
d
ie

n
s
t: d

ie
n

s
tc

o
d

e
 

 

 

Gemeente Den Haag Postbus 12600 dienst: afdeling-telefoon 

Spui 70 2500 DJ Den Haag dienst: afdeling-website 

Den Haag   

 

 
 

 
 
 

Typ tekstTyp 

tekstTyp tekst J. Wijsmuller 

Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, 

Duurzaamheid en Cultuur 

  

 

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 

 
Aan de voorzitter van de commissie Ruimte 

 Ons kenmerk 

rm-DSO2017.510  

RIS000000 

Contactpersoon 

Jeroen van Nierop 

Dienst 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling  

Afdeling 

   

Telefoonnummer 

14070 

E-mailadres 

jeroen.vannierop@denhaag.nl 

Aantal bijlagen 

2 

 
 

 
Datum 

13 juni 2017 

 

Onderwerp 

Monitor statushouders: een jaar Haagse Aanpak en voortgang 

huisvesting en aanpak 

  

   

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij ontvangt u de monitor statushouders: 1 jaar Haagse aanpak. Deze vindt u in bijlage 1. 

Daarnaast informeer ik u in deze brief over  de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de taakstelling 

vanuit het Rijk en informeer ik u over de voortgang van de reeds geplande locaties in Den Haag. Met 

deze brief en bijbehorende monitor kom ik tegemoet aan de gedane toezeggingen in de commissie van 

1 februari en 22 maart 2017. In bijlage 2 heb ik voor de volledigheid een overzicht van de toezeggingen 

en de manier van afdoen opgenomen.  

 

1. Monitor statushouders: 1 jaar Haagse aanpak 

 

Tijdens de behandeling van het onderwerp statushouders in de commissie Ruimte van 22 maart 2017 

heb ik toegezegd u via een  monitor statushouders structureel te informeren. Hierbij ontvangt  u de 

eerste monitor. Deze gaat over het eerste jaar van uitvoering van de Haagse Aanpak (RIS295247). 

Zoals u ziet is er gekozen voor een monitor waarin zowel de fysieke opgaven (taakstelling, huisvesting) 

als de sociale opgaven (snelle integratie en participatie) samenkomen. Beide opgaven dienen het zelfde 

doel: een zo snel mogelijke inpassing van het afgesproken aantal statushouders als nieuwe burgers van 

deze stad. Ik heb ervoor gekozen de monitor in te delen in hoofdstukken die corresponderen met  de 

contactmomenten die een statushouder met gemeente en instanties in Den Haag  heeft vanaf het 

moment dat deze een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangt. De teksten zijn geïllustreerd met 

infographics.   

 

De monitor maakt inzichtelijk welke inzet de gemeente Den Haag pleegt - samen met haar partners en 

burgers in de stad - om statushouders in Den Haag een veilig onderkomen te bieden en hen te helpen 

zo snel mogelijk te integreren en te participeren in de Haagse samenleving. 
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Deze eerste monitor kan gezien worden als een nulmeting. Gezien de korte looptijd van de Haagse 

Aanpak statushouders (veel projecten in het sociale domein zijn pas opgezet en gestart in het 3e en 4e 

kwartaal 2016) is het te vroeg om in deze rapportage al conclusies te trekken over effectiviteit van de 

(vaak nog lopende) trajecten. Vanaf dit moment kunnen we ontwikkelingen en trends in beeld gaan 

brengen. Dat moet ertoe leiden dat we op termijn meer verbanden kunnen leggen  tussen 

inspanningen, resultaten en effecten.  

 

De monitor is een belangrijk sturingsinstrument. Het doel van periodiek monitoren is natuurlijk om 

verantwoording af te kunnen leggen. Maar daarnaast, en vooral, om te leren van wat we in de praktijk 

doen en om op basis daarvan bij te kunnen sturen. De Haagse aanpak statushouders ontwikkelt zich al 

doende lerend en al lerende werkend.   

 

Terug- en vooruitkijken 

De Haagse aanpak statushouders is sinds de oplevering van de eerste groepslocatie aan de 

Scheveningseweg in september 2016 operationeel. Terugkijkend naar de resultaten van de Haagse 

aanpak tot nu toe concludeer ik dat door alle betrokken partijen zeer hard gewerkt is aan de opgave om 

statushouders op te nemen in Den Haag. En tegelijkertijd aan interventies die bij kunnen dragen aan 

snelle integratie en participatie. Voor de aanpak is essentieel dat we niet alleen zorgen voor onderdak 

maar ook voor begeleiding, school (voor de kinderen), dagbesteding, taal, hulp bij psychische en 

maatschappelijke problemen en welzijn. Doel hiervan is om langdurige afhankelijkheid van de 

bijstand, inactiviteit en maatschappelijke overlast door gebrekkige integratie te voorkomen. 

Investeringen dus die niet alleen ten goede komen aan de statushouders, maar aan alle  Haagse 

burgers. Er is veel bereikt in korte tijd en evenzoveel geleerd. De ervaringen tot nu toe zullen werkende 

weg leiden tot een aantal bijstellingen voor een nog effectievere Haagse aanpak. 

 

Hierbij wil ik de inzet op integratie en participatie intensiveren, om iedereen actief te krijgen en te 

houden, onder andere door nog meer outreachend maatwerk te leveren. Het is belangrijk dat in een zo 

vroeg mogelijk stadium informatie over de achtergrond en capaciteiten van aan Den Haag gekoppelde 

statushouders wordt verzameld. En tegelijk zo vroeg mogelijk wordt gestart met het wegwijs maken 

van deze statushouders in Den Haag en hen te wijzen op de lokale rechten en plichten. Dit zou idealiter 

al starten vanaf moment dat zij in het azc zitten. Ik werk met het azc in Rijswijk aan een concrete 

invulling (denk aan voorlichting over wonen in Den Haag en het koppelen van statushouders aan het 

ROC Mondriaan).  

 

Het doel is dat statushouders meedoen én verbonden zijn met de Haagse samenleving, aansluitend op 

brede collegedoelstellingen:  iedereen aan het werk (of op school). Hiervoor wil ik met mijn collega 

bestuurders ook meer gebruik maken van de kracht van de Haagse samenleving, zoals ondernemers.  

Bij het ontwikkelen van locaties wil ik voortaan nog meer inzetten op zoveel mogelijk zelfstandige 

wooneenheden. Voor zover onzelfstandige locaties onontkoombaar zijn  moeten ze  voldoen aan een 

hoge norm voor (sociale) kwaliteit. De ervaring leert ons ook dat groepslocaties continue extra 

aandacht en inzet behoeven. 

 

2. Taakstelling vanuit het Rijk  

 

Op 7 april heeft het Rijk de taakstelling voor het tweede halfjaar van 2017 bekend gemaakt. Deze is 

naar beneden bijgesteld ten opzichte van eerdere berichtgeving. Het COA draagt in de tweede helft van 

dit jaar nog 301 statushouders over aan Den Haag. De verwachting is tevens dat de komende periode  

een verschuiving plaatsvindt van ‘alleengaande statushouder’ naar ‘na-reizigers en gezinnen’.  
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De Gemeente Den Haag heeft tot 7 april 2017 rekening gehouden met de oorspronkelijke wettelijke 

taakstelling van 940 statushouders voor 2017 en de 700 extra bestuurlijk toegezegde statushouders 

(totaal 1640). Met de bijgestelde taakstelling is het totaal aantal te huisvesten statushouders in 2017 

voor Den Haag nu 1394.  

 

De prognose voor de landelijke taakstelling voor de eerste helft 2018 bedraagt 6000 statushouders. 

Omgerekend zal dit naar verwachting voor de gemeente Den Haag neerkomen op een wettelijke 

opgave van 181 statushouders. De taakstelling voor de eerste helft 2018 wordt rond 1 oktober 2017 

definitief vastgesteld. 

 

De nieuwe cijfers leiden niet tot bijstelling van de huidige ontwikkeling van fysieke locaties. Het blijft 

nodig tempo te maken  gezien de krapte op de huidige Haagse woningmarkt, de inhaalslag van 2016 en 

de kwetsbaarheid van de internationale vluchtelingenaanpak. Ook de toezegging van Den Haag om 

700 extra statushouders op te nemen blijft in stand. Uiteraard is de gemeente afhankelijk van de 

aanlevering door  het COA.  

 

3. Actualiteiten locaties   

 

Op 10 maart 2017 heb ik u geïnformeerd over de voortgang en aanpak van de huisvesting van 

statushouders (RIS296492). Ten opzichte van deze informatie zijn er voor de locaties 

Zwaardvegersgaarde, Stadzijde, Jupiterkade, Narcislaan, Anna van Hannoverstraat en Koperwerf 

nieuwe ontwikkelingen.  

 

Stadzijde 

Aan de Stadzijde 5 is een voormalig kantoorpand van Staedion verbouwd tot een huisvestinglocatie 

voor circa 90 statushouders voor de komende vijf jaar. Staedion is eigenaar van het pand en heeft het 

ontwikkeld tot een complex met sociale huurwoningen (2-, 3- en 4-kamers) die geschikt zijn voor 

kleine (samengestelde) gezinnen of kleine meerpersoonshuishoudens.  Op vrijdag 7 april 2017 is het 

pand opgeleverd en zaterdag 8 april 2017 heeft er Open Huis plaats gevonden voor omwonenden die 

een rondleiding kregen en in de gelegenheid werden gesteld om vragen te stellen. Inmiddels hebben de 

bewoners hun contract getekend en heeft inhuizing plaatsgevonden.  

 

Zwaardvegersgaarde 

In het voortgangsbericht van 10 maart 2017 bent u geïnformeerd over de wijziging van onzelfstandige 

eenpersoonskamers naar 48 zelfstandige twee- en driekamer appartementen. In lijn met het beleid om 

meer zelfstandige wooneenheden te creëren. Het doorvoeren van deze wijziging kost meer tijd - met 

name vanwege een nieuwe vergunningsprocedure - waardoor de woningen volgens nieuwe planning in 

september 2017 (was eerst april 2017) worden opgeleverd. De buurt is 7 april 2017 per brief hierover 

ingelicht. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 1 mei ter inzage. 

 

Narcislaan  

De gemeente Den Haag heeft samen met woningcorporatie Arcade en aannemer Boele & van Eesteren 

dinsdagavond 11 april 2017 een inloopbijeenkomst gehouden over de Narcislaan in Hotel Atlantic 

Kijkduin. Voor deze bijeenkomst zijn in de omgeving van de Narcislaan 1.200 adressen aangeschreven. 

Ongeveer 50 personen hebben de bijeenkomst bezocht. Doel van de inloopbijeenkomst was om 

omwonenden nog eens extra gelegenheid te geven vragen te stellen en de bouwplannen in te zien. De 

aanvraag omgevingsvergunning heeft eind maart 2017 plaats gevonden.  
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Koperwerf 

Omwonenden en bedrijven, zowel in Loosduinen als in Escamp, zijn per brief geïnformeerd over het 

besluit van het college om medewerking te verlenen aan het particulier initiatief tot transformatie van 

een leegstaand kantoorpand aan de Koperwerf 28 tot 84 eenkamerstudio’s voor statushouders voor 10 

jaar. Omdat het besluit en de mogelijke gevolgen de ondernemers op het bedrijventerrein ZKD raken, 

ben ik vrijdag 21 april 2017 aanwezig geweest voor een toelichting en het beantwoorden van vragen, 

tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Bedrijven-Zichtenburg-

Kerketuinen-Dekkershoek. De ondernemers hebben uitgesproken  zich  zorgen te maken over 

mogelijke overlast en het effect van een woonlocatie op de bedrijfsvoering vanwege aanpak 

geluidhinder. Op dit moment bespreken we deze zorgen samen met de eigenaar, de voorzitter van de 

Belangenvereniging ZKD en enkele ondernemers uit de omgeving van de Koperwerf 28, die hierom 

gevraagd hebben, om uiteindelijk te kunnen beoordelen in hoeverre deze zorgen gegrond zijn. 
 
Jupiterkade 

Aan de Jupiterkade zijn er problemen met betrekking tot de aard van de huisvesting (kleine, gehorige 

kamers en te veel personen in een onzelfstandige woning) en de gemengde samenstelling (cultuur- en 

communicatieproblemen). Die problemen hebben flinke weerslag gehad op het welbevinden van de 

daar gehuisveste statushouders. 

Ik heb naar aanleiding van het bovenstaande samen met de bewoners en betrokken partners 

bijgestuurd en een integraal (fysiek en sociaal) plan opgesteld waarbij het perspectief van de bewoners 

centraal  staat. Ik heb besloten dat de locatie Jupiterkade bestemd blijft als tijdelijke locatie voor 

onzelfstandige woningen, maar met een lager aantal statushouders (60 in plaats van 120 personen). 

Dat wil zeggen dat er per woning maximaal 2 in plaats van 4 personen komen te wonen. De 115 huidige 

bewoners krijgen de kans om binnen 1 jaar na huisvesting te verhuizen naar een andere locatie 

bestemd voor statushouders (geen reguliere corporatiewoning), die past bij hun persoonlijke situatie. 

De bewoner kan er ook voor kiezen om niet door te stromen naar een andere locatie (bijvoorbeeld 

jongeren onder de 21 jaar, die aangewezen zijn op goedkope huisvesting, of zij die de aanstaande 

verbeteringen voldoende vinden). Verder zijn er ingrepen doorgevoerd om de kwaliteit van de woon- 

en leefomgeving te verbeteren. Tot slot worden er maatregelen genomen om de gehorigheid van de 

woningen te verminderen.  

 

Anna van Hannoverstraat 

Ervaringen op andere locaties met onzelfstandige eenheden, zoals Jupiterkade, hebben geleerd dat het 

uitsluitend volgen van de voorschriften uit het vigerende bouwbesluit niet voldoende is om een goed 

leef- en woonklimaat creëren. Extra maatregelen zijn noodzakelijk om een voldoende basis te bieden 

voor het snel integreren in onze maatschappij. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als het aantal 

bewoners per eenheid, het aantal bewoners per sanitaire voorziening, de inrichting van de 

gemeenschappelijke keukens, geluid, ventilatie, etc. 

Na nadere uitwerking blijkt dat het in ieder geval mogelijk is 175 personen te huisvesten in 

onzelfstandige eenheden ín het gebouw plus de voornoemde extra maatregelen. Er zullen 22 

woongroepen worden gerealiseerd voor telkens 8 bewoners. MRP heeft voor deze 175 eenheden 

onlangs een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, zodat deze nog in 2017 kunnen worden 

opgeleverd. In deze eenheden zullen alleengaande statushouders worden gehuisvest. 

Tevens wordt, in een groeimodel, gewerkt met zogenaamd co-housing, een vorm van huisvesting 

waarbij statushouders en jonge Haagse inwoners gemixt wonen. De setting kan campusachtig worden 

met ruimte voor maatschappelijke activiteiten en zzp-ers. Dit sluit aan bij de bestaande functies zoals 

de horeca-academie, de koffiebar PEP. Ook wordt met de nadere (tijdelijke) invulling nog meer werk 

gemaakt van het verlevendigen van de plint met functies met een publieke uitstraling, in lijn met de 

ambities uit de Nota van Uitgangspunten.  Deze ontwikkeling van de plint vindt zo mogelijk gelijktijdig 

met de oplevering van de appartementen plaats en anders zo snel als mogelijk.  
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Zoals eerder is aangegeven is door de toenemende gezinshereniging op dit moment veel meer behoefte 

aan gezinswoningen. Voor de overige 175 personen die op de Anna van Hannoverstraat 4 gehuisvest 

moeten worden, wordt daarom uitgegaan van zelfstandige woningen voor gezinnen. Huisvesting van 

gezinnen in het pand zelf is echter niet haalbaar om kwalitatieve en financiële redenen. Voor de 

huisvesting van deze 175 zijn twee concrete locaties in beeld waar maximaal in totaal 120 

statushouders in gezinsverband kunnen worden gehuisvest.  

Aan de Boekweitkamp bevindt zich een locatie waar het bestemmingsplan reeds woningbouw toestaat 

middels een wijzigingsbevoegdheid voor het college. Het betreft het gedeelte tussen de Schenk en de 

Boekweitkamp waar momenteel een niet meer gebruikte brandweerkazerne staat.  Hier kunnen ca. 40 

appartementen worden gebouwd (op te leveren uiterlijk in april 2018). Deze woningen vormen een 

permanente toevoeging aan de Haagse sociale woningvoorraad. Maximaal 15 van deze woningen 

zullen worden bestemd voor de huisvesting van statushouders. De overige woningen kunnen door 

andere Haagse woningzoekenden worden ingenomen.  

Hierdoor ontstaat een menging van bewoners wat bijdraagt aan snelle integratie van de statushouders 

in de Haagse samenleving. In deze maximaal 15 woningen worden maximaal 60 statushouders in 

gezinsverband gehuisvest. In hetzelfde gebied, maar dan het gedeelte tussen de Schenk en de spoorlijn 

gaat Jansen de Jong B.V. circa 80 marktwoningen realiseren. De bouw hiervan zal in het vierde 

kwartaal van dit jaar aanvangen. In het gebied ontstaat zo een combinatie van markt- en sociale 

woningen. 

Aan het Oosteinde in Wateringseveld zullen uiterlijk in april 2018 20 woningen worden gerealiseerd. 

Hiervan zullen er maximaal 10 worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders (gezinnen). 

Ook hier wordt op deze manier gestreefd naar gemengde huisvesting van statushouders en andere 

Hagenaars met recht op een sociale huurwoning. 

Voor de overige (ca. 75) statushouders in gezinsverband zal elders een oplossing worden gezocht. 

Teneinde de totale planvoorraad sociaal te vergroten, worden nog in 2017 extra locaties met sociaal 

programma tot ontwikkeling gebracht. En door de inmiddels ingezette versnellingsoperatie sociale 

woningbouw worden in 2017 en 2018 circa 800 sociale huurwoningen opgeleverd. Deze binnen 

afzienbare tijd op te leveren nieuwe woningen bieden de ruimte een deel van de huisvestingsvraag voor 

statushouders in gezinsverband regulier en gespreid in te vullen.  

Voor zowel de locatie aan de Boekweitkamp als die in Wateringseveld geldt dat als huisvesting elders – 

meer gemengd – in de tussentijd tot de mogelijkheid behoort, het aantal te huisvesten gezinnen op 

deze locaties naar beneden wordt gebracht. Deze woningen worden dan vervolgens onderdeel van de 

reguliere sociale woningvoorraad. Hierover wordt u in latere kwartaalrapportages statushouders nader 

geïnformeerd. 

 

Tot slot 

Binnen de Haagse Aanpak Statushouders is hard gewerkt en veel bereikt. Iets waar ik extra trots op 

ben, mede  gezien het versoberde budget dat hiervoor beschikbaar was. Waar in de beginfase met 

name is ingezet op de (kwantitatieve) huisvestingsopgave, is het zaak nu nóg verder de slag te maken 

naar de kwalitatieve opgave.  

 

Eind oktober ontvangt u weer een voortgangsbericht van de aanpak statushouders. Begin 2018 

ontvangt u de volgende  inhoudelijke 1-meting van de monitor statushouders over geheel 2017.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joris Wijsmuller 

 


