventies voor de gemeente op het gebied van de
arbeidsmarkt

Interventie

Rol
gemeente

In kaart brengen van het arbeidspotentieel in Den
Haag (ZW)
Versterken opleidingen en samenwerking met
bouwpraktijk door opleidingsvisie
Leerprojecten opzetten
Subsidiëren opleiden en omscholen zij-instromers
Monitoring initiatieven op gebied van arbeidsmarkt
Vereniging van ZZP’ers stimuleren

Regisserend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend

Organiseren open dagen

Faciliterend

Andere betrokken
partijen

Faciliterend
Faciliterend

ROC, BNL, TechniekNL,
bouwbedrijven, MRDH
ROC, bouwbedrijven

MKB-NL, BNL,
TechniekNL
ROC

Bron: EIB
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4.2

Woningbouw

Uit de analyse in hoofdstuk 3 komt naar voren dat er krapte is op de woningmarkt in Den Haag
en omgeving en er om die reden een aanzienlijk bouwopgave van woningen bestaat. Daarnaast
ligt er een doelstelling om met name betaalbare woningen te bouwen, wat gezien de dichtheid
van Den Haag en de kostenverhoging die daarmee gepaard gaat, een uitdaging vormt. Om de
betaalbaarheid te garanderen wordt een aanzienlijke rol weggelegd voor corporaties, namelijk
30% van de opgave in de periode tot 2025. Tegelijkertijd is de investeringscapaciteit van de
corporaties na 2024 beperkt. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, is het verstandig wanneer
de gemeente samen met corporaties naar manieren zoekt om de opgave zo betaalbaar mogelijk
te houden. Hierbij kan voorrang gegeven worden aan kostenefficiënte oplossingen en kan
gezocht worden naar manieren om financiële middelen te organiseren vanuit het Rijk en de
gemeente. Daarnaast kan nader worden onderzocht hoe de totale nieuwbouwopgave
gestructureerd moet worden en kan mogelijk een grotere rol voor de markt worden
gereserveerd.
Investeren in de bouw van voldoende woningen binnen de gemeente Den Haag is om die reden
een belangrijk onderdeel van beleid om de economische kansen in de bouwsector te benutten.
Woningbouw is relatief arbeidsintensief en draagt op die manier sterk bij aan werkgelegenheid
en heeft ook katalyserend effect op andere sectoren, zoals woninginrichting en makelaars.
Gegeven de economische neergang die voor 2020 en 2021 verwacht wordt, is het van belang dat
de gemeente Den Haag anticyclisch beleid voert, waarmee de opgave zoveel mogelijk op het
gewenste niveau kan blijven. Om de woningbouwproductie, en daarmee de bouweconomie, te
stimuleren, worden hieronder een aantal handvatten geboden.

Waarborgen harde plancapaciteit
Ten eerste is het van belang om het ruimtelijk beleid zoveel mogelijk faciliterend te laten zijn
aan nieuwe ontwikkelingen. Door voldoende woningbouwplannen in een harde planfase te
ontwikkelen, kan bij het voordoen van belemmeringen in projecten geschakeld worden tussen
woningbouwplannen zodat de productie op peil kan blijven. Gezien de doelstellingen van de
gemeente om 4.000 woningen per jaar te bouwen over een langere periode en de grote
achterliggende vraag naar woonruimte, brengt een groter aandeel harde plannen weinig risico
met zich mee. Monitoring van grote projecten die een groot aandeel hebben in het jaarlijkse
woningbouwprogramma kan hierbij ook een rol spelen, zodat belemmeringen in een vroeg
stadium kunnen worden gesignaleerd en vertraging zoveel mogelijk kan worden voorkomen.
Wegnemen ruimtelijke restricties en aanwenden woningbouwimpuls
Enkele aanbevelingen die op nationaal niveau zijn gedaan om de bouwsector te ondersteunen
als gevolg van de coronacrisis, zijn ook van toepassing in de gemeente Den Haag en ook op
langere termijn nuttig93. De gemeente kan zich inzetten om ruimtelijke restricties weg te nemen
voor bouwprojecten waar veel vraag naar is. Opzoeken van de ruimte aan de stadsgrenzen en
bezien of smaakvolle bouw tegen ‘groene randen’ mogelijk is in overleg met stakeholders is
hiervoor een mogelijke route. Een dergelijke maatregel leidt niet tot extra kosten en kan relatief
kostenefficiënt een positief effect hebben op de woningbouw in de regio. Ook is het van belang
dat de gemeente Den Haag zoveel mogelijk gebruik maakt van de woningbouwimpuls van € 1
miljard die in vier tranches van € 250 miljoen wordt uitgegeven ten behoeve van projecten in
gemeenten die een onrendabele top kennen en om die reden zonder steun geen doorgang
vinden. Dit kunnen projecten zijn waarbij woningen tegen middenhuur of lagere
verkoopprijzen worden aangeboden waardoor marktconforme ontwikkeling in de weg staat.
Aangezien in de gemeente Den Haag een aanzienlijk deel van de woningbouwproductie
betaalbaar moet zijn, is het van belang gebruik te maken van deze regeling vanuit het Rijk zodat
deze projecten ook de komende jaren gerealiseerd kunnen worden.
Gemeentelijk opkoopfonds ten behoeve van marktconforme projecten
Voorts kan worden gedacht aan een gemeentelijk opkoopfonds of het bieden van garanties voor
een deel van de mogelijke verliezen waardoor marktconforme projecten doorgang kunnen
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vinden. In vorige crises bleek de voorverkoop van 70% van de woningen in projecten lastig te
behalen, waardoor deze projecten niet in aanmerking komen voor bancaire financiering. Echter
is hier in veel gevallen duidelijk sprake van een tijdelijke vraaguitval, enkele jaren na de crisis
werden dezelfde projecten wél gerealiseerd. Door ondersteuning te bieden bij dergelijke
projecten, loopt de ontwikkeling geen vertraging op en kan de woningbouwproductie op peil
worden gehouden. Door deze woningen pas na realisatie in de verkoop te brengen, vindt geen
verdringing op de woningmarkt plaats en worden deze projecten gerealiseerd ter aanvulling op
projecten die wel doorgang vinden. Enige risico hierbij is een mogelijke prijsdaling in de periode
tussen aankoop en het opnieuw in de markt brengen van de woningen na realisatie. Voor dit
risico moet een reserve worden genomen. Bij een garantieregeling zijn de risico’s voor de
gemeente groter aangezien alleen de verliezen bij de gemeente terechtkomen. Bij het
opkoopfonds daarentegen kunnen verliezen in projecten mogelijk worden gecompenseerd door
positieve resultaten vanuit andere projecten, waardoor deze regeling voor de gemeente Den
Haag naar verwachting de voorkeur zou genieten.

Aanbieden gemeentelijke startersleningen
Het aanbieden of uitbreiden van gemeentelijke startersleningen kan de woningvraag vanuit
jonge huishoudens ondersteunen met een aantal extra waarborgen. Eerdere studie van het EIB
laat zien dat dergelijke regelingen positief werken en vergelijkbare regelingen hebben in het
verleden niet geleid tot betalingsproblemen of grote stijging in huizenprijzen94. Dergelijke
leningen zijn nuttig in het kader van corona, maar kunnen ook de bouw op langere termijn
ondersteunen.
Aandacht voor continuïteit en bekostiging in warmtetransitievisie
De gemeente Den Haag heeft een belangrijke regisserende rol bij de gemeentelijke warmtetransitievisie. Hierbij is het van belang aandacht te hebben voor de manier waarop
duurzaamheids- en aardgasvrije eisen kostenverhogend werken en het risico op een sluitende
business case beperken. Bekostiging van de energietransitie zal nodig zijn om deze plaats te
laten vinden, waarbij gemeentelijke subsidies zoals de Haagse ‘subsidie duurzaamheid’ een rol
kunnen spelen. Een constante opdrachtenstroom (‘planning van verduurzaming’) vanuit de
warmtetransitievisie kan de bouwsector perspectief en continuïteit bieden en stimulans geven
voor investeringen en het aannemen van personeel. Door, net als bij nieuwbouwprojecten, een
groot aantal projecten in voorbereidingen te hebben, kan anticyclisch worden geïnvesteerd in
jaren dat de bouwproductie achterblijft door projecten naar voren te halen. Gezien de
samenhang van de warmtetransitievisie met de Regionale Energie Strategie zal de gemeente de
coördinatie met de omliggende regio moeten waarborgen.
Onderzoeksinspanningen naar stikstofgevoeligheid binnen Natura 2000 gebieden,
gebieden, inzicht
inzicht
in emissies in bouwbouw- en gebruiksfase en vrijstellingen en reserves
De stikstofproblematiek heeft een grote impact op de bouw. Ook zonder de coronacrisis
voorspelde het EIB al een lichte krimp in de bouwproductie door de stikstofproblematiek. Door
onderzoeksinspanningen te verrichten kan de gemeente beschikbare ruimte winnen voor de
bouw. Middels milieurapportages zal duidelijk moeten worden waar ruimte beschikbaar is en
hoeveel beroep een project op deze ruimte doet gegeven de locatie en emissie.
In sommige gevallen is niet heel het Natura 2000 gebied stikstofgevoelig, waardoor de kans op
schade door emissies op bepaalde locaties lager ligt. Door de stikstofgevoeligheid binnen
Naturagebieden te lokaliseren en bouwlocaties hierop af te stemmen, kan het gebruik van de
beschikbare ruimte worden geoptimaliseerd.
Tevens dient onderscheid te worden gemaakt tussen emissies in de bouwfase en de
gebruiksfase. De bouwfase is tijdelijk en heeft doorgaans een hogere uitstoot. In de gebruiksfase
is de uitstoot lager, maar structureel. De emissie zal zich in beide fases anders verhouden tot de
omliggende Naturagebieden. Door de stikstofdepositie per fase in kaart te brengen kunnen
doelgerichte maatregelen worden gevoerd om aan de ecologische toets te voldoen. Hierbij kan
worden gedacht aan emissieloos materieel in de bouwfase of gasloze woningen waarbij de
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emissies van verwarming wegvallen in de gebruiksfase. Aanvullend onderzoek naar stikstof
besparende bouw is hierbij aan te bevelen, waarbij rekening moet worden gehouden met het
feit dat bijvoorbeeld emissieloos materiaal kostbaar is en zelden beschikbaar voor het mkb.
In Den Haag en omgeving kan ruimte worden geschapen door effectief ADC-toetsen toe te
passen. Deze procedure is mogelijk als aangetoond kan worden dat er geen alternatieven zijn
met minder negatieve gevolgen (A), het project een dwingende noodzaak heeft (D) en dat er
bovendien maatregelen worden genomen die de schade aan de natuur volledig compenseren
(C). Dit laatste zijn beheermaatregelen in de getroffen natuurgebieden die de schade aan de
natuur compenseren of herstellen. De toepassing van de ADC-toets zal in de praktijk vooral
bruikbaar zijn voor de vergunning van infrastructurele projecten omdat hiervoor overwegend
minder alternatieven zijn.
In het kader van de stikstofproblematiek kan daarnaast gedacht worden aan vrijstellingen in
samenspraak met het Rijk. Financiële middelen kunnen mogelijk aangewend worden middels
een ‘stikstofreservering’ vanuit de gemeente, waardoor niet voor elk apart project ad hoc
middelen gezocht hoeven te worden. Op deze wijze kan de gemeente met name de voortgang
van bouwprojecten bespoedigen die door de stikstofproblematiek stil komen te liggen of
worden uitgesteld.

Overige beleidsinterventies
Naast bovenstaande punten, zijn er nog een aantal maatregelen die de gemeente in kan zetten
om de bouwsector te stimuleren:
Prestatieafspraken met woningcorporaties
Om de bouw van betaalbare woningen te garanderen, kan de gemeente prestatieafspraken
maken met woningcorporaties aangaande kwaliteit en aantallen nieuwbouwwoningen die
jaarlijks opgeleverd worden. Hierbij kunnen ook afspraken gemaakt worden op het gebied van
social return. De beperkte financiële capaciteit van de woningcorporaties vormt hierbij echter
een grote uitdaging en maakt deze interventie wellicht complex. Een mogelijkheid om dit
knelpunt weg te nemen, is het toestaan van bouwen door woningcorporaties van elders in het
land. Hiervoor is coördinatie met het Rijk noodzakelijk.
Lokale bouw en circulariteit stimuleren door bouwhubs in de regio
In interviews is aangegeven dat het opzetten van bouwhubs in de regio circulair bouwen kan
stimuleren en met name de lokale bouw kan ondersteunen door het regionale karakter. Gezien
de (voorlopig) hogere kosten van circulair bouwen is het echter de vraag wanneer een dergelijke
interventie effect zal sorteren.
Versoepelen en versnellen van vergunningverlening
In interviews wordt aangegeven dat de vergunningverlening door de gemeente sneller kan. Met
name de rol van de welstandscommissie wordt aangehaald als belemmering bij bijvoorbeeld
verduurzaming. Door de interpretatie van regelgeving te versoepelen, kunnen bouwprojecten
makkelijker doorgang vinden.
Herplaatsing uit bedrijventerreinen
In een tweetal interviews is aangegeven dat de bedrijventerreinen in Den Haag veelal niet het
juiste vastgoed bevatten, bijvoorbeeld door milieubelasting. Het herplaatsen van deze bedrijven
door middel van herplaatsing subsidies kan een mogelijkheid zijn om ruimte te creëren voor
het gewenste vastgoed en woningbouw. Daarnaast kan gestuurd worden op het binnenhalen
van de gewenste bedrijvigheid, bijvoorbeeld innovatieve bouwbedrijven in Den Haag Zuidwest.
Aangezien herplaatsing mogelijk buiten de gemeentegrenzen nodig kan zijn, is samenwerking
met de MRDH en/of de provincie wenselijk.
Samenvattend kunnen de volgende acties worden onderscheiden, met daarbij de rol van de
gemeente en andere partijen die hierbij betrokken moeten worden (tabel 4.2)
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Tabel 4.2

Kansrijke beleidsinterventies voor de gemeente op het gebied van de
woningmarkt

Interventie
Waarborgen harde plancapaciteit om bij belemmeringen te kunnen schakelen tussen projecten
Wegnemen ruimtelijke restricties
Aanwenden woningbouwimpuls
Gemeentelijk opkoopfonds t.b.v. 70% voorverkoop
Startersleningen
Continuïteit en bekostiging middels
Warmtetransitievisie
Onderzoek t.b.v. stikstofproblematiek
Prestatieafspraken woningcorporaties t.b.v.
continue bouw en social return
Corporaties van buiten Den Haag naar de stad halen
Lokale bouw en circulariteit stimuleren door
bouwhubs in de regio
Versoepelen/versnellen vergunningverlening
Herplaatsing van bedrijventerreinen

Rol
gemeente

Andere betrokken
partijen

Faciliterend
Faciliterend
Regisserend
Uitvoerend
Faciliterend
Regisserend

Provincie, Rijk
Woningcorporaties
MRDH, Provincie
Regio Haaglanden,
provincie

Faciliterend
Faciliterend

Woningcorporaties

Regisserend
Regisserend

Rijk
MRDH

Faciliterend
Regisserend

MRDH, provincie

Bron: EIB

4.3

Infrastructuur

In het vorige hoofdstuk hebben we de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van
de infrastructuur beschreven. De gemeente heeft verschillende aanknopingspunten voor beleid
op het gebied van de infrastructuur95. De gemeente is immers een belangrijke speler op de gwwmarkt in de regio en heeft in deze uitvoerende rol een gevarieerde opdrachtenportefeuille die
interessant is voor de bouwsector. Daarnaast kan de gemeente vanuit haar regisserende rol
verschillende ruimtelijke ontwikkelingen coördineren, bijvoorbeeld om de energietransitie in
goede banen te leiden. En de gemeente is via regionale samenwerking betrokken bij grotere
infrastructurele ingrepen. Ook kan de gemeente initiatieven in de bouw faciliteren, bijvoorbeeld
via proefprojecten of financiële bijdragen.
Met de trends uit het vorige hoofdstuk staat de gemeente voor een omvangrijke opgave in de
periode tot 2030. De ontwikkelingen in de komende jaren bieden de gemeente veel kansen. De
opgaven vragen veel van het innovatief vermogen van de gemeente en ook van de
marktpartijen. Daarbij gaat het onder meer om verdere samenwerking op verschillende
niveaus. Bij complexe ruimtelijke ontwikkelingen kan het interessant zijn om de uitwerking
van kansen breed te organiseren. Onderstaand werken we de kansen uit, die voortvloeien uit de
trends en ontwikkelingen die in de komende jaren zullen spelen. Hierbij geven we een aanzet
voor mogelijke beleidsinterventies van de gemeente, vanuit de drie hierboven beschreven
rollen.
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Intensiveren kleinschalige projecten voor continuïteit in de coronacrisis
De gww-sector is sterk geraakt door de stikstof- en PFAS-problematiek en ondervindt ook de
gevolgen van de coronacrisis. De gww-productie zal daardoor dit jaar op nationaal niveau met
5% krimpen. Voor 2021 verwachten we een afname van de gww-productie van 8½%. Ook in de
regio Den Haag zal de gww-productie naar verwachting afnemen. Gezien de omvangrijke
opgaven waar de gemeente en de regio voor staan, is het zinvol om maatregelen te nemen die
de gww-sector nu en in de komende jaren kunnen stimuleren. Voor de korte termijn kan
worden gedacht aan het versneld op de markt brengen van kleinschalige projecten waarvoor
geen aanvullende vergunningen nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld projecten binnen bestaande
raam- of prestatiecontracten, waarbij marktpartijen meer ruimte kan worden gegeven om de
capaciteit flexibel in te zetten.
De inzet van extra financiële middelen voor de korte termijn kan worden gericht op
vervangings- of reconstructieprojecten die concreet bijdragen aan de maatschappelijke
ambities op het terrein van bijvoorbeeld klimaatadaptatie en mobiliteitsknelpunten. Ook kan
worden gedacht aan het realiseren van kleine woningbouwprojecten die ook werk voor de gwwsector met zich meebrengen. Bij activiteiten als bouwlocatieontwikkeling, sanering, aanleg van
ondergrondse infrastructuur en herinrichting van de openbare ruimte kan het regionale mkb
een belangrijke rol spelen. Bij onderhandse aanbestedingen kan de gemeente onder meer
regionale bedrijven uitnodigen. In het aanbestedingsbeleid kan verder worden gekozen voor
EMVI-criteria die de CO2-uitstoot van bouwverkeer beperken. Ook bieden kleinschalige
projecten kansen om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in te zetten. De ervaring
tijdens eerdere crises is dat op korte termijn een lijst van potentiële projecten voor versnelling
kan worden opgesteld96. Knelpunt hierbij is dat de financiële situatie van gemeenten sterk
onder druk staat. Om dit type kleinschalige projecten te kunnen realiseren, zou de gemeente
zich kunnen inzetten voor het instellen van een tijdelijk nationaal crisisfonds waarop
decentrale overheden een beroep kunnen doen, aangevuld met inzet van eigen middelen. In
het kader van crisisbeleid kan ook worden gedacht aan het naar voren halen van projecten
aangaande het gemeentelijk vastgoed (scholen, gemeentelijke kantoren).
Versnellen van meerjarige
m eerjarige investeringsprogramma’s
investeringsprogramm a’s
Een grote kans ligt voor de gemeente ook in het verbeteren van het infrastructurele netwerk in
de gemeente en de regio. De gewenste groei van de gemeente zal grote inspanningen vergen op
het gebied van bereikbaarheid. De verschillende alternatieven voor de verstedelijking en de
daarvoor noodzakelijke ruimtelijke ingrepen zullen moeten worden bekeken op de gevolgen
voor de infrastructurele investeringen. Het is zinvol om, onder meer in het samenwerkingsverband MRDH, te analyseren welke versnellingen mogelijk zijn in de meerjarige
programmering. Hierbij zal ook een oplossing moeten worden gevonden voor de
stikstofproblematiek die samengaat met de aanleg van nieuwe infrastructuur. Naast uitbreiding
van de infrastructuur zet de gemeente ook in op efficiënter gebruik van de bestaande
infrastructuur. Hier is de gemeente een interessante route ingeslagen om gezamenlijk met
kennisinstellingen en de industrie te zoeken naar slimme mobiliteitsoplossingen97.
Ontwikkelen van innovatief opdrachtgeverschap
De gemeente kan haar opdrachtgeverschap op een meer innovatieve wijze vormgeven. Met de
aanbestedingen kan de gemeente invloed uitoefenen op de gewenste kwaliteit van de
projecten, bijvoorbeeld wat betreft duurzaamheid of klimaatbestendigheid. Dit
aanbestedingsbeleid biedt kansen voor innovatie. Een vernieuwend element voor de gemeente
Den Haag kan zijn dat de (financieel-)economische en maatschappelijke aspecten rond
infrastructuur- en vastgoedprojecten, en de voorbereiding en inkoop hiervan, intern beter met
elkaar worden verbonden. Met deze interventie geeft de gemeente invulling aan de marktvisie
die een groot aantal opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra hebben
onderschreven. Op sommige punten zal de expertise bij het ingenieursbureau moeten worden
vergroot.
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Zie de recente EIB-onderzoeken ‘Versnelling infrastructuurprojecten; eerste inventarisatie van kansen’ en ‘Gww-markt in
crisistijd; reconstructie en mogelijke beleidsmaatregelen.’
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Gemeente Den Haag (2020), Begroting 2020-2023, Den Haag, p. 134.
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Bij innovatie denken we zowel aan productinnovatie als aan procesinnovatie en sociale
innovatie. Voor succesvol beleid voor productinnovatie is noodzakelijk dat innovaties bij concrete
aanbestedingen een realistische kans krijgen (bijvoorbeeld met een hoog kwaliteitsgewicht bij
gunning). Daarnaast is belangrijk dat de aanbieders marktperspectief wordt geboden in de vorm
van vervolgprojecten. Het opzetten van een meerjarige programmatische aanpak kan dit
perspectief ondersteunen. Innovaties kunnen daarbij ook worden gericht op cross-overs van de
bouw met kansrijke andere sectoren, zoals nieuwe materialen uit de maakindustrie. De
gemeente kan hierbij een stimulerende rol spelen door mogelijkheden in
demonstratieprojecten te creëren. Een belangrijk aspect hierbij is dat innovaties over de
projecten heen wordt gestimuleerd.
Daarnaast ligt een kansrijk vernieuwend element (procesinnovatie) in nieuwe
samenwerkingsvormen tussen gemeente en marktpartijen bij complexe en risicovolle
projecten. Het gezamenlijk met de markt vroegtijdig in beeld brengen van mogelijke risico’s en
ook de kansen die zich voordoen, kan bijdragen aan verbetering en versnelling van het
realisatietraject. Een belangrijk aandachtspunt is hierbij de toenemende complexiteit van de
bouwlogistiek in de komende jaren. De omvangrijke opgaven op het Haags grondgebied
noodzaken tot slimme oplossingen die zowel kosteneffectief als hinderbeperkend zijn.
Tot slot is sociale innovatie een belangrijk thema, met name in relatie tot de grote sociaaleconomische problematiek in sommige wijken van de gemeente. In het gemeentelijk
aanbestedingsbeleid wordt social return al als eis bij de aanbesteding opgenomen. De standaard
bij de gemeente is dat 5% van de loonsom betrekking moet hebben op mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt. Het is echter niet bekend welke effecten deze eis heeft gehad.
Gezien de omvangrijke arbeidsmarktproblematiek in delen van Den Haag is het zinvol de
mogelijkheden en resultaten van social return bij gemeentelijke aanbestedingen in beeld te
brengen. Het opzetten van leerprojecten met aandacht voor de ontwikkeling van specifieke
vaardigheden kan hierbij nuttig zijn, evenals selectiecriteria formuleren die leiden tot het
neerslaan van activiteiten in de regio Den Haag. Hierbij kan gedacht worden aan het zwaar mee
laten wegen van de CO2-uitstoot in gunningscriteria, waardoor lokale bouwondernemers die
minder kilometers afleggen naar een bouwplaats een grotere kans maken.
Routekaart kwaliteit openbare ruimte
Een vraagstuk dat de komende jaren belangrijker wordt, is hoe de gemeente kan omgaan met
de kwaliteitsambities voor de infrastructuur. In vorige crises hebben we gezien dat de druk op
de financiële middelen van de gemeenten heeft geleid tot verlaging en differentiatie van de
kwaliteitsambities, onder meer voor wegen en de openbare ruimte. Ook in de komende jaren
worden de gemeenten geconfronteerd met een grote spanning tussen middelen en ambities en
zullen scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij is de vraag aan de orde hoe
gedifferentieerde kwaliteitsambities kunnen samengaan met de wens van de gemeente om een
aantrekkelijk woon- en werkklimaat te creëren. Het uitstippelen van een routekaart waarin de
gemeente aangeeft hoe zij de kwaliteit van de openbare ruimte wil behouden en verbeteren,
kan hierbij behulpzaam zijn. Het ligt hierbij voor de hand dat de gemeente samenwerkt met de
gww-bedrijven die al betrokken zijn via meerjarige beheer- en onderhoudscontracten.
Gemeentelijke bouwopgave in beeld
Gezien de omvangrijke maatschappelijke transities in de komende tijd en de wens van de
gemeente om daarbij met andere partijen op te trekken, is het zinvol om de gemeentelijke
bouwopgave voor de komende jaren in beeld te brengen. Hierbij kan worden gedacht aan een
projectenkalender met een overzicht van de belangrijkste concrete projecten die in de komende
jaren op de markt zullen komen, aangevuld met richtinggevende beschikbare budgetten voor de
ontwikkelingen tot 2030. Daarbij gaat het zowel om woningbouwprojecten als infrastructuur en
maatschappelijk vastgoed. Naast projecten van de gemeente zelf gaat het ook om (grotere)
projecten van andere belangrijke opdrachtgevers in de regio, zoals het RVB, Rijkswaterstaat, de
provincie en de woningcorporaties. Een dergelijk overzicht biedt bouwbedrijven inzicht in
toekomstige marktontwikkelingen, waarop zij initiatieven kunnen nemen voor investeringen in
innovaties. Ook geeft dit perspectieven voor samenwerking binnen de bouwsector of
daarbuiten, bijvoorbeeld in cross-overs met de maakindustrie.
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Samenvattend kunnen de volgende acties worden onderscheiden, met daarbij de rol van de
gemeente en andere partijen die hierbij betrokken moeten worden (tabel 4.3).

Tabel 4.3

Kansrijke beleidsinterventies voor de gemeente ten aanzien van de
infrastructuur

Interventie
Intensiveren kleinschalige projecten voor
continuïteit in de coronacrisis
Versnellen van meerjarige
investeringsprogramma’s
Ontwikkelen van innovatief opdrachtgeverschap
Routekaart kwaliteit openbare ruimte
Gemeentelijke bouwopgave in beeld

Rol
gemeente

Andere bet
betrokken
rokken
partijen

Uitvoerend
Regisserend

MRDH

Faciliterend
Regisserend
Uitvoerend

Marktpartijen
Marktpartijen

Bron: EIB

4.4

Interventies gericht op energietransitie en innovatie

Opgaven die samenhangen met de energietransitie en met innovatie lopen door bovenstaande
thema’s heen. Aangaande de energietransitie is het van belang dat een oplossing wordt
geboden voor onrendabele toppen die samenvallen met verduurzaming en aardgasloze
oplossingen, teneinde de continuïteit te waarborgen. Daarnaast kan in opleidingen aandacht
worden besteed aan kwalificaties en capaciteiten die samenhangen met de energietransitie en
de grotere behoefte aan installatiepersoneel die het gevolg is van de energietransitie. Zicht op
de fasering van de aanleg van bijvoorbeeld warmtenetten in de stad kan infrastructuurbedrijven helpen bij projectplanning en werkgelegenheid.

Beleidsinterventies gericht op innovatie
Kansrijke interventies voor innovatieontwikkeling zijn de volgende:
•
aanbestedingen inrichten zodat innovaties worden beloond;
•
stimuleren van meerjarige investeringsprogramma’s;
•
gezamenlijk met het RVB optreden als launching customer voor innovatieve
toepassingen en bouwwerken;
•
fysiek, financieel en juridisch ruimte creëren voor proeftuinen en experimenten;
•
ondersteunen van experimenten die raken aan bouwen op zee, bouwen in
dichtbebouwd gebied of stikstofarm bouwen.
Aangaande het stimuleren van innovatie heeft de gemeente de meeste mogelijkheden in de
infrastructuurmarkt. Zoals hiervoor geschetst kan de gemeente aanbestedingen zo formuleren
dat innovaties meer kans maken in aanbestedingen en kunnen innovaties door meerjarige
investeringsprogramma’s worden gefaciliteerd. In de overige markten kan de gemeente
innovaties ondersteunen in partnerschappen, netwerken, experimenten en proeftuinen.
Samenwerking met bijvoorbeeld het RVB biedt goede mogelijkheden om duurzame innovaties
lokaal te ontwikkelen en toe te passen. Voor nieuwe technieken kunnen de gemeente en het
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RVB bijvoorbeeld als ‘launching customer’ optreden98. Daarnaast kan de gemeente innovatie in
de bouw stimuleren door fysiek, financieel en juridisch ruimte te creëren voor proeftuinen en
experimenten in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Hierbij kan
gedacht worden aan het ter beschikking stellen van grond, het afdekken van onrendabele
toppen bij innovatieontwikkeling door innovatiesubsidies en het ruimer toepassen van wet- en
regelgeving bij innovatieontwikkeling. Innovaties die hieruit voortkomen kunnen ten gunste
komen aan lokale bedrijven wanneer deze voldoende worden betrokken.
Het ontwikkelen en uitrollen van innovaties in de bouwsector is complex en innovatie in de
bouw is dan ook een nationaal aandachtspunt. Op het gebied van innovatie spelen er op
nationaal niveau initiatieven als de Bouwagenda en zijn subsidiegelden beschikbaar. Voor de
gemeente ligt het in de rede aan te haken bij de nationale initiatieven en gebruik te maken van
de subsidies die vanuit het Rijk beschikbaar zijn. Lokaal relevante invullingen van de
initiatieven, bijvoorbeeld experimenten op het gebied van bouwen op zee, bouwen in
dichtbebouwd gebied of stikstofarm bouwen, kunnen bijdragen aan lokale waarde van
innovaties.
Tot slot rijst de vraag of de gemeente actief bepaalde bedrijven aan moet trekken om de
economie te stimuleren en werkgelegenheid te creëren. Het selecteren van bedrijven die nu en
in de toekomst succesvol (zullen) zijn, is geen eenvoudige opgave. De mate waarin bedrijven in
de toekomst zullen groeien is van veel factoren afhankelijk en het is dan ook de vraag of de
overheid een geschikte partij is om deze selectie te maken. Daarnaast is onduidelijk hoe het
acquireren van specifieke bedrijven zich verhoudt tot mededingingsrecht. Om deze redenen
moet van actief acquisitiebeleid voor specifieke bedrijven niet te veel worden verwacht en
richten de hiervoor geschetste interventies zich vooral op het scheppen van de juiste
voorwaarden voor de bouwsector en de hiermee verbonden andere bedrijven.

4.5

Netwerkvorming: gemeente als katalysator

Bij bovenstaande punten is het van belang dat de gemeente zich actief in netwerken begeeft die
bouwbedrijven ondersteunen. In de interviews zijn veel platforms genoemd waar bouwbedrijven, opleidingsinstellingen en brancheverenigingen in verschillende samenstellingen bij
zijn aangesloten. De meest genoemde aangesloten partijen zijn Neprom, Bouwend Nederland,
Techniek Nederland en VNO-NCW (bouw- en branchebedrijven), de TU Delft, Haagse
Hogeschool en ROC Mondriaan vanuit onderwijs en diverse afdelingen vanuit de gemeente
(onder andere stedelijke ontwikkeling, ingenieursbureau).
Uit de gesprekken komt naar voren dat de rol van de gemeente binnen diverse platforms en
netwerken niet altijd helder of prominent genoeg is. Er wordt opgemerkt dat de gemeente vaak
aanwezig is, maar weinig agenderend. Een meer proactieve deelname kan de gemeente meer
helderheid verschaffen over manieren om de bouwsector te stimuleren en dit te verankeren in
beleid. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan de verbinding tussen de acties en initiatieven
die voortkomen uit netwerken zoals ImpactCity enerzijds en de aansluiting met de praktijk
anderzijds; zij kan de verbindende factor zijn tussen dergelijke netwerkplatforms en de
politieke besluitvorming om tastbare resultaten te behalen. Aangaande het onderwijs wordt
aangegeven dat de samenwerking met de TU Delft meer gezocht kan worden, met name gericht
op (technische) innovaties in de bouw door het scheppen van mogelijkheden voor proeftuinen
en experimenten99.
Op regionaal niveau wordt aangegeven dat een platform tussen de MRDH en grotere
brancheverenigingen ontbreekt. Gezien het feit dat grote opgaven zoals de energietransitie en
uitdagingen op de arbeidsmarkt op bovengemeentelijk niveau spelen, is dit opvallend te
noemen. Daarnaast wordt aangegeven dat een vergelijkbare stad als Rotterdam dichter op de
bouwpraktijk opereert dan Den Haag. Het Platform Ontwikkeling Rotterdam, waar
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De overkoepelende bestuursovereenkomst tussen de gemeente en de Staat (‘Samen aan het werk om een grote en
duurzame kwaliteitsimpuls te geven aan gebiedsontwikkelingen en projecten in Den Haag’) kan hiervoor een kader biede
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Hierbij wordt aangegeven dat de gemeente regels, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, soepeler toe kan
passen op plekken die aangewezen worden voor (bouw)experimenten.
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bouwbedrijven, ontwikkelaars en de gemeente regelmatig om tafel zitten, zorgt voor een goede
basis voor samenwerking. Daarnaast wordt aangegeven dat de vorm van de bouwregisseur in
Rotterdam beter functioneert dan de vergelijkbare Haagse Initiatieventafel in het wegnemen
van knelpunten bij vergunningverlening.
De aanwezigheid van het RVB biedt goede mogelijkheden om opgaven gezamenlijk op te
pakken, mede gezien de verduurzamingsopgave van het Rijksvastgoed. Er liggen kansen om de
routekaart voor verduurzaming van het Rijksvastgoed te koppelen aan lokale opgaven van de
gemeente zelf ten behoeve van bijvoorbeeld grootschaliger gebiedsontwikkeling en
inkoopplanning. Hierbij kan ook de samenwerking met bijvoorbeeld woningcorporaties worden
gezocht om de gebiedsontwikkeling te voorzien van een goede mix van functies en gezamenlijk
aan te besteden ten behoeve van innovatie.
Gezien de ligging aan zee en de gesignaleerde bouwopgaven kan deelname aan een
kennisnetwerk gericht op wind op zee en het creëren van ruimte om te bouwen op zee zinvol
zijn. Daarnaast kan de gemeente een belangrijke rol spelen in het sturen van de opgave van
energietransitie. Door de planning en coördinatie van de opgave tussen partijen als bewoners,
netbeheerders en gemeentelijke diensten strak te regisseren, kan de gemeente de
energietransitie benutten om de (lokale) werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector de
komende jaren op peil te houden.
In gremia die samenhangen met de energietransitie, zoals gesprekken in het kader van de
warmtetransitievisie, kan de gemeente meer sturend opereren door de opgave te presenteren
en bouwbedrijven uit te dagen hierop te acteren. Aangaande thema’s waar de gemeente niet
zelf beleidsbepalend kan zijn, ligt een meer faciliterende rol voor de hand. De vorming van
regionale netwerken rond infrastructuurprojecten is een kansrijke route waarbij de gemeente
samen met omliggende overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties initiatieven neemt voor projecten en oplossingen voor maatschappelijke opgaven
die gemeente-, project- of sectoroverstijgend zijn. Hierbij denken we aan de regionale opgave
voor klimaatrobuustheid en het voorkomen van wateroverlast. Daarnaast is regionale
partnering kansrijk bij de realisatie van warmtenetten met betrokkenheid van de energie-,
infrastructuur- en installatiesector. Ook de markpartijen zullen hieraan kunnen bijdragen,
bijvoorbeeld door samenwerking van infrastructuurbedrijven, installateurs en IT-bedrijven op
het gebied van verkeersmanagement. De nieuwe verkeersmanagementsystemen worden ook
toegepast om de reizigers te informeren bij wegwerkzaamheden. Mogelijke cross-overs van de
bouw met de maakindustrie worden in paragraaf 4.6 nader aangeduid.

4.6

Cross-overs met de maakindustrie

De gemeente Den Haag heeft naast de bouwsector ook gekeken naar de bijdragen die de
maakindustrie aan de economische kracht kan leveren. Interessant is daarbij in hoeverre crossovers kunnen worden gestimuleerd tussen de bouw en de maakindustrie. De maakindustrie
zelf is echter pas recent in beeld bij de gemeenten, het potentieel voor cross-overs is daarom
nog niet goed in beeld.
De laatste jaren zijn er vanuit de bouw verschillende initiatieven ontstaan zoals de
Bouwcampus en het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Hierin werken overheden,
marktpartijen en kennisinstellingen samen. Hierbij kan mogelijk een brug worden geslagen
richting de maakindustrie, bijvoorbeeld op thema’s als duurzaamheid, circulariteit en
digitalisering. De hiervoor genoemde netwerkvorming biedt hiervoor wel kansen en er worden
ook initiatieven in deze richting ontwikkeld. De campus op Ypenburg wil nieuwe bedrijven
aantrekken waardoor het aantal banen voor 2030 zal verdubbelen. Dit betreft voornamelijk
hoogwaardige banen, waarvan is aangegeven dat het moeilijk blijkt deze vacatures in
Nederland te vervullen.
In de gesprekken zijn een aantal voorbeelden genoemd van activiteiten die zowel de bouw als
de maakindustrie raken. Sensoring van de kwaliteit van bruggen is in het buitenland toegepast
en het ontwikkelen van zonnepanelen en het digitaliseren van het productieproces hebben de
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aandacht. Daarnaast wordt de ontwikkeling van circulaire materialen die in de bouw toegepast
kunnen worden als kans genoemd.
Middels aanbestedingen kan de gemeente cross-overs tussen maak en bouw tot stand laten
komen. Het eerder genoemde sensoring van bruggen kan bijvoorbeeld worden uitgevraagd en
daarnaast zullen aanbestedingen meer circulair gaan plaatsvinden, waardoor kansen ontstaan
voor toepassing van circulaire materialen in de bouw. Een meer proactieve houding van de
regionale ROC’s richting de lokale maakindustrie wordt ook aangehaald als manier om crossovers tot stand te brengen. Nader onderzoek kunnen de potentie, kosten en baten van crossovers tussen de maak- en bouwindustrie in beeld brengen.

4.7

Interventies naar het ecosysteem van Birch

In het rapport ‘Versterking economische structuur’100 heeft onderzoeksbureau Birch een analyse
uitgevoerd die de bouw als een van de kansrijke sectoren aanwijst om de Haagse economie te
versterken. Het EIB onderschrijft dat de bouwsector de komende jaren een belangrijke rol zal
spelen in het vormgeven van de maatschappelijke opgaven die het Rijk heeft geformuleerd op
het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, verduurzaming en circulariteit. Met name om deze
reden kan de bouw een belangrijke bijdrage leveren aan de Haagse economie.
In de analyse heeft Birch de bouw (en een aantal andere sectoren) gescoord op een aantal
kernelementen van het ecosysteem (figuur 4.1). Birch geeft hierbij aan dat geïnvesteerd zou
moeten worden in de elementen die rood kleuren om het geheel sterker te maken. In
navolgende gaan we in op de vraag hoe de eerder beschreven interventies voorde bouw zich
verhouden tot het ecosysteem en de daarin onderkende sectorkenmerken.

Figuur 4.1

Score van de bouw op een aantal kernelementen van het ecosysteem

Bron: Birch

Definities van de elementen van het ecosysteem
De elementen die rood kleuren voor de bouw in het ecosysteem van Birch worden als volgt
omschreven:

Vraag: vraag en bestedingsruimte uit de markt en het indirect effect op de werkgelegenheid.
Bij deze variabele wordt gekeken naar de werkgelegenheidsontwikkeling van de afgelopen
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Birch (2019). Versterking ecnomische structuur; achtergrond, analyse en beleidsopties voor de gemeente Den Haag.
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vier jaar. Aangezien dit element betrekking heeft op de arbeidsmarkt wordt deze bestudeerd
op het niveau van Haaglanden.

Netwerken: voor de elementen ‘Netwerken’ en ‘Leiderschap’ wordt gebruikgemaakt van de
‘networks for knowledge’ database (NfK). Deze database is gebaseerd op gegevens van
projecten die subsidie of financiering hebben ontvangen van de Rijksdienst voor
Ondernemerschap (RVO). Hierbij wordt gekeken naar de aantallen bedrijven of organisaties
die samen hebben gewerkt op de verschillende projecten in de database. Hoe meer
organisaties samenwerken hoe sterker de netwerken in het ecosysteem.
Leiderschap: bij leiderschap wordt gekeken naar het aantal organisaties in de regio die
penvoerend zijn geweest in de verschillende projecten in de NfK-database. Hoe meer
penvoerende organisaties, hoe meer leiderschap in het ecosysteem.
Talent: voor het element talent wordt het aantal studenten dat een voor de sector een
relevante opleiding volgt gerelateerd aan het aantal banen in de sector. Per opleiding
aanwezig in de regio wordt bepaald of deze relevant is voor de desbetreffende sector en
vervolgens gekeken hoeveel personen deze opleiding volgen.
Intermediaire diensten: de hoeveelheid intermediaire diensten geeft aan in hoeverre er
diensten beschikbaar zijn die ‘enabling’ zijn aan de sector. De sterkte van dit element wordt
in kaart gebracht door te kijken naar hoeveel dienstverleners in de regio zijn gespecialiseerd
in het leveren aan de desbetreffende sector.
Vraag: invloed op lokale arbeidsmarkt beperkt, stimulering is mogelijk
In de regel is de bouw een regionale (en bij grotere opdrachten landelijke) sector, waarmee
opdrachten die in Den Haag worden uitgezet niet noodzakelijk ook bij bouwbedrijven in Den
Haag landen. In onderhandse aanbestedingen heeft de gemeente als opdrachtgever echter de
mogelijkheid om lokale ondernemers te selecteren, waarmee lokale werkgelegenheid
gestimuleerd kan worden. Daarnaast kan door (weging van) gunningscriteria getracht worden
om de opdracht aantrekkelijker te maken voor lokale ondernemers, zoals het zwaarder wegen
van CO2-uitstoot.
Waar de gemeente geen opdrachtgever is, is de rol eerder faciliterend van aard, zoals bij het op
gang houden van de woningbouwproductie. Deze interventies werken vraagversterkend en
kunnen de lokale werkgelegenheid ondersteunen. Met name wanneer afspraken gemaakt
kunnen worden met bijvoorbeeld corporaties op het gebied van social return, kunnen de
interventies bijdragen aan de lokale werkgelegenheidsontwikkeling.

Netwerken: actieve rol van de gemeente als ondersteuning
Het thema ‘netwerken’ in het ecosysteem is gebaseerd op gegevens van projecten die subsidie
of financiering hebben ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemerschap (RVO). Dit geeft in
de bouw een beperkt beeld, aangezien lang niet alle bouwprojecten subsidie ontvangen.
Netwerken in de bouw zijn gemeengoed binnen bouwprojecten. In grotere bouwprojecten
worden samenwerkingsvormen als bouwteams en allianties regelmatig toegepast. Ook in
kleinere projecten werken bouwbedrijven vaak samen met onderaannemers en/of installateurs
en toeleveranciers. Buiten projecten om zijn brancheverenigingen actief, maar het is mogelijk
dat de netwerkvorming tussen bedrijven achterblijft bij andere sectoren.
Voor de gemeente ligt er een kans om de bestaande netwerken te ondersteunen en ze
waardevoller te maken door verbinding te creëren tussen de netwerken en platforms zelf en de
bestuurlijke besluitvorming. Paragraaf 4.4 is hier in zijn geheel aan gewijd.

Leiderschap: rol van gemeente beperkt
Als indicator voor leiderschap wordt gekeken naar het aantal organisaties in de regio dat
penvoerend is geweest in de verschillende projecten in de NfK-database. Het is goed mogelijk
dat de bouw hier laag scoort, maar meer inzicht in de onderbouwing is nodig om dit te
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verifiëren. Daarnaast is het de vraag wat de daadwerkelijke waarde is van meer bouwbedrijven
die penvoerend zijn in de NfK-projectendatabase.
Gezien de grote fragmentatie in de bouwsector en de institutionele structuur die bijvoorbeeld
innovatie bemoeilijkt (zie paragraaf 3.5), is het faciliteren van leiderschap in de bouwsector
complex voor een gemeente. Aanhaken bij nationale initiatieven en benutten van de lokale
kennisinstellingen ten behoeve van experimenten lijken hier de meest kansrijke routes.

Talent: ondersteuning van opleidingen en visie als speerpunt
Voor het element talent wordt het aantal studenten dat een voor de sector een relevante
opleiding volgt gerelateerd aan het aantal banen in de sector. Hierbij lijkt geen rekening te
worden gehouden met de mate waarin afgestudeerden ook daadwerkelijk in de regio actief
blijven. Voor instellingen als de TU Delft, met internationale uitstraling, is het niet aannemelijk
dat de afgestudeerden grotendeels in de regio actief blijven. Voor afgestudeerden van VMBO en
MBO-scholen zal dit meer het geval zijn. Voor het stimuleren van talent in deze richtingen is
samenwerking tussen gemeente, opleidingsinstellingen en marktpartijen een kansrijke route.
De interventies die gericht zijn op talent(ontwikkeling) zijn meer uitgebreid beschreven in
paragraaf 4.1.
Intermediaire diensten
Birch geeft aan dat het gebrek aan intermediaire diensten voor de sector wijst op de beperkte
omvang van zakelijk dienstverleners specifiek voor de sector en dat er weinig gespecialiseerde
ondersteuning is. De vraag die hierbij rijst is in welke mate en op welke gebieden
bouwbedrijven ondersteuning nodig hebben. Voor de vraag of kleinere bouwbedrijven
bijvoorbeeld behoefte hebben aan ondersteuning bij de implementatie van BIM, zullen deze
bedrijven dit duidelijk moeten kunnen maken aan de gemeente. Ook hier lijkt actief deelnemen
aan netwerken door de gemeente de juiste route. Waar de gemeente zelf opdrachtgever is, kan
zij door vroegtijdige marktbenadering ervoor zorgen dat bouwbedrijven en de gerelateerde
diensten (zoals architecten en constructeurs) met elkaar in aanraking komen.
In het advies geeft Birch aan dat de gemeente een rol kan spelen in het bijeenbrengen van de
vraag naar ondersteuning vanuit de sector en daar partijen aan koppelen. Dit advies
ondersteunt het EIB, maar de route van het opzetten van een expertisecentrum samen met één
van de kennisinstellingen, bijvoorbeeld in relatie tot het verduurzamen van de bouw, ligt
wellicht minder voor de hand. Op nationale schaal voorziet het BTIC in deze behoefte en lokaal
kan de samenwerking gezocht worden met de Bouwcampus. Wanneer deze bestaande
initiatieven niet kunnen voorzien in de lokale behoeften, kan het opzetten van een
expertisecentrum worden overwogen.
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Bijlage 1 Geraadpleegde personen

Bij de totstandkoming van dit rapport, zijn de volgende mensen geraadpleegd. Zij zijn of
geïnterviewd of zij hebben data ten behoeve van het onderzoek aangeleverd:
Redouan Allaoui (gemeente Den Haag)
Henk van Andel (gemeente Den Haag)
Ludolf de Boer (gemeente Den Haag)
Casper van der Feltz (gemeente Den Haag)
Peter van Haagen (Energie Academie)
Hessel Heins-Wunderle (Bouwend Nederland)
Danny Honingh (gemeente Den Haag)
Yonne Huissoon (gemeente Den Haag)
René Jansen (gemeente Den Haag)
Peter de Jong (TU Delft)
Mark-Jan Kreijkes (Rijksvastgoedbedrijf)
Bob de Levita (gemeente Den Haag)
Albert Martinus (Lindeloof)
Marja Pelzer (gemeente Den Haag)
Eef Smits (Techniek Nederland)
Erik Thijssen (BAM)
Helmut Thöle (provincie Zuid Holland)
Marcel Tirion (gemeente Den Haag)
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