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Geachte leden van de Raad, 

 

We willen u op de hoogte brengen dat wij gaan starten met een onderzoek naar de 

woningbouwopgave. Het onderwerp was opgenomen in ons Onderzoeksplan 2017-2018. Wij maakten 

uit de fractiegesprekken op dat er in zowel Leiden als Leiderdorp een brede behoefte is om dit thema 

nader te onderzoeken.  

 

Bij deze sturen wij u de beoogde aanpak van het onderzoek. Het onderzoek zal onder begeleiding van 

de Rekenkamercommissie worden uitgevoerd door Hiemstra en De Vries. Wij hopen op korte termijn 

het concept onderzoeksvoorstel toe te lichten in de raad. We verwachten het onderzoek in mei 2019 

af te ronden. 

 

Indien u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen heeft dan vernemen wij dat graag. U 

kunt hierover contact opnemen met de rekenkamer via de griffier van de gemeente Leiden, de heer 

Van Leiden. 

 

Hoogachtend, 

 

 

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 

 

Hans van Egdom, voorzitter 
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Onderwerp: voorstel rekenkameronderzoek woningbouwopgave Leiden-

Leiderdorp (2018/226/GL) 
 
 
 
Geachte heer van Egdom en mevrouw van Helden, beste Hans en Willemijn, 
 
De gemeenten Leiden en Leiderdorp zijn op 1 januari 2018 gestart met het werken 
met een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Een commissie met ambitie die 
ernaar streeft om met haar onderzoeken impact te hebben en de beide 
gemeenteraden optimaal te ondersteunen. Na de gemeenteraadsverkiezingen 
hebben jullie als commissie een ronde gemaakt langs de nieuwe raadsfracties om 
thema’s op te halen voor de onderzoeksagenda voor de komende periode. Een 
veelgenoemd punt is de woningbouwopgave, een thema dat in heel Nederland hoog 
op de agenda staat.  

Aanleiding en vraag 

In het hele land moeten de komende jaren 1.000.000 woningen gebouwd worden. 
Leiden en Leiderdorp zijn erg ambitieus in hun bijdrage aan de nationale en 
provinciale woningbouwopgave. De regionale opgave is fors, met voor Leiden en de 
vijf omliggende gemeenten een opgave voor het realiseren van rond de 11.000 
nieuwe woningen tot 2030, waarvan 8.500 woningen in de stad Leiden. Leiden en 
Leiderdorp kiezen expliciet voor inbreiding en verduurzaming van het 
woningaanbod. 
 
In de gemeenteraden bestaat echter twijfel over de haalbaarheid van de 
woningbouwopgave en -ambities. De gemeenteraden willen beter beeld hebben van 
de actuele (en steeds veranderende) woonvraag. Met beter inzicht in de totale 
(regionale) opgave worden zij geholpen bij het oordelen over de kwantitatieve en 
kwalitatieve kaders die zij stellen voor afzonderlijke projecten. Ook hebben 
gemeenteraadsleden baat bij meer inzicht in de rol die zij zelf hebben en op welke 
manier zij kunnen sturen op de invulling en uitvoering van de opgave. Bovendien 
constateert de Rekenkamercommissie dat de grote, abstracte ambities pas echt 
gaan knellen zodra vraagstukken concreter worden. Zoals: waar en hoe hoog willen 
we bouwen?  
 
Jullie hebben ons gevraagd om een opzet te maken voor een onderzoek naar de 
woningbouwopgave en –ambities in Leiden en Leiderdorp. In deze brief bieden wij 
met veel plezier ons conceptvoorstel aan. Op basis van het gesprek dat onze 
collega’s Jeroen Niemans en Geert Lonterman met Hans van Egdom en Nike van 
Helden voerden op 7 november jl. hebben we een conceptvoorstel gemaakt dat is 
besproken tijdens de Rekenkamercommissiebijeenkomst van 13 november. De 
terugkoppeling van deze bespreking hebben wij gebruikt om tot dit definitieve 
voorstel te komen. We zien er naar uit om met uw vraag aan de slag te gaan. 
 



 

 

 

 
2 

In deze brief leest u achtereenvolgens:  
 
• Het doel en resultaat van onze inzet,  

• Onze visie op de opdracht,  
• Onze aanpak en te verwachten resultaten 

• Bezetting 

Doel en resultaat van onze inzet 

Het doel van ons onderzoek is tweeledig: 

 
1. Toetsen in hoeverre de huidige ambities realistisch zijn door de huidige 

ambities in het bredere perspectief van eerdere ambities en realisatie in 

woningbouwopgaven te plaatsen. Dit bredere perspectief bestaat ambities, 

doelstellingen en daadwerkelijke realisatie van woningbouwopgaven uit het 
recente verleden.   

2. Aanbevelingen doen aan de gemeenteraden over hoe zij grip krijgen op de 

totale (regionale) woningbouwambitie, zoals in de kaders die ze meegeven en 

hoe de woningbouwopgave in samenwerking met de regio kan worden 
opgepakt.  

 

Het resultaat van onze inzet is een beknopt en helder rapport van 20-25 pagina’s 

op basis van desk research, interviews, case studies en interactieve werksessies. 
Op dit moment denken wij aan een rapportage met de volgende inhoudsopgave: 

 

1. Inleiding en vraagstelling 

2. Conclusies en aanbevelingen, waarbij we in ieder geval ingaan op: 
a. De rol die de gemeenteraden kunnen spelen en de ‘knoppen’ waaraan 

kunnen ze ‘draaien’; 

b. De wijze waarop de gemeenteraden een beter totaaloverzicht kunnen 

hebben van de actuele woningbouwopgave; 
c. De wijze waarop de woningbouwopgave in de regio kan worden 

opgepakt. 

3. Toets van de huidige ambities in het licht van eerdere ambities en realisatie in 

woningbouwopgaven. 
4. Terugkijken om vooruit te kunnen kijken: Kwalitatief onderzoek naar de rol van 

de gemeenteraden in ongeveer drie concrete woningbouwprojecten in Leiden 

en Leiderdorp in de afgelopen 10-15 jaar. 

 
De toets van de huidige ambities en de aanbevelingen geven de gemeenteraden 

handvatten om hun controlerende en kaderstellende rol beter te kunnen pakken, 

zowel in discussies over de opgave in hoofdlijnen als in individuele 

woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen. 
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Visie op de opdracht 

Onze aanpak is gebaseerd op basis van drie uitgangspunten die we in dit hoofdstuk 
verder toelichten. 

Helder inzicht helpt de raden om hun rol in te vullen 

Om de kaderstellende en controlerende rol écht goed te kunnen vervullen is het 

nodig dat gemeenteraadsleden inzicht hebben in de omvang de 
woningbouwopgave, de complexiteit van het speelveld, de consequenties van 

keuzes die zij maken en over welke sturingsmogelijkheden zij beschikken. Met 

goed inzicht in de woonopgave en de eigen sturingsmogelijkheden kunnen 

gemeenteraden een belangrijke rol spelen in de realisatie van 
woningbouwopgaven. Met heldere kwantitatieve kaders (hoeveel woningen) en 

kwalitatieve kaders (waar komen die woningen, voor wie zijn ze, hoe zien ze eruit, 

et cetera) bewaken zij de leefbaarheid van de gemeente en de belangen van haar 

inwoners. Wij verwachten dat de komende jaren nog regelmatig discussies over de 
woningbouwopgave gevoerd zullen worden en de resultaten van dit onderzoek 

moeten hier een constructieve bijdrage aan leveren. Onze inzet is erop gericht om 

de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp handvatten te bieden die de 

woningbouwopgave enerzijds in perspectief plaatst en anderzijds van hulp zijn om 
de komende periode keuzes te maken. 

Woningbouwopgaven laten zich lastig sturen 

In de praktijk zien wij raden vaak worstelen met hun rol. Er zijn verschillende 
redenen waarom woningbouwopgaven zich lastig laten sturen door 
gemeenteraden:  
• Woningbouwprojecten hebben volgens recent landelijk onderzoek van NVM een 

gemiddelde doorlooptijd van 10 jaar. Woningbouwprojecten op 

inbreidingslocaties in stedelijke gebieden duren gemiddeld zelfs nog drie jaar 

langer. Plannen die gemeenteraden behandelen worden pas meerdere 
raadsperiodes later opgeleverd. Daarbij komt dat woningbouw behoorlijk 

conjunctuurgevoelig is, waardoor plannen in de loop van de tijd nogal eens 

worden aangepast. 

• De woningbouwopgave is een regionale opgave en vraagt om regionale 
afstemming. Woningzoekenden houden zich immers vaak niet aan 

gemeentegrenzen. Dit is een van de redenen waarom er ook in de regio Leiden 

wordt gewerkt met een regionale woonagenda. Afstemming op verschillende 

schaalniveaus (provinciaal, regionaal, lokaal) is vereist. 
• Het zijn uiteindelijk niet de gemeenten zelf, maar ontwikkelaars, corporaties en 

particulieren die woningen realiseren.  

• De invulling van de totale (regionale) opgave is een optelsom van diverse 

projecten die verschillen qua invulling, grootte en doorlooptijd. 

Kort en bondig 

Onze ervaring leert dat raadsleden in hun werk ontzettend veel informatie en 

uitgebreide documenten ontvangen. Onze evaluatierapporten kenmerken zich door 

een korte en toegankelijke stijl. We schrijven geen dik rapport, maar presenteren 

de resultaten op eenvoudige en toegankelijke manier zodat deze beter beklijft en 
de aanbevelingen die we geven ook daadwerkelijk aanzetten tot actie.  
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Aanpak en te verwachten resultaten per fase 

Voor de totstandkoming van het onderzoeksrapport kiezen wij voor een brede 

onderzoeksmethodiek bestaande uit desk research, interviews, case studies en 

interactieve werksessies. Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 0: Voorbereidingsfase 

Voordat we met het onderzoek aan de slag kunnen is afstemming met de 

ambtelijke organisaties van de twee gemeenten nodig. We organiseren per 

gemeente een groepsgesprek met ambtenaren. Dit leidt tot:  

 
• Zicht op de beschikbare informatie: wat is er al uitgezocht, welke informatie is 

beschikbaar en welke mensen moeten we spreken? 

• Aanscherping van de onderzoeksopzet: Wie moeten we spreken en op welke 

casussen zoomen we in? 
• Een planning. De timing waarop resultaten beschikbaar komen is belangrijk 

voor de effectiviteit van de resultaten. In gesprekken proberen wij zicht te 

krijgen op welke discussies gaan spelen de komende tijd. Op basis van deze 

informatie stemmen we met de opdrachtgever af wanneer we de resultaten 
van het onderzoek opleveren.  

 

Met de opgehaalde informatie passen wij de onderzoeksopzet aan, in een 

startgesprek met begeleidingscommissie maken we de opzet definitief en stellen we 
een voorlopige hypothese op.  

 

Deze stap voeren we uit in november 2018. 

Stap 1: Op de juiste vlieghoogte komen 

Deze stap gebruiken we om alle beschikbare informatie over de (recente en 

actuele) woningbouwopgave tot ons te nemen. De activiteiten die wij hiertoe 

ondernemen zijn: 

• Deskresearch: het doornemen van beleidsstukken, studies, rapporten en 

verslagen van raadsbijeenkomsten. We verwachten van zowel de gemeente 

Leiden als Leiderdorp dat we voor 10 december alle relevante en beschikbare 

informatie hebben ontvangen. Wij denken hierbij in ieder geval aan de 
volgende informatie:  

o de coalitieakkoorden van de huidige en de vorige coalitie  

o lokale woonvisies (huidige en vorige) 

o de regionale woonagenda 
o de regionale omgevingsvisie met onderliggende stukken en onderzoeken    

• Twee á drie vervolggesprekken met ambtelijke experts die verdere betekenis 

geven aan de via desk research opgehaalde informatie. De gesprekken helpen 

om een goed beeld te kunnen schetsen van de regionale woningbouwopgave en 
de aanpak daarvan in de regio Leiden. We kijken hierbij zowel terug als vooruit. 

Onderwerpen die in deze gesprekken bijvoorbeeld aan bod komen: 

o de spanning tussen beleid en realiteit: hoe komt het opgestelde beleid tot 

uitwerking en welke belemmeringen vinden plaats in de praktijk? 
o hoe gemeenteraden op dit moment kaders stellen in de 

woningbouwopgave en waar de politieke discussies over gaan. 

 

Aan het einde van deze stap hebben we een gefundeerd beeld van de huidige 
opgave en ambities. Door deze in het licht te plaatsen van de realisatie van eerdere 
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ambities hebben we een eerste beeld bij hoe realistisch de opgave en ambities zijn. 

Hiermee hebben we voldoende achtergrondinformatie en een kader om de 

verdiepende casussen in te duiken.  
 

Deze stap voeren we uit in december 2018. 

Stap 2 Inzoomen op eerdere casuïstiek 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is verdieping door middel van 

casuïstiek waarbij de verhouding tussen de algemene ambities en kaders vooraf, en 
de daadwerkelijk gerealiseerde projecten centraal staat. Doel is om drie of vier 

kenmerkende projecten uit zowel Leiden als Leiderdorp te onderzoeken met daarbij 

extra aandacht voor de rol die de gemeenteraden speelden.  

  
Per casus maken we een: 

• Documentanalyse van de gekozen projecten 

• Afhankelijk van hoe ver de projecten in het verleden liggen kunnen we voor 

verschillende onderzoeksmethoden kiezen: 
o Close reading van besluiten – hoe kwamen die tot stand, wat waren daar 

de grondslagen/leidende principes voor en hoe zijn die in praktijk gebracht. 

o Interviews met betrokkenen – ambtenaren, raadsleden, 

projectontwikkelaars en inwoners. 
o Analyse van schriftelijke verklaringen over realisaties. 

 

Aan het einde van deze fase bespreken we de eerste voorlopige opbrengst in een 

tussentijds gesprek met de begeleidingscommissie.  
 

Deze stap voeren we begin 2019 uit. 

 

Stap 3 Van analyse naar aanbevelingen in eindrapport 
In deze fase zetten we de stap van analyse richting aanbevelingen en werken we 

toe naar het opleveren van een handzame rapportage. Dit doen we in de volgende 

tussenstappen:  

 
• Verdiepende gesprekken met een of twee raadsleden uit Leiden én 

Leiderdorp om meer zicht te krijgen op welke informatie zij nodig hebben 

om hun kaderstellende rol uit te oefenen.  

• Opstellen van de aanbevelingen.  
• Globale opzet rapportage maken. 

• Bespreking aanbevelingen en concept rapportage met 

begeleidingscommissie.  

• Afronden rapportage.  
 

Aan het einde van deze fase, in het voorjaar van 2019, leveren we de 

eindrapportage op. We hebben antwoord op de vraag ‘in hoe verre zijn de 

woningbouwopgave en de ambities van de colleges realistisch’? 

Optioneel: Stap 4 Interactieve werksessie over de rol van raadsleden 

De Rekenkamercommissie ziet dit onderzoek naar de woningbouwopgave als een 

van de belangrijkste onderzoeken in deze raadsperiode. In dit kader nemen we als 

optie in dit voorstel op om een sessie te organiseren waarbij ambtenaren en 

raadsleden uit Leiden én Leiderdorp aanwezig zijn. Tijdens deze interactieve sessie 
met raadsleden en ambtenaren staan de volgende vragen centraal:  
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• Welke informatie hebben raadsleden nodig om micro- en macrobeslissingen 

te maken op het gebied van woningbouw?’  

• Welke kaders geven we mee bij woningbouwprojecten en 
gebiedsontwikkelingen en waarom? 

 

Deze sessie helpt om meer zicht te ontwikkelen op de rol van de 

gemeenteraadsleden en welke informatie zij nodig hebben om hun kaderstellende 
rol uit te oefenen.  

 

In overleg met de begeleidingscommissie zal worden bepaald of en wanneer in de 

tijd deze sessie toegevoegde waarde heeft.   

Bezetting 

Voor het uitvoeren van deze opdracht stellen wij een team voor dat bestaat uit 
Jeroen Niemans en Geert Lonterman.  
 
Jeroen Niemans is adviseur en onderzoeker bij Hiemstra & De Vries. Jeroen is 
nieuwsgierig en altijd op onderzoek uit naar nieuwe inzichten. De zoektocht naar 
vernieuwing en verbetering van de publieke sector staat daarin centraal. Daarbij 
verbindt hij graag inhoud en proces. Hij was onder andere jarenlang werkzaam als 
programmamanager en projectleider bij Platform31 en is hoofdredacteur van NL 
magazine, tijdschrift voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Recent werkte hij 
aan een advies over de Brabantse Verstedelijkingsopgave en was hij voor de 
provincie Zuid-Holland trekker van een onderzoek naar duurzame strategieën en 
een instrumentarium voor de verstedelijkingsopgave van Zuid-Holland. Jeroen is de 
projectleider en voor u het eerste aanspreekpunt. 
 
Geert Lonterman is adviseur en onderzoeker bij Hiemstra & De Vries. Hij is een 
kritisch en analytisch denker, treedt makkelijk in contact en weet met de juiste 
vragen verrassende antwoorden op te halen. Geert heeft ervaring als projectleider 
en programmamanager in het ruimtelijke en fysieke domein. Zo deed hij eerder 
onderzoek naar de effectiviteit van innovatieve reinigingsprojecten voor de 
gemeente Amsterdam. Momenteel helpt Geert de gemeente Wijdemeren en het 
Hoogheemraadschap Delfland bij de invoering van de Omgevingswet. Voor de 
gemeente Oude IJsselstreek begeleidden Jeroen en Geert samen het proces om te 
komen tot een omgevingsvisie.  
 
Mocht u vragen hebben of indien u van mening bent dat elementen uit ons voorstel 
op een andere wijze toegepast meer recht doen aan de specifieke situatie van uw 
organisatie dan kunt u contact opnemen met Jeroen Niemans via 06 154 148 65. 
 
Wij verheugen ons op het uitvoeren van deze opdracht. Als blijk van uw 
instemming met ons voorstel wil ik u verzoeken één exemplaar voor akkoord 
getekend te retourneren (bij voorkeur digitaal) aan ons kantoor. Een akkoord per 
mail zien we ook als een opdrachtbevestiging. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hiemstra & De Vries 
 
 

 
 
 

Voor akkoord, 
Rekenkamercommissie Leiden-
Leiderdorp 
 

Janneke Oudenhoven Hans van Egdom 
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