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Voorwoord
De stedelijke openbare ruimte, een onderwerp dat mij na het afstuderen aan de Nationale
Hogeschool voor Toerisme en Verkeer te Breda steeds meer is gaan boeien. Deze interesse heeft
geleid tot een behoefte aan meer kennis over stedelijke ontwikkeling, waardoor ik de Master
Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht ben gaan volgen.
In deze rapportage wordt het onderzoek beschreven dat ik heb gedaan ter afronding van de Master
Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht. Het ene moment ben ik nog druk aan het studeren om
alle vakken af te ronden. Op het andere moment ben ik tijdens mijn afstudeerscriptie aan het
overleggen met professionals over een onderwerp dat mij erg interesseert “de stedelijke openbare
ruimte”. Bij een bijeenkomst van Stadswerk kwam ik Henny van Dijk tegen die een interessant
voorstel had voor mijn afstudeeronderzoek, wooncorporaties als investeerders in openbare ruimte.
Tijdens een brainstormsessie met wooncorporaties bleek namelijk dat ze steeds meer worden
betrokken bij investeringen in de openbare ruimte. Deze combinatie vond ik direct interessant en
vanuit dit gegeven ben ik bij ingenieursbureau Royal Haskoning mijn afstudeeronderzoek gaan
voortzetten.
Dit onderzoek richt zich op twee begrippen, wooncorporaties en openbare ruimte. Nu denkt u
misschien “wat is hier de relatie tussen?” maar na het lezen van deze scriptie zal dat duidelijk
worden. Het onderwerp van mijn scriptie is niet uit de lucht komen vallen, maar in samenwerking
met Royal Haskoning tot stand gekomen. Royal Haskoning is een bedrijf dat altijd op zoek is naar
nieuwe mogelijkheden en ze hebben mij de mogelijkheid geboden om mijn onderzoek uit te voeren
onder begeleiding van drie professionals.
Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder de ondersteuning van de Universiteit Utrecht en
Royal Haskoning. In willekeurige volgorde wil ik daar dr. Rianne van Melik van de Universiteit
Utrecht, Henny van Dijk, Jeroen Mol en Bart Zwaan van Royal Haskoning hartelijk voor bedanken.
Rianne voor het wijzen op een scherpe wetenschappelijke onderbouwing en het kritisch kijken naar
geschreven stukken. Jeroen voor het aanbrengen van structuur, Bart voor het aanmoedigen en het
stellen van kritische vragen en Henny voor het eerste contact en de ondersteuning bij lastige
beslissingen.
Ik wil ook alle wooncorporaties bedanken die de moeite hebben genomen om mijn vragenlijst in te
vullen. Specifiek wil ik de drie vertegenwoordigers van wooncorporaties bedanken die hebben
meegewerkt aan de interviews. Ik kan helaas geen namen noemen door de anonimiteit van dit
onderzoek, maar als zij dit lezen mogen ze zich aangesproken voelen.
Een paar jaar geleden is tegen mij gezegd: De weg er naartoe is net zo belangrijk als het
eindresultaat! Ik denk dat ik tijdens deze weg er naartoe misschien wel meer geleerd heb, dan van
het uiteindelijke resultaat. Waarvoor ik iedereen nogmaals wil bedanken.
Mirte Luesken
Rotterdam, juli 2011
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Samenvatting
Inleiding
In dit onderzoek staat de openbare ruimte centraal. Openbare ruimte heeft verschillende kanten, de
fysieke kant waardoor het mogelijk is om activiteiten uit te voeren en de sociale kant die zorgt voor
ontmoeting en interactie (Sor-Hoon-Tan, 2002, p. 24). Om dit mogelijk te maken worden
investeringen in de openbare ruimte gedaan. De volgende definitie van openbare ruimte is
gehanteerd: Tot openbare ruimte zal alle buitenruimte worden gerekend die niet duidelijk privaat is in
eigendom, toegankelijkheid en ontmoeting. Ter illustratie: een tuin van een woning met een hek
eromheen en waar alleen familieleden en vrienden elkaar ontmoeten is niet gerekend tot openbare
ruimte, ondanks dat deze ruimte wel waar te nemen is vanuit de openbare ruimte. Dit betekent dat
openbare ruimte fysiek toegankelijk is, kan worden gebruikt door het publiek en ontmoeting mogelijk
maakt tussen verschillende gebruikers.
Door de jaren heen veranderen de investeringen in de openbare ruimte. Van private investeringen in
de 18e eeuw in groen om de leefomstandigheden te verbeteren in de stad, naar publieke
investeringen om de kwaliteit en het sociale karakter van de openbare ruimte te behouden. Nu, in de
21e eeuw, staat de openbare ruimte onder druk. Deze druk ontstaat door de financiële crisis. De
overheid zal steeds minder investeringen doen in de openbare ruimte, waardoor een versobering
plaatsvindt en beheer centraal staat (Berns e.a., 2010, p. 6). De behoefte ontstaat aan nieuwe
manieren om de openbare ruimte te financieren, te ontwikkelen en te beheren. Het traditionele
model in Nederland vanaf de 20e eeuw waarbij de overheid eigenaar, beheerder en controleur is
moet veranderen (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011, p. 2-3; Elander & Blanc, 2001, p. 93; Tabb, 2001,
p. 36).
Deze hybride status van wooncorporaties maakt onderzoek naar investeringen interessant, omdat
publieke taken worden vervuld met het uitvoeren van marktactiviteiten
Met in het achterhoofd de gevolgen van de financiële crisis voor de overheid, richt dit onderzoek zich
op een de wooncorporatie als actor om de openbare ruimte te financieren, te ontwikkelen en te
beheren. De onderscheidende positie die wooncorporaties innemen ten opzichte van commerciële
investeerders, tussen publiek en privaat, maakt onderzoek naar investeringen interessant, omdat
publieke raken worden vervuld met het uitvoeren van marktactiviteiten (Priemus, 2006, p. 366).
Verwacht wordt dat zij nog niet sterk zijn betrokken bij openbare ruimte, waardoor meer kennis
nodig is over de huidige situatie en de motieven die hierbij een rol spelen. Dit leidt tot de volgende
hoofdvraag: In hoeverre zijn wooncorporaties in Nederland betrokken bij investeringen in de
openbare ruimte?
Uit literatuuronderzoek blijken zes begrippen centraal te staan bij investeringen in de openbare
ruimte: organisatiekenmerken, externe factoren, soort investeringen, participatie, randvoorwaarden
en motieven. Aan de hand van kwantitatief onderzoek, met een verdieping op basis van kwalitatief
onderzoek, is onderzocht wat de relaties zijn tussen deze begrippen en het doen van investeringen in
openbare ruimte. Als onderzoeksmethoden zijn gedigitaliseerde zelf-invulvragenlijsten die zijn
verstuurd naar alle 417 wooncorporaties in Nederland gebruikt en zijn drie interviews gehouden. Op
basis van de resultaten is aan drie verschillende wooncorporaties gevraagd om mee te werken aan
een interview van ongeveer één tot anderhalf uur.
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Resultaten
Om te bepalen of wooncorporaties investeren in openbare ruimte is de definitie van openbare
ruimte die wooncorporaties hanteren van belang. De betekenis van openbare ruimte is niet
eenduidig voor wooncorporaties. Waarbij het moeilijk aan te geven is welke ruimte publiek is en
welke privaat, wooncorporaties hanteren daarvoor eigen definities. Het begrip openbare ruimte is
complex, wat ook uit onderzoek van Harvey (2007, p. 271) blijkt en eigendom blijkt belangrijk te zijn
voor de wooncorporaties die niet investeren, in tegenstelling tot onderzoek van Mitchell &Staeheli
(2007, p. 804) en Van Melik (2008, p. 17).
Daarnaast speelt de ligging van de openbare ruimte een rol bij investeringen. In wijken waar
stedelijke vernieuwing en herstructurering plaatsvindt, vinden investeringen in openbare ruimte
plaats. In bestaande wijken vindt beheer/onderhoud op basisniveau plaats.
Welke wooncorporaties investeren in openbare ruimte
• Een groot deel van de wooncorporaties (86,1%) investeert in openbare ruimte.
• Zowel fysieke investeringen (90,3%) als sociale investeringen (72,2%)
• De organisatiekenmerken hebben geen verband met het wel of niet investeren, maar wel
met het doen van sociale investeringen.
o Grote, stedelijke wooncorporaties doen vaker sociale investeringen dan kleine,
plattelands corporaties. Op het platteland zijn sociale investeringen minder nodig,
omdat de huurders vaak al uit de buurt komen en daardoor al veel sociale contacten
hebben. Sociale investeringen worden gedaan door andere organisaties, zoals
buurtverenigingen en sportclubs.
• Wooncorporaties leggen voornamelijk groen, parkeerplaatsen, verharding en verlichting aan.
Beheer/onderhoud wordt waarschijnlijk als verantwoordelijkheid van de gemeente gezien.
• Sociale investeringen richten zich op het betrekken van buurtbewoners bij de inrichting van
openbare ruimte en het organiseren van buurtactiviteiten. Huurders moeten actief
participeren bij deze sociale investeringen.
Bij fysieke investeringen zijn de wooncorporaties vooral actief betrokken, ze financieren de openbare
in samenwerking met de gemeente. Wooncorporaties met een eigen visie zijn vaker actief bij fysieke
investeringen dan wooncorporaties die handelen vanuit de externe belanghebbenden. Waarschijnlijk
zien wooncorporaties weinig noodzaak om actief te participeren, aangezien dit al door de
belanghebbenden wordt gedaan. Bij sociale investeringen zijn de wooncorporaties meer passief,
worden subsidies gegeven en meegepraat over de mogelijkheden, maar huurders en andere
gemeenschapsorganisaties voeren uit.
Invloed van externe factoren
• De Europese regelgeving lijkt een belemmering te zijn om te investeren, maar er zijn geen
significante uitspraken over te doen. In de toekomst zal zichtbaar worden van de invloed van
de Europese regelgeving is geweest.
• De investeringsbereidheid van gemeenten heeft geen invloed op de investeringen die
wooncorporaties doen in de openbare ruimte. Toch ziet een groot deel van de
wooncorporaties punten ter verbetering bij de gemeenten, vooral in samenwerking en
coördinatie. Deze punten kunnen ervoor zorgen dat investeren in openbare ruimte
aantrekkelijker wordt voor wooncorporaties.
• Huurderbelangen hebben invloed op het investeren van wooncorporaties in openbare
ruimte en op het doen van sociale investeringen. Meer wooncorporaties doen deze
investeringen als de huurders deze wens kenbaar maken.
• Priemus (2006, p. 370) en Vandegrift & Lahr (2009) beschrijven dat huurders niet zoveel
waarde hechten aan openbare ruimte. Dit lijkt te worden bevestigd, aangezien
5

huurdersbelangen geen invloed hebben bij fysieke investeringen. De interviews lijken dit
resultaat te bevestigen, aangezien gesteld wordt dat investeren wel wordt gedaan voor de
huurders, maar dat de huurders weinig belang hechten aan een fysieke verbetering van
openbare ruimte.
Randvoorwaarden
• Publiek-private samenwerking is de belangrijkste randvoorwaarde voor investeringen in de
openbare ruimte. Hieraan gekoppeld wordt het eigendom van de openbare ruimte, waarbij
het grootste deel van de wooncorporaties (79,0%) ook investeert in openbare ruimte die niet
hun eigendom is. Samenwerking met de gemeente is hiervoor noodzakelijk.
• Een groot deel (50,0%) van de wooncorporaties die niet investeren in openbare ruimte,
willen de openbare ruimte in eigendom hebben voordat zij investeren.
• Staatsteun wordt door 50,0% van de wooncorporaties die niet investeren als
randvoorwaarde genoemd. Voor wooncorporaties die wel investeren is dit niet van belang,
zij investeren toch wel. Door in te zoomen op staatsteun voor infrastructuur blijkt dat kennis
hebben over staatsteun leidt tot meer investeringen in infrastructuur.
Motieven
Wooncorporaties voelen zich vooral sociaal verplicht om te investeren in openbare ruimte. Dit kan
gekoppeld worden aan het motief van wooncorporaties om te zorgen voor een goede kwaliteit van
de leefomgeving voor huurders. Sommige wooncorporaties voelen zich vanuit de Wet verplicht om
te investeren in openbare ruimte, omdat ze werkzaamheden met betrekking tot leefbaarheid erg
serieus nemen. De drie meest genoemde motieven om te investeren zijn dan ook:
• het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving,
• het vergroten van de sociale cohesie,
• het verhogen van de verhuurbaarheid van woningen.
De redenen om niet te investeren hebben te maken met:
• het ten kostte gaan van andere investeringen en weinig financiële ruimte.
• Daarnaast zien deze wooncorporaties het niet als wettelijke taak om te investeren.
Aanbevelingen
De aanbevelingen ten aanzien van vervolgonderzoek hebben betrekking op het uitbreiden van het
kwantitatieve onderzoek waarbij de focus ligt op de soort investeringen en de samenwerking met
gemeenten en huurders. Daarnaast zou een toevoeging van kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld
interviews en focusgroepen een verdieping betekenen voor de processen die een rol spelen bij
investeringen. De gemeente blijkt een belangrijke actor te zijn, vervolgonderzoek zou zich kunnen
richten op het perspectief van andere partijen op de positie van de wooncorporaties in openbare
ruimte. Als laatste aanbeveling voor vervolgonderzoek zou het belang van verschillende soorten
openbare ruimten voor het soort investeringen kunnen worden onderzocht, waarbij eigendom en
functie centraal staan.
De beleidsaanbevelingen richten zich ten eerste op een beleid ten aanzien van openbare ruimte en
een regierol van gemeenten, waarbij samenwerking centraal moet staan. Wooncorporaties zien de
voordelen van investeren in openbare ruimte, door het benadrukken van succesvolle projecten en de
voordelen van investeringen kan men ervoor zorgen dat investeren in openbare ruimte
aantrekkelijker wordt.
Openbare ruimte in eigendom geven van wooncorporatie zou het investeren door wooncorporaties
aantrekkelijker kunnen maken, aangezien vooral niet investeerders dit als randvoorwaarde noemen.
Daarnaast worden kansen gezien voor de bestaande openbare ruimte als wooncorporaties
investeren.
6

Inhoudsopgave
1. Inleiding ................................................................................................................................. 10
1.1 Aanleiding .................................................................................................................................... 10
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen ...................................................................................... 12
1.3 Wetenschappelijke relevantie ..................................................................................................... 13
1.4 Maatschappelijke relevantie ....................................................................................................... 14
1.5 Betekenis van openbare ruimte .................................................................................................. 14
1.5.1 Toegankelijkheid................................................................................................................... 15
1.5.2 Eigendom .............................................................................................................................. 16
1.5.3 Ontmoeting .......................................................................................................................... 16
1.5.4 Gehanteerde definitie .......................................................................................................... 17
1.6 Wooncorporaties......................................................................................................................... 17
1.6.1 Definitie ................................................................................................................................ 17
1.6.2 Context ................................................................................................................................. 18
1.7 Leeswijzer .................................................................................................................................... 20
2. Theoretische onderbouwing ................................................................................................... 21
2.1 Organisatiekenmerken ................................................................................................................ 21
2.2 Externe factoren .......................................................................................................................... 23
2.2.1 Overheden ............................................................................................................................ 23
2.2.2 Huurderbelangen ................................................................................................................. 24
2.2.3 Afstand tot investeringen ..................................................................................................... 25
2.3 Soort investeringen ..................................................................................................................... 25
2.4 Participatie .................................................................................................................................. 27
2.5 Randvoorwaarden ....................................................................................................................... 28
2.5.1 Van government naar governance ....................................................................................... 28
2.5.2 Staatsteun............................................................................................................................. 30
2.5.3 Kennis ................................................................................................................................... 30
2.6 Motieven ..................................................................................................................................... 31
2.6.1 Verplichtinggevoel ................................................................................................................ 31
7

2.6.2 Winst behalen....................................................................................................................... 32
3. Methoden van onderzoek ....................................................................................................... 32
3.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 32
3.2 Literatuurverkenning ................................................................................................................... 33
3.3 Zelf-invulvragenlijst ..................................................................................................................... 33
3.4 Interviews .................................................................................................................................... 34
3.5 Data-analyse ................................................................................................................................ 35
3.6 Kwaliteit van het onderzoek........................................................................................................ 36
3.6.1 Inleiding ................................................................................................................................ 36
3.6.2 Representativiteit ................................................................................................................. 36
3.7 Operationalisering van begrippen ............................................................................................... 39
3.7.1 Organisatiekenmerken ......................................................................................................... 39
3.7.2 Externe factoren ................................................................................................................... 39
3.7.3 Soort investeringen .............................................................................................................. 40
3.7.4 Participatie ........................................................................................................................... 41
3.7.5 Randvoorwaarden ................................................................................................................ 41
3.7.6 Motieven .............................................................................................................................. 41
3.8 Conceptueel model ..................................................................................................................... 43
4. Investeren door wooncorporaties ........................................................................................... 44
4.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 44
4.2 Organisatiekenmerken ................................................................................................................ 46
4.3 Soort investeringen ..................................................................................................................... 47
4.3.1 Fysieke- en sociale investeringen ......................................................................................... 47
4.3.2 Organisatiekenmerken ......................................................................................................... 50
4.4 Externe factoren .......................................................................................................................... 53
4.4.1 Overheden ............................................................................................................................ 53
4.4.2 Huurderbelangen ................................................................................................................. 56
4.4.3 Afstand tot investeringen ..................................................................................................... 58
4.5 Participatie .................................................................................................................................. 58
4.5.1 Organisatiekenmerken ......................................................................................................... 59
8

4.5.2 Externe factoren ................................................................................................................... 61
4.6 Conclusie ..................................................................................................................................... 63
5. Waarom investeren wooncorporaties?.................................................................................... 65
5.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 65
5.2 Randvoorwaarden ....................................................................................................................... 66
5.2.1 Inleiding ................................................................................................................................ 66
5.3.2 Eigendom .............................................................................................................................. 67
5.3.3 Staatsteun............................................................................................................................. 67
5.4 Motieven ..................................................................................................................................... 69
5.4.1 Inleiding ................................................................................................................................ 69
5.4.2 Verplichtinggevoel ................................................................................................................ 69
5.4.3 Overige motieven ................................................................................................................. 70
5.5 Conclusie ..................................................................................................................................... 72
6. Conclusie, reflectie en aanbevelingen...................................................................................... 73
6.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 73
6.2 Conclusie ..................................................................................................................................... 73
6.2.2 Investeren door wooncorporaties........................................................................................ 73
6.2.3 Waarom investeren wooncorporaties? ............................................................................... 75
6.3 Reflectie ....................................................................................................................................... 76
6.4 Aanbevelingen ............................................................................................................................. 78
Literatuurlijst ............................................................................................................................. 80
Bijlage ........................................................................................................................................ 87
Bijlage 1 Vragenlijst ........................................................................................................................... 87
Bijlage 2 Interviewvragen .................................................................................................................. 94
Bijlage 3 Antwoorden op open vragen .............................................................................................. 96

9

1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De openbare ruimte maakt deel uit van het dagelijkse leven van mensen en dieren. De fysieke kant
maakt het mogelijk om activiteiten uit te voeren, zoals recreëren, spelen, lopen en rennen. En de
sociale kant maakt deel uit van het dagelijkse leven door ontmoeting en interactie (Sor-Hoon-Tan,
2002, p. 24). Om dit mogelijk te maken worden investeringen in de openbare ruimte gedaan.
Door de jaren heen veranderen de investeringen in de openbare ruimte. Van private investeringen in
de 18e eeuw in groen om de leefomstandigheden te verbeteren in de stad, naar publieke
investeringen om de kwaliteit en het sociale karakter te behouden. Nu, in de 21e eeuw, staat de
openbare ruimte onder druk. Deze druk ontstaat door de financiële crisis. De overheid zal steeds
minder investeringen doen in de openbare ruimte, waardoor een versobering plaatsvindt en beheer
centraal staat (Berns e.a., 2010, p. 6). Hierdoor ontstaat behoefte aan nieuwe manieren om de
openbare ruimte te financieren, te ontwikkelen en te beheren. Het traditionele model in Nederland
vanaf de 20e eeuw waarbij de overheid eigenaar, beheerder en controleur is moet veranderen
(Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011, p. 2-3; Elander & Blanc, 2001, p. 93; Tabb, 2001, p. 36).
De behoefte aan nieuwe manieren om te financieren, te ontwikkelen en te beheren, in plaats van het
traditionele 20e eeuws model, houdt in dat andere actoren worden betrokken bij investeringen in de
openbare ruimte. De rolverdeling tussen actoren verandert, waarbij een verschuiving van
verantwoordelijkheden en rechten plaatsvindt (De Magalhaes, 2009, p. 559; Camps, 2001, p. 20). De
rol van de overheid zal veranderen, van een partij die bovenaan in de hiërarchie staat naar de rol van
één van de actoren in een groter netwerk (Rhodes, 2007, p. 1247).
Een nieuwe investeerder in de openbare ruimte zouden de wooncorporaties kunnen zijn. O’Brien
(2006, p. 547) concludeert uit haar onderzoek naar groen in buurten en wijken dat wooncorporaties
een belangrijke rol kunnen spelen bij het management van groene ruimte. In 1995 werd in het
Besluit Beheer Sociale Huursector (Bbsh) al bepaald dat wooncorporaties in Nederland, naast hun
taak om te zorgen voor huisvesting van lage inkomensgroepen, tot taak hebben te zorgen voor het
woongenot van huurders en de leefbaarheid in wijken en buurten. De Bbsh vormt samen met de
woningwet het wettelijke kader waarbinnen de corporaties opereren. Om aan deze taken te kunnen
voldoen zijn investeringen in de omgeving toegestaan (Priemus, 1996, p. 1906).
Priemus (2006, p. 369) beschrijft het grote verschil met commerciële investeerders, die zich bij het
verbeteren van buurten en wijken richten op het verplaatsen van de huidige bewoners naar andere
wijken, het slopen van de bestaande woningen en het bouwen van nieuwe woningen die
aantrekkelijker en duurder zijn en daarmee aansluiten bij de top van de woningmarkt. Van Bortel e.a.
(2010, p. 354) wijzen erop dat wooncorporaties niet te maken hebben met overnames, omdat ze niet
handelen met aandelen op de markt. Zij hebben geen aandeelhouders die dwingen tot fusies, zoals
vaak in de private sector wel het geval is. Wooncorporaties zijn private organisaties, maar ze hebben
geen winstoogmerk (Koning & Leuvensteijn, 2010, p. 9).
Stedelijke vernieuwing, waarbij de wooncorporaties sterk zijn betrokken, is de laatste jaren complex
geworden. Stedelijke problemen zijn veelzijdig, waarbij woonkwaliteit, sociale uitsluiting en
verloedering van de openbare ruimte een grote rol spelen. Herdifferentiatie van de woningvoorraad
is het belangrijkste onderdeel van herstructurering, maar Kleinhans (2005, p. 77) stelt dat ook de
aanpak van de openbare ruimte en infrastructuur hiermee wordt omvat. Uit onderzoek van Priemus
(2006, p. 370) blijkt dat de wooncorporaties bij stedelijke vernieuwingsprocessen nu voornamelijk
investeren in de gebouwde omgeving en niet in de openbare ruimte. Ze investeren in
woningverbetering, het slopen van huurwoningen en het herbouwen van koopwoningen en
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verkopen sociale huurwoningen om de leefbaarheid van de buurt te vergroten, waarbij dikwijls naar
de wensen van de huurders wordt gevraagd.
Er kan gesteld worden dat wooncorporaties een positie hebben die ligt tussen de overheid en
commerciële organisaties, tussen publiek en privaat. Deze hybride status van wooncorporaties maakt
onderzoek naar investeringen interessant, omdat publieke taken worden vervuld met het uitvoeren
van marktactiviteiten (Priemus, 2006, p. 366). Wooncorporaties hebben rekening te houden met
belangen van diverse partijen.
Figuur 1.1 Model van de positie van wooncorporaties

Bron: Vincent Gruis, http://www.maartenvandervelde.nl/master-city-developer/crisis-en-verandering
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen
De financiële crisis heeft niet alleen gevolgen voor de overheid, maar ook voor de wooncorporaties.
Ten eerste worden consumenten voorzichtiger in het maken van grote investeringen en de
spaartegoeden worden steeds groter. Mensen zijn bang om hun baan kwijt te raken en de
onzekerheid neemt steeds verder toe. Door deze onzekerheid en angsten neemt de verhuismobiliteit
van mensen af. Hierdoor komt minder vraag naar koopwoningen, waardoor minder gebouwd kan
worden. Wooncorporaties verkopen op dit moment woningen om te investeren in nieuwe projecten,
maar met een dalende verkoop van bestaande woningen zal de financiële capaciteit om te
investeren verkleinen, zoals Priemus (2010, p. 113) beschrijft in zijn artikel over de gevolgen van de
crisis voor de woningmarkt. De financiële capaciteit van de wooncorporaties verkleint verder door de
belastingen, zoals vennootschapsbelasting en de 40-wijkenheffing, die worden gevraagd en het
strikte huurbeleid waaraan de wooncorporaties zich moeten houden.
Met in het achterhoofd de gevolgen van de financiële crisis voor de overheid, richt dit onderzoek zich
op een andere actor om de openbare ruimte te financieren, te ontwikkelen en te beheren. De
onderscheidende positie die wooncorporaties innemen ten opzichte van commerciële investeerders
en de gevolgen die de financiële crisis voor hen heeft leidt ertoe dat zij gezien worden als mogelijke
actor in openbare ruimte. Verwacht wordt dat zij nog niet sterk zijn betrokken bij openbare ruimte,
waardoor meer kennis nodig is over de huidige situatie en de motieven die hierbij een rol spelen. Dit
leidt tot de volgende hoofdvraag: In hoeverre zijn wooncorporaties in Nederland betrokken bij
investeringen in de openbare ruimte?
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er vijf deelvragen opgesteld. De eerste deelvraag gaat in op
de wooncorporaties:
1. Welke wooncorporaties investeren in openbare ruimte?
Bij deze eerste deelvraag worden de organisatiekenmerken onderzocht die invloed kunnen hebben
op de investeringen in openbare ruimte. Hierdoor is onderscheid te maken in wooncorporaties die
wel investeren en die niet investeren in openbare ruimte.
De betrokkenheid van de wooncorporaties is onderzocht aan de hand van de volgende deelvraag:
2. Wat voor soort investeringen doen wooncorporaties in openbare ruimte?
Naast kennis willen hebben over welke wooncorporaties investeren is het ook van belang om te
weten wat die investeringen in de openbare ruimte zijn. Verwacht wordt dat niet alleen
organisatiekenmerken invloed hebben op deze investeringen, maar ook externe factoren. Dit leidt
tot de deelvraag:
3. In welke mate beïnvloeden externe factoren de investeringen van wooncorporaties?
In hoeverre wooncorporaties betrokken zijn uit zich niet alleen in de soort investeringen die worden
gedaan, maar ook op welke manier dit gebeurt. De volgende deelvraag onderzoekt:
4. Hoe investeren wooncorporaties in openbare ruimte?
Bij deze deelvraag gaat het om de participatie van wooncorporaties bij investeringen.
Als bekend is of wooncorporaties investeren in openbare ruimte is het van belang om te weten
waarom wooncorporaties wel investeren of juist niet investeren.
5. Waarom investeren wooncorporaties in openbare ruimte?
Door middel van randvoorwaarden en motieven is onderscheid te maken tussen wooncorporaties
die wel en niet investeren. Kennis over de randvoorwaarden en motieven maakt het mogelijk om in
te spelen op de behoeften van wooncorporaties. Wellicht kan deze kennis leiden tot het
aantrekkelijk maken van investeringen in de openbare ruimte voor wooncorporaties.
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Dit onderzoek richt zich op wooncorporaties als investeerders in de openbare ruimte. Dit gebeurt in
reactie op de financiële crisis en de zoektocht naar nieuwe manieren om te investeren in openbare
ruimte. Er is onderzoek gedaan naar de afzonderlijke begrippen openbare ruimte en
wooncorporaties, maar de combinatie openbare is nog nauwelijks onderzocht. Een
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek zijn hierdoor aanwezig.

1.3 Wetenschappelijke relevantie
Een groot deel van wetenschappelijk onderzoek gaat in op de transformatie naar ‘community
building` en de herverdeling van publieke en private ruimten in steden (Townshend, 2006; Low,
2005, Mitchell, 1995; Németh & Hollander, 2010). Deze literatuur richt zich op de ‘loss of public
space`, door de ontwikkeling van private, exclusieve en veilige wijken door middel van begrenzing en
gecontroleerde toegang, zoals een ‘gated community’. Németh (2006) schrijft over skateboarders en
daklozen die geweerd worden uit een park in Philadelphia, omdat zij volgens de planners en de
ontwikkelaars niet thuis horen in het park. Hierdoor neemt het openbare karakter van de openbare
ruimte af. Vanuit de wetenschap dat Amerika staat voor vrijheid van spreken en vrijheid van
beweging is deze theorie te verklaren (Cameron, 2007, p.522).
Aan de andere kant is academische literatuur gericht op de voordelen van private investeringen in de
openbare ruimte (Kirby, 2008; Atkinson, 2003). Zij stellen dat openbare ruimte nooit leeg en vrij
toegankelijk is geweest, waarin alle gebruikers hun eigen doelen konden bereiken, in tegenstelling
tot de literatuur die zich richt op de ‘loss of public space’. Dat open en vrije karakter van openbare
ruimte is nooit zo open en vrij geweest als wordt beweerd en het betreden en verlaten gaat altijd
gepaard met controle. Tussen het betreden en verlaten staat het gebruik van openbare ruimte.
Tijdens het gebruik zijn volgens Kirby (2008, p. 91) altijd regels aanwezig geweest in openbare
ruimte, zoals verkeersregels, stilzwijgende regels en fatsoensregels.
De gevolgen van privatisering voor de openbare ruimte worden in de academische literatuur
(Németh e.a., 2010; Townshend, 2006) vooral beschreven voor Amerikaanse steden. Gebruik maken
van buitenlandse voorbeelden is bruikbaar bij het beschrijven van trends en het vergelijken van
verschillende landen, maar in Nederland kan de situatie anders zijn. Deze bovenstaande discussie
speelt voornamelijk in Amerika, terwijl in Nederland het overheidsbeleid op toegankelijkheid voor
iedereen is gericht. Sterke controle en het bewust uitsluiten van bepaalde groepen zal in Nederland
niet zo snel worden getolereerd (Van Melik, 2009, p. 208).
Bovenstaande wetenschappelijke literatuur richt zich voornamelijk op binnenstedelijke
ontwikkelingen, waarbij de ontwikkelingen in buurten en wijken niet zijn onderzocht. Openbare
ruimte in buurten en wijken heeft een andere rol dan in het binnenstedelijke gebied. In buurten en
wijken wordt de openbare ruimte voornamelijk gebruikt door de bewoners. Openbare ruimte speelt
daardoor een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de bewoners. Het woningbezit van
wooncorporaties is voornamelijk gelegen in deze buurten en wijken en niet in het binnenstedelijke
gebied.
Wetenschappelijke literatuur waarin wel onderzoek wordt gedaan in buurten en wijken is vooral
gericht op de rol die de bewoners in buurten en wijken spelen bij ontwikkelingen in de openbare
ruimte, en niet op de rol die wooncorporaties kunnen spelen (Brunt & Deben, 2001, p. 8; Humphreys,
2010).
Nieuwe manieren om te investeren in openbare ruimte kan betekenen dat er andere investeerders
naast de overheid zijn. Wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar commerciële investeerders en
hun rol op de woningmarkt en in buurten en wijken met daarbij de gevolgen van deze investeringen
(Arvan e.a., 2006; Jones, 2007; Townshend, 2006). De gevolgen van private investeringen in de
openbare ruimte zijn ook onderzocht voor vier grote steden in Nederland door Van Melik e.a. (2009).
Deze onderzoeken richten zich voornamelijk op binnenstedelijke investeringen en gevolgen. Daarbij
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richten deze onderzoeken zich alleen op private investeerders, zoals ontwikkelaars, banken en
pensioenfondsen. Semi-private investeerders, zoals wooncorporaties, werden niet onderzocht.
Onderzoek naar wooncorporaties dat wel heeft plaatsgevonden richt zich op de rol die
wooncorporaties spelen in de stedelijke vernieuwing. Hierbij wordt vooral ingegaan op de kwaliteit
van de woningvoorraad en de bouw en verkoop van sociale huurwoningen (Priemus, 2004; Priemus,
2006; Van der Veer e.a., 2005). Zoals in de aanleiding van dit onderzoek al is beschreven mist de
combinatie van openbare ruimte en wooncorporaties. In reactie hierop zal dit onderzoek zich richten
op wooncorporaties als investeerders in de openbare ruimte.

1.4 Maatschappelijke relevantie
Naast de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek, is een maatschappelijke relevantie
aanwezig. Openbare ruimte is niet voor niets onderdeel van het dagelijkse leven en heeft daarom
een relatie met de maatschappij.
Een gevolg van de financiële crisis is de krappe financiële positie van overheden, waardoor de
investeringen in de openbare ruimte minder worden en zich voornamelijk richten op het beheer van
openbare ruimte (Berns e.a., 2010, p. 6). Dit gevolg is een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek,
zie paragraaf 1.1, maar meerdere gevolgen van de financiële crisis worden beschreven (Berns e.a.,
2010, p. 6). Bouwprojecten worden uitgesteld waardoor terreinen langer braak liggen en financiële
mogelijkheden niet aanwezig zijn om tijdelijke investeringen te doen. Deze versobering leidt
uiteindelijk tot een lagere kwaliteit van de openbare ruimte. Wooncorporaties, projectontwikkelaars
en gemeenten moeten samenwerken om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden en
kunnen elkaar aanvullen bij investeringen. Voor gemeenten is het moeilijk om in te schatten wat de
verantwoordelijkheden van wooncorporaties zijn en wat ze kunnen verwachten (Bemmel & Muller,
2005, p. 11). Dit onderzoek kan dit inzicht verbeteren vanuit het perspectief van de wooncorporaties.
Bewoners van wijken en buurten zullen ondervinden wat de gevolgen zijn van een versoberd
openbare ruimte beleid, aangezien zij dagelijks gebruik maken van de openbare ruimte in de buurt.
De openbare ruimte heeft voor hen verschillende functies, bijvoorbeeld om de auto te parkeren, om
te recreëren, maar ook om te spelen en te genieten. Een versoberd openbare ruimte beleid houdt in
dat nieuwe investeringen niet mogelijk zijn, terwijl het voor de maatschappij belangrijk is dat nieuwe
investeringen in de openbare ruimte mogelijk blijven. Met investeringen in de openbare ruimte
wordt niet alleen “fysieke schoonheid” nagestreefd, maar ook het oplossen van sociale problemen
het creëren van mogelijkheden tot ontmoeting en gemeenschapsgevoel (Brunt & Deben, 2001, p.
11). Met dit onderzoek zal het inzicht in wooncorporaties als investeerders verbeteren, wat ten
goede kan komen aan het behoud van openbare ruimte.
In de volgende paragrafen zullen twee centrale begrippen van de hoofdvraag worden toegelicht om
de afbakening van het onderzoek helder weer te geven. In paragraaf 1.5 wordt het begrip openbare
ruimte toegelicht en in paragraaf 1.6 het begrip wooncorporaties.

1.5 Betekenis van openbare ruimte
Openbare ruimte bestaat al heel lang. In de tijd van de Romeinen was het al een belangrijke plaats
waar uitwisseling, zoals handelsgoederen of sociale contacten, tussen verschillende leden en
groepen van de samenleving plaatsvond. In de loop van de negentiende eeuw veranderde het
karakter van de openbare ruimte. Een verklaring voor deze verandering was dat de maatschappij
steeds meer activiteiten als privé ging zien die in privé-omstandigheden werden uitgevoerd. In het
begin werd de openbare ruimte gezien als een verlengstuk van de privé-ruimte waar verschillende
activiteiten plaatsvonden. Later vonden deze activiteiten vooral in privé-ruimten plaats. Hierdoor
werd het noodzakelijk om de privé-ruimte af te scheiden van de openbare ruimte, waardoor het
verschil tussen beide steeds duidelijker en scherper werd. Om het verschil te versterken werd de
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openbare ruimte zo uniform mogelijk ontworpen en ingericht, zodat de openbaarheid geaccentueerd
werd (Meyer e.a., 2006, p. 16).
Acconci (1990 & 1995) benadrukt dat er twee verschillende soorten ruimten zijn. De ruimte die altijd
openbaar is geweest, omdat iedereen dezelfde rechten heeft voor die ruimte en ten tweede de
ruimte die openbaar is gemaakt door middel van dwang. Veel openbare ruimte in de stad is een
product van de overheid of van een private organisatie. Deze openbare ruimte is altijd openbaar
geweest. Daarnaast is sommige openbare ruimte nooit bedoeld om openbaar te zijn, maar had het
wel vanaf het begin een publiek karakter, bijvoorbeeld koninklijke parken of presidentiele tuinen. Het
publiek verlangde ernaar om gebruik te maken van deze ruimten (Acconci, 1990, p. 904). Het publiek
voelde zich uitgesloten, de enige manier op deze ruimten openbaar te maken was dwangmatig.
Acconci (1990, p.904) stelt: “Private space becomes public when the public wants it; public space
becomes private when the public that has it won’t give it up.”
De benadering van openbare ruimte van Acconci gaat voorbij aan de rol die de gebruikers van
openbare ruimte spelen, het is een vrij statische benadering. Daarnaast zijn wetenschappers het niet
eens of publieke ruimte gelijk staat aan de overheid (Mitchell &Staeheli, 2007, p. 793). Een openbare
ruimte die in de beschrijving van Acconci altijd openbaar is geweest, maar waar weinig publiek komt,
kan in de ervaring van het publiek veel minder openbaar zijn dan Acconci beweerd. De driedeling van
Lefebvre met betrekking tot ruimte past beter bij de beschrijving van een openbare ruimte,
aangezien hij de ervaringen van het publiek een rol laat spelen in de betekenis van ruimte.
Harvey (2007, p. 279) onderscheid op basis van de driedeling van Lefebvre drie verschillende
ruimten, de material space (de ruimte waarin mensen ervaringen kunnen opdoen), de representation
of space (de ruimte zoals gepland en gecontroleerd), en de spaces of representation (de betekenis
van ruimte wanneer de ruimte gebruikt wordt). Een plek is veel meer dan alleen de locatie, want de
combinatie van materialen, betekenis en uitvoering geven de plek een betekenis (Cresswell, 2004, p.
169). Zoals Harvey (2007, p. 271) benadrukt blijft de betekenis van ruimte en plaats en alles wat
daarmee te maken heeft erg complex, waar verschillende wetenschappers verschillend over denken.
Om het begrip openbare ruimte in de juiste context te plaatsen, zullen de volgende begrippen
uitgediept worden: toegankelijkheid, eigendom, ontmoeting. Verwacht wordt dat deze begrippen
een rol spelen bij de investeringen die gedaan worden in de openbare ruimte door andere actoren
dan de overheid.
1.5.1 Toegankelijkheid
Openbare ruimte wordt vaak gezien als het tegenovergestelde van private ruimte op het gebied van
toegankelijkheid. De openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen en de private ruimten zijn alleen
toegankelijk voor de eigenaren van die ruimte. Die sterke scheiding tussen publiek en privaat is
eigenlijk niet zo scherp als misschien van te voren wordt gedacht (Mitchell, 2008, p. 353-354).
Openbare ruimte die wordt gebruikt voor commerciële activiteiten, zoals een winkelcentrum of café,
is zowel privaat als openbaar. De openbare ruimte is privaat in eigendom, maar wel toegankelijk voor
het publiek. Iedereen kan het café binnenlopen. Dit geldt ook voor het winkelcentrum, alle winkels
zijn van een privé-eigenaar, maar het winkelcentrum is openbaar toegankelijk en niet alleen
toegankelijk voor de eigenaren van de winkels. Sommige openbare ruimten hebben een hybride
karakter (Kärrholm, 2009, p. 421). Van Melik e.a. (2009, p. 208) sluiten aan bij de beweringen van
Mitchell (2008) door te constateren dat investeringen door private partijen geen invloed hebben op
de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
Openbare ruimten die een hybride karakter hebben kunnen parochiale ruimten worden. Parochiale
ruimten ontstaan door private toe-eigening van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door bedrijven of
sociale groepen, zoals jongeren of buurtbewoners. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de
openbare ruimte minder (Brunt & Deben, 2001, p. 8). De groep die de ruimte domineert creëert een
gevoel van saamhorigheid (Humphreys, 2010, p. 768). Deze parochialisering heeft invloed op het
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gebruik en de beleving van zulke ruimten, mensen voelen zich minder welkom, omdat de ruimten
worden gedomineerd door een bepaalde groep. Brunt & Deben (2001, p. 8) en Humphreys (2010)
beschrijven dat parochialisering veel voorkomt in wijken en buurten, omdat de bewoners
gezamenlijk de ruimte opeisen.
Mitchell (1995, p. 116) en Mensch (2007) vragen zich af of de vrije toegankelijkheid van de openbare
ruimte, die wordt geïmpliceerd door het woord publiek, wat vaak gelijk staat aan ‘voor iedereen`,
daadwerkelijk zo vrij toegankelijk is. Er is namelijk sprake van uitsluiting van bepaalde groepen die
volgens representation of space niet thuishoren in de openbare ruimte, maar wel gebruik maken van
de openbare ruimte. De toegankelijkheid van openbare ruimte is een belangrijke factor in de
definitie van openbare ruimte.
1.5.2 Eigendom
Vanaf het einde van de 20e eeuw is de openbare ruimte in Nederland vaak in eigendom van de
overheid. In andere landen, zoals Amerika, komt het voor dat de openbare ruimte in het bezit is van
een private organisatie of persoon. De openbare ruimte kan wel in het bezit van één persoon of
organisatie zijn, maar wordt gebruikt door verschillende personen tegelijkertijd, die tijdelijk een klein
stukje van de openbare ruimte tot hun eigendom beschouwen (Acconci, 1995, p. 24). Een voorbeeld
hiervan is de marktkoopman die zijn kraam opzet in de openbare ruimte en dat stukje tijdelijk
beschouwd als zijn eigendom.
In de definitie van openbare ruimte wordt eigendom vrijwel niet
genoemd door wetenschappers (Mitchell &Staeheli, 2007, p. 804;
Van Melik, 2008, p. 17). Mitchell & Staeheli (2007, p. 805)
beschrijven dat de gebruikers van openbare ruimte wel eigendom
noemen
als
aspect
van
openbare
ruimte,
zoals
gemeenschapseigendom of gemaakt door het publiek. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat het gaat om de
gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte en niet over
eigendom in de vraag: “van wie is dit stuk grond?”.
Wanneer duidelijk mensen uitgesloten worden, bijvoorbeeld door
beveiliging of verbodsborden, werden eigendom en
toegankelijkheid vaak genoemd. Voor de definitie van openbare
ruimte is eigendom niet zo belangrijk blijkt uit de theorie. Een
privé-ruimte kan net zo openbaar ervaren worden door de
gebruikers als een publieke ruimte. Belangrijk is dat de openbare
ruimte gebruikt kan worden door de gemeenschap (Van Melik,
2008, p. 17).
Figuur 1.2 Capelinks.com, 2006

1.5.3 Ontmoeting
Naast de fysieke functie van de openbare ruimte heeft de openbare ruimte een sterke sociale functie
(Mitchell & Staeheli, 2007, 798). Deze sociale functie is te vinden in sociale interactie tussen
gebruikers van de openbare ruimte (Németh, 2009, p. 2465). Hajer & Reijndorp (2001, p. 11) zijn op
zoek naar goede openbare ruimte, zij verstaan daaronder openbare ruimte waar: “een uitwisseling
tussen verschillende maatschappelijke groepen kan plaatsvinden en daadwerkelijk plaatsvindt.” Zij
stellen sociale interactie als een belangrijke functie van openbare ruimte. Het is mogelijk om
vreemden te ontmoeten, waardoor uitwisseling van kennis en gebruiken plaatsvindt (Lofland e.a.,
1999, p. 409; Humphreys, 2010, p. 764). Fysieke uitwisseling is mogelijk, bijvoorbeeld van goederen
tussen marktkooplui en stadsbewoners. De openbare ruimte is een vrije plek waar het mogelijk is om
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“anderen” te ontmoeten, mensen met andere ervaringen, normen en waarden, waardoor de
diversiteit van de samenleving wordt benadrukt (Mitchell, 1995, p. 116).
Om een afbakening te maken van het begrip openbare ruimte binnen dit onderzoek wordt een
definitie gegeven van openbare ruimte. Deze definitie is gebaseerd op de drie centrale begrippen die
in de voorgaande paragrafen zijn besproken: toegankelijkheid, eigendom en ontmoeting.
1.5.4 Gehanteerde definitie
Het blijkt dat openbare ruimte voor verschillende mensen een verschillende betekenis heeft, waarbij
het moeilijk is om aan te geven wanneer ruimte publiek of privaat is. De stelling van Harvey (2007, p.
271) dat het begrip openbare ruimte erg complex is blijft overeind. Wel kan worden gesteld dat
fysieke en sociale elementen aanwezig zijn die de openbare ruimte maken. Openbare ruimte kan
buitenruimte zijn, pleinen, parken en straten. De openbare ruimte kan ook in de binnenruimte zijn,
zoals cafés, buurthuizen en kerken. Dit onderzoek richt zich enkel op de buitenruimte, omdat bij
binnenruimte sprake is van een duidelijke grens en vooral in de buitenruimte kansen worden gezien
voor nieuwe actoren. De omschrijving van openbare ruimte is in dit onderzoek:
Tot openbare ruimte zal alle buitenruimte worden gerekend die niet duidelijk privaat is in eigendom,
toegankelijkheid en ontmoeting. Ter illustratie: een tuin van een woning met een hek eromheen en
waar alleen familieleden en vrienden elkaar ontmoeten is niet gerekend tot openbare ruimte,
ondanks dat deze ruimte wel waar te nemen is vanuit de openbare ruimte. Dit betekent dat openbare
ruimte fysiek toegankelijk is, kan worden gebruikt door het publiek en ontmoeting mogelijk maakt
tussen verschillende gebruikers.
Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen parochiale ruimten, semi-private of semi-publieke
openbare ruimte. Deze afbakening van het onderzoek houdt in dat geen onderzoek wordt gedaan
naar openbare ruimte in de binnenruimte. De variatie tussen openbare ruimtes wordt in dit
onderzoek erkend, maar openbare ruimte zal vanuit een breed perspectief worden benaderd.

1.6 Wooncorporaties
1.6.1 Definitie
Wooncorporaties zijn de onderzoekseenheden binnen dit onderzoek. Om hun relatie met de
openbare ruimte te kunnen verklaren is het noodzakelijk om kennis te hebben over wat
wooncorporaties zijn en binnen welke context zij investeren.
In de inleiding van dit onderzoek werd gesteld dat wooncorporaties een positie hebben die ligt
tussen de overheid en commerciële organisaties, tussen publiek en privaat. Hoekstra (2005)
beschrijft dat wooncorporaties een positie hebben die ligt tussen privaat en sociaal, en dat zij vanuit
hun primaire taken voornamelijk in de sociale huursector investeren en niet in de private huursector.
De sociale huursector kenmerkt zich in het zorgen voor betaalbare woningen van een goede
kwaliteit.
De wooncorporaties zijn toegelaten instellingen, zij stellen zich ten doel om alleen op het gebied van
volkshuisvesting werkzaam te zijn en streven ernaar om uitkeringen te doen die alleen in het belang
van de volkshuisvesting zijn (Woningwet, artikel 70).
Het formuleren en uitvoeren van publieke taken op het gebied van volkshuisvesting vormen de
centrale taken van de wooncorporaties (Koning & Leuvensteijn, 2010, p. 9). Kwetsbare huishoudens
moeten worden voorzien van een betaalbare woning met een redelijke kwaliteit, daar waar de markt
tekort schiet. Wooncorporaties investeren daarnaast in het midden- en dure huursegment om de
investeringen in de andere segmenten te kunnen bekostigen en investeren in maatschappelijk
vastgoed. In de herstructurering van wijken en buurten spelen wooncorporaties een belangrijke rol
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vanuit de historie (Priemus, 2004, p. 205; Boelhouwer, 2007, p. 388). De taken van wooncorporaties
breiden zich steeds verder uit (zie paragraaf 1.6.2). Vaak worden door de overheid afspraken
gemaakt met de wooncorporaties over de prestaties die moeten worden gehaald, zogenoemde
prestatieafspraken (Boelhouwer, 2007, p. 387). Deze prestatieafspraken vormen de basis voor de
uitvoering van taken.
In de volgende paragraaf worden historische ontwikkelingen beschreven vanaf de Tweede
Wereldoorlog, omdat hier de context waarbinnen wooncorporaties tegenwoordig investeren zijn
oorsprong heeft.
1.6.2 Context
De woningmarkt is in de jaren na de Tweede Wereldoorlog sterk veranderd. Vlak na de Tweede
Wereldoorlog was 60 procent van de woningvoorraad in de private huursector, rond 1970 kwamen
er steeds meer koopwoningen op de markt. In dezelfde periode nam het aantal woningen in de
sociale huursector toe van 12 procent in 1947 naar 31 procent in 1970, aangezien de wederopbouw
sterk gericht was op de sociale huursector (Van Kempen e.a., 2002, p. 241; Van Weesep e.a., 2006, p.
320). Het volkshuisvestingsbeleid had een heel ander karakter dan voor de oorlog. Alles stond in het
teken van de wederopbouw en het rijk hield de volkshuisvesting sterk in eigen hand. De
verzorgingsstaat werd steeds sterker. Crisismaatregelen zoals, huurstop, woonruimteverdeling en
een centrale sturing bleken veel definitiever aanwezig dan vooraf gedacht.
Vanaf de Tweede Wereldoorlog waren diverse soorten regelgeving en maatregelen aanwezig in het
huisvestingsbeleid, zoals huurcontrole, publieke lonen en woningsubsidies. Deze woningsubsidies
maakten het erg aantrekkelijk om een woning te huren in de sociale huursector, omdat de huren erg
laag bleven en het niet aantrekkelijk was om een woning te kopen (Rooijmans, 1987, p. 58). Ook
kregen mensen op individuele basis huursubsidie, zodat in 2000 meer dan 1 miljoen van de 3,3
miljoen huishoudens die een woning huurde ook huursubsidie kregen. Door deze subsidies woonden
huishoudens in woningen die ze onder marktcondities nooit hadden kunnen betalen.
Vanaf de jaren ’60 werden wooncorporaties steeds onafhankelijker. Dit ging tegelijkertijd met de
weerstand tegen de sterke overheidsbemoeienis. Zeker in de huisvestingssector was die bemoeienis
erg groot. Overheden kochten grond, maakten de plannen, bouwden de huizen en slechts de
administratie werd overgedragen aan kleine wooncorporaties. In de loop van de jaren werden
wooncorporaties steeds belangrijker bij stedelijke herstructurering, omdat een groot deel van het
woningbezit van de wooncorporaties was gebouwd in de bouwperiode vlak na de Tweede
Wereldoorlog. Juist deze gebieden kwamen in aanmerking voor herstructurering, doordat een sterke
concentratie van lage inkomensgroepen en een sterke migratie van midden en hoge inkomens
aanwezig was (Priemus, 2006, p. 365). Eerst moest er meer differentiatie in woningen komen,
waardoor de rol van de wooncorporaties steeds groter werd (Rooijmans, 1987, p. 60).
In de huisvestingsector richt men zich vanaf de jaren ‘80 steeds meer op de markt en competitie
(Czischke, 2009, p. 121). Vanaf de jaren ’90 werden de huisvestingstaken steeds verder
gedereguleerd om meer ruimte te geven aan de marktwerking. Verantwoordelijkheden voor de
huisvesting in het lage segment werden naar de lokale overheden en de wooncorporaties verplaatst
(Van Kempen e.a., 2002, p. 242). De trend richting marktwerking uit zich in privatisering van de
sociale huursector, waarbij een sterke verschuiving van publiek naar privaat is waar te nemen. Deze
trend is ook waargenomen in de openbare ruimte (Elander & Blanc, 2001, p. 93; Tabb, 2001, p. 36).
In navolging van deze privatisering wordt steeds meer geëxperimenteerd met publiek-private
samenwerking tussen de wooncorporaties en de overheden (Winters & Elsinga, 2008, p. 216).
Na jaren van deregulering van de sociale huursector werden de wooncorporaties in 1995 financieel
onafhankelijk, de zogenaamde brutering van wooncorporaties. De wooncorporaties ontvingen toen
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geen subsidies meer van de overheid en moesten zelf zorgen voor een goede financiële positie,
bijvoorbeeld door de verkoop van nieuwbouwwoningen of door de verkoop van woningen uit de
bestaande huurwoningvoorraad (Elsinga & Wassenberg, 2007, p. 134). Van Weesep e.a. (2006, p.
333) geven dit als één van de redenen voor de sterke stijging van het aantal koopwoningen, samen
met de wens van de overheid om het aantal koopwoningen te verhogen. Koopwoningen staan
namelijk voor meer welvaart. Ondanks de nadruk op koopwoningen blijft de sociale huursector
aantrekkelijk voor huurders aangezien de woningen van goede kwaliteit zijn en er veel
eengezinswoningen aanwezig zijn (Van Kempen e.a., 2002, p. 239; Van Weesep e.a., 2006, p. 333).
Deze historische ontwikkelingen zorgden ervoor dat wooncorporaties een andere strategie gingen
voeren met betrekking tot hun organisatie. Wooncorporaties zijn meer als een bedrijf gaan
functioneren en de service die zij verlenen werd uitgebreider. Efficiëntie en verantwoordelijkheden
werden belangrijker, maar de traditionele sociale doelen blijven gehandhaafd. Het richten op de
markt uitte zich in meer commerciële activiteiten om winst te maken, bijvoorbeeld door
projectontwikkeling (Czischke, 2009, p. 131). Doordat wooncorporaties zich op de markt richtten
kwam meer behoefte aan een continue stroom van private financieringen. Gezamenlijk met de
overheid werden constructies bedacht om deze private financieringen mogelijk te maken, zoals het
verkrijgen van leningen tegen lage of geen rentetarieven (McDermont, 2007, p. 75). Uit onderzoek
van Czischke (2009, p. 146) blijkt dat wooncorporaties deze andere activiteiten voornamelijk
uitvoeren om zich te kunnen richten op hun hoofdtaak, het huisvesten van kwetsbare doelgroepen
tegen een betaalbare huur. Deze uitbreiding van taken heeft gevolgen voor investeringen in andere
sectoren dan de huisvestingssector, bijvoorbeeld voor investeringen in de openbare ruimte.
Tegenwoordig
Nederland staat in Europa bekend om het grote percentage sociale huurwoningen op de
woningmarkt (Kempen & Priemus, 2001, p. 237; Elsinga & Wassenberg 2007, p. 131). In 2005
behoorde 35 procent van de woningvoorraad tot de sociale huursector, in het begin van de jaren ’90
was dit zelfs 44 procent. In Europa liggen de percentages lager, gemiddeld 20 procent van de
woningvoorraad behoort tot de sociale huursector (Boelhouwer, 2007, p. 383). De wooncorporaties
zijn in Nederland vrij om woningen te kopen en te verkopen, vaak met de reden om hun eigen
financiële positie te verbeteren of om bij te dragen aan stedelijke vernieuwing (Elsinga &
Wassenberg, 2007, p. 131). Nederlandse wooncorporaties worden internationaal gezien als
organisaties die voorop lopen bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën in de sociale huursector
(Gruis, 2005, p. 1774).
De laatste jaren worden steeds meer discussies over de toekomst van de wooncorporaties gevoerd.
Boelhouwer (2007, p. 384) beschrijft in zijn onderzoek dat er veel negativiteit rond de
wooncorporaties is. Ze zijn niet verantwoordelijk voor hun daden, ze nemen steeds meer afstand van
de huurders en de overheid en ze zijn te sterk gericht op de markt. Boelhouwer brengt hier tegenin
dat wooncorporaties wel degelijk veel sociale investeringen doen maar dat die vaak niet worden
gezien door de overheid.
Overmeeren e.a. (2010, p. 140) sluiten aan bij Boelhouwer met het feit dat een debat gaande is in
Nederland over de prestaties van de wooncorporaties. Wooncorporaties hebben geen
aandeelhouders die hen dwingen om efficiënt te investeren en de doelen die gehaald moeten
worden zijn algemene publieke doelen. De efficiëntie en de effectiviteit van wooncorporaties staat
ter discussie, waarbij wordt gezocht naar maatregelen om wooncorporaties te stimuleren om beter
te presteren.
Aan de ene kant is er de discussie over de prestaties van wooncorporaties, maar aan de andere kant
zijn de wooncorporaties dominante spelers in buurten en wijken door hun omvangrijke woningbezit
en hun bijdrage aan leefbaarheid. De conclusie van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (2006, p. 144) is dat de overheid ook afhankelijk is van het ondernemerschap van de
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wooncorporaties. De overheid heeft weinig instrumenten om de wooncorporaties te controleren en
heeft zichzelf in een afstandelijke rol geplaatst met betrekking tot volkshuisvesting. Pryor (1994, p.
947) beschrijft in 1994 al dat het voor de overheid lastig is om private investeerders te controleren.
Als wooncorporaties gezien worden als private investeerders in de openbare ruimte en dit koppelen
aan de bovenstaande conclusies, zal het voor overheden lastig zijn om wooncorporaties te
controleren. Een regierol voor overheden kan daarin verandering brengen (zie paragraaf 2.5.1). Voor
deze controle zullen overheden nieuwe mechanismen moeten bedenken.
De centrale begrippen openbare ruimte en wooncorporaties zijn theoretisch beschreven. In het
volgende hoofdstuk zal de theorie volgen over de investeringen van wooncorporaties in openbare
ruimte.

1.7 Leeswijzer
Hoofdstuk 1 vormt de inleiding van dit onderzoek, hierin is de aanleiding van het onderzoek, de
hoofd- en deelvragen en de wetenschappelijk en maatschappelijke relevantie besproken. In dit
hoofdstuk werden de centrale begrippen, openbare ruimte en wooncorporaties uit de
probleemstelling theoretisch toegelicht. Deze toelichting draagt bij aan de afbakening van het
onderzoek.
In hoofdstuk 2 worden de centrale begrippen voor het beantwoorden van de hoofdvraag theoretisch
onderbouwd door middel van literatuuronderzoek. Daarbij wordt ingegaan op de betekenis van deze
begrippen voor investeringen in de openbare ruimte.
In hoofdstuk 3 worden de methoden beschreven en wordt een koppeling gemaakt met het
conceptuele model. De onderzoeksmethoden zijn literatuuronderzoek, zelf-invulvragenlijst en
interviews. De theoretische begrippen worden in paragraaf 3.7 geoperationaliseerd om deze te
kunnen onderzoeken met de zelf-invulvragenlijsten en interviews. Dit hoofdstuk vormt het
verbindingshoofdstuk tussen de theorie en de praktijk.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de vragenlijst en de interviews onderzocht voor de eerste
vier deelvragen. Hierbij gaat het over de investeringen van wooncorporaties in openbare ruimte. In
het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan waarom wooncorporaties investeren in openbare ruimte, naar
aanleiding van de zelf-invulvragenlijsten en de interviews. In het zesde hoofdstuk worden de
conclusies van dit onderzoek beschreven. Daarna volgt een reflectie op het onderzoek en als laatste
worden er aanbevelingen gedaan op basis van de conclusies.
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2. Theoretische onderbouwing
In dit hoofdstuk worden de verschillende factoren met betrekking tot investeringen in de openbare
ruimte beschreven. Uit het onderzoek zal blijken of deze theorieën geldend zijn voor
wooncorporaties. De paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 geven een theoretische onderbouwing voor het
beantwoorden van de eerste drie onderzoeksvragen: Welke wooncorporaties investeren in openbare
ruimte? In welke mate beïnvloeden externe factoren de investeringen van wooncorporaties? En wat
voor soort investeringen doen wooncorporaties in openbare ruimte?
In de paragrafen 2.4, 2.5 en 2.6 worden de overige twee deelvragen onderbouwd: Hoe investeren
wooncorporaties in openbare ruimte? En waarom investeren wooncorporaties in openbare ruimte?

2.1 Organisatiekenmerken
Uit onderzoek van Shim e.a. (2008, p. 48) blijkt dat investeringen worden beïnvloed door het gedrag
van investeerders. Organisatiekenmerken kunnen daardoor van invloed zijn op de investeringen die
wooncorporaties doen. De ene wooncorporatie investeert behoedzaam terwijl andere
wooncorporaties alle mogelijkheden benutten. Dit kan betrekking hebben op fysieke en sociale bij
stedelijke vernieuwing (Kleinhans, 2005, p. 267 ).
Grootte
Uit onderzoek van Van Bortel e.a. (2010, p. 371) blijkt dat de prestaties van de wooncorporaties niet
evenredig zijn met de grootte van de organisatie. Een kleine wooncorporatie heeft meer tevreden
klanten en lagere bedrijfskosten. Aan de andere kant blijkt dat grote organisaties effectiever zijn in
hun relaties met belanghebbenden en sociale verwachtingen beter vertalen binnen het bedrijf en
daar actie op ondernemen.
Ten aanzien van investeren richten kleine wooncorporaties zich voornamelijk op het beheren van de
woonvoorraad (Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2010, p. 19), grote wooncorporaties richten zich op
het ontwikkelen van nieuwe projecten. De grootte van een wooncorporatie kan de investeringen in
openbare ruimte beïnvloeden.
Rolverdeling
Overmeeren e.a. (2010, p. 149) onderscheiden drie verschillende rollen van wooncorporaties:
1. Openbaar sociaal entrepreneur
2. Stakeholder sociaal entrepreneur
3. Autonome sociale entrepreneur
In de rol van openbaar sociaal entrepreneur worden de wooncorporaties gezien als een middel om
het overheidsbeleid uit te voeren. De wooncorporaties vervullen publieke taken, waarvoor de
overheid grondwettelijke verantwoordelijk is. Hierdoor is de wooncorporatie verantwoordelijk voor
het vervullen van die publieke taken. Overmeeren e.a. (2010, p. 142) stellen dat de wooncorporaties
zichzelf zien als een private partij die actief is in het publieke domein, waarbij ze sociale investeringen
doen die verder gaan dan alleen het basisniveau. Op basis hiervan kan een onderscheid worden
gemaakt tussen de tweede rol als stakeholder sociaal entrepreneur en de derde rol als autonome
sociale entrepreneur. Bij wooncorporaties die gedreven worden vanuit de lokale belanghebbenden
(stakeholders) zijn de belangen van de stakeholders leidend voor de richting van de wooncorporatie.
In de derde rol worden zij gedreven door hun eigen visies.
Vanuit de theorie van Overmeeren e.a. (2010, p. 149) zouden de rollen van de wooncorporaties de
investeringen kunnen beïnvloeden. Investeringen vanuit de rol van een openbaar sociaal
entrepreneur zullen sterk gericht zijn op de standaarden die de overheid heeft, waardoor de
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wooncorporaties weinig inbreng hebben in het soort investering. Regulatie, subsidies en sancties
zullen de wooncorporatie beïnvloeden.
De stakeholder sociaal entrepreneur wordt beïnvloed door de standaarden van de
belanghebbenden, zoals de gemeenschap of lokale bedrijven. Deze standaarden worden uitgevoerd
zoals de externe belanghebbende dat wensen.
De autonome sociaal entrepreneur volgt de standaarden die het eigen management heeft
vastgesteld en de interne organisatie zal reageren op investeringen die worden gedaan (Overmeeren
e.a., 2010, p. 143)
Door de omvang en verschillende rollen van de wooncorporaties zijn ze een belangrijke partij
geworden waarmee overheden onderhandelen (Bemmel &Muller, 2005, p. 5).
Geografische ligging
Een ander organisatiekenmerk van wooncorporaties is de geografische ligging. De locatie voor
investeringen blijkt een belangrijke factor te zijn bij investeringen. Uit onderzoeken van Van Weesep
e.a. (2006) en Boelhouwer (2007) blijken regionale verschillen aanwezig te zijn in de
wooncorporatiesector. Deze regionale verschillen hebben bijvoorbeeld betrekking op de sociaaleconomische omstandigheden van huurders in de sociale huursector. Dit verschil wordt zichtbaar als
bijvoorbeeld wordt gekeken naar de huurders in de Randstad en buiten de Randstad. In de Randstad
wonen ook veel middeninkomens in de sociale huursector, omdat de koopwoningen niet bereikbaar
zijn voor middeninkomens.
Kauko (2006) heeft onderzocht welke waarden van een woonlocatie belangrijk zijn voor de bewoners
in verschillende regionale gebieden. Naast de sociaal economische omstandigheden beschrijft Kauko
(2006, p. 147) dat de woonwensen in de Randstad vooral betrekking hebben op de functionaliteit en
de beschikbare ruimte in huis, in tegenstelling tot andere gebieden waar men vooral een aangename
locatie belangrijk vindt. De harde karakteristieken van de woning zijn veel belangrijker dan de zachte
karakteristieken van de omgeving, zoals sfeer.
Door deze regionale verschillen kunnen de gewenste investeringen verschillen tussen regio’s. In de
ene regio zal de nadruk meer liggen op fysieke investeringen en de woning en in andere gebieden
meer op de locatie, de omgeving en de sociale investeringen die nodig zijn. Als investeerders een
positieve visie hebben op de regionale omstandigheden, zoals een goede omliggende natuur en de
aanwezigheid van goede voorzieningen, prikkelt dit investeerders om te investeren.
Stedelijkheid
Het stedelijkheidniveau van wooncorporaties is het derde organisatiekenmerk waarnaar onderzoek is
gedaan. In dit onderzoek kan de fysieke en sociale omgeving van belang zijn voor de investeringen.
Volgens Steenbekkers e.a. (2006, p. 355) is de omgevingskwaliteit (waarbij de mate van fysieke
verloedering, hinder, overbezetting en voorzieningen in buurten wordt gemeten) in stedelijke
gebieden lager dan in plattelandsgebieden. In de buurten waar deze omgevingskwaliteit laag is
komen veel huurwoningen voor, zijn de huren laag en wonen meer ouderen en minder kinderen met
gezinnen. Lage huren zijn kenmerkend voor het woningbezit van wooncorporaties in buurten.
Verwacht wordt dat fysieke investeringen in stedelijke gebieden meer noodzakelijk zijn dan op het
platteland.
Naast de fysieke voordelen zijn er sociale voordelen van het platteland. Quark & Jaffe (2006, p. 206)
beschrijven dat veel beleidsmakers de sociale voordelen van het platteland, zoals vertrouwen,
gemeenschappelijke doelen en hechte netwerken van bewoners erg hoog schatten. Riva e.a. (2011,
p. 197) sluiten aan bij Quark & Jaffe door te stellen dat de sociale cohesie en het welvaartsniveau in
plattelandsgebieden sterker en hoger is dan in stedelijke gebieden. Uitgaande van deze goede sociale
positie van het platteland is te verwachten dat sociale investeringen op het platteland minder
noodzakelijk zijn dan in stedelijke gebieden en daardoor ook minder voorkomen.
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2.2 Externe factoren
Naast organisatiekenmerken zijn er externe factoren die investeringen kunnen beïnvloeden. Guay
e.a. (2004, p. 127) benadrukken vooral externe sociale factoren die investeringen beïnvloeden, zoals
vrouwenemancipatie, gelijkheid voor iedereen en leefbaarheidvraagstukken. Sociale invloeden zijn
eigenlijk altijd aanwezig bij het maken van een investeringsbeslissing, het maakt niet uit of de
investering fysiek of sociaal is. In deze paragraaf worden drie externe factoren beschreven
(overheden, huurderbelangen en afstand tot investeringen) die de investeringen van
wooncorporaties beïnvloeden. Deze drie externe factoren zijn gebaseerd op de literatuur over
investeringen in de openbare ruimte. Na analyse van deze literatuur bleek dat deze drie externe
factoren het vaakst worden genoemd als invloeden op investeringen.
2.2.1 Overheden
De Europese Commissie is het dagelijkse bestuur van de Europese Unie. De leden van de Europese
Commissie zijn onafhankelijk, ze vertegenwoordigen niet de eigen lidstaat. Als besluiten worden
genomen gebeurt dit op basis van meerderheid van stemmen. De Europese Commissie heeft 4
hoofdtaken (Rijksoverheid, 2011):
1. Wetgevende taak: de EC maakt voorstellen voor Europese regelgeving.
2. Uitvoerende taak: de EC zorgt voor de uitvoering van Europese wetten, zoals richtlijnen,
verordeningen, de begroting en programma’s die door het Parlement zijn goedgekeurd.
3. Toezichthoudende taak: de EC kijkt of het gemeenschappelijke recht wordt nageleefd, als dit
niet het geval is verzoekt men de lidstaten tot maatregelen.
4. Onderhandelende taak: de EC is vertegenwoordiger van de Europese Unie op internationaal
niveau.
Blauberger (2009, p. 720) stelt dat de Europese regelgeving een grote invloed heeft op alle lidstaten
in Europa. Boelhouwer (2007, p. 383) beschrijft al eerder dat de invloed van de Europese regelgeving
op wooncorporaties zichtbaar wordt binnen het onderwerp staatsteun. Blauberger (2009) stelt dat
de Europese Commissie “goede” staatsteun vaststelt op basis van criteria die een compromis vormen
van alle verschillende opvattingen over staatsteun onder de lidstaten. Staatsteun wordt wel
overheidssteun genoemd, waarbij ondernemingen worden bevoordeeld door overheden. Dit
betekent dat staatsteun die buiten dit compromis valt, “slechte” staatsteun is. De lidstaten waren in
eerste instantie niet bereid om afspraken te maken over secundaire regels en waren later niet in
staat om de gedetailleerde visie van de Europese Commissie over goede staatsteun te bestrijden.
Wooncorporaties ontvangen staatsteun voor bepaalde investeringen. Investeringen die direct
betrokken zijn bij de woningvoorraad hebben de mogelijkheid om staatsteun te ontvangen. De
Europese regelgeving heeft een grote invloed op de nationale overheidsteun, maar kan nationale
regeringen niet verplichten om te investeren in een bepaald doel. De uiteindelijke beslissing voor
staatsteun blijft bij de lidstaten. Volgens Boelhouwer heeft de Europese Commissie daardoor een
grote invloed op de toekomst van de wooncorporaties (Boelhouwer, 2007, p. 383).
Beleid
Om de invloed van de Europese regelgeving te kunnen beschrijven voor wooncorporatie is het van
belang om te weten welke Europese regelgeving geldt. Deze Europese regelgeving past niet bij de
theorie over de invloed van Europese regelgeving, maar geeft wel een beeld van de regelgeving waar
wooncorporaties mee te maken hebben. Het volgende stuk tekst zal een uiteenzetting geven van
deze regelgeving met betrekking tot staatsteun.
Normaal gesproken moet alle staatsteun die niet van “algemeen belang” is worden gemeld aan de
Europese Commissie. De wooncorporaties hebben in 2005 een uitzondering gekregen van deze
meldingsplicht. Deze uitzondering kon worden gemaakt, omdat de Europese Commissie weinig risico
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zag voor het verstoren van de markt. Bij de uitwerking van het nieuwe besluit kregen
woningcorporaties diensten van algemeen economisch belang opgedragen. Op basis van dit besluit is
staatsteun toegestaan voor de volgende activiteiten met bepaalde voorwaarden (Europese
Commissie, 2009, p. 1-24):
• De activiteiten van wooncorporatie met staatsteun moeten worden gekoppeld aan de
maximale waarde van huizen en aan sociaal achtergestelde huishoudens (huishoudinkomen
van maximaal €33.614 per jaar). Dit betekent dat minimaal 90% van de vrijkomende
woningvoorraad verhuurd moet worden aan deze doelgroep, 10% wordt toegewezen aan
andere groepen, op basis van objectieve criteria waarin met sociale prioriteiten rekening
wordt rekening gehouden. Staatsteun is wel toegestaan voor sociale mening en sociale
samenhang (Europese Commissie, 2009. p. 1).
• Commerciële activiteiten moeten worden onderworpen aan marktomstandigheden en
staatsteun mag hier niet voor worden gebruikt. De winst moet worden herinvesteert in de
sociale woningbouwsector.
• Overcapaciteit van sociale woningen moet worden voorkomen door de verkoop van sociale
woningen en de overcapaciteit moet een klein percentage van het totale aanbod van
woningen zijn.
• Staatsteun is mogelijk voor de aanleg van infrastructuur als deze infrastructuur behoort bij
de sociale huisvesting, bijvoorbeeld nutsvoorzieningen of wegen naar het hoofdwegennet.
De implementatie van het besluit heeft gevolgen voor onder meer de woningtoewijzing, de
registratie daarvan, de financiering van projecten en de administratieve organisatie van de
woningcorporatie (Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, 2010, p. 2).
Europese regelgeving bepaalt aan welke wet- en regelgeving afzonderlijke lidstaten zich moeten
houden. Binnen deze regelgeving die geldig is voor de lidstaten, maken de lokale overheden ook hun
eigen wet- en regelgeving. Hierdoor hebben lokale overheden invloed op de investeringen die
gedaan worden en de mogelijkheden die aanwezig zijn om te investeren.
Investeringsbereidheid van gemeenten
Van belang voor investeringen in de openbare ruimte door andere actoren, is hoe die actoren
aankijken tegen de investeringsbereidheid van gemeenten in de openbare ruimte. Dit kan actoren
stimuleren om juist wel of juist niet te investeren in openbare ruimte. Als de investeringsbereidheid
van gemeenten laag is kan het zijn dat andere actoren het noodzakelijk vinden om te gaan investeren
in openbare ruimte, maar een lage investeringsbereidheid kan ook een obstakel zijn bij het aangaan
van publiek-private samenwerking (Vasilescu, 2009, p. 314).
De investeringsbereidheid van gemeenten heeft te maken met de verantwoordelijkheid die de
overheid zelf wil nemen en de verantwoordelijkheid die zij geven aan wooncorporaties met
betrekking tot hun activiteiten (Boelhouwer, 2007, p. 388). Met dit onderzoek is getracht om de visie
die wooncorporaties hebben met betrekking tot de verantwoordelijkheden van hun eigen organisatie
inzichtelijk te maken.
2.2.2 Huurderbelangen
Wooncorporaties moeten zich richten op de taken die beschreven staan in de Bbsh. Bij het uitvoeren
van deze taken moeten zij betrokken huurderorganisaties of bewonerscommissies informeren. Als
deze betrokken organisaties te kennen geven dat zijn advies willen geven of overleg willen voeren
met de wooncorporatie, moet de wooncorporatie daarvoor gelegenheid geven (Besluit beheer
sociale huursector, 8 juni 2011, artikel 17 lid 1 en 2). Priemus (2006, p. 370) beschrijft dat de
huurders op dit moment het signaal geven dat zij woningverbetering en onderhoud wensen.
Investeringen in de buurt is belangrijk bij stedelijke vernieuwing en het succes hiervan wordt
grotendeels bepaald door de aantrekkingskracht op bewoners buiten de buurt (Priemus, 2006, p.
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369). Vandegrift & Lahr (2009) gebruiken diverse onderzoeken (Bates & Santerre, 2001; Bolitzer &
Netuzil, 2000) voor het bepalen van de prijs van openbare ruimte. Daarbij stellen zij dat de waarde
die wordt gegeven aan openbare ruimte afhankelijk is van woning- en eigenaarkenmerken. Het
inkomen van de bewoners speelt daarbij een belangrijke rol, hogere inkomens willen meer betalen
voor openbare ruimte dan lage inkomens. Deze bereidheid om meer te betalen uit zich in de prijs van
woninglocaties. Uit onderzoek van Bates en Santerre (2001, p. 107) blijkt dat hoge inkomens ook
meer openbare ruimte eisen dan lage inkomens.
Uit onderzoek van O’Brien (2006) en uit onderzoek van Wells & Laquatra (2009) blijkt dat groene
openbare ruimte ook gezondheidsvoordelen met zich mee brengt en de kwaliteit van leven
verbetert. In de eerste plaats is de groene openbare ruimte een ideale plek om anderen te
ontmoeten, wat bijdraagt aan sociale interactie en cohesie. Ten tweede draagt groen ook
daadwerkelijk bij aan een betere fysieke gezondheid, omdat men groene, gemakkelijk toegankelijke
openbare ruimte graag gebruikt. Uit het onderzoek van Wells & Laquatra (2009, p. 53) blijkt dat
vooral ouderen veel voordeel hebben bij groene openbare ruimte. O’Brien (2006, p. 547) concludeert
dat ook voor jonge kinderen groene openbare ruimte belangrijk is voor hun ontwikkeling, maar dat
de ouders vaak angst hebben voor onveiligheid in de openbare ruimte. Groene openbare ruimte
heeft een belang voor de huurders die nabij deze groene openbare ruimte wonen.
Uit bovenstaande literatuur blijkt dat bewoners en huurders verschillende eisen stellen aan
openbare ruimte. Wooncorporaties hebben voornamelijk te maken met lage inkomens, aangezien zij
deze inkomensgroep huisvesten. Het is mogelijk dat de huurders van de wooncorporatie niet zoveel
waarde hechten aan openbare ruimte. Een andere externe factor bij investeringen is de afstand tot
investeringen.
2.2.3 Afstand tot investeringen
Uit onderzoek van Bolitzer & Netuzil (2000, p. 192) blijkt dat openbare ruimte die in de nabijheid van
vastgoed is gelegen een positief effect heeft op de verkoopprijs van woningen. Openbare ruimte die
verder gelegen is van het vastgoed heeft minder tot geen toegevoegde waarde. Als openbare ruimte
nabij het vastgoed is, wordt als richtlijn maximaal 122 meter van het vastgoed aangehouden, zoals
bleek uit het onderzoek van Bolitzer & Netuzil (2000, p. 192). Bates & Santerre (2001, p. 107) sluiten
aan bij het belang van openbare ruimte in de buurt, aangezien regionale openbare ruimte geen
alternatief blijkt te zijn voor lokale openbare ruimte. De afstand tot de investeringen in openbare
ruimte kan hierdoor een externe factor zijn.

2.3 Soort investeringen
Er zijn verschillende soorten investeringen mogelijk in de openbare ruimte. In dit onderzoek worden
fysieke en sociale investeringen in de openbare ruimte onderzocht. In de definitie van openbare
ruimte is beschreven dat dit onderzoek zich alleen richt op de buitenruimte, dit geldt ook voor de
investeringsmogelijkheden in de openbare ruimte.
Priemus (2004, p. 233) onderscheid drie verschillende investeringen: fysieke, economische en sociale
investeringen. De ‘harde’ fysieke investering is tastbaar en waarneembaar in de openbare ruimte. De
‘zachte’ sociale investeringen zijn niet tastbaar en waarneembaar in de openbare ruimte, alleen de
gevolgen van deze investeringen zouden zichtbaar zijn, bijvoorbeeld zorgen voor werkgelegenheid
levert minder werklozen op in de openbare ruimte. Priemus (2004, p. 245) beschrijft dat juist de
combinatie van fysieke en sociale investeringen in buurten en wijken daadwerkelijk een meerwaarde
kan zijn voor de leefomgeving. Economische investeringen worden in dit onderzoek niet apart
onderzocht. Er wordt vanuit gegaan dat fysieke en sociale investeringen in de openbare ruimte
gepaard gaan met een economische investering. Het aanleggen van openbare ruimte kost geld en
het beheren van openbare ruimte ook. Mocht men geen financiële investering doen, dan wordt dit
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inzichtelijk op het niveau van participatie. In paragraaf 2.4 wordt ingegaan op het participatieniveau
bij fysieke en sociale investeringen.
Fysieke investeringen
Fysieke achterstanden en fysieke investeringen in buurten en wijken hebben betrekking op de
kwaliteit van de woonomgeving. Hierbij gaat het om fysieke elementen in die woonomgeving, zoals
parkeerplaatsen, groen en cameratoezicht (Brouwer e.a., 2006, p. 2). Om een verschil te kunnen
maken in fysieke investeringen wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• het aanleggen van openbare ruimte,
• het beheren / onderhouden van de openbare ruimte.
Sociale investeringen
Sociale investeringen hebben sociale voordelen, bijvoorbeeld het vermijden van negatieve publiciteit
en het verkrijgen van positieve publiciteit. Deze sociale investeringen hebben niet direct een
financieel voordeel, maar het sociale voordeel is eigenlijk net zo waardevol (Guay e.a., 2004, p. 128).
Sociale investeringen worden gedaan om problemen te voorkomen. De opbrengsten van sociale
investeringen zijn vaak moeilijk in kaart te brengen, omdat sociale investeringen over meerdere
beleidsvelden worden verspreid en de maatregelen en de effecten ver van elkaar liggen. Hierdoor
worden sociale investeringen sneller geschrapt bij bezuinigingen dan fysieke investeringen (Doorten
& Rouw, 2006, p. 18-20). Koopman (2007, p. 28) stelt dat de fysieke en sociale investeringen in de
woonomgeving echt tot een verbetering moeten leiden in de fysieke- en sociaaleconomische
omstandigheden en de veiligheid in de buurt. Op dat moment merken bewoners pas dat
daadwerkelijk iets verandert in hun woonomgeving en kunnen de beoogde positieve effecten pas
merkbaar worden. De effecten die men verwacht te behalen door investeringen spelen een rol bij
het bepalen van de investeringen.
Er zijn verschillende sociale investeringen te bedenken, maar bij de sociale investeringen in de
openbare ruimte gaat het om investeringen
in de omgeving en niet om in investeringen
in de mens, omdat dit onderzoek zich richt
op de buitenruimte. Sociale investeringen
kunnen
verdeeld
worden
in
3
hoofdcategorieën. Deze drie categorieën
zijn gebaseerd op beschrijvingen van
onderzoeken naar sociale investeringen van
Luijkx & De Wildt (2008) en Van Marissing
(2008):
• het
uitvoeren
van
sociale
activiteiten,
• het zorgen voor veiligheid op straat,
• het betrekken van buurtbewoners
bij activiteiten in de buurt.

Figuur 2.3 Buurtactiviteit als sociale investering

Bron: Gouda Noord, www.goudanoord.nl
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2.4 Participatie
Actoren in een netwerk kunnen op verschillende manieren participeren bij investeringen. Deze
verschillende participatieniveaus vormen een participatieladder. De indeling van niveaus is gemaakt
op basis van de hoeveelheid macht van een partij. Uit diverse literatuur kunnen verschillende
participatieniveaus worden onderscheden, deze niveaus zijn: luisteren, consulteren, coproduceren,
meebeslissen en alleen beslissen (Swanson, 2001, p. 4; Koontz, 1999, p. 457; Van Damme & Brans,
2008, p. 28).
De volgorde van deze niveaus geeft de houding van de overheid aan met betrekking tot de invloed
van andere partijen. Bij luisteren en consulteren is de invloed van andere partijen beperkt, terwijl bij
coproduceren, meebeslissen en alleen beslissen de invloed van participanten steeds groter wordt.
Jager-Vreugdenhil (2011, p. 77) beschrijft dat participatieladders niet zo gemakkelijk te maken zijn en
dat de betekenis van participatie verschilt per vakgebied en per participatieladder. In de ene
participatieladder is sociale participatie minder belangrijk dan arbeidsparticipatie, maar deze
indelingen zijn normatief. Het is daarom van belang om te beschrijven welke actoren en in welke
context de participatie plaatsvindt. In navolging van Jager-Vreugdenhil worden de participatieniveaus
vertaald naar de niveaus die aanwezig zijn bij fysieke en sociale investeringen in de openbare ruimte
door wooncorporaties.
Het eerste participatieniveau is het niveau waarop wooncorporaties niet fysiek en sociaal investeren
in de openbare ruimte. Dit is het niveau van non-participatie (Crnčević, 2007, p. 73).
Het tweede niveau is het consulteren van participanten, participanten krijgen de kans om te
reageren op voorstellen van de overheid. In dit onderzoek zal het meedenken en meepraten over
investeringen in de openbare ruimte een participatievorm zijn.
De derde vorm van participatie is het subsidiëren van activiteiten en investeringen in de openbare
ruimte. Dit is nog steeds een vrij beperkte machtsinvloed van de wooncorporatie, aangezien deze
geen zeggenschap heeft over de inhoud van de investering, maar alleen zorgt voor de subsidie.
De volgende participatievorm is het financieren en aanleggen van openbare ruimte. Op dit vierde
niveau hebben de wooncorporaties de taak om te zorgen voor de financiering evenals het aanleggen
van de openbare ruimte en/of het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte. Op dit niveau
kunnen de wooncorporaties het beheer/onderhoud van de openbare ruimte voor hun rekening
nemen als participatievorm, in plaats van het financieren en aanleggen van openbare ruimte. De
participatieniveaus coproduceren, meebeslissen en alleen beslissen passen bij dit niveau.
Het hoogste participatieniveau is het niveau waarop de wooncorporaties, financieren, aanleggen en
beheren / onderhouden.
De uiteindelijke participatieniveaus zijn:
1. Non-participatie
2. Meedenken en meepraten
3. Subsidiëren
4. Financieren en aanleggen of beheren / onderhouden
5. Financieren, aanleggen en beheren / onderhouden
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2.5 Randvoorwaarden
Randvoorwaarden vormen de condities en afspraken die vooraf aanwezig moeten zijn om te
investeren in openbare ruimte. Deze randvoorwaarden kunnen gelden voor meerdere actoren, maar
ook voor slechts één enkele actor. Dit onderzoek richt zich op randvoorwaarden voor
wooncorporaties om te investeren in de openbare ruimte.
2.5.1 Van government naar governance
Wereldwijd is sprake van een verschuiving van taken van de overheidsinstanties naar private
partijen. Elander & Blanc (2001, p. 94) benoemen hierbij de sterke tendens van local government
naar local governance aan het eind van de 20e eeuw. Governance geeft een verandering aan in de
besturing van de samenleving; nieuwe methoden, nieuwe processen en nieuwe hiërarchische
systemen worden gebruikt in vergelijking met government (Rhodes, 1996, p. 652). Een belangrijk
verschil tussen government en governance is dat bij government de overheid verantwoordelijk is
voor alle zaken met betrekking tot de samenleving. Bij governance zijn veel meer partijen betrokken
bij activiteiten voor de samenleving, deze partijen vormen netwerken. Deze netwerken zijn een
geheel van actoren die publiek, semi-publiek of privaat van karakter zijn. De overheid heeft niet meer
alle verantwoordelijkheid, waardoor een onderlinge afhankelijkheid ontstaat tussen alle organisaties.
Er is sprake van een voortdurende interactie tussen alle partijen, omdat overeenstemming moet
worden bereikt om gezamenlijke doelen te behalen. Om deze doelen te bereiken is de interactie
gebaseerd op vertrouwen en worden regels gemaakt waar alle partijen in het netwerk akkoord mee
zijn (Rhodes, 2007, p. 1246).
De overheid is één van de vele actoren geworden bij alle activiteiten die de samenleving aangaan
(Elander & Blanc, 2001, p. 94). Dit betekent volgens Elander & Blanc (2001, p. 108) echter niet dat
local government geheel verdwijnt, aangezien local government belangrijk is met het oog op
democratie, bijvoorbeeld het houden van verkiezingen en persvrijheid. Het aangaan van
buitenlandse relaties en het beschermen en reguleren van natuurlijke hulpbronnen zijn ook taken
waarvoor government van belang is.
De netwerken die ontstaan worden vaak aangestuurd door de overheid, maar de organisaties in het
netwerk organiseren zichzelf en zijn niet verplicht om verantwoording af te leggen aan de overheid
(Rhodes, 2007, 1246). Overheden krijgen meer een regierol dan een uitvoerende rol. Rhodes (2007,
p. 1247) beschrijft dat governance een veranderende rol van de staat impliceert, maar dat de
uitvoering hiervan verschilt tussen landen. Rhodes (2007, p. 1259) stelt als belangrijk onderdeel van
governance dat meer wordt gekeken naar de overtuiging en de betekenis van en voor verschillende
actoren in het netwerk. De taak van de staat wordt meer divers.
Deze tendens uit zich in verschillende vormen van governance, zoals privatisering, deregulatie en
beleidsvorming door meerdere actoren (Rhodes, 2007; Elander & Blanc, 2001, p. 94). Naast
privatisering, deregulatie en beleidsvorming door meerdere actoren zijn verschillende vormen van
governance op lokaal niveau en op Europees niveau te onderscheiden, zoals actief burgerschap en
het decentraliseren van verantwoordelijkheden naar lagere overheden.
Privatisering
Privatisering van openbare ruimte leidt tot openbare ruimte die daadwerkelijk in eigendom is van
een private investeerder. De private investeerders proberen de openbaarheid van de ruimte te
behouden door te investeren in het gebruik, de controle en toegankelijkheid van de ruimte (Németh
& Schmidt, 2011, p. 5). Openbare ruimte werd geprivatiseerd door de overheid om aantrekkelijke
initiatieven mogelijk te maken en publieke doeleinden te realiseren. Németh beschrijft dat deze
private openbare ruimte zich steeds meer ontwikkeld als een bonusruimte in Amerika (Németh,
2009, p. 2465). Het werd investeerders toegestaan om meer of hoger te bouwen dan oorspronkelijk
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toegestaan, als maar een openbare ruimte werd gerealiseerd. Németh stelt dat in openbare ruimte
in het bezit van de overheid de regels gelden van de overheid en in de private openbare ruimte de
regels van de private investeerder, daardoor verminderd de openbaarheid van de ruimte (Németh,
2009, p. 2464). Deze redenering van Németh past bij de Amerikaanse ‘loss of public space’ wat in de
inleiding van dit onderzoek is beschreven.
Aan de andere kant kan privatisering leiden tot positieve ontwikkelingen in de openbare ruimte,
zoals heterogeniteit en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, zoals Kirby (2008) en Atkinson
(2003) beschrijven. Uit onderzoek van Auriol & Picard (2009, p. 79) blijkt dat overheden openbare
ruimte waarvan de verwachting is dat de kosten hoog zullen zijn eerder willen privatiseren dan
openbare ruimte waarvan de verwachte kosten laag zijn, bijvoorbeeld liever een private
infrastructuur dan helemaal geen infrastructuur.
Deregulatie
De tweede vorm van governance is deregulatie. Bij deregulatie worden de regels die gelden in de
openbare ruimte versoepeld, hierdoor kosten activiteiten minder tijd en moeite om te organiseren in
de openbare ruimte. Dit kan bijdragen aan meer mogelijkheden voor andere actoren om te
investeren in openbare ruimte.
Meerdere actoren
Een derde mogelijkheid is het maken van beleid door meerdere actoren. Dit gebeurt in veel grote
steden in Europa en de Amerika in de vorm van Publiek-private samenwerking (PPS). PPS bestaat in
verschillende vormen, maar kan worden gedefinieerd als regelingen tussen publieke en private
partijen. Deze regelingen worden gekenmerkt door een verdeling van investeringen, risico,
verantwoordelijkheden en opbrengsten (Sawyer, 2010, p. 496). De achterliggende gedachte van
beleidvorming met meerdere actoren is dat publieke en private investeerders elkaar kunnen
aanvullen bij het leveren van openbare diensten (Sawyer, 2010, p. 496). Privatisering, deregulatie en
beleidsvorming met meerdere actoren kunnen hierdoor voorwaarden zijn voor actoren om te
investeren.
Privatisering, deregulering en beleidsvorming door meerdere actoren in de openbare ruimte zijn
gevolgen van verschillende veranderingen in de maatschappij. Wereldwijd nam de competitie tussen
landen toe (Sorensen, 2003, p. 520), waarbij de vrije marktwerking en kapitalisme voorop stond en
waardoor overheidsinvloeden verminderden. Op het stedelijke niveau zijn deze veranderingen ook
waar te nemen. De overheid heeft geen geld om te investeren of heeft tekort geschoten in de
discussie over de kwaliteit van de steden (Hanna & Walton-Robert, 2004, p. 38; Tabb, 2001, p. 36).
De kwaliteit van stedelijke ruimte is afgenomen voor alle lagen van de bevolking in het dagelijks
leven en verkeerde investeringen worden gedaan. Investeringen van overheden richten zich op
grote, visuele projecten. De kleinere, vaak belangrijkere, investeringen voor buurten en wijken
worden niet gedaan, waardoor de kwaliteit van stedelijke ruimte afneemt (Hanna & Walton-Robert,
2004, p. 41-42). De oplossing wordt gezocht in vrije marktwerking, privatisering van taken en
verantwoordelijkheden en andere actoren om investeringen mogelijk te maken (Elander & Blanc,
2001, p. 93; Tabb, 2001, p. 36). Decentralisatie moet ervoor zorgen dat de gewone burgers meer
worden betrokken bij politieke processen (Andersson e.a., 2005, p. 377). Dit zorgt ervoor dat het
buurt- en wijkniveau een aantrekkelijk niveau is om op te focussen, aangezien hier de relatie met de
lokale populatie groot is.
De tendens van government naar governance zet door in de openbare ruimte. Dit resulteert in de
opkomst van Business Improvement Districts (BID’s) en PPS bij stedelijke vernieuwingsprojecten
(Tabb, 2001, p. 36).
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BID’s zijn gebieden waarbij lokale private partijen gezamenlijk investeren in het gebied, waarbij de
investeringen een toegevoegde waarde hebben voor de investeringen die al zijn gedaan door de
overheid. De kwaliteit van de stedelijke ruimte verbetert hierdoor (Briffault, 1999, p. 365).
Bij PPS komen de risico’s en de opbrengsten voor rekening van de private partijen daar staat
tegenover dat zij de mogelijkheid krijgen om hun investeringen zo rendabel mogelijk te maken. De
publieke partijen scheppen voorwaarden en faciliteren de private partijen. Private investeerders
hebben behoefte aan zekerheden om hun investeringen te kunnen beschermen, het rendabel maken
van investeringen is daarom belangrijk.
2.5.2 Staatsteun
Staatsteun, ook wel overheidssteun genoemd, staat voor het bevoordelen van ondernemingen door
overheden. Deze bevoordelingen kan zich op verschillende terreinen en op verschillende
overheidsniveaus voordoen, bijvoorbeeld door subsidies, het verkopen van grond tegen een nietmarktconforme prijs, fiscale voordelen bieden en het geven van leningen en garantie voor de
financiering van activiteiten. De redenen voor staatsteun verschillen van elkaar, zo kan het zijn dat
bepaalde activiteiten gestimuleerd moeten worden of dat bepaalde activiteiten juist beschermd
moeten worden (Adriaanse, 2006 p. 13-14). Deze vormen van staatsteun richten zich voornamelijk
op de financiële staatsteun. Zonder dat staatsteun wordt gegeven is het mogelijk dat bepaalde
activiteiten niet uitgevoerd worden.
2.5.3 Kennis
Het hebben van kennis is van strategische waarde voor organisaties. Kennis is moeilijk te ontdekken
en te beheersen, waardoor het begrip kennis eigenlijk heel moeilijk te definiëren is. Kennis en
informatie staan volgens Voelpel e.a. (2006, p. 1180) vrijwel gelijk aan elkaar. Strategieën die
bepalen welke kennis aanwezig moet zijn om bepaalde activiteiten uit te voeren in de toekomst
ontbreken vaak binnen organisaties (Bongers, 2004, p. 22).
Er bestaan verschillende wetenschappelijke onderzoeken over kennis en de meerwaarde die kennis
heeft voor bedrijven en personen, zoals de Organizational Knowledge Creation Theory (Voelpel e.a.,
2006) en het risico van verspreide kennis en kennismanagement (Choi & Jong, 2010). Deze
wetenschappelijke onderzoeken gaan in op de betekenis die kennis heeft voor een organisatie en op
welke manier organisaties worden beïnvloed door kennis. In dit onderzoek gaat het om kennis en
informatie die men tot zijn beschikking heeft over de openbare ruimte. En kennis over mogelijke
investeringen, de praktische uitvoering en de mogelijkheden die openbare ruimte biedt om
activiteiten uit te voeren. Hiervoor moet personeel beschikbaar zijn die deze kennis heeft en ook het
bestuur van de wooncorporatie moet deze kennis hebben om te bepalen of men investeert of niet.
Het ontbreken van deze kennis en het ontbreken van personeel die deze kennis in de praktijk kan
brengen kan een belemmering zijn om te investeren.
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2.6 Motieven
Motieven benadrukken de beweegredenen om bepaalde acties te ondernemen, ze vormen de
drijfveer om tot actie over te gaan. Motieven zijn altijd gericht op het behalen van voordelen, waarbij
risico’s afgewogen worden. Als men niet de mogelijkheid ziet om voordelen te behalen met een
investering, zal men niet tot investeren overgaan. Niemand weet uiteindelijk vooraf wat de
opbrengsten en verliezen zullen zijn (Lewis, 2001, p. 331). De verwachtingen die men heeft bij het
maken van de investeringen spelen een belangrijke rol in het vormen van de motieven om te
investeren. Bijvoorbeeld het stijgen van de waarde van het vastgoed kan een verwacht effect zijn en
daardoor een motief om te investeren in de openbare ruimte.
Lewis (2001, p. 332) beschrijft in zijn onderzoek dat niet alleen economische motieven een rol
spelen, maar ook sociale motieven. De standaard economische investeerder, bestaat volgens hem
niet, want niemand investeert enkel voor inkomens- en kapitaaltoename. Juist de achterliggende
moraal van investeerders heeft een belangrijke invloed op de investeringen die zij doen. Ethiek hoeft
niet altijd te worden genoemd als motief om te investeren, maar dit betekent niet dat ethiek
helemaal geen rol speelt. Als de overheid in de ogen van de investeerders tekort schiet zijn ze eerder
geneigd om zelf te investeren. Dit staat in contrast met de trend die is gericht op het afwegen van
taken voor de overheid en de eigen verantwoordelijkheid (Boelhouwer, 2007, p. 388). Hieruit zou
men kunnen opmaken dat taken van de overheid niet overgenomen worden, ook al worden de taken
niet goed uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat de motieven om te investeren niet alleen gericht zijn
op het behalen van individueel voordeel, maar ook maatschappelijk voordeel. Men verwacht dat
langzaam een verandering teweeg kan worden gebracht in de maatschappij door individuele
investeringen. Het motief van individuele investeringen is gericht op het veranderen van de
maatschappij (Lewis, 2001, p. 339).
Motieven worden daarnaast ook gevormd door de doelstellingen die men wil behalen met de
investeringen. Om deze doelstellingen te behalen moeten strategische keuzes worden gemaakt,
zoals het niveau waarop men zal participeren en het soort investeringen die nodig zijn (Siemiatycki,
2005, p. 42). In het vervolg van deze paragraaf zal worden ingegaan op de motieven van
wooncorporaties om te investeren in de openbare ruimte.
2.6.1 Verplichtinggevoel
De overheid beïnvloedt de woningmarkt sterk, niet alleen door Wet- en regelgeving, maar ook door
het verstrekken van subsidies en het heffen van belastingen. In Wet- en regelgeving hebben
wooncorporaties primaire taken toegewezen gekregen met betrekking tot huisvesting. Deze taken
worden niet onuitputtelijk omschreven, waardoor bepaalde taken voor de wooncorporatie ter
interpretatie blijven. Er worden werkzaamheden genoemd, die geen taak zijn, maar waarvoor wel
verantwoording moet worden afgelegd. Kleinhans (2005, p. 77) en Priemus (2006, p. 370) beschrijven
dat de praktijk en de Wet van elkaar verschillen. Vanuit dit perspectief kan worden onderzocht of de
Wet een motief is om wel of niet te investeren in andere sectoren dan de huisvestingssector.
Don (2009, p. 262) beschrijft dat juist de sociale taken die de wooncorporatie heeft een motief
kunnen zijn om te investeren in diverse sectoren, zoals scholen, gemeenschappen en andere sociale
organisaties. De Wet is dan geen motief om te investeren.
Sociale motieven om te investeren komen de laatste jaren steeds vaker voor binnen organisaties. Een
eenduidige definitie voor sociale investeringen bestaat niet. De sociale motieven kunnen worden
gevonden in opbrengsten die niet zijn uit te drukken in geld, zoals naamsbekendheid of een goede
naam verkrijgen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dunfee, 2003, p. 249; Cramer e.a.,
2005, p. 2).
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2.6.2 Winst behalen
Winst behalen is de belangrijkste reden voor private partijen om te investeren. Deze winst kan zich
op verschillende manieren uiten, zowel op financieel als sociaal niveau (Guay e.a., 2004, p. 127; Shim
e.a., 2008, p. 48). Verbeteringen in de fysieke en de sociaal-economische omgevingskwaliteit komen
tot stand door investeringen in de openbare ruimte (Koopman, 2007, p. 28). Hierdoor verbetert de
kwaliteit van de leefomgeving, waardoor buurten en wijken een beter imago krijgen. Het imago van
buurten en wijken komt tot stand door subjectieve oordelen die worden gegeven door mensen van
buiten de wijk. Dit imago van de buurt hoeft helemaal niet de waarheid te zijn, maar geeft wel aan
wat men denkt en weet over een buurt/wijk. Het gaat dan niet alleen om het fysieke uiterlijk, maar
ook om de sfeer en de gewoonten van mensen in de buurt/wijk (Kromwijk & Geelhoed, 2006, p. 14).
Door dit verbeterde imago stijgt de verhuurbaarheid van woningen en de woonduur van de zittende
bewoners wordt verlengd. Voor de investeerder betekent dit lagere kosten voor onderhoud, beheer
en leegstand (Koopman, 2007, p. 28).
Uit onderzoek van Bolitzer & Netuzil (2000, p. 192) blijkt dat openbare ruimte een positief effect
heeft op de verkoopprijs van woningen. Natuurlijke parken, golfgebieden en stedelijke parken
hebben de grootste invloed op de woningprijs (Vandegrift & Lahr, 2011, p. 86). Naarmate de afstand
tussen de woning en de openbare ruimte groter wordt, neemt de toegevoegde waarde van de
openbare ruimte af (zie paragraaf 2.2.3).
In theorie is nu bekend welke factoren van invloed zijn op de investeringen van wooncorporaties in
openbare ruimte. De soorten investeringen zijn beschreven en waarom deze investeringen worden
gedaan is uiteen gezet in de vorm van randvoorwaarden en motieven. Hoofdstuk 3 is de koppeling
tussen deze theorie en de praktijk. Eerst is ingegaan op de methoden van onderzoek, daarna naar de
kwaliteit van het onderzoek en dan zal een operationalisering plaatsvinden die uiteindelijk tot een
conceptueel model leidt.

3. Methoden van onderzoek
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de methoden van het empirische deel van dit onderzoek beschreven. Er zijn
meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, dit wordt ook wel Triangulatie genoemd (Bryman, 2008, p.
379). Dit leidt tot een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het voordeel van deze
combinatie is dat er een inhoudelijke en methodische meerwaarde ontstaat. Deze meerwaarde uit
zich in een beter beeld van de onderzoeksgroep en zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid toeneemt,
aangezien metingen worden herhaald (Bryman, 2008, p. 379).
Dit onderzoek is zowel beschrijvend en explorerend als toetsend. Ten eerste is gekozen voor
kwantitatief onderzoek, omdat het hierdoor mogelijk is om een algemeen beeld te krijgen van de
gehele populatie en de verschillen binnen de populatie kunnen worden onderzocht. Kwantitatief
onderzoek maakt het mogelijk om bestaande theorie te toetsen. Het gedrag van van de
onderzoeksgroep is hierdoor te beschrijven. De achterliggende betekenis van dit gedrag is in dit
stadium van het onderzoek veel minder van belang, omdat nog geen beeld is gevormd over het
gedrag van de wooncorporaties. Bryman (2008, p. 595) beschrijft dat kwantitatief onderzoek veel
minder gebaseerd is op hypothesen dan werd gedacht. Dit maakt het mogelijk dat de analyse veel
meer exploratief is.
Het kwantitatieve onderzoek is de basis voor het kwalitatieve onderzoek geweest. Kwalitatief
onderzoek leent zich minder goed voor het verkrijgen van een algemeen beeld, omdat dit veel meer
interpretatief en subjectief is. Bryman (2008, p. 392) beschrijft dat dit ook geen doel hoeft te zijn van
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kwalitatief onderzoek, maar dat het juist gaat om een bijdrage aan theorie. Kwalitatief onderzoek
maakt het mogelijk om een verklaring te krijgen voor de uitkomsten van het kwantitatieve
onderzoek, daarom werden enkele interviews geschikt gevonden.
Het onderzoek heeft een exploratief karakter, omdat de benadering van het onderzoek heel open is.
Het uitgangspunt van het onderzoek zijn veronderstellingen over de investeringen en de
investeringsbereidheid van wooncorporaties. Door het open karakter van het onderzoek is het
mogelijk om theorieën te vormen. Daarnaast is er een toetsend deel die is gebaseerd op de
bestaande theorie, zie hoofdstuk 2. Deze toetsing is deductief van aard, omdat verwachte relaties
worden getoetst op basis van de verkregen resultaten (Bryman, 2008, p. 141). Het conceptueel
model in paragraaf 3.8 geeft de verwachte relaties tussen de variabelen weer.
Om de context van het onderzoek goed te begrijpen is de onderzoeksgroep van belang. De populatie
wordt systematisch beschreven en de kenmerken van de populatie met betrekking tot de openbare
ruimte worden weergegeven in de resultaten. De vragenlijsten zijn alleen voorgelegd aan
wooncorporaties in Nederland en de resultaten van dit onderzoek geven hierdoor alleen de visie
weer van de wooncorporaties in Nederland. Hier is bewust voor gekozen, omdat tot op heden nog
weinig kennis is over de visie die wooncorporaties hebben met betrekking tot de openbare ruimte,
zoals ook beschreven is in paragraaf 1.2. De financiële crisis, nieuwe manieren om de openbare
ruimte te financieren en de onderscheidende positie die wooncorporaties hebben ten opzicht van
commerciële investeerders maken het interessant om een onderzoek te doen naar wooncorporaties
en openbare ruimte. Effecten voor andere partijen en de effecten van investeringen op de openbare
ruimte worden niet onderzocht.

3.2 Literatuurverkenning
De eerste onderzoeksmethode is een literatuurverkenning geweest naar openbare ruimte en
wooncorporaties. Deze literatuurverkenning was noodzakelijk om de theorie te vormen over de
centrale begrippen openbare ruimte en wooncorporaties. Zoals in paragraaf 1.2 is beschreven was
veel informatie te vinden over de aparte begrippen, maar literatuur over de combinatie openbare
ruimte en wooncorporaties was beperkt. De zoektocht naar een relatie tussen wooncorporaties en
openbare ruimte heeft zich gericht op de investeringen die wooncorporaties doen in de openbare
ruimte en welke factoren daarop van invloed zijn. Op basis van de deelvragen die zijn opgesteld in
hoofdstuk 1 heeft de literatuurverkenning zich steeds verder toegespitst op de combinatie openbare
ruimte en wooncorporaties. In hoofdstuk 2 wordt het theoretische kader dat tot stand is gekomen op
basis van deze literatuur beschreven. Het resultaat van deze literatuurverkenning is een conceptueel
model waar alle relevante kenmerken en verwachte relaties worden weergegeven.
De tweede onderzoeksmethode in dit onderzoek is een digitale zelf-invulvragenlijst die is verspreid
onder alle 417 wooncorporaties op basis van het interne adressenbestand van Royal Haskoning en de
algemene emailadressen die te vinden zijn in het Jaarboek 2009 Wooncorporaties.

3.3 Zelf-invulvragenlijst
Er is gebruik gemaakt van een cross sectionele onderzoeksopzet. Met deze methode is het mogelijk
om meerdere eenheden tegelijk te onderzoeken op een enkel moment in de tijd, herhaling vindt niet
plaats (Bryman 2008, p. 44). Door het onderzoeken van meerdere cases is het mogelijk om gericht te
zoeken naar variatie tussen de onderzoekseenheden. De relaties tussen de variabelen worden
zichtbaar en uiteindelijk zullen uitspraken kunnen worden gedaan over de wooncorporaties als
investeerders in openbare ruimte. Uitspraken over causale relaties tussen variabelen kunnen niet
worden gedaan, maar wel over de aanwezigheid van een relatie (Bryman, 2008, p. 44).
Er is bewust gekozen voor het gebruik van zelf-invulvragenlijsten die worden gedigitaliseerd. De
kosten voor het uitvoeren van een onderzoek dat verspreid is over heel Nederland zijn hoog. Door
33

het digitaliseren kunnen de kosten laag blijven en zijn de resultaten snel bekend. Het digitaliseren
maakt het mogelijk dat veel respondenten de vragenlijst in kunnen vullen, zonder dat daar veel tijd,
geld en moeite moet worden ingestoken. De lengte van de digitale vragenlijst is 40 vragen voor de
respondenten die alle antwoorden in moeten vullen, voor respondenten die niet investeren is de
vragenlijst maximaal 26 vragen.
Een ander voordeel is dat de onderzoeker geen invloed heeft op de resultaten. Een nadeel is dat de
respons laag is bij zelf invulvragenlijsten (Bryman, 2008, p. 219). Andere nadelen van een digitale
enquête hebben betrekking op de complexiteit van de vragenlijst. Het is namelijk niet mogelijk om
een toelichting te vragen bij de antwoorden die worden gegeven, waardoor de vragen niet complex
kunnen zijn.
Om deze nadelen op te vangen is geïnvesteerd in het vinden van persoonlijke emailadressen van
contacten binnen wooncorporaties, op basis van het interne adressenbestand van Royal Haskoning.
De e-mails zijn persoonlijk geadresseerd naar de respondenten, omdat een persoonlijke benadering
kan zorgen voor meer respons. De informanten die zijn benaderd om de vragenlijst in te vullen zitten
aan de bovenkant van de hiërarchie binnen wooncorporaties. Directieleden, managementleden en
projectmanagers krijgen de enquête toegestuurd, omdat wordt verwacht dat respondenten met
deze functies het meest kunnen zeggen over de strategie en visie van de wooncorporaties met
betrekking tot openbare ruimte.
De resultaten van het onderzoek zijn anoniem verwerkt, zodat geen directe verwijzing ontstaat naar
respondenten. Deze anonimiteit moet ervoor zorgen dat de respons hoger wordt dan bij een nietanoniem onderzoek.
De vragenlijst is gedurende een maand invulbaar geweest, van 26 april 2011 tot 20 mei 2011.
Halverwege deze periode is een herinneringsemail verstuurd om de respondenten te wijzen op de
vragenlijst en de respons te verhogen. Deze onderzoeksperiode was deels in de vakantieperiode van
veel respondenten, daarom is ervoor gekozen om de enquête een maand open te laten staan, zodat
het mogelijk is om gedurende langere tijd respons te verkrijgen. Er werd niet verwacht dat door het
nog langer open laten staan van de enquête meer respons zou komen, zonder het actief benaderen
van mogelijke respondenten.
Er is gekozen voor open en gesloten vragen in de vragenlijst. De open vragen zijn een verdieping op
de antwoorden die eerder zijn gegeven en zorgen voor enige toelichting. Dit kan nieuwe inzichten
opleveren.Aangezien het moeilijk is om alle mogelijke categorieën te omvatten bij gesloten vragen, is
de mogelijkheid geboden om zelf een investering aan te geven, in een open vraag.
De vragenlijst is in bijlage 1 toegevoegd. Het is bekend dat kwantitatief onderzoek minder geschikt is
om de relaties tussen variabelen te verklaren (Bryman, 2008, p. 616). Om hier toch inzicht in te
krijgen en te zorgen voor een verdieping van de antwoorden in de vragenlijsten hebben drie
interviews plaatsgevonden. In de volgende paragraaf zal hier verder op worden ingegaan.

3.4 Interviews
Op de hoofd- en deelvragen die centraal stonden in het kwantitatieve onderzoek zijn de
interviewvragen gebaseerd. Het gaat niet alleen om meer data te verzamelen, maar ook om het
vinden van verklaringen voor de resultaten uit het kwantitatieve onderzoek. De benadering van de
respondenten voor de interviews heeft plaatsgevonden op basis van de bereidheid om deel te
nemen aan een interview, de investeringen die respondenten wel of niet doen in openbare ruimte,
de grootte van de wooncorporatie en de stedelijke ligging van de wooncorporatie. Deze kenmerken
zijn gekozen, omdat voor deze kenmerken verbanden zijn gevonden met andere variabelen. De
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tweede reden is dat op basis van de verschillende investeringskeuzes een verklaring kan worden
gevonden voor het wel of niet investeren in openbare ruimte.
Alle drie de wooncorporaties die zijn benaderd waren bereid om deel te nemen aan een interview.
De kenmerken van de respondenten zijn:
• Wooncorporatie A: Kleine, plattelands wooncorporatie die fysiek investeert.
• Wooncorporatie B: Kleine, stedelijke wooncorporatie die fysiek en sociaal investeert.
• Wooncorporatie C: Grote, stedelijke wooncorporatie die niet investeert.
Bij deze respondenten is een interview afgenomen van één tot anderhalf uur. De interviewvragen
zijn in bijlage 2 toegevoegd. Deze vragen zijn specifiek voor de des betreffende respondenten, maar
ook is gekozen voor enkele algemene vragen, zodat de antwoorden van de interviews te vergelijken
zijn. Deze vergelijking kan inzicht geven in de redenen om wel of niet te investeren, zodat dit te
koppelen is aan organisatiekenmerken van de wooncorporaties. Om de antwoorden te kunnen
vergelijken zijn de interviews digitaal opgenomen en daarna op papier uitgewerkt. In paragraaf 3.5
worden de analyses van de zelf-invulvragenlijsten en de interviews beschreven.

3.5 Data-analyse
Er heeft een kwantitatieve data-analyse plaatsgevonden met behulp van het statistische programma
SPSS 19.0, waarbij enkelvoudige en bivariate analyses plaatsvonden. Bij bivariate analyses zijn twee
variabelen tegelijkertijd geanalyseerd om een relatie te vinden tussen beide variabelen. Eerst wordt
een kruistabel gemaakt waarbij de frequenties van twee variabelen tegen elkaar worden afgezet. De
percentages geven een indruk van een mogelijk statistisch verband. Met een chi-kwadraat toets is
onderzocht of inderdaad een statistisch verband tussen twee categorale variabelen aanwezig is. De
variabelen in dit onderzoek zijn allemaal nominaal of geclassificeerd, waardoor de chi-kwadraat toets
de meest geschikte toets is.
Bij de chi-kwadraat toets is de nulhypothese (H0) altijd “er is geen verband.” Door het aflezen van de
Pearson Chi-square is bepaald of het verband significant is. In dit onderzoek is gekozen voor twee
verschillende betrouwbaarheidspercentages, 95% en 90% betrouwbaarheid. Dit wordt telkens
vermeld bij de betreffende toetsing in de resultaten. Met een toetsing van 90% betrouwbaarheid
kunnen namelijk al betrouwbare uitspraken worden gedaan over de resultaten van het onderzoek.
Om de chi-kwadraat toets te kunnen uitvoeren moet aan twee voorwaarden worden voldaan:
• Alle verwachte celfrequenties moeten groter of gelijk aan 1 zijn.
• Maximaal 20% van de verwachte celfrequenties mag tussen 1 en 5 liggen.
Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het uitvoeren van de Chi-kwadraat toets is het
mogelijk om de Fisher’s Exact test te gebruiken. Dit is alleen mogelijk wanneer de tabel een 2x2 tabel
is. De interpretatie van de waarden blijft hetzelfde met 95% en 90% betrouwbaarheid. Als niet aan
de voorwaarden wordt voldaan en de tabel is geen 2x2 tabel dan zijn de resultaten slechts indicatief
voor de respondenten en zijn geen significante uitspraken over het statistische verband mogelijk.
Wel kan op basis van de percentages een indicatie worden gegeven van een verband.
De chi-kwadraat toets geeft geen informatie over de sterkte van het verband. De sterkte van het
verband wordt onderzocht met de associatiemaat Cramer’s V (De Vocht, 2009, p. 149-161)
Interviews
Zoals in paragraaf 3.4 is beschreven zijn de interviews opgenomen met een recorder en daarna
uitgewerkt. De interviews zijn woordelijk uitgeschreven, waarna de tekst is gecodeerd op basis van
centrale begrippen uit de zelfinvulvragenlijst. Deze begrippen zijn: kwaliteit, gemeenten, kleine
kernen, andere actoren, meeparticiperend, initiator, beheer en onderhoud, eigendom, sociale
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cohesie, huurders en leefbaarheid. Op basis van deze codering was het mogelijk om de antwoorden
van de respondenten te vergelijken. Door het vergelijken van de antwoorden was het mogelijk om
relaties tussen variabelen te verklaren.

3.6 Kwaliteit van het onderzoek
3.6.1 Inleiding
De kwaliteit van het onderzoek wordt bepaald door de kwaliteit van de operationalisering en de
controleerbaarheid van de procedures die zijn doorlopen. De procedure in dit onderzoek is altijd
hetzelfde verlopen. Op basis van wetenschappelijk literatuuronderzoek zijn factoren bepaald die de
investeringen in openbare ruimte beïnvloeden. Op basis van deze factoren is de vragenlijst
opgesteld. Naar aanleiding van de resultaten uit de vragenlijst zijn de interviews opgesteld. Gebruik is
gemaakt van bestaande methoden van onderzoek, de zelf invulvragenlijst en gestructureerde
interviews. De gehele populatie is ondervraagd en de statistische procedures zijn correct doorlopen,
waarbij voor significante uitspraken altijd aan de voorwaarden vooraf is voldaan. De
operationalisering van de begrippen is in elke vragenlijst hetzelfde gedaan en is gebaseerd op
wetenschappelijke literatuur en ervaringen uit de praktijk. De interne validiteit is hiermee
gegarandeerd (Bryman, 2008, p. 150).
De externe validiteit wordt bepaald door de mate waarin de resultaten representatief zijn voor de
populatie. Dit is beschreven in de volgende paragraaf.
3.6.2 Representativiteit
Dit onderzoek heeft een exploratief karakter, waarbij het vooral gaat om een eerste verkenning van
de onderzoeksgroep. Om algemene uitspraken te kunnen doen is het belangrijk om een
representatief onderzoek te hebben (Bryman, 2008, p. 156).
De vragenlijst is verstuurd onder de hele populatie. Alle toegelaten instellingen die in het Jaarboek
2009 staan opgenomen hebben een vragenlijst ontvangen. In totaal zijn er 417 wooncorporaties in
2010 in Nederland en zijn er 455 enquêtes verstuurd. Dit verschil is te verklaren, omdat verschillende
vestigingen van wooncorporaties mogelijk zijn die wel allemaal apart een vragenlijst hebben
ontvangen om de regionale / stedelijke verschillen inzichtelijk te maken. Ten tweede bleek achteraf
dat sommige toegelaten instellingen geen wooncorporaties zijn, maar bijvoorbeeld zorginstellingen.
Er kan vanuit gegaan worden dat deze instellingen de enquête niet invullen, omdat in de inleiding
van de vragenlijst staat dat het onderzoek zich richt op wooncorporaties. De vragenlijsten zijn
verstuurd naar alle bekende wooncorporaties, waardoor er vanuit kan worden gegaan dat de totale
populatie de mogelijkheid heeft gehad om de vragenlijst in te vullen.
Respons en non-respons
Door het versturen van de enquête onder de hele populatie is een voldoende steekproefomvang
gewaarborgd, omdat de vuistregel is: neem een zo groot mogelijke omvang (De Vocht, 2010). Van de
417 wooncorporaties hebben 72 wooncorporaties een respons gegeven door het invullen van de
enquête, twee wooncorporaties hebben een schriftelijke verklaring gestuurd. De responsratio is het
aantal respondenten dat heeft deelgenomen gedeeld door omvang van de steekproef, de
responsratio= 0,17; 17% van de populatie heeft een respons gegeven. Deze respons is niet de ideale
hoeveelheid, meer respons had een vollediger beeld gegeven van de onderzoeksgroep en het was
mogelijk geweest om alle resultaten te generaliseren. Hier staat tegenover dat een responsratio van
17% bij digitale vragenlijsten vergelijkbaar is met de responsratio van voorgaand digitaal onderzoek
met dezelfde lengte. Deze responsratio ligt tussen de 15-20% (Han e.a., 2011, p. 355; Sax e.a., 2003,
p. 417; Deutskens e.a., 2004, p. 33).
De non respons heeft ten eerste te maken met algehele non respons, de respondenten weigerden de
enquête in te vullen, omdat ze geen tijd of zin hadden. Daarnaast is sprake van gedeeltelijk nonrespons, sommige open vragen zijn niet door iedere respondent ingevuld. Het is mogelijk dat de
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groep respondenten verschilt van de groep non respondenten, omdat de groep respondenten meer
belang ziet in of meer te maken heeft met het onderwerp dan de non-respondenten. In paragraaf 3.3
en 3.4 is beschreven welke maatregelen zijn genomen om binnen deze onderzoeksperiode de nonrespons te verkleinen.
De groep respondenten die de enquête daadwerkelijk heeft ingevuld hoeft niet op alle variabelen
representatief te zijn. Door selectieve non-respons kan het zijn dat een groep geënquêteerden met
een bepaald kenmerk ondervertegenwoordigd is ten opzichte van andere groepen. Met een
Goodness of fit toets is nagegaan of een significant verschil bestaat tussen de verhoudingen in de
verschillende groepen van de respondenten en de populatie. Om een goodness of fit toets uit te
voeren is het noodzakelijk om populatiegegevens te hebben van de betreffende variabelen. De
variabelen waarop getoetst kan worden zijn: grootte van de wooncorporatie op basis van
verhuureenheden en geografische ligging. Voor deze variabelen waren populatiegegevens
beschikbaar en voor de twee andere organisatiekenmerken niet. Voor de variabelen grootte en
geografische ligging is getoetst of de groep respondenten representatief is voor de gehele populatie.
Grootte
Op basis van het Volkshuisvesting Informatie Systeem 2009 (VOIS) en het Centraal Fonds
Volkshuisvesting (2010, p. 139) is een inschatting gemaakt van het aantal wooncorporaties per klasse
in de populatie. Sommige klassen komen overéén met de klassen die gehanteerd zijn in dit
onderzoek, voor andere klassen is een inschatting gemaakt op basis van een gelijke verdeling.
Tabel 3.1 Populatiegegevens en respondentgegevens naar grootte wooncorporaties

Aantal
verhuureenheden

Aantal
wooncorporaties
populatie

Percentage in Aantal
in populatie (%)
respondenten

Percentage
respondenten
(%)

Minder dan 1000

90

21,6

4

5,6

1000-5000

192

46,0

25

34,7

5000-10000

69

16,5

18

25,0

10000-15000

25

6,0

10

13,9

15000 of meer

43

10,3

15

20,8

Totaal

419

100

72

100

Bron: VOIS (2009) en Centraal Fonds Volkshuisvesting (2010)

Het resultaat van de Chi-kwadraat toets is A.symp Sig 0,000. H0: de populatie en de groep
respondenten is gelijk, wordt verworpen met 95% betrouwbaarheid. Hieruit blijkt dat de groep
respondenten niet representatief is voor de gehele populatie op basis van het aantal
verhuureenheden. Relatief meer grote wooncorporaties hebben gereageerd, dan verwacht werd.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat grote wooncorporaties meer mogelijkheden hebben om andere
taken en verantwoordelijkheden uit te voeren, naast het huisvesten van bijzondere doelgroepen. De
uitspraken die zijn gedaan hebben hierdoor betrekking op de respondenten.
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Geografische ligging
Voor de geografische ligging zijn alleen populatiegegevens bekend uit het jaar 2008. In 2008 waren er
in totaal nog 430 wooncorporaties. Enkele wooncorporaties zijn gefuseerd tot 417 wooncorporaties
in 2011, waardoor het geografische beeld kan zijn veranderd. Daarom wordt er vanuit gegaan dat
wooncorporaties die fuseren ongeveer dezelfde geografische ligging hebben bij de indeling in vier
gebieden. De geografische ligging is gebaseerd op de provinciegrenzen (zie paragraaf3.7.1).
Tabel 3.2 Populatiegegevens en respondentgegevens naar geografische spreiding

Geografische
ligging

Aantal
wooncorporaties

Percentage
wooncorporaties
(%)

Aantal
Percentage
respondenten respondenten
(%)

Oost

86

20

17

23,9

Zuid

113

26,3

19

26,8

Noord

38

8,8

5

7,0

West

193

44,9

30

42,3

Totaal

430

100

72

100

Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting (2010)

Uit de goodness of fit toets (Asymp. sig 0,819) blijkt dat de groep respondenten representatief is voor
de gehele populatie op basis van de geografische ligging, want H0: de populatie en de groep
respondenten is gelijk, wordt niet verworpen met 95% betrouwbaarheid. Er is dus geen selectieve
respons op basis van de geografische ligging.
In de volgende paragraaf zal de operationalisering van begrippen uit de deelvragen op basis van
theorie worden beschreven.
Deze operationalisering is noodzakelijk voor het afbakenen van het onderzoek en voor het definiëren
van begrippen. Het gaat niet om een begripsomschrijving, maar om de definitie van een begrip zoals
is bepaald in het onderzoek (De Vocht, 2010, p. 5).Op basis van deze operationalisering is het
mogelijk geweest om de vragenlijst op te stellen die naar alle wooncorporaties is verstuurd.
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3.7 Operationalisering van begrippen
In dit onderzoek staan zes begrippen centraal, organisatiekenmerken, externe factoren, soort
investeringen, participatie, randvoorwaarden en motieven. Het begrip openbare ruimte en het
begrip wooncorporaties zijn in de inleiding van dit onderzoek toegelicht. In hoofdstuk twee is de
theoretische onderbouwing voor deze zes begrippen beschreven en hier is beschreven hoe deze
begrippen uitgedrukt worden in meetbare variabelen. Uiteindelijk leiden deze variabelen tot een
conceptueel model, wat is toegelicht in paragraaf 3.8.
3.7.1 Organisatiekenmerken
In de eerste deelvraag staat het begrip wooncorporaties centraal. Om onderscheid te kunnen maken
tussen wooncorporaties zijn er vier organisatiekenmerken onderzocht.
1. De grootte van de wooncorporatie: Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen grote en
kleine wooncorporaties. Dit onderscheid is gebaseerd op het aantal verhuureenheden van
wooncorporaties: wooncorporaties met meer dan 10.000 verhuureenheden zijn groot en
wooncorporaties met minder dan 10.000 verhuureenheden zijn klein (Van Bortel e.a., 2010,
p. 364)
2. Rollen van de wooncorporaties (Overmeeren e.a., 2010, p. 149)
• Openbaar sociaal entrepreneur: de wooncorporatie is een middel om
overheidsbeleid uit te voeren.
• De wooncorporatie volgt de richting die externe belanghebbenden (bijv. de
gemeenschap of lokale bedrijven) aangeven.
• De wooncorporatie wordt gedreven vanuit de eigen visie
3. Geografische ligging
• Noord: Groningen, Friesland, Drenthe.
• Zuid: Zeeland, Limburg, Noord-Brabant.
• West: Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland.
• Oost: Gelderland, Overijssel.
Deze indeling is gebaseerd op de provinciegrenzen (Centraal fonds volkshuisvesting, 2010, p. 120).
Naar aanleiding van de bevindingen van Kauko (2006) (zie paragraaf 2.1) is een tweede onderscheid
in geografische ligging gemaakt:
• De Randstad: wooncorporaties behorende tot de gemeenten Utrecht, Hilversum,
Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht.
• Niet Randstad: alle gemeenten die niet tot de Randstadgemeenten behoren.
4. Stedelijkheidniveau
Het stedelijkheidniveau van het woningbezit van wooncorporaties is gebaseerd op de CBSindicatie voor stedelijkheid. Onderscheid wordt gemaakt tussen het stad en het platteland op
basis van deze stedelijkheidniveaus.
Tot de stad behoren de stedelijkheidniveaus: zeer stedelijk, sterk stedelijk en matig stedelijk.
Tot het platteland behoren de stedelijkheidniveaus: weinig stedelijk en niet stedelijk.
3.7.2 Externe factoren
1. Europese regelgeving:
• Mate van invloed van de regelgeving van de Europese commissie:
o Laag
o Neutraal
o Hoog
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2. Lokale overheden:
• Hoogte Investeringsbereidheid:
o Laag
o Neutraal
o Hoog
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën om berekeningen uit te kunnen voeren. De
categorieën Laag en Zeer laag zijn samengenomen tot Laag. En de categorieën Hoog en Zeer hoog
zijn samengenomen tot de categorie Hoog.
•
3.

Gewenste veranderingen bij gemeenten om investeringen aantrekkelijk te maken

Huurderbelangen:
• Kenbaar maken van de wens tot investering
• De inhoudelijke wensen
• Invloed op beslissing om te investeren

4. Afstand investering: Uit het onderzoek van Bolitzer & Netuzil (2000, p. 192) bleek dat als de
afstand tussen woning en openbare ruimte groter dan 122 meter werd, de toegevoegde
waarde van openbare ruimte voor de verkoopprijs van woningen afnam. Een investering in
de nabijheid van het corporatiewoningbezit wordt gesteld binnen deze 122 meter. De
afstand tot de investering is een interactievariabele.
3.7.3 Soort investeringen
In dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen fysieke en sociale investeringen. Binnen de
fysieke investeringen zijn twee soorten investeringen mogelijk. De eerste is het aanleggen van
openbare ruimte, waaronder ook het plaatsen van elementen in de openbare ruimte behoort. De
tweede is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Om het aanleggen van openbare ruimte te vertalen naar een meetbare variabele is gekozen voor
zeven verschillende categorieën waarin kan worden geïnvesteerd, deze categorieën versterken de
interne validiteit van het concept aanleggen van openbare ruimte. Beheer en onderhoud vinden ook
plaats op basis van deze categorieën. De categorieën zijn gebaseerd op de ervaringen van Royal
Haskoning met investeringen in de openbare ruimte:
• Groen: Iedere vorm van stedelijk groen, zoals groenstroken, aanplant van bomen en
parken

•
•

•
•
•

•

Verharding en infrastructuur: wegen, straten, trottoirs
Parkeerplaatsen: parkeerplaatsen zijn specifiek genoemd, omdat in de ‘nieuwe’ Wet
Ruimtelijke ordening (Wro) de parkeernormen in bestemmingsplannen vastgelegd moeten
zijn. Met deze parkeernormen moet rekening worden gehouden bij nieuwbouw.
Speelplaatsen: speelplaatsen voor kinderen (Yilmaz & Bulut, 2007, p.3455).
Verlichting: lantaarnpalen en andere verlichtingsmogelijkheden.
Erfafscheidingen: Wet – en regelgeving bepaald de hoogte en omvang van erfafscheidingen.
Erfafscheidingen worden geplaatst in de buitenruimte en kunnen daardoor invloed hebben
op de kwaliteit van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het uiterlijk van de erfafscheiding.
Erfafscheidingen kunnen groen zijn, van hout of van andere structuren.
Inrichtingselementen: hiermee worden alle losse inrichtingselementen in de openbare
ruimte bedoeld, zoals banken, tafels en prullenbakken.

De sociale investeringen in de openbare ruimte zijn verdeeld in drie hoofdcategorieën: het uitvoeren
van sociale activiteiten, het zorgen voor veiligheid op straat en het betrekken van buurtbewoners bij
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de inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Om deze drie categorieën te vertalen
naar concreet meetbare variabelen zijn de categorieën uitgesplitst in:
• Het uitvoeren van sociale activiteiten: sociale projecten organiseren en het organiseren van
buurtactiviteiten
• Het zorgen voor veiligheid op straat wordt gedaan door sociale investeringen, bijvoorbeeld
door het inzetten van buurtwachten of het starten van sociale projecten zoals
buurtpreventie (Luijkx & De Wildt, 2008, p. 14).
• Het betrekken van buurtbewoners bij activiteiten in de openbare ruimte zorgt ervoor dat
bewoners zich betrokken voelen bij de buurt. Ze voelen zich gewaardeerd, wat leidt tot meer
draagvlak voor investeringen en kunnen waardevolle informatie bezitten (Van Marissing,
2008, p. 20). Deze categorie is verdeeld in: het betrekken van buurtbewoners bij de inrichting
van openbare ruimte en het betrekken van buurtbewoners bij beheer / onderhoud in de
openbare ruimte.
3.7.4 Participatie
De vijf verschillende participatieniveaus die beschreven zijn in de theorie zijn onderverdeeld naar
drie niveaus om meetbare variabelen te maken. Drie verschillende participatieniveaus zijn te
onderscheiden: niet investeren, passief investeren en actief investeren.
•
•

•

Wooncorporaties die niet investeren doen geen fysieke en/of sociale investeringen in
openbare ruimte.
Wooncorporaties die passief investeren denken mee en praten mee over investeringen in de
openbare ruimte en ze subsidiëren investeringen. De invloed die wooncorporaties daardoor
hebben op inhoud en resultaat is beperkt. Ze reageren op voorstellen van andere partijen en
hebben geen tot weinig zeggenschap over de inzet van hun subsidies.
Actieve wooncorporaties zorgen voor de financiering en de aanleg van investeringen in de
openbare ruimte en / of beheren en onderhouden van openbare ruimte. Zij bepalen waar
hun financiering heen gaat en zorgen ervoor dat de aanleg van openbare ruimte plaatsvindt.
Het beheren en onderhouden van openbare ruimte is ook een actieve investering, aangezien
wooncorporaties ervoor zorgen dat het beheer en onderhoud van de openbare ruime
gedaan wordt door de eigen wooncorporatie of door andere partijen. De gemeente is dan
niet de partij die zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

3.7.5 Randvoorwaarden
De randvoorwaarden worden in paragraaf 2.5 theoretisch omschreven en zijn op deze wijze ook in
de vragenlijst opgenomen als randvoorwaarden.
3.7.6 Motieven
De motieven zijn onderverdeeld in motieven om wel te investeren en motieven om niet te
investeren. In beide categorieën is het wettelijk- of sociaal plichtgevoel een mogelijk motief.
Motieven om wel te investeren zijn:
• Het is de wens van de gemeente
• Behoort tot de wettelijke taken van de wooncorporaties
• Stijging vastgoedwaarde
• Stijging huurprijzen
• Stijging van huurdertevredenheid
• Betere kwaliteit leefomgeving
• Betere bereikbaarheid van buurt / wijk
• Aantrekkelijke leefomgeving voor nieuwe huurders creëren
• Fysieke omgevingswaarde laten stijgen
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•
•
•
•

Sociaal-economische omgevingswaarde laten stijgen
Sociale cohesie vergroten
Woonduur van zittende huurders verlengen
Verhuurbaarheid van woningen verhogen

Motieven om niet investeren zijn:
• Het behalen van winst, de investeringen moeten een toegevoegde waarde hebben. Als de
wooncorporatie verwacht dat investeren in openbare ruimte geen toegevoegde waarde
heeft, kan dit een motief zijn om niet te investeren.
• Het ontbreken van kennis, hierbij gaat het om voldoende personeel met kennis over de
mogelijkheden en uitvoering van investeringen in de openbare ruimte (zie paragraaf 3.3).
• Wettelijk, investeren in openbare ruimte behoort niet tot de wettelijke taken van de
wooncorporaties.
• Financiële ruimte, wooncorporaties met weinig financiële middelen kunnen dit als reden
aangeven om niet te investeren.
• Gaat ten koste van andere investeringen, deze variabele sluit aan op de bovengenoemde
variabele. Het bepalen van prioriteiten is hierbij het achterliggende motief.
De centrale begrippen uit de deelvragen zijn beschreven. In de volgende paragraaf zal in het
conceptueel model worden weergegeven wat verwachte relaties zijn tussen de centrale begrippen.
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3.8 Conceptueel model
In dit onderzoek zijn 6 centrale variabelen te onderscheiden: Organisatiekenmerken, externe
factoren, soort investeringen, randvoorwaarden, motieven en participatie. Verwacht wordt dat deze
variabelen op de volgende wijze met elkaar in relatie staan.
Op basis van de theorie in de hoofdstukken 1 en 2 is dit conceptueel model opgesteld. Dit
conceptueel model geeft verwachte relaties tussen de variabelen weer. Deze relaties zullen getoetst
worden op basis van de verkregen resultaten uit het onderzoek
Figuur 3.1 Conceptueel model

Verwacht wordt dat de organisatiekenmerken en de externe factoren beïnvloeden of
wooncorporaties wel of niet investeren. Deze investeringen uiten zich in fysieke en sociale
investeringen. Als wooncorporaties investeren wordt verwacht dat de organisatiekenmerken en de
externe factoren invloed hebben op de soort investeringen die worden gedaan.
Het investeren in openbare ruimte wordt gedaan op een actief en/of passief participatieniveau.
Aangezien de organisatiekenmerken en de externe factoren een relatie hebben met investeren in
openbare ruimte, wordt verwacht dat een relatie aanwezig is met het participatieniveau van
wooncorporaties.
Wooncorporaties zullen randvoorwaarden en motieven hebben om wel of niet te investeren in
openbare ruimte. Verwacht wordt dat voldoen aan de randvoorwaarden ertoe leidt dat
wooncorporaties investeren in openbare ruimte. Als niet wordt voldaan aan de randvoorwaarden,
zullen wooncorporaties niet investeren.
Het conceptueel model vormt de basis voor het onderzoek. Op basis van de hierboven beschreven
relaties zijn in hoofdstuk 4 en 5 de resultaten van het onderzoek beschreven. Deze resultaten zullen
zich richten op de verwachte verbanden in het conceptueel model.
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4. Investeren door wooncorporaties
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven die antwoord moeten geven op de eerste vier
deelvragen van het onderzoek. Welke wooncorporaties investeren in openbare ruimte, wat voor
soort investeringen doen wooncorporaties in openbare ruimte, in welke mate beïnvloeden externe
factoren de investeringen van wooncorporaties en hoe investeren wooncorporaties in openbare
ruimte?
Om te bepalen of wooncorporaties investeren in openbare ruimte is de definitie van openbare
ruimte die wooncorporaties hanteren van belang. Voor het beantwoorden van de vragenlijst is een
definitie gegeven, maar met het afnemen van de interviews was het mogelijk om dieper in te gaan op
de definitie die wooncorporaties hanteren.
B. “Stukken grond die niet toe te kennen zijn aan 1 specifieke woning.”
A. “Maatschappelijk vastgoed, groen, en infrastructuur”
C. “De wooncorporatie heeft geen openbare ruimte, als je kijkt naar de wettelijke definitie is
openbare ruimte, ruimte die van de gemeenschap is. De wooncorporatie heeft wel gebieden die
daarop lijken, zoals gebieden rondom flatgebouwen.”
Uit de bovenstaande citaten blijkt dat de definitie verschilt tussen wooncorporaties. De stelling van
Harvey (2007, p. 271) over de complexiteit van het begrip openbare ruimte wordt ondersteund.
In de interviews is aangegeven dat er een verschil bestaat tussen de buurten en wijken waarin wordt
geïnvesteerd. Vaak zijn het de wijken waar stedelijke vernieuwing plaatsvindt, waar investeringen in
openbare ruimte worden gedaan. Dit is in de theorie bevestigd door Hanna & Walton-Robert (2004,
p. 41-42). Wooncorporatie B geeft aan dat investeringen in bestaande wijken ook noodzakelijk zijn in
plaats van de projecten met uitstraling, omdat “de normale man ook eens een verbetering wil zien”.
Aan de andere kant geven geïnterviewden aan dat juist bij herstructurering en wijkvernieuwing veel
geïnvesteerd moet worden in openbare ruimte, omdat hier de problemen het grootst zijn en een
nieuw imago moet worden gecreëerd. De positie waarin een wijk zich bevindt blijkt van invloed te
zijn op de keuze om te investeren of niet. Bij stedelijke vernieuwing/herstructurering vinden
investeringen in openbare ruimte eerder plaats dan in bestaande wijken.
In figuur 4.1 zijn de relaties die onderzocht worden in deze paragraaf rood gearceerd. De relaties die
niet zijn gearceerd worden in hoofdstuk 5 onderzocht.
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Figuur 4.1 Onderzochte relaties en variabelen

Leeswijzer
Verwacht wordt dat niet alle wooncorporaties hetzelfde zijn en dat organisatiekenmerken invloed
hebben op de beslissing om te investeren. In paragraaf 4.2 is deze invloed beschreven.
In paragraaf 4.3 is onderzocht welke fysieke- en sociale investeringen wooncorporaties doen en of dit
vooral betrekking heeft op het aanleggen of het beheren/onderhouden van openbare ruimte.
Naast organisatiekenmerken kunnen externe factoren invloed hebben op het investeren van
wooncorporaties, zoals beschreven is in paragraaf 2.2. In paragraaf 4.4 is onderzocht wat de invloed
van externe factoren is op het investeren van wooncorporaties en het doen van fysieke en sociale
investeringen.
Paragraaf 4.5 gaat in op de mate van participatie bij investeringen in openbare ruimte. Verwacht
wordt dat de organisatiekenmerken en de externe factoren een verband hebben met het niveau van
participatie.
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4.2 Organisatiekenmerken
Deze paragraaf gaat in op de invloed van organisatiekenmerken om wel of niet te investeren in
openbare ruimte.
De meerderheid (86,1%) van de onderzochte wooncorporaties investeert in de openbare ruimte. Het
percentage wooncorporaties dat investeert is opvallend hoog, aangezien werd verwacht dat
wooncorporaties niet zouden investeren in openbare ruimte, omdat het niet duidelijk omschreven
staat in Wet- en regelgeving (zie paragraaf 2.6.1).
Op basis van vier variabelen (stedelijkheid, grootte, rolverdeling en geografische ligging) is te
beschrijven wat de organisatiekenmerken zijn van de wooncorporaties die wel investeren en de
wooncorporaties die niet investeren in openbare ruimte, zie tabel 4.1.
Tabel 4.1 Kenmerken van wooncorporaties die wel en niet investeren in openbare ruimte

Aantal / percentage Investeren in OR
Ja
Nee
Grootte
Groot
Aantal
23
2
%
92,0
8,0
Klein
Aantal
39
8
%
83,0
17,0
Rolverdeling
Externe belanghebbenden Aantal
9
1
%
90
10
Eigen visie
Aantal
52
9
%
85,2
14,8
Geografische ligging Randstad
Aantal
10
1
%
90,9
9,1
Niet Randstad
Aantal
52
9
%
85,2
14,8
Stedelijkheid
Stad
Aantal
44
6
%
88,0
12,0
Platteland
Aantal
18
4
%
81,8
18,2
Totaal
Aantal
62
10
%
86,1
13,9

Totaal
25
34,7
47
65,3
10
14,1
61
85,9
11
15,3
61
84,7
50
69,4
22
30,6
72
100,0

De eerste variabele is de grootte van de wooncorporatie. Het percentage kleine en grote
wooncorporaties dat investeert in de openbare ruimte verschilt niet veel van elkaar, 83,0%
tegenover 92,0%. De grootte van de wooncorporatie heeft geen verband met de beslissing om wel of
niet te investeren. (Fisher’s Exact Test: Exact Sig. 0,477).
Het grootste deel van de wooncorporaties (84,7%) wordt gedreven vanuit de eigen visie. 13,9% van
de wooncorporaties volgt de richting die externe belanghebbenden aangeven en 1,4% van de
wooncorporaties ziet zichzelf als middel om overheidsbeleid uit te voeren. Deze uitkomst was te
verwachten, aangezien wooncorporaties steeds zelfstandiger worden naar aanleiding van de
brutering van wooncorporaties en een eigen beleid en visie ontwikkelen op de uitbreiding van hun
taken. Aangezien slechts 1,4% van de wooncorporaties aangeeft dat zij overheidsbeleid uitvoeren, is
deze rolverdeling niet meegenomen bij het uitvoeren van de chi-kwadraat toetsen, zodat de kans op
voldoende celvulling groter is. Uit de Fisher’s Exact test (Exact sig. 1,00) blijkt dat er geen verband is
tussen de rolverdeling en het investeren in openbare ruimte. De rolverdeling van de wooncorporatie
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heeft geen invloed op het wel of niet investeren in openbare ruimte, aangezien het grootste deel van
de wooncorporaties opereert vanuit de eigen visie en investeert in openbare ruimte.
Er is geen onderscheid in investeren te maken op basis van de geografische ligging. In alle vier de
geografische gebieden investeert 80,0% of meer in de openbare ruimte. Wooncorporaties die niet
investeren in openbare ruimte zijn te vinden in drie gebieden, West, Oost en Zuid. Aangezien de
celvulling van deze categorieën te laag is, zijn de resultaten slechts indicatief voor de respondenten.
Daarom is er onderscheid in geografische ligging gemaakt tussen wooncorporaties die wel
woningbezit en wooncorporaties die geen woningbezit in de Randstad hebben. Uit de Fisher’s Exact
Test blijkt dat er geen verband is tussen de variabele Randstad en de variabele investeren in
openbare ruimte (Exact Test: 1,00). Zowel wooncorporaties in de Randstad als niet in de Randstad
investeren in openbare ruimte.
Verwacht werd dat wooncorporaties met voornamelijk woningbezit in stedelijke gebieden vaker
investeren in openbare ruimte, dan wooncorporaties die vooral woningbezit in plattelandsgebieden
hebben. Dit werd verwacht omdat Steenbekkers e.a. (2006, p. 355) stellen dat de omgevingskwaliteit
van stedelijke gebieden lager is dan van plattelandsgebieden (zie paragraaf 2.1). Uit de resultaten
blijkt dat er geen verband aan te tonen is tussen het stedelijkheidniveau van wooncorporaties en het
investeren in openbare ruimte (Fisher’s Exact Test: Exact Sig. 0,482). Er is geen significant verschil in
investeren tussen het aantal wooncorporaties in de stad (88,0%) en op het platteland (81,8%).
De wooncorporaties die investeren in openbare ruimte hebben geen specifieke
organisatiekenmerken. Het grootste deel van de wooncorporaties investeert in openbare ruimte. De
investeringen worden verdeeld in fysieke- en sociale investeringen.

4.3 Soort investeringen
Deze paragraaf beschrijft de fysieke en sociale investeringen die worden gedaan in de openbare
ruimte door wooncorporaties. Deze fysieke en sociale investeringen kunnen zich richten op de aanleg
van openbare ruimte of op het beheer/onderhoud van de openbare ruimte. In paragraaf 4.3.2 wordt
de invloed van de organisatiekenmerken op fysieke- en sociale investeringen beschreven.
4.3.1 Fysieke- en sociale investeringen
Naar het verloop van het proces van deze investeringen is gevraagd in de interviews. Beide
wooncorporaties die investeren geven aan dat zij initiator zijn. De wooncorporatie ziet een probleem
in de openbare ruimte en spreekt de gemeente hierop aan. Als aanspreken niet genoeg is, wordt
geprobeerd om in samenwerking met de gemeente toch een verbetering van de openbare ruimte te
krijgen. Wooncorporatie A geeft aan dat dit logisch is: “De wooncorporatie is veel meer in de wijk
actief en de gemeente in de gemeenschap.”
Bij de investeringsmogelijkheden worden de 62 wooncorporaties die investeren in openbare ruimte
onderzocht. Van de tien overige respondenten is al bekend dat zij niet sociaal of fysiek investeren,
want zij investeren helemaal niet in openbare ruimte.
Doorten & Rouw (2006, p. 18-20) beschrijven dat in tijden van financiële crisis minder sociale
investeringen dan fysieke investeringen worden gedaan. Sociale investeringen worden sneller
geschrapt dan fysieke investeringen. Omdat dit onderzoek uitgevoerd is in een tijd dat de financiële
crisis een belangrijke rol speelt bij investeringen, wordt verwacht dat sociale investeringen niet
zoveel voorkomen. Uit de resultaten blijkt echter dat 72,2% van de wooncorporaties sociale
investeringen in de openbare ruimte doet. Uit de interviews blijkt dat sociale investeringen ook vaak
gebeuren door andere partijen, zoals een buurthuis of een buurtorganisatie. Citaat van
wooncorporatie A: “Sociale investeringen gebeuren van onderaf, mensen zijn al georganiseerd.”
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Fysieke investeringen worden gedaan door 90,3% van de wooncorporaties, maar er is geen sprake
van een groot verschil met sociale investeringen. Sociale investeringen worden nog steeds gedaan in
de openbare ruimte door een grote meerderheid van de wooncorporaties ondanks de financiële
crisis.
Uit de resultaten blijkt dat 74,2% van de wooncorporaties zowel fysieke investeringen als sociale
investeringen doet. 16,1% van de wooncorporaties doet alleen fysieke investeringen en 9,7% van de
wooncorporaties doet enkel sociale investeringen. Figuur 4.2 geeft de fysieke investeringen die
worden gedaan weer.
Figuur 4.2 Fysieke investeringen in de openbare ruimte

Uit figuur 4.2 blijkt dat fysieke investeringen in de aanleg het meest plaatsvinden. 71,4% van de
wooncorporaties investeert in het aanleggen van groen en 69,6% van de wooncorporaties investeert
in het aanleggen van parkeerplaatsen. Het aanleggen van verharding en verlichting wordt gedaan
door 64,3% respectievelijk 57,1% van de wooncorporaties. In de categorie Anders wordt éénmaal het
plaatsen van ondergrondse afvalcontainers genoemd. Deze investering zou passen bij het plaatsen
van inrichtingselementen. Een andere investering die wordt genoemd is bij sloop/nieuwbouw 50%
van de kosten dekken. Aangezien in tijden van crisis de overheid zich vooral richt op het
beheer/onderhoud van openbare ruimte, zou het voor zich spreken dat andere investeerders zich
richten op de aanleg van openbare ruimte, omdat daar een tekort in ontstaat. De wooncorporaties
vullen de overheid aan doordat de focus ligt op het aanleggen van openbare ruimte.
In de interviews wordt de bovenstaande verklaring bevestigd, maar zij geven aan dat het
onderscheid aanleg en beheer/onderhoud te maken heeft met het eigendom van de openbare
ruimte. Bij herstructurering en stedelijke vernieuwing investeren wooncorporaties vooral in de
aanleg van openbare ruimte, wooncorporatie A stelt: “als je investeert in een gebouw, dan moet je
wel bereid zijn om te investeren in de omgeving, anders heeft het geen zin. De gemeente voert het uit
en de wooncorporatie financiert mee.” Het aanleggen vindt plaats in samenwerking met de
gemeente, maar deze ruimte is in bezit van de gemeente.
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Openbare ruimte die eigendom is van de wooncorporatie wordt aangelegd en
beheerd/onderhouden. Uit de interviews blijkt dat beheer en onderhoud centraal staan bij openbare
ruimte die in eigendom is van wooncorporaties. Dat het bovenstaande figuur voornamelijk de aanleg
van openbare ruimte laat zien kan worden verklaard doordat beheer en onderhoud in de openbare
ruimte, dat niet in eigendom van de wooncorporatie is, als verantwoordelijkheid van de gemeente
wordt gezien.
Figuur 4.3 Sociale investeringen in de openbare ruimte

Sociale investeringen
Anders
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De meeste wooncorporaties (65,4%) proberen om buurtbewoners te betrekken bij de inrichting van
de openbare ruimte. Wooncorporatie B: “Mensen benaderen en mensen activeren is één van de
goede manieren om een structurele verandering te krijgen.”
Een andere investering die vaak voorkomt is het organiseren van buurtactiviteiten (61,5%). Uit de
categorie Anders blijkt dat hier ook het faciliteren van buurtactiviteiten wordt genoemd, het
aanstellen van een buurtbeheerder die wordt betaald door de wooncorporatie en als derde
erfafscheidingen als kunstobject.
Investeringen die te maken hebben met veiligheid op straat worden door 28,8% van de
wooncorporaties gedaan. Dit is een opvallende uitkomst, blijkbaar voelen wooncorporaties toch de
behoefte om te investeren in veiligheid, terwijl dat de verantwoordelijkheid van gemeenten is
(Gemeentewet, artikel 172.1). Wooncorporatie B stelt dat veiligheid door sociale investeringen wordt
bewerkstelligd: “We zijn van mening dat schoon, heel en veilig wordt bewerkstelligd door de huurders
zelf, huurders moeten zelf elkaar aanspreken, melding maken en elkaar kennen in de buurt, dat zorgt
voor veiligheid.” Zeker op eigen terrein zien de geïnterviewden het zorgen voor veiligheid als taak
van de wooncorporatie, als het richting het gebied van de gemeente gaat dan wijzen zij daar de
gemeente op, of worden afspraken gemaakt. Gemeenten hebben de regierol en in samenwerking
met de wooncorporaties kan geïnvesteerd worden in veiligheid.
De volgende paragraaf gaat in op de vraag welke wooncorporaties fysieke en sociale investeringen
doen in de openbare ruimte.
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4.3.2 Organisatiekenmerken
Voor de variabelen grootte, rolverdeling, geografische ligging en stedelijkheid is onderzocht of deze
een verband hebben met het doen van fysieke en sociale investeringen. Verwacht wordt dat er
verbanden zijn op basis van deze organisatiekenmerken. In de grafieken worden de percentages
weergegeven van wooncorporaties die niet fysiek of niet sociaal investeren. Deze wooncorporaties
worden in de legenda aangegeven met Nee.
Figuur 4.4 Fysieke en sociale investeringen op basis van grootte
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Het percentage kleine en grote wooncorporaties dat fysieke investeringen doet verschilt niet veel
van elkaar, 89,7% tegenover 91,3%. De uitvoer van de Fisher’s Exact Test (Exact Sig. 1,00) bevestigt
dat de grootte van de wooncorporaties geen verband heeft met de fysieke investeringen. De ruime
meerderheid (90,3%) van de wooncorporaties doet fysieke investeringen, daarom kan weinig verschil
zijn tussen wooncorporaties op basis van de grootte van de wooncorporaties.
De grootte van de wooncorporatie heeft met sociale investeringen wel een verband met 90%
betrouwbaarheid (Fisher’s Exact Test: Exact Sig. 0,076). Van de grote wooncorporaties doet 95,7%
sociale investeringen en van de kleine wooncorporaties 76,9%. Kleine wooncorporaties doen minder
sociale investeringen dan grote wooncorporaties. Uit de interviews blijken mogelijke verklaringen.
Kleine wooncorporaties hebben minder kapitaal in tijden van crisis, waardoor sociale investeringen
het eerst afvallen, zoals Doorten & Rouw (2006) beschrijven. Een andere verklaring kan zijn dat het
woningbezit van kleine wooncorporaties meer is verspreid, waardoor het lastig is om rendement uit
een sociale investering te halen.
Naast de grootte van de wooncorporaties is onderzocht of de rolverdeling van de wooncorporaties
invloed heeft op fysieke en sociale investeringen in de openbare ruimte. Het onderstaande figuur
geeft de resultaten weer.
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Figuur 4.5 Fysieke en sociale investeringen op basis van rolverdeling
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Na het uitvoeren van de Fisher’s exact Test (Exact Test: 0,212) blijkt dat er geen verband is met de
rolverdeling en de fysieke investeringen in de openbare ruimte. Er is ook geen verband met de
sociale investeringen (Exact Test: 0,633). Vanuit welke rolverdeling de wooncorporatie opereert, de
ruime meerderheid doet fysieke investeringen. Hetzelfde geldt voor het doen van sociale
investeringen. Dit resultaat is te verklaren door het hoge percentage wooncorporaties dat fysiek
en/of sociaal investeert en doordat deze wooncorporaties voornamelijk vanuit hun eigen visie
investeren.
Geografische ligging
Het derde organisatiekenmerk dat is onderzocht, is de geografische ligging. De celvulling bij het
uitvoeren van de Chi-kwadraat toetsen is te laag om uitspraken te kunnen doen over de verbanden,
de resultaten zijn een indicatie.
Uit de resultaten blijkt dat ongeacht de ligging van de wooncorporaties een ruime meerderheid van
de wooncorporaties fysieke investeringen in de openbare ruimte doet (75,0% of meer). Sociale
investeringen worden ook door de meerderheid van de wooncorporaties gedaan (86,0% of meer),
ongeacht de geografische ligging.
Bij het zoeken naar een verband tussen de geografische ligging Randstad en fysieke en sociale
investeringen in de openbare ruimte is het wel mogelijk om met de Fisher’s Exact Test uitspraken te
doen over het verband. Bij zowel de fysieke investeringen als de sociale investeringen is er geen
verband aan te tonen tussen de geografische ligging randstad en de variabelen fysieke / sociale
investeringen (Exact test waarden 1,00 en 1,00). Wooncorporaties in de Randstad en niet in de
Randstad investeren beide fysiek (90,0% en 90,4%) en sociaal (90,0% en 82,7%) in de openbare
ruimte.
Stedelijkheidniveau
Uit de theorie in paragraaf 2.1 wordt verwacht dat er in stedelijke gebieden meer fysieke
investeringen worden gedaan dan in plattelandsgebieden, omdat de omgevingskwaliteit wordt
gemeten op basis van fysieke kenmerken.
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Figuur 4.6 Fysieke en sociale investeringen op basis van stedelijkheid
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Uit de resultaten blijkt dat er geen significant verband is tussen de stedelijkheid van de
wooncorporaties en het doen van fysieke investeringen (Fisher’s Exact Test: Exact Sig. 0,662). Zowel
in de stad als op het platteland doet de meerderheid van de wooncorporaties fysieke investeringen.
Koopman (2007, p. 28) stelt dat naast de fysieke omgevingskwaliteit ook de sociaal-economische
omgevingskwaliteit van belang is voor de kwaliteit van de leefomgeving. Verwacht wordt dat op het
platteland de sociale cohesie groter is dan in de stedelijke gebieden, omdat op het platteland het
dorpse karakter een rol speelt. Het stedelijkheidniveau beïnvloedt daardoor of sociale investeringen
nodig zijn. Verwacht wordt dat wooncorporaties in stedelijke gebieden vaker sociale investeringen
doen dan wooncorporaties op het platteland.
Uit de resultaten blijkt dat het stedelijkheidniveau invloed heeft op het doen van sociale
investeringen. Van de wooncorporaties in stedelijke gebieden doet 90,9% sociale investeringen en in
de plattelandsgebieden 66,7%. Er is een verband tussen het stedelijkheidniveau en het doen van
sociale investeringen (Fisher’s Exact Test: Exact Sig. 0,051) met 90% betrouwbaarheid. Dit verband is
matig sterk (Cramer’s V: 0,299). Dit sluit aan bij de theorie van Koopman (2007), waarmee bevestigd
wordt dat sociale investeringen op het platteland minder noodzakelijk zijn dan in de stad. Dit wordt
bevestigd door de interviews, wooncorporatie B: “Als iemand in de wijk gaat wonen, komt men in
plattelandsgebieden vooral uit de buurt. In stedelijke gebieden is er een sterkere concentratie,
mensen zitten op elkaar en daar loont het om sociaal te investeren. Als je een meetlat neemt en die
leg je langs de problemen in bijvoorbeeld Rotterdam of Utrecht, dan vallen er veel gebieden onder de
norm.”
Paragraaf 4.2 en 4.3 zijn ingegaan op de investeringen in openbare ruimte van wooncorporaties en
welke wooncorporaties deze investeringen doen. In paragraaf 4.4 wordt de invloed van externe
factoren op deze investeringen beschreven.
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4.4 Externe factoren
Naast de organisatiekenmerken kunnen externe factoren invloed hebben op de investeringen van
wooncorporaties. In deze paragraaf wordt onderzocht of drie externe factoren (overheden,
huurderbelangen en de afstand van investeringen) een verband hebben met het investeren van
wooncorporaties en de beslissing om fysieke- en sociale investeringen te doen in de openbare
ruimte.
4.4.1 Overheden
De eerste externe factor is de invloed van overheden. De twee onderzochte variabelen zijn de
Europese regelgeving en de investeringsbereidheid van gemeenten. Ten eerste is aan de
respondenten gevraagd hoe zij de invloed van de Europese regelgeving ervaren. 48,6% van de
wooncorporaties is neutraal over de invloed van de Europese regelgeving. 26,4% van de
wooncorporaties ervaart de invloed hoog tot erg hoog en 25,0% van de wooncorporaties ervaart een
lage tot zeer lage invloed.
Aangezien alleen is gevraagd naar de invloed van de Europese regelgeving is het niet bekend of deze
invloed als positief of als negatief wordt ervaren door de wooncorporaties. Verwacht werd dat een
hoge invloed als negatief wordt ervaren. Uit de interviews blijkt dat wooncorporaties die de invloed
hoog ervaren of neutraal, negatief staan ten opzichte van de veranderingen in de Europese
regelgeving. Uit een citaat van wooncorporatie B blijkt dit: “De Europese Unie wil de wooncorporaties
een kopje kleiner maken.”
Wooncorporatie B stelt: “Daar waar je nu denkt te kunnen investeren kan dat opeens veranderen. In
vastgoed investeren is op de lange termijn, ongeveer 30 jaar, als na tien jaar de wetgeving verandert
dan zit je met een gebouw.” Deze citaten geven aan dat de invloed van de Europese regelgeving te
maken heeft met de onzekere toekomst van wooncorporaties.
Een andere negatieve invloed van de Europese regelgeving heeft te maken met staatsteun. In
paragraaf 2.2.1 is de impact van deze regelgeving beschreven. Wooncorporatie C: “Aan de ene kant
draag je geld af aan Europa en aan de andere kant haal je het binnen, zolang Europa een flappentap
blijft verandert er niks.”
Wooncorporaties die de invloed van de Europese regelgeving als laag ervaren geven aan dat zij toch
wel investeren in openbare ruimte, ongeacht de Europese regelgeving. Wooncorporatie A: “De
Europese regelgeving richt zich vooral op de laagste huren en de laagste inkomens, wij huisvesten
alleen lage inkomens, dus deze regelgeving heeft geen tot weinig invloed.”
De tweede invloed die werd verwacht is de ervaring met betrekking tot de investeringsbereidheid
van gemeenten op investeringen in de openbare ruimte. De helft van de wooncorporaties staat
neutraal tegenover de investeringsbereidheid van gemeenten, 22,2% ervaart de
investeringsbereidheid van gemeenten hoog en 27,8% ervaart deze als laag. De verschillen tussen
deze categorieën zijn klein. Een verklaring hiervoor kan zijn dat wooncorporaties zich niet veel
aantrekken van de richting die gemeenten op gaan, maar veel meer hun eigen visie volgen. Dit zou
overeenkomen met de constatering dat de meerderheid van de wooncorporaties investeren vanuit
hun eigen visie. Vanuit de voorgaande constatering werd verwacht dat de investeringsbereidheid van
de gemeenten geen invloed heeft op de investeringen van wooncorporaties.
Om te onderzoeken of er een verband is tussen de externe factor overheden (Europese regelgeving
en investeringsbereidheid van gemeenten) en het investeren in openbare ruimte zijn Chi-kwadraat
toetsen uitgevoerd.
Er werd onderzocht of de Europese regelgeving en de investeringsbereidheid van de gemeenten
invloed heeft op de investeringen die wooncorporaties doen in de openbare ruimte. Voor de
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Europese regelgeving werd verwacht dat er een verband is, aangezien de taken en
verantwoordelijkheden van wooncorporaties zijn veranderd vanuit de Europese regelgeving.
Tabel 4.2 Investeren in openbare ruimte op basis van Europese regelgeving en de investeringsbereidheid van
gemeenten

Aantal /
Percentage
Invloed Europese regelgeving

Investeringsbereidheid
gemeenten

Laag

Aantal
%
Neutraal Aantal
%
Hoog
Aantal
%
Laag
Aantal
%
Neutraal Aantal
%
Hoog
Aantal
%

Investeren
ruimte
Ja
15
83,3
34
97,1
13
68,4
16
80,0
31
86,1
15
93,8

in

openbare

Nee
3
16,7
1
2,9
6
31,6
4
20,0
5
13,9
1
6,3

In bovenstaande tabel zijn de invloed van de Europese regelgeving en de investeringsbereidheid van
gemeenten weergegeven. 31,6% van de wooncorporaties die de invloed van de Europese regelgeving
als hoog ervaart investeert niet in openbare ruimte. Dit is een hoger percentage dan bij een neutrale
invloed of een lage invloed. Er is niet genoeg celvulling om van een significant verband te spreken,
maar op basis van de percentages zou gesteld kunnen worden dat een hoge invloed van Europese
regelgeving zorgt voor minder investeringen in openbare ruimte. Dit resultaat zou aansluiten bij de
veranderingen in de huidige Europese regelgeving, waarbij de taken en de financiering van
wooncorporatie ter discussie staan, zie hiervoor paragraaf 2.2.1. Wooncorporaties kunnen hierdoor
geneigd zijn zich alleen te richten op hun primaire taak, het huisvesten van lage inkomensgroepen.
De invloed van de Europese regelgeving wordt negatief gewaardeerd, zoals vooraf werd verwacht.
De investeringsbereidheid van gemeenten heeft geen verband met het investeren van
wooncorporaties. Als de investeringsbereidheid van gemeenten laag is, dan stellen de
geïnterviewden dat er weinig sprake van samenwerking is met de gemeente. Wooncorporatie B stelt:
“de gemeente stelt eigen normen en die hanteren ze.” Als de investeringsbereidheid hoog is, kan wel
veel sprake zijn van samenwerking, maar in de interviews wordt gesteld dat investeringen door de
wooncorporaties dan niet echt nodig zijn. Enkel in het geval dat de gemeente vraagt of de
wooncorporatie wil samenwerken of investeren. De meerderheid van de wooncorporaties investeert
in openbare ruimte, ongeacht de investeringsbereidheid van gemeenten.
Invloed op fysieke- en sociale investeringen
De Europese regelgeving heeft waarschijnlijk een verband met het investeren van wooncorporaties,
met behulp van tabel 4.3 is gezocht naar verbanden met fysieke en sociale investeringen. Daardoor is
het mogelijk om de invloed van de Europese regelgeving te onderzoeken voor de wooncorporaties
die investeren in openbare ruimte.
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Tabel 4.3 Invloed van overheden op fysieke- en sociale investeringen

Fysieke investeringen (% Sociale investeringen (%
wooncorporaties)
wooncorporaties)
Invloed Europese
regelgeving

Investeringsbereidheid
gemeenten

Laag

80,0

73,3

Neutraal 91,2
Hoog
100,0
Laag
87,5

88,2
84,6
75,0

Neutraal 90,3
Hoog
93,3

87,1
86,7

De resultaten zijn indicatief, want het uitvoeren van chi-kwadraat toetsen is niet mogelijk, omdat de
celvulling te laag is. Gesteld kan worden dat de Europese regelgeving geen invloed heeft op het soort
investering, dat wordt gedaan. In alle drie de categorieën investeert de meerderheid fysiek en/of
sociaal. De Europese regelgeving heeft namelijk geen betrekking op de inhoud van de investeringen
die gedaan worden, maar stelt regels rondom staatsteun en de verantwoordelijkheden van
wooncorporaties. De Europese regelgeving is recent ingevoerd, inhoudelijke effecten van deze
regelgeving zijn waarschijnlijk nog niet te meten.
De tweede invloed van overheden kan de investeringsbereidheid van gemeenten zijn. Op het
investeren van wooncorporaties had de investeringsbereidheid van gemeente geen invloed. In de
theorie (paragraaf 2.2.1) is beschreven dat de investeringsbereidheid wel invloed kan hebben.
Onderzocht is of de invloed van de investeringsbereidheid van gemeenten te maken heeft met
fysieke of sociale investeringen.
Het resultaat is indicatief, omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan om chi-kwadraat toetsen
uit te voeren. Het blijkt dat een ruime meerderheid van de wooncorporaties fysieke en/of sociale
investeringen doet, ongeacht hoe men de investeringsbereidheid van gemeenten ervaart. De
ervaring van de investeringsbereidheid van gemeenten heeft dus geen invloed op het doen van
fysieke- en sociale investeringen.
Om meer begrip te krijgen over de rol die gemeenten wel spelen is de vraag gesteld of er iets moet
veranderen bij gemeenten om investeringen aantrekkelijker te maken. 62,5% van de respondenten
geeft aan dat er inderdaad iets moet veranderen bij gemeenten.
Hieruit blijkt dat gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking moeten worden versterkt
volgens 12,5% van de respondenten. Daarnaast geeft 8,3% van de respondenten aan dat de
gemeenten meer centraal moeten coördineren en beleid moeten ontwikkelen ten aanzien van de
openbare ruimte. De overige antwoorden zijn na te gaan in bijlage 3, tabel 6.
Blijkbaar is de rol die gemeenten spelen bij investeringen wel van belang, maar hoeven ze zelf niet te
investeren. Dit sluit aan bij de regierol die gemeenten steeds meer krijgen in plaats van een
uitvoerende rol (zie paragraaf 2.5.1).
Een invloed van de Europese regelgeving lijkt wel een belemmering te vormen voor wooncorporaties
om te investeren in openbare ruimte. De overheden hebben geen invloed op het doen van fysiekeen sociale investeringen. In paragraaf 4.4.2 is onderzocht of de doelgroep van de wooncorporatie, de
huurder, invloed heeft.
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4.4.2 Huurderbelangen
In paragraaf 2.2.2 is beschreven dat Priemus (2006, p. 369) stelt dat naar de huurders wordt
geluisterd als het gaat om de soort investeringen die worden gedaan. Op dit moment zijn de wensen
van de huurders voornamelijk gericht op de woning en niet op de openbare ruimte. Daarbij stellen
Bates en Santerre (2001, p. 107) dat lage inkomens niet zoveel waarde hechten aan de aanwezigheid
van openbare ruimte. Wooncorporaties hebben voornamelijk te maken met lage inkomens, want die
behoren tot hun primaire doelgroep. Verwacht wordt dat huurders niet kenbaar maken dat zij
investeringen in de openbare ruimte wensen. Omdat wooncorporaties luisteren naar de wensen van
de huurders, werd verwacht dat de huurderbelangen een verband hebben met het wel of niet
investeren van wooncorporaties in openbare ruimte.
Uit het onderzoek blijkt dat bij 59,7% van de wooncorporaties, de huurders kenbaar maken dat zij
investeringen wensen in de openbare ruimte. Bij 13,9% van de wooncorporaties wordt aangegeven
dat zij schone, hele en veilige openbare ruimte wensen. Onderhoud, leefbaarheid en veiligheid wordt
in diverse samenstellingen met andere investeringen genoemd. Alle wensen van de huurders staan in
bijlage 3, tabel 5. Het volgende figuur geeft weer of het kenbaar maken van de wens door huurders
een verband heeft met het investeren van wooncorporaties in openbare ruimte.
Figuur 4.7 Invloed van de huurders op investeringen in de openbare ruimte
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Er is een chi-kwadraat toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat H0: er is geen verband, wordt verworpen
met 90% betrouwbaarheid (Exact sig. 0,078). Er is een zwak statistisch verband tussen het kenbaar
maken van wensen van huurders en het investeren in openbare ruimte door wooncorporaties
(Cramer’s V: 0,243). Meer wooncorporaties, waarbij de huurders kenbaar maken dat zij investeringen
wensen, doen investeringen (93,0%) dan wooncorporaties waarbij de huurders dit niet kenbaar
maken (75,9%).
Als controle op deze uitkomst is de vraag gesteld of de wensen van de huurders invloed hebben op
de beslissing van wooncorporaties om wel of niet te investeren in openbare ruimte. 90,3% van de
wooncorporaties geeft aan dat dit wel of soms het geval is. Hieruit blijkt dat de wooncorporaties zich
bewust zijn van de invloed die huurders hebben op de beslissingen die worden genomen.
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Bij het uitvoeren van een chi-kwadraat toets naar een verband tussen de invloed die huurders
hebben volgens wooncorporaties en het investeren in openbare ruimte wordt een zwak statistisch
verband aangetoond tussen deze variabelen met 90% betrouwbaarheid (Exact Sig. 0,051, Cramer’s V:
0,275). Wooncorporaties investeren in openbare ruimte en de huurders hebben invloed op deze
investeringen.
Ook uit de interviews blijkt dat huurders een belangrijke rol spelen bij investeringen. Tevreden
huurders en een prettige leefomgeving zorgen ervoor dat huurders een woning blijven huren bij de
wooncorporatie. Ten tweede zorgt het investeren in openbare ruimte bij herstructurering ervoor, dat
er minder problemen in de openbare ruimte zijn. Wooncorporatie B: “huurders die problemen
veroorzaken in de openbare ruimte verdwijnen, aangezien ze zich niet meer thuis voelen in de wijk.”
Figuur 4.8 geeft weer of het kenbaar maken van wensen door de huurders een verband heeft met
het doen van fysieke- en sociale investeringen.
Figuur 4.8 Invloed van huurderbelangen op fysieke en sociale investeringen
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Bij het uitvoeren van de Chi-kwadraat toets blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden om de
Pearson Chi-kwadraat waarde af te lezen bij fysieke en sociale investeringen. De tabel is echter een
2x2 tabel, waar het mogelijk is om als alternatief de Fisher’s Exact test te gebruiken. Hieruit blijkt dat
er geen statistisch verband is tussen het kenbaar maken van huurders en het doen van fysieke
investeringen (Exact sig. 1,00).
Tussen het doen van sociale investeringen en het kenbaar maken van de wens tot investeren van
huurders is wel een statistisch verband aan te tonen. Uit de chi-kwadraat toets blijkt dat H0 wordt
verworpen met 95% betrouwbaarheid (Exact Sig. 0,026). Dit verband is matig sterk (Cramer’s V:
0,316). Als huurders kenbaar maken dat zij investeringen wensen dan doet 92,5% van de
wooncorporaties sociale investeringen. Als huurders geen wensen kenbaar maken, doet 68,2% van
de wooncorporaties sociale investeringen.
Huurders hebben invloed op het wel of niet investeren in openbare ruimte en deze invloed uit zich
bij de sociale investeringen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat sociale investeringen vaak een direct
effect hebben voor de huurders. Daarbij worden sociale investeringen makkelijker door de huurders
zelf georganiseerd met wat hulp van de wooncorporatie, dan fysieke investeringen. Deze fysieke
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investeringen zijn vaak op de lange termijn, bijvoorbeeld het aanleggen van groen, zal door huurders
niet direct worden geassocieerd met een investering die is gedaan in hun belang. Wooncorporatie
B:“Als huurders zeggen: doe iets aan het groen rondom mijn gebouw, dan verwachten wij wel een
deelname van de huurder, en dat is moeilijker bij een fysieke investering.”
4.4.3 Afstand tot investeringen
De derde externe factor is de afstand tussen de woning en de openbare ruimte waar de investering
plaatsvindt. In paragraaf 2.2.3 wordt beschreven wat de invloed is van de afstand tussen de woning
en de openbare ruimte. Deze afstand mag maximaal 122 meter zijn, wil openbare ruimte een
toegevoegde waarde hebben voor de verkoopprijs van woningen. Verwacht wordt dat de afstand tot
de investering effect heeft op het resultaat dat men behaald heeft met investeringen in openbare
ruimte.
Uit de vragenlijst blijkt dat 95,0% van de wooncorporaties die investeren in openbare ruimte in de
nabijheid van het corporatiewoningbezit investeert. Bij fysieke investeringen geeft 94,4% van de
wooncorporaties aan dat dit in de nabijheid van het corporatiewoningbezit is. Bij sociale
investeringen geeft 96,2% van de wooncorporaties dit aan.
Vanuit de taak van wooncorporaties is dit te verklaren, deze taak heeft namelijk alleen betrekking op
de primaire doelgroep. Investeringen die wooncorporaties doen hebben betrekking op deze
doelgroep en omdat deze doelgroep woningen huurt bij de wooncorporatie is het vanzelfsprekend
dat de investeringen in openbare ruimte, in de nabijheid van deze woningen is. Een tweede reden is
dat wooncorporaties enkel de verantwoordelijkheid hebben over ruimten die in hun eigendom zijn
en deze ruimte is rondom de bebouwing. In de Wet staat niet beschreven dat wooncorporaties de
taak hebben om te investeren in openbare ruimte, maar enkel dat het een mogelijkheid is.
Gemeenten hebben verantwoordelijkheid over openbare ruimte die in hun eigendom is.
Wooncorporatie C: “Als je eigenaar bent van ruimte mag jij bepalen wat ermee gebeurt en ben jij er
ook verantwoordelijk voor.”
Om te controleren of de afstand tot investeringen een effect heeft op het uitkomen van de
verwachte effecten van investeringen wordt een chi-kwadraat toets uitgevoerd. In Paragraaf 5.4 zal
inhoudelijk worden ingegaan op de variabele verwachte effecten. Uit deze test blijkt dat H0 niet
wordt verworpen met 95% betrouwbaarheid (Exact test 1,00). Er is geen verband tussen het
uitkomen van het verwachte resultaat en de nabijheid van investeringen.
Een verklaring hiervoor is dat bij een grote groep respondenten (40,3%) nog niet bekend is of het
verwachte resultaat ook daadwerkelijk behaald is.
Nu is onderzocht welke wooncorporaties investeren en fysieke- en sociale investeringen doen en
welke externe factoren hierop van invloed zijn is in de volgende paragraaf onderzocht op welke
niveaus deze wooncorporaties participeren.

4.5 Participatie
Aan de wooncorporaties is gevraagd op welke niveaus zij participeren bij fysieke- en sociale
investeringen in de openbare ruimte. Deze vraag is alleen gesteld aan wooncorporaties die een
fysieke of sociale investering hebben gedaan. Het niveau van participatie is onderzocht, omdat vanuit
de theorie onbekend is hoe wooncorporaties investeren in openbare ruimte. De participatie is apart
gevraagd voor fysieke en sociale investeringen, zodat het mogelijk is om een onderscheid in
participatie te maken. Onderzocht is of de organisatiekenmerken en externe factoren invloed hebben
op de participatie van wooncorporaties, zoals in de theorie gesteld wordt (zie paragraaf 2.1 en 2.2).
De niveaus waarop wooncorporaties kunnen investeren zijn passief en actief. Bij passieve participatie
praat men mee en subsidieert men investeringen in de openbare ruimte. Bij actieve participatie doen
de wooncorporaties het financieren, aanleggen en/of beheren/onderhouden van openbare ruimte.
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85,7%van de wooncorporaties is actief betrokken bij fysieke investeringen in de openbare ruimte en
74,9% is passief betrokken. Uit de resultaten blijkt dat 60,7% van de wooncorporaties zowel passief
als actief participeert bij fysieke investeringen. 25,0% van de wooncorporaties participeert alleen
actief en 14,2% van de wooncorporaties participeert alleen passief. Vanuit het gegeven dat
gemeenten zich steeds meer terugtrekken uit investeringen in de openbare ruimte, zou deze actieve
participatie verklaard kunnen worden. Uit de interviews blijkt dat wooncorporaties vooral actief
participeren in samenwerking met de gemeente. Doordat de gemeente meestal uitvoert en de
wooncorporatie subsidieert vindt passieve participatie plaats. De actieve participatie komt bij
openbare ruimte die in eigendom is van de wooncorporatie vanuit de verantwoordelijkheid die
wooncorporaties hebben.
Bij sociale investeringen is ook onderscheid gemaakt tussen een actief of een passief
participatieniveau. Uit de resultaten blijkt dat 41,2% van de wooncorporaties, zowel fysiek als sociaal
participeert. 21,6% van de wooncorporaties participeert alleen actief en 37,2% participeert alleen
passief. Een verschil met fysieke investeringen is dat het percentage wooncorporaties dat passief
participeert (78,4%) hoger is dan het percentage dat actief participeert (62,8%). Er is sprake van meer
passieve dan actieve participatie bij sociale investeringen. Bij sociale investeringen is een actieve rol
van de wooncorporatie blijkbaar minder noodzakelijk dan bij fysieke investeringen. Dit wordt
ondersteund door de interviews. Bij sociale investeringen worden de huurders sterk betrokken en
wordt een actieve bijdrage van de huurders verwacht. Daarnaast worden sociale investeringen vaak
door andere partijen uitgevoerd, waardoor de wooncorporaties slechts een subsidie hoeven te geven
of meepraten over de mogelijkheden.
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de organisatiekenmerken van wooncorporaties die
actief of passief investeren bij fysieke en sociale investeringen in de openbare ruimte. Als eerste is
onderzocht of de grootte van de wooncorporatie een verband heeft met de participatie.
4.5.1 Organisatiekenmerken
Tabel 4.4 Participatie op basis van organisatiekenmerken bij fysieke- en sociale investeringen

Organisatiekenmerk

Grootte

Rolverdeling

Geografische ligging

Stedelijkheid

Participatieniveau

Groot

Actief
Passief
Klein
Actief
Passief
Externe
Actief
belanghebbenden Passief
Eigen visie
Actief
Passief
Randstad
Actief
Passief
Niet Randstad
Actief
Passief
Stad
Actief
Passief
Platteland
Actief
Passief

Fysieke
investeringen
(%)
90,5
85,7
82,9
68,6
57,1
71,4
89,6
77,1
88,9
77,8
85,1
74,5
87,2
74,4
82,4
76,5

Sociale
investeringen
(%)
72,7
77,3
55,2
79,3
85,7
85,7
58,1
79,1
55,6
77,8
64,3
78,6
64,1
76,9
58,3
83,3
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In tabel 4.4 is te zien dat kleine en grote wooncorporaties zowel actief als passief investeren in
openbare ruimte. Om te onderzoeken of een verband is tussen de grootte van de wooncorporaties
en het participatieniveau zijn chi-kwadraat toetsen uitgevoerd voor de actieve participatie en
passieve participatie van wooncorporaties bij fysieke- en sociale investeringen. Uit deze toetsingen
blijkt dat er geen verband is tussen de grootte en de participatieniveaus van wooncorporaties (fysiek
actief Exact Test: 0,696; fysiek passief Chi-kwadraat 0,151; sociaal actief Chi-kwadraat 0,199; sociaal
passief Exact Test 1,00). Grote en kleine wooncorporaties investeren allebei passief en actief in
openbare ruimte bij fysieke- en sociale investeringen. Relatief gezien zijn er veel grote
wooncorporaties bij de respondenten, daarom is het verschil tussen kleine en grote wooncorporaties
moeilijk weer te geven.
Rolverdeling
Het tweede organisatiekenmerk waarbij getoetst wordt of er een verband is met het niveau van
participatie is de rolverdeling van wooncorporaties.
Bij de fysieke investeringen blijkt dat er een verband is tussen de rolverdeling en het actieve
participatieniveau. H0 er is geen verband, wordt verworpen met 90% betrouwbaarheid (Fisher’s Exact
Test 0.055). De sterkte van het verband is zwak (Cramer’s V: 0,307). Meer wooncorporaties die
participeren vanuit de eigen visie zijn actief (89,6%) dan wooncorporaties die vanuit de externe
belanghebbenden participeren (71,4%). Wellicht is dit te verklaren, omdat de wooncorporaties die
handelen vanuit de externe belanghebbenden minder noodzaak zien om actief te participeren,
omdat dit al door de belanghebbenden wordt gedaan. De externe belanghebbenden bepalen de
richting die de wooncorporatie op moet gaan.
Met passieve participatie is er geen verband te vinden (Fisher’s Exact Test: 0,664). Op basis van de
rolverdeling zijn evenveel wooncorporatie passief bij fysieke investeringen.
Bij sociale investeringen is er geen verband tussen de rolverdeling van de wooncorporatie en de
actieve participatie (Fisher’s Exact Test 0,229). Er is ook geen verband tussen de rolverdeling en de
passieve participatie (Fisher’s Exact Test 1,00). Blijkbaar hebben externe belanghebbenden bij sociale
investeringen geen invloed op de participatie van de wooncorporatie en wordt vanuit beide
rolverdeling evenveel actief of passief geparticipeerd.
Geografische ligging
Het derde organisatiekenmerk is de geografische ligging van de wooncorporaties. Onderzocht wordt
of een verschil in participatie aanwezig is op basis van de geografische ligging. Er wordt niet voldaan
aan de voorwaarden om een chi-kwadraat toets uit te voeren, daarom zijn de resultaten slechts
indicatief.
Op basis van de percentages actieve participatie bij fysieke- en sociale investeringen is vrijwel geen
verschil op basis van de vier geografische liggingen (noord, oost, zuid, west) 80,0% of meer van de
wooncorporaties participeert actief bij fysieke investeringen. Dit zelfde geldt voor de passieve
participatie, de vier geografische liggingen laat hierbij ook geen grote verschillen zien.
Omdat deze resultaten slechts indicatief zijn, is de variabele Randstad gebruikt om een chi-kwadraat
toets mogelijk te maken. Hieruit blijkt dat er geen verband is tussen de Randstad en de
participatieniveaus bij fysieke investeringen. (Fisher’s Exact Tests: 1,00). Ook bij sociale investeringen
blijkt dat er geen verband is tussen de variabele Randstad en de participatieniveaus (Actief: Fisher’s
Exact Test 0,711; Passief: Fisher’s Exact Test 1,00).
Op basis van de geografische ligging is in paragraaf 4.3.2 al geen verband aan te tonen met
investeringen en het soort investeringen in openbare ruimte, een verschil in participatieniveau wordt
daardoor ook klein.
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De geografische ligging heeft geen invloed op het niveau van participatie bij fysieke en sociale
investeringen.
Stedelijkheidniveau
Het laatste organisatiekenmerk is het stedelijkheidniveau van wooncorporaties. In de voorgaande
toetsen is er een verband gevonden met het stedelijkheidniveau en sociale investeringen (paragraaf
4.3.2). Verwacht wordt dat het participatieniveau bij fysieke investeringen hierdoor geen verband zal
hebben met het stedelijkheidniveau, maar bij sociale investeringen wel.
Bij fysieke investeringen is er geen verband te vinden tussen het stedelijkheidniveau en het
participatieniveau. Evenveel wooncorporaties op het platteland en in de stad participeren zowel
passief als actief (Fisher’s exact test 0,688 en 1,00). Dit komt overeen met het resultaat dat het
stedelijkheidniveau geen invloed heeft bij fysieke investeringen.
Het participatieniveau bij sociale investeringen laat ook geen verband zien met het
stedelijkheidniveau (Fisher’s Exact Tests 0,743 en 1,00). Wooncorporaties in de stad en op het
platteland zijn evenveel actief en passief bij sociale investeringen in de openbare ruimte. Des
ondanks dat wooncorporaties op het platteland minder sociale investeringen doen dan stedelijke
gebieden is het niveau van participatie bij de investeringen die ze doen hetzelfde. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat bij het soort investering een bepaalde participatie hoort. Bij fysieke
investeringen is meer actieve participatie nodig en bij sociale investeringen meer passieve
participatie.
Uit de resultaten in paragraaf 4.4 bleek dat de externe factoren Europese regelgeving en
huurderbelangen wel invloed hadden bij het investeren in openbare ruimte. Verwacht wordt dat de
externe factoren invloed kunnen hebben op het niveau van participatie, omdat zij een belemmering
kunnen vormen of een positieve invloed kunnen hebben op wooncorporaties. In paragraaf 4.5.2 zijn
de resultaten geanalyseerd.
4.5.2 Externe factoren
In deze paragraaf is onderzocht wat voor invloed de externe factoren hebben op de participatie door
wooncorporaties. De eerste externe factor die geanalyseerd is zijn de overheden (Europese
regelgeving en investeringsbereidheid van gemeenten).
Tabel 4.5 Participatieniveau beïnvloed door overheden

Overheden

Mate van Participatieniveau
invloed

Europese regelgeving

Laag
Neutraal
Hoog

Investeringsbereidheid
gemeenten

Laag
Neutraal
Hoog

Actief
Passief
Actief
Passief
Actief
Passief
Actief
Passief
Actief
Passief
Actief
Passief

Fysieke
investeringen
(%)
91,7
75,0
87,1
71,0
76,9
84,6
85,7
64,3
82,1
71,4
92,9
92,9

Sociale
investeringen
(%)
72,7
63,6
62,1
75,9
54,5
100
54,5
81,8
59,3
77,8
76,9
76,9
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Het is niet mogelijk om significante uitspraken te doen over de invloed van de overheden op het
niveau van participatie, omdat de celvulling te laag is. De resultaten geven een indicatie. Bij fysieke
investeringen is vrijwel geen verschil waar te nemen tussen de verschillende ervaringen van de
invloed van de Europese Commissie.
Bij de sociale investeringen is wel een klein procentueel verschil waar te nemen. Wooncorporaties
die de mate van invloed als hoog ervaren zijn minder actief dan de andere twee niveaus (54,5%
tegenover 72,7% en 62,1%). Dit zou kunnen wijzen op een verband tussen de Europese regelgeving
en de participatie bij sociale investeringen, maar is niet significant. Wellicht is de Europese
regelgeving een belemmering om actief te participeren bij sociale investeringen, omdat door deze
regelgeving minder taken aan de wooncorporatie worden toegewezen, waardoor actief participeren
bij sociale investeringen niet tot de taken behoort van wooncorporaties.
Op basis van de percentages zou kunnen worden gesteld dat de investeringsbereidheid van
gemeenten invloed heeft op de passieve participatie bij fysieke investeringen. Meer wooncorporaties
die de investeringsbereidheid van gemeente als hoog ervaren zijn passief bij fysieke investeringen
dan wooncorporaties die de investeringsbereidheid als laag of neutraal ervaren (92,9% tegenover
64,3% en 71,4%) Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij een hoge investeringsbereidheid van
gemeenten de wooncorporaties minder actief hoeven te zijn, omdat de gemeente de taken uitvoert.
Toch participeert het grootste deel van de wooncorporaties ook actief bij fysieke investeringen. Dit is
te verklaren doordat uit eerdere resultaten blijkt dat wooncorporaties vooral openbare ruimte
aanleggen. In relatie tot de gemeente zou dit kunnen wijzen op een goede samenwerking, omdat ze
gezamenlijk actief zijn.
Uit de interviews blijkt dat die samenwerking met de gemeente belangrijk is voor de participatie van
wooncorporaties. De wooncorporaties wijzen op de bestaande problemen, de gemeenten voeren uit
en leggen aan, en de wooncorporaties financieren mee. Hierdoor zijn wooncorporaties ook passief
bij investeringen in de openbare ruimte. Bij investeringen in openbare ruimte die eigendom is van de
wooncorporatie wordt wel actief geparticipeerd, want de wooncorporatie is hier verantwoordelijk
voor.
Bij sociale investeringen zijn de verschillen tussen de wooncorporaties veel kleiner. Hierdoor wordt
niet verwacht dat de investeringsbereidheid van gemeenten invloed heeft op de participatie bij
sociale investeringen. Uit de percentages blijkt wel dat minder wooncorporaties die de
investeringsbereidheid van de gemeente als laag en neutraal ervaren actief investeren bij sociale
investeringen, maar dit heeft te maken met het resultaat dat alle wooncorporaties passiever zijn bij
sociale investeringen.
Huurderbelangen
Uit de voorgaande resultaten bleek dat de huurders invloed hebben op de investeringen. Dit had
vooral betrekking op de sociale investeringen die gedaan worden door wooncorporaties. Verwacht
wordt dat huurders ook invloed hebben op het participatieniveau van wooncorporaties bij sociale
investeringen.
Tabel 4.6 Participatie op basis van huurderbelangen

Huurderbelangen

Participatieniveau

Huurders maken wensen Ja
kenbaar
Nee

Actief
Passief
Actief
Passief

Fysieke
investeringen
(%)
86,0
78,0
85,0
70,0

Sociale
investeringen
(%)
62,0
81,0
67,0
73,0
62

Tabel 4.6 geeft de resultaten weer van het mogelijke verband tussen het kenbaar maken van de
wens tot investeren van huurders en het niveau van participatie bij fysieke en sociale investeringen.
Bij de fysieke investeringen blijkt dat bij actieve participatie er geen verband is (Fisher’s Exact Test
1,00). Bij passieve participatie blijkt er ook geen verband te zijn met het kenbaar maken van de wens
tot investeren door huurders (Chi-kwadraat 0,520). Wooncorporaties participeren zowel actief als
passief bij fysieke investeringen en de wens van huurders heeft hier geen invloed op. Aangezien werd
verwacht dat er alleen een verband zou zijn bij sociale investeringen is dit te verklaren.
Bij sociale investeringen is ook geen verband tussen de actieve participatie en de huurderwensen aan
te tonen (Chi-kwadraat 0,708). Ongeacht huurders hun wensen kenbaar maken of niet, evenveel
wooncorporaties participeren actief bij sociale investeringen. Voor passieve participatie geldt
hetzelfde. Hier is ook geen verband aan te tonen met de huurderwensen (Fisher’s Exact Test 0,711).
Deze resultaten sluiten niet aan bij de verwachting die vooraf gesteld zijn. Blijkbaar behoort een
bepaald participatieniveau bij het soort investering dat gedaan wordt en wordt dit niet beïnvloed
door huurders.
De laatste externe factor is de afstand tot investeringen. Er wordt niet verwacht dat deze invloed
heeft op het participatieniveau van wooncorporaties, omdat vrijwel alle investeringen in de nabijheid
van het woningbezit zijn (95%). Uit alle toetsingen die zijn uitgevoerd blijkt ook dat de afstand tot
investeringen geen verband heeft met de participatieniveaus. Bij fysieke investeringen is men nog
altijd meer actief en bij sociale investeringen meer passief.
De investeringen van wooncorporaties zijn onderzocht in de voorgaande paragrafen. De volgende
paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk.

4.6 Conclusie
De meerderheid (86,1%) van de onderzochte wooncorporaties investeert in de openbare ruimte,
deze wooncorporaties hebben geen specifieke organisatiekenmerken ten opzichte van de
wooncorporaties die niet investeren. Het grootste deel van de wooncorporaties investeert in de
nabijheid van het woningbezit (95,0%). De investeringen zijn verdeeld in fysieke en sociale
investeringen. Ondanks de financiële crisis doet een groot deel van de wooncorporaties sociale
investeringen. Deze sociale investeringen worden meer gedaan door grote wooncorporaties, dan
door kleine wooncorporaties. Een verklaring zou kunnen worden gevonden in het kleinere kapitaal
dat kleine wooncorporaties hebben en de verspreiding van het woningbezit bij kleine
wooncorporaties, waardoor sociale investeringen afvallen. Op het platteland zijn sociale
investeringen minder noodzakelijk, omdat huurders vaak uit de buurt komen. Daarbij is de
concentratie van huurders veel kleiner op het platteland, waardoor sociale investeringen minder
effect hebben.
Bij de fysieke investeringen ligt de nadruk op het aanleggen van openbare ruimte en niet op het
beheer/onderhoud. Dit heeft te maken met het eigendom van de openbare ruimte. Veel
wooncorporaties investeren in openbare ruimte die niet hun eigendom is en de verantwoordelijkheid
voor beheer/onderhoud ligt dan bij de gemeenten.
De externe factor die een belemmering lijkt te zijn voor investeringen in openbare ruimte is de
Europese regelgeving. Hier zijn geen significante uitspraken over te doen, maar op basis van de
percentages zou dit het geval kunnen zijn. In de toekomst zal zichtbaar worden wat de invloed van de
veranderingen in Europese regelgeving is geweest. De investeringsbereidheid van gemeenten heeft
geen invloed op de investeringen die wooncorporaties doen in de openbare ruimte. Toch ziet een
groot deel van de wooncorporaties punten ter verbetering bij de gemeenten, vooral in
samenwerking en coördinatie. Deze punten kunnen ervoor zorgen dat investeren in openbare ruimte
aantrekkelijker wordt voor wooncorporaties.
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Huurderbelangen hebben invloed op het investeren van wooncorporaties in openbare ruimte en op
het doen van sociale investeringen. Meer wooncorporaties doen deze investeringen als de huurders
deze wens kenbaar maken.
Meer wooncorporatie participeren actief bij fysieke investeringen en passief bij sociale investeringen.
Toch blijft zowel actieve als passieve participatie aanwezig bij beide soorten investeringen.
Wooncorporaties met een eigen visie zijn vaker actief bij fysieke investeringen dan wooncorporaties
die handelen vanuit de externe belanghebbenden. De externe factor overheden lijkt invloed te
hebben op de participatie bij fysieke investeringen, maar dit is niet significant aan te tonen.
Wooncorporaties die de invloed van de Europese regelgeving als hoog ervaren lijken vaker passief te
zijn bij sociale investeringen dan andere wooncorporaties. Meer wooncorporaties die de
investeringsbereidheid van gemeente als hoog ervaren zijn passief bij fysieke investeringen dan
wooncorporaties die de investeringsbereidheid als laag of neutraal ervaren.
Aangezien er verder geen verbanden worden gevonden met participatieniveaus wordt aangenomen
dat bij fysieke investeringen meer actieve participatie noodzakelijk is en bij sociale investeringen
meer passieve participatie.
Nu is bekend welke wooncorporaties investeren en op welke manier zij betrokken zijn bij
investeringen in de openbare ruimte. In het volgende hoofdstuk is beschreven waarom
wooncorporaties investeren in openbare ruimte.
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5. Waarom investeren wooncorporaties?
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk is de laatste onderzoeksvraag onderzocht: waarom investeren wooncorporaties in
openbare ruimte? In paragraaf 5.2 is onderzocht wat de randvoorwaarden van wooncorporaties zijn
om te investeren in openbare ruimte. Deze randvoorwaarden vormen een voorwaarde voor
wooncorporaties om over te gaan tot investeringen in de openbare ruimte.
Paragraaf 5.3 gaat in op de motieven van wooncorporaties om wel of niet te investeren in openbare
ruimte. Hierbij is het verplichtinggevoel van wooncorporaties onderzocht en de relatie van dit gevoel
met de motieven om te investeren in openbare ruimte.
In het onderstaande figuur worden de relaties weergegeven tussen de variabelen en in dit hoofdstuk
zijn de rood gearceerde verwachte relaties onderzocht.
Figuur 5.1 Onderzochte relaties binnen dit hoofdstuk
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5.2 Randvoorwaarden
5.2.1 Inleiding
Bij de randvoorwaarden is onderscheid gemaakt tussen wooncorporaties die wel investeren in
openbare ruimte en wooncorporaties die niet investeren in openbare ruimte. Dit is gedaan om te
onderzoek of een verschil bestaat in randvoorwaarden tussen deze wooncorporaties. Als
wooncorporaties niet investeren in openbare ruimte kan het zijn dat niet aan de randvoorwaarden
wordt voldaan om te investeren. Bij de wooncorporaties die wel investeren wordt verwacht dat wel
aan de randvoorwaarden wordt voldaan vanuit de definitie van randvoorwaarden.
Figuur 5.2 Randvoorwaarden om te investeren
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De randvoorwaarde die het meest wordt genoemd door respondenten die investeren in openbare
ruimte is publiek-private samenwerking (59,7%). De overige randvoorwaarden worden veel minder
vaak genoemd.
Wooncorporaties en gemeenten moeten dezelfde doelen nastreven. Wooncorporatie B stelt: “Ik mis
de sociale betrokkenheid van gemeenten”. Als er sprake van samenwerking is en de doelen zijn
hetzelfde dan is het mogelijk om afspraken te maken. In de basis moet elke partij zijn eigen
verantwoordelijkheden op orde hebben, maar als de gemeente dat niet heeft dan is samenwerking
mogelijk om leefbare wijken te krijgen. Aan het einde kunnen alle partijen weer uithalen wat ze erin
gestopt hebben. De geïnterviewden geven aan dat ze best willen meedenken en meepraten over de
openbare ruimte en beleid als de gemeente dit niet kan. In het interview met wooncorporatie A
kwam dit duidelijk naar voren:
“Gemeenten hebben weinig ambitie. Ze werken op ad-hoc basis. Wij als corporatie zijn bezig in een
wijk of buurt en willen de leefbaarheid verbeteren. Wij jagen het aan bij gemeenten en die doen dan
mee, maar daardoor ontstaan er vlekken die wel aangepakt zijn in een geheel van openbare ruimte
dat niet aangepakt is. Een strategie voor de toekomst is belangrijk voor de gehele kern van een stad
of dorp.”
Naast vaste antwoordmogelijkheden was het ook mogelijk om een open antwoord te geven. De
categorie andere randvoorwaarden wordt door 16,1% van de wooncorporaties die wel investeren
aangegeven. Na het coderen van deze antwoorden blijkt dat de gemeente drie keer wordt genoemd
als belangrijke actor bij de randvoorwaarden. Hierbij worden samenwerking met, financiering door
en dwang van de gemeente genoemd. De andere antwoorden die hier worden gegeven zijn: het
moet bijdragen aan de doelstelling van de wooncorporatie, er moet vraag zijn van de bewoners, er
moet een daadwerkelijke verbetering plaatsvinden van de leefomgeving en de openbare ruimte
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moet potentieel hebben. Deze uitspraken hebben te maken met de slechte kwaliteit van de
openbare ruimte, waardoor moet worden geïnvesteerd. Al deze uitkomsten zijn indicatief.
De respondenten die niet investeren in openbare ruimte vinden de randvoorwaarden financiële
staatsteun, publiek-private samenwerking en eigendom van de openbare ruimte de drie belangrijkste
randvoorwaarden (alledrie scoren 50% van de respondenten). Dit laat een duidelijk verschil zien met
wooncorporaties die wel investeren.
5.3.2 Eigendom
Een duidelijk verschil tussen wooncorporaties die wel en niet investeren is op het gebied van
eigendom van de openbare ruimte en financiële staatsteun, dit wordt belangrijker gevonden door
wooncorporaties die niet investeren in openbare ruimte. Blijkbaar is de openbare ruimte niet in
eigendom van de wooncorporaties en investeren zij daarom niet. Bij 21,0% van de wooncorporaties
die wel investeren in openbare ruimte is dit ook een randvoorwaarde, deze wooncorporaties hebben
de openbare ruimte blijkbaar wel in eigendom.
Uit de interviews blijkt dat eigendom van openbare ruimte een belangrijke rol speelt bij de beslissing
voor het soort investering dat wordt gedaan en op welk participatieniveau dit plaatsvindt. Een citaat
van wooncorporatie C maakt dit duidelijk: “Investeren in openbare ruimte kan alleen als er duidelijk
afspraken worden gemaakt. Zolang we kunnen vaststellen dat de eigenaar de gemeente is, dan is het
echt openbare ruimte. Daar investeren we al in met zijn allen door belastingen. Als privé-personen
daarin gaan investeren dan moet er wel een terugbetaling plaatsvinden.”
Daarnaast heeft eigendom van openbare ruimte te maken met de soort investeringen die worden
gedaan. Openbare ruimte die in eigendom is van de wooncorporatie is de verantwoordelijkheid van
de wooncorporatie. De wooncorporatie financiert, legt aan en beheert/onderhoudt de openbare
ruimte. Openbare ruimte die eigendom van de gemeente is, is de verantwoordelijkheid van de
gemeente. Wooncorporaties kunnen hier alleen in investeren in samenwerking met die gemeente.
Wooncorporatie B: “We kunnen wel zeggen we gaan alles vernieuwen, want het is kwalitatief niet
goed, maar vaak zegt de gemeente dan “dat is van ons, dat mag niet”. Nou als we zeggen we
investeren 10.000 euro dan zeggen ze vast wel dat het mag, maar het is een rare situatie. Bij PPS
moeten we dingen wel echt scheiden. Kan je verantwoorden aan huurders dat je investeringen doet
waarvan de maatschappij vindt dat de gemeente het moet doen?”
Uit de analyse van de randvoorwaarden kan worden geconcludeerd dat 79,0% van de
wooncorporaties investeert in openbare ruimte die niet in hun eigendom is, aangezien dit geen
randvoorwaarde is om te investeren. Het belang van publiek-private samenwerking wordt hierdoor
verklaard. Een ander verschil tussen wooncorporaties die wel en niet investeren is op het gebied van
staatsteun.
5.3.3 Staatsteun
Wooncorporaties die wel investeren vinden staatsteun veel minder belangrijk, 16,1% van de
wooncorporaties geeft dit aan als randvoorwaarde, tegenover 50% van de wooncorporaties die niet
investeren. Een verklaring hiervoor is dat wooncorporaties toch wel investeren in openbare ruimte,
ongeacht het verkrijgen van staatsteun. Voor openbare ruimte wordt geen staatsteun verkregen,
maar voor andere activiteiten die vallen onder staatsteun wel. Wooncorporaties die wel investeren
en ook aangeven dat staatsteun een randvoorwaarde is, doen dit waarschijnlijk via
financieringsstructuren waar binnen dit onderzoek geen zicht op is. Wooncorporatie B vraagt zich af
of de wooncorporatiesector misschien niet te veel staatsteun krijgt, aangezien slechts 15% tot 20%
van de bevolking niet zelf in huisvesting kan voorzien, maar de wooncorporaties wel 40% van het
woningaanbod hebben.
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Voorafgaand aan de resultaten werd verwacht dat staatsteun een belangrijke rol zou spelen bij
investeringen, aangezien in theorie erover wordt geschreven en de discussie over staatsteun en
Europa die wordt gevoerd (zie paragraaf 2.2.1 en 2.5.2).
Uit de theorie is bekend dat wooncorporaties staatsteun kunnen ontvangen voor investeringen in
infrastructuur (zie paragraaf 2.5.2). Door onderzoek te doen naar specifieke investeringen in
infrastructuur en het effect van staatsteun op deze investeringen kan een beeld worden gevormd
over de impact die staatsteun heeft bij investeringen. Verwacht wordt dat staatsteun effect heeft op
investeringen in infrastructuur.
Ten eerste is onderzocht of wooncorporaties daadwerkelijk investeren in de wegen en straten van
wijken en buurten. Hieruit blijkt dat 50% van de wooncorporaties wel investeert in infrastructuur en
50% niet.
Daarna is onderzocht of wooncorporaties die niet investeren in infrastructuur dit wel zouden doen
als staatsteun werd gegeven. Hieruit blijkt dat 80,6% ook niet investeert als er staatsteun voor werd
gegeven.
Als derde is onderzocht of wooncorporaties op de hoogte zijn van de mogelijkheid om staatsteun te
krijgen voor infrastructuur. Hieruit blijkt dat 68,1% hiermee niet bekend is.
Om te toetsen of er een verband is tussen de variabele investeren in infrastructuur en de kennis over
het verkrijgen van staatsteun, kan een chi-kwadraat toets worden uitgevoerd. Aan alle voorwaarden
van de toets is voldaan. De nulhypothese: er is geen verband, wordt verworpen met 95%
betrouwbaarheid (Asymp. Sig. 0,005).
Uit deze toets blijkt dat er een verband is tussen het investeren in infrastructuur en de bekendheid
met het verkrijgen van staatsteun. Wooncorporaties die niet investeren in infrastructuur zijn minder
bekend met het verkrijgen van staatsteun, dan wooncorporaties die wel investeren in infrastructuur.
73,9% van de wooncorporaties die bekend is met staatsteun investeert in infrastructuur. 61,2% van
de wooncorporaties die niet bekend is met staatsteun investeert ook niet in infrastructuur. De
sterkte van het verband is zwak (Phi: 0,328). De verwachting dat staatsteun invloed heeft op
investeringen in infrastructuur is bevestigd. Dit is te verklaren door de specifieke kennis die nodig is
voor investeringen in infrastructuur. Een wooncorporatie zal hiervoor vaak andere partijen
benaderen. Daarbij zal veel in samenwerking met de gemeente moeten gaan, omdat de meeste
infrastructuur wordt aangelegd vanuit de gemeenten.
Waarom wooncorporaties investeren heeft in de eerste plaats te maken met de randvoorwaarden
die zij stellen en in de tweede plaats met de motieven die wooncorporaties hebben. In de volgende
paragraaf worden de motieven om te investeren onderzocht.
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5.4 Motieven
5.4.1 Inleiding
In paragraaf 2.6.1 is beschreven dat de taken van de wooncorporatie niet allemaal helder staan
omschreven in de Wet- en regelgeving. Kleinhans (2005, p. 77) en Priemus (2006, p. 370) beschrijven
dat de praktijk en de Wet van elkaar verschillen. Onderzocht zijn of wooncorporaties zich verplicht
voelen om te investeren in openbare ruimte en of deze verplichting is gebaseerd op een sociaal of
een wettelijk plichtsgevoel. Juist dat verschil tussen het sociaal verplicht voelen en het wettelijk
verplicht voelen om te investeren bepaalt voor de toekomst of investeringen in de openbare ruimte
door wooncorporaties worden gedaan. Als een groot deel van de wooncorporaties zich sociaal
verplicht voelt, komt de investeringsbereidheid uit de wooncorporatie zelf. Als wooncorporaties zich
niet verplicht voelen dan zouden investeringen snel tot het verleden kunnen behoren. Dit
plichtsgevoel zou de positie tussen publiek en privaat van wooncorporaties kunnen benadrukken.
5.4.2 Verplichtinggevoel
Uit de resultaten blijkt dat 38,0% van de wooncorporaties zich sociaal verplicht voelt, 23,9% voelt
zich zowel wettelijk als sociaal verplicht en 38,0% voelt zich helemaal niet verplicht om te investeren
in openbare ruimte. Geen enkele wooncorporatie voelt zich alleen wettelijk verplicht. Als investeren
in openbare ruimte wordt gezien als een plicht, dan voelt men zich gedwongen om te investeren. In
dit geval is de verplichting vooral te vinden bij de sociale verplichting, 76,0% van de wooncorporaties
voelt zich in elk geval sociaal verplicht om te investeren in openbare ruimte.
Uit de analyse blijkt dat 43,5% van de wooncorporaties die investeren in openbare ruimte zich sociaal
verplicht voelt om investeringen te doen, 27,4% voelt zich zowel wettelijk als sociaal verplicht en
29,0% voelt zich hiertoe niet verplicht. Alle wooncorporaties die niet investeren in openbare ruimte
voelen zich ook niet verplicht om te investeren in openbare ruimte. Verwacht wordt dat
wooncorporaties die zich niet verplicht voelen om te investeren in openbare ruimte, maar dit wel
doen, andere motieven hebben om te investeren in openbare ruimte. Later in deze paragraaf zal
worden onderzocht wat de motieven zijn van deze groep om toch te investeren in openbare ruimte.
Om een verband aan te tonen tussen het verplichtinggevoel en het investeren in openbare ruimte is
een chi-kwadraat toets uitgevoerd. Om een chi-kwadraat toets uit te voeren is niet genoeg celvulling
aanwezig, maar op basis van de percentages wordt verwacht dat er een sterk verband is tussen het
verplichtinggevoel en het investeren in openbare ruimte. Alle wooncorporaties die zich verplicht
voelen om te investeren, investeren in openbare ruimte. Alleen de wooncorporaties die zich niet
verplicht voelen investeren ook niet in openbare ruimte. Opmerkelijk is dat 66,7% van de
wooncorporaties die zich niet verplicht voelen om te investeren dit wel doen. De motieven kunnen
een verklaring zijn voor het feit dat wooncorporaties die zich niet verplicht voelen om te investeren
dit toch doen.
Dat 27,4% van de wooncorporaties zich ook vanuit de Wet verplicht voelt om te investeren is te
verklaren vanuit de onduidelijke beschrijving in de Bbsh. De volgende citaten uit de interviews geven
een indruk van deze onduidelijkheid:
Wooncorporatie A:“Van de Wet hebben wij geen last.”
Wooncorporatie B: “Vanuit de Bbsh worden we gedwongen om in leefbaarheid te investeren. We zijn
verantwoordelijk voor de woning en voor het gebied waar de woning in staat. De tekst is ruim
geformuleerd, je kunt er mee doen wat je wilt, maar wij nemen die taak erg serieus. Anderen doen
niks buiten de voordeur. Vullen die verplichting anders in, daar kan je wel creatief mee omgaan.”
Wooncorporatie C: “In de Wet staan werkzaamheden. Het is geen taak.”
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5.4.3 Overige motieven
Motieven kunnen een verklaring geven, waarom wooncorporaties wel of niet investeren. Uit het
onderzoek naar alle wooncorporaties die investeren in openbare ruimte volgt het volgende figuur.
Figuur 5.3 Motieven om te investeren

Motieven
6,5

Anders

40,3

Verhuurbaarheid van woningen verhogen

6,5

Woonduur van zittende huurders verlengen

45,2

Sociale cohesie vergroten

14,5
14,5

Sociaal-economische omgevingswaarde laten stijgen
Fysieke omgevingswaarde laten stijgen

35,5

Aantrekkelijke leefomgeving voor nieuwe huurders creëren

9,7

Betere bereikbaarheid van buurt/wijk

82,3

Betere kwaliteit leefomgeving

32,3

Stijging huurdertevredenheid

3,2

Stijging huurprijzen

29,0

Stijging vastgoedwaarde

8,1

Behoort tot de wettelijke taken van de wooncorporaties

19,4

Het is de wens van de gemeente
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is het meest genoemde motief door 82,3% van
de wooncorporaties. Uit de interviews blijkt dat een goede kwaliteit van de leefomgeving te maken
heeft met schoon, heel en veilig. Het vergroten van de sociale cohesie en het verhogen van de
verhuurbaarheid van de woning zijn belangrijke motieven die door 45,2% en 40,3% van de
wooncorporaties worden aangegeven.
Door fysieke investeringen in openbare ruimte wordt verwacht dat de sociale cohesie verbeterd,
omdat door het verbeteren van de hele wijk, ook de trots van de bewoners toeneemt en ze zich
verantwoordelijk voelen voor de wijk. Wooncorporatie A: “We transformeren de woningvoorraad,
maar ook de openbare ruimte. De mensen die zich niet meer thuis voelen in de wijk zijn verdwenen en
dat zijn vaak de mensen die problemen veroorzaakte. Fysieke investeringen zorgen voor leefbaarheid
en tevreden bewoners.” Die verantwoordelijkheid uit zich ook in het betrekken van bewoners bij
sociale projecten, waardoor de bewoners elkaar ontmoeten en met elkaar moeten samenwerken.
Wooncorporatie B: “Maar uiteindelijk blijft sociale cohesie een moeilijk te meten begrip, wat wordt
beïnvloed door het soort woningen en de soort huurders.”
Het verhogen van de verhuurbaarheid van woningen is een bedrijfseconomisch motief. Verwacht
wordt niet dat woningen meer waard worden, maar huurders zullen wel graag willen wonen in
leefbare wijken. Hierdoor vindt geen leegstand plaats in gebieden waar de concurrentie groot is.
Het motief om de huurprijzen te laten stijgen wordt het minst genoemd, 3,2% benoemt dit motief.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat wooncorporaties een streefhuur hanteren en niet de maximale
huur vragen, aangezien zij zorgen voor het huisvesten van huurders met een laag inkomen. Door
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6,5% van de respondenten worden ook andere motieven genoemd om te investeren in de openbare
ruimte. Deze vier motieven zijn: het proces gaat sneller wanneer wij zelf de woonomgeving
opknappen, bij nieuwbouw/herstructurering zijn we het verplicht om te investeren, de gemeente
laat het afweten, integrale aanpak stedelijke vernieuwing.
Uit de resultaten bleek dat sommige wooncorporaties toch investeren, ondanks dat ze zich niet
verplicht voelen. Onderzoek wijst uit dat er geen verschil in motieven is met wooncorporaties die
zich wel verplicht voelen. Waarschijnlijk zijn de motieven een reden om te investeren, zonder dat
men zich verplicht voelt.
Naast de motieven van investeerders in de openbare ruimte is het van belang om te weten waarom
wooncorporaties niet investeren in openbare ruimte.
Figuur 5.4 Motieven om niet te investeren
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Bovenstaand figuur geeft weer dat 60% van de wooncorporaties die niet investeren in openbare
ruimte als reden geeft dat het ten koste gaat van andere investeringen, Wooncorporatie B:“Je kan
elke euro maar één keer uitgeven.” 40% van de wooncorporaties geeft aan dat er geen financiële
ruimte is voor investeringen. Het derde motief “het behoort niet tot de wettelijke taken van de
wooncorporaties” wordt door 40,0% aangegeven. Waaruit blijkt dat de afwezigheid van verplichting
om te investeren in openbare ruimte een motief is om niet te investeren.
Naast de motieven om wel of niet te investeren in de openbare ruimte is onderzocht wat moet
veranderen of verbeteren om investeringen in de openbare ruimte aantrekkelijk(er) te maken.
Hieruit blijkt dat 11,3% van de wooncorporaties die wel investeren in openbare ruimte een betere
samenwerking met de gemeente wenst. In bijlage 3, tabel 3 zijn deze antwoorden na te lezen.
Wooncorporaties die niet investeren in openbare ruimte geven aan dat de eigenaar verantwoordelijk
is en dat er meer financiële ruimte moet komen om investeren aantrekkelijk te maken (Bijlage 3,
tabel 4). De openbare ruimte moet in eigendom van de wooncorporatie zijn wil men investeren. Als
de openbare ruimte niet in eigendom is, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente.
In theorie is gesteld dat de motieven die wooncorporaties hebben om wel of niet te investeren in
openbare ruimte, ook verwachte effecten kunnen zijn. Om meer inzicht te krijgen in die effecten is
71

de vraag gesteld of de verwachting en redenen om te investeren die men vooraf had zijn uitgekomen
na investeringen in de openbare ruimte.
59,7% van de wooncorporaties geeft aan dat hun verwachtingen zijn uitgekomen, bij 40,3% van de
wooncorporaties is het nog niet bekend.
Uit de interviews blijkt dat inderdaad de motieven die wooncorporaties hadden om te investeren zijn
uitgekomen, de kwaliteit van de openbare ruimte is verbeterd, de sociale cohesie is versterkt en de
eenzijdigheid van de wijken is verdwenen. Wooncorporatie A: “Als we naast de woningen niet
geïnvesteerd hadden in openbare ruimte dan was dit resultaat nooit bereikt, de omgeving moet in
Nederland veel belangrijker worden”. Daaraan werd wel toegevoegd dat niet elke investering
hetzelfde effect heeft op verschillende plaatsen, maar dat heeft vooral te maken met de
hardnekkigheid van de problemen. Wooncorporatie B: “Deze problemen zouden veel breder
aangepakt moeten worden met verschillende partijen, zoals de politie, de gemeente en
jongerenwerk.”
Dat de effecten nog niet bekend zijn heeft te maken met het moeilijk kunnen meten van sociale
cohesie, maar ook met fysieke investeringen die vaak voor de lange termijn worden gepland.

5.5 Conclusie
Publiek-private samenwerking is de belangrijkste randvoorwaarde voor investeringen in de openbare
ruimte. Hieraan wordt gekoppeld het eigendom van de openbare ruimte, waarbij het grootste deel
van de wooncorporaties (79,0%) ook investeert in openbare ruimte die niet hun eigendom is.
Samenwerking met de gemeente is hiervoor noodzakelijk. Een groot deel (50,0%) van de
wooncorporaties die niet investeren in openbare ruimte, willen de openbare ruimte in eigendom
hebben voordat zij investeren. In samenwerking met de gemeente kan wel een investering
plaatsvinden, maar alleen als die investering terug te verdienen is en de verantwoordelijkheid voor
de openbare ruimte moet bij de gemeente blijven. Staatsteun wordt door 50,0% van de
wooncorporaties die niet investeren als randvoorwaarde genoemd. Voor wooncorporaties die wel
investeren is dit niet van belang, zij investeren toch wel. Door in te zoomen op staatsteun voor
infrastructuur blijkt dat kennis hebben over staatsteun leidt tot meer investeringen in infrastructuur.
Wooncorporaties voelen zich vooral sociaal verplicht om te investeren in openbare ruimte. Dit kan
worden gekoppeld aan het motief van wooncorporaties om te zorgen voor een goede kwaliteit van
de leefomgeving voor huurders. Sommige wooncorporaties voelen zich vanuit de Wet verplicht om
te investeren in openbare ruimte, omdat ze werkzaamheden met betrekking tot leefbaarheid erg
serieus nemen.
De drie meest genoemde motieven om te investeren zijn dan ook: het verbeteren van de kwaliteit
van de leefomgeving, het vergroten van de sociale cohesie en het verhogen van de verhuurbaarheid
van woningen.
De redenen om niet te investeren hebben te maken met het ten kostte gaan van andere
investeringen en weinig financiële ruimte. Daarnaast zien deze wooncorporaties het niet als
wettelijke taak om te investeren. Als wooncorporaties investeringen doen in leefbaarheid moeten ze
dat kunnen verantwoorden, maar in de basis is het geen taak voor de wooncorporaties in de Wet.
In het volgende hoofdstuk zal de hoofdvraag worden beantwoord aan de hand van de resultaten van
dit onderzoek. In deze conclusie zal ook ingegaan worden op de vergelijking tussen theorie en
praktijk en de betekenis die dit heeft voor mogelijkheden in de openbare ruimte.
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6. Conclusie, reflectie en aanbevelingen
6.1 Inleiding
Een openbare ruimte die onder druk staat door de financiële crisis. Gemeenten die zich terugtrekken
en zich meer richten op het beheer en onderhoud van openbare ruimte dan op het ontwikkelen van
openbare ruimte. Dit zorgt ervoor dat nieuwe manieren moeten worden gezocht om de openbare
ruimte te blijven ontwikkelen, financieren en te beheren. Nieuwe manieren betekent dat ook andere
actoren worden betrokken bij openbare ruimte en niet alleen de gemeente als eigenaar, beheerder
en controleur. Dit onderzoek richt zich op de wooncorporatie als actor in openbare ruimte.
Er is veel literatuur over openbare ruimte, maar deze literatuur is vaak Amerikaans, gericht op
binnensteden en niet op buurten en wijken waar wooncorporaties het grootste deel van hun bezit
hebben. De wooncorporatie als investeerder in openbare ruimte is nog niet onderzocht, aangezien
onderzoek naar nieuwe investeerders zich voornamelijk richt op private investeerders. Onderzoek
dat wel wordt gedaan naar wooncorporaties heeft voornamelijk te maken met stedelijke
vernieuwing en vastgoed. De verbinding wooncorporatie met openbare ruimte ontbreekt. Dit is de
aanleiding voor dit onderzoek naar wooncorporaties als investeerders in de openbare ruimte.
In de voorgaande vijf hoofdstukken is de relatie wooncorporatie en openbare ruimte en zijn de
factoren die van invloed zijn om te investeren in openbare ruimte beschreven. In dit laatste
hoofdstuk is een koppeling gemaakt tussen de theoretische hoofdstukken en de empirie. Dit is
gedaan aan de hand van de deelvragen van dit onderzoek. Literatuuronderzoek, een digitale
vragenlijst onder 417 wooncorporaties en een verdieping van de vragenlijst door middel van drie
interviews zijn de onderzoeksmethoden van dit onderzoek geweest (zie hoofdstuk 3).

6.2 Conclusie
In deze paragraaf wordt de hoofdvraag “In hoeverre zijn wooncorporaties in Nederland betrokken
bij investeringen in de openbare ruimte?” beantwoord aan de hand van de resultaten. De
verwachting van het onderzoek was dat wooncorporaties betrokken moesten worden bij openbare
ruimte, omdat de betrokkenheid laag was. Het startpunt hiervoor was onderzoeken in hoeverre
wooncorporaties in Nederland al betrokken zijn bij investeringen in de openbare ruimte. Die
betrokkenheid van wooncorporaties bij openbare ruimte blijkt al groot te zijn. Hoe die betrokkenheid
zich uit en waarom wooncorporaties zijn betrokken bij openbare ruimte wordt in paragraaf 6.2.2 en
6.2.3 beschreven.
6.2.2 Investeren door wooncorporaties
In tegenstelling tot onderzoeken van Priemus (2004 en 2006) en Van der Veer e.a. (2005), die
beschrijven dat wooncorporaties bij stedelijke vernieuwing voornamelijk investeren in de gebouwde
omgeving, blijkt dat 86,1% van de wooncorporaties investeert in openbare ruimte. Op basis van de
drie interviews lijkt het of deze investeringen juist plaatsvinden bij stedelijke vernieuwing of
herstructurering, omdat hier de kwaliteit van de openbare ruimte het laagst is. In bestaande buurten
en wijken wordt het beheer/onderhoud verzorgd op basis niveau, zowel door de wooncorporatie als
door de gemeente.
In tegenstelling tot de verwachting dat de organisatiekenmerken, grootte, rolverdeling, geografische
ligging en stedelijkheid, invloed zouden hebben op het wel of niet investeren van wooncorporaties
(zie paragraaf 2.1) blijkt dit niet het geval. De meerderheid van alle wooncorporaties investeert en
het grootste deel van de wooncorporaties investeert in de nabijheid van het woningbezit (95,0%).
De betrokkenheid van de wooncorporaties uit zich ten eerste in de fysieke en sociale investeringen
die worden gedaan. Priemus (2004, p. 245) beschrijft dat de combinatie van fysieke en sociale
investeringen in buurten en wijken daadwerkelijk een meerwaarde kan opleveren voor de
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leefomgeving. Van de wooncorporaties die investeren blijkt dat 90,3% fysieke investeringen en
72,2% sociale investeringen doet. De combinatie van fysieke- en sociale investeringen blijkt te
worden gehanteerd. De verwachting dat sociale investeringen vrijwel niet zouden worden gedaan
door de financiële crisis, zoals Doorten & Rouw (2006, p. 18-20) beschrijven, blijkt niet te worden
bevestigd.
Bij de sociale investeringen blijkt wel een verband aan te tonen met de organisatiekenmerken
grootte en stedelijkheid. Grote wooncorporaties hebben meer kapitaal en een geconcentreerder
woningbezit, waardoor sociale investeringen meer effect hebben dan bij kleine wooncorporaties. De
invloed van stedelijkheid is te vinden in de sociale cohesie. Riva e.a. (2011, p. 197) stellen dat de
sociale cohesie en het welvaartsniveau in plattelandsgebieden sterker en hoger zijn dan in stedelijke
gebieden. Dit onderzoek bevestigt dat meer grote wooncorporaties sociale investeringen doen dan
kleine wooncorporaties en dat er door wooncorporaties op het platteland minder sociale
investeringen worden gedaan dan in de stad.
Het blijkt dat de fysieke investeringen zich voornamelijk richten op het financieren en aanleggen van
groen, parkeerplaatsen, verharding en verlichting en niet op het beheren/onderhouden. Dit heeft te
maken met het eigendom van de openbare ruimte. Veel wooncorporaties investeren in openbare
ruimte die niet hun eigendom is (79,0%) en de verantwoordelijkheid voor beheer/onderhoud ligt dan
bij de gemeente. Samenwerking met de gemeente is hierdoor erg belangrijk.
De sociale investeringen richten zich op het betrekken van buurtbewoners bij de inrichting van
openbare ruimte en het organiseren van buurtactiviteiten. Uit de resultaten blijkt niet dat
wooncorporaties sociale investeringen doen om problemen te voorkomen, zoals Doorten & Rouw
(2006, p. 18-20) beschrijven. Redenen om sociale investeringen te doen zijn om de sociale cohesie te
verbeteren in de wijk en huurders te betrekken bij hun leefomgeving. De interviews bevestigen dat
het resultaat van sociale investeringen moeilijk is te meten.
Externe factoren
Over de invloed van de externe factor overheden zijn geen significante uitspraken mogelijk. Op basis
van de percentages wordt verwacht dat de Europese regelgeving een belemmering vormt om te
investeren in openbare ruimte. De investeringsbereidheid van gemeenten heeft geen invloed op de
investeringen die wooncorporaties doen in de openbare ruimte. Toch ziet een groot deel van de
wooncorporaties punten ter verbetering bij de gemeenten, vooral in samenwerking en coördinatie.
Deze punten kunnen ervoor zorgen dat investeren in openbare ruimte aantrekkelijker wordt voor
wooncorporaties. Boelhouwer (2007, p. 383) wijst op de grote invloed van de Europese regelgeving
op de toekomst van de wooncorporaties. Dit onderzoek lijkt deze invloed te bevestigen, alleen is het
niet mogelijk om hier significante uitspraken over te doen.
Een significant verband tussen investeringen en externe factoren blijkt alleen aan te tonen met
huurderbelangen. Huurderbelangen hebben invloed op het investeren van wooncorporaties en op
het doen van sociale investeringen. Meer wooncorporaties doen investeringen en sociale
investeringen als de huurders deze wensen kenbaar maken. Priemus (2006, p. 370) stelt dat huurders
vooral woningverbetering en onderhoud wensen. Vandegrift & Lahr (2009) beschrijven dat lage
inkomens niet zoveel waarde hechten aan de openbare ruimte en wooncorporaties huisvesten
voornamelijk lage inkomens. Dit lijkt te worden bevestigd in dit onderzoek, aangezien
huurderbelangen geen invloed hebben bij fysieke investeringen. Bij fysieke investeringen is er geen
direct effect voor de huurders en deze investeringen zijn vaak op de lange termijn. De interviews
lijken dit resultaat te bevestigen, aangezien gesteld wordt dat investeren wel wordt gedaan voor de
huurders, maar dat de huurders weinig belang hechten aan een fysieke verbetering van openbare
ruimte.
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Participatie
Ten tweede uit de betrokkenheid van wooncorporaties zich in het niveau van participatie. Bij fysieke
investeringen participeren meer wooncorporaties actief, ze financieren en leggen aan in
samenwerking met de gemeente. Bij sociale investeringen participeren meer wooncorporaties
passief, subsidies worden gegeven en er wordt meegepraat over de mogelijkheden, maar huurders
en andere gemeenschapsorganisaties voeren uit. Wooncorporaties met een eigen visie zijn vaker
actief bij fysieke investeringen dan wooncorporaties die handelen vanuit de externe
belanghebbenden. De theorie van Overmeeren e.a. (2010, p. 149) dat de rolverdeling invloed heeft
op investeringen wordt bevestigd bij het participatieniveau (zie paragraaf 2.1), omdat
wooncorporaties die handelen vanuit de externe belanghebbenden minder noodzaak zien om actief
te participeren, omdat dit al door de belanghebbenden wordt gedaan.
Ook bij het participatieniveau zijn er geen significante uitspraken te doen over het verband met de
externe factor overheden. Op basis van de percentages lijkt het of een hoge invloed van Europese
regelgeving leidt tot meer wooncorporaties die passief zijn bij sociale investeringen. Daarbij lijkt het
of een hoge investeringsbereidheid van gemeenten leidt tot meer passiviteit bij fysieke
investeringen. Dit kan gekoppeld worden aan een goede samenwerking tussen gemeenten en
wooncorporaties, waardoor wooncorporaties meer passief zijn.
Aangezien er verder geen verbanden worden gevonden met participatieniveaus wordt aangenomen
dat bij fysieke investeringen meer actieve participatie noodzakelijk is en bij sociale investeringen
meer passieve participatie. Fysieke investeringen vinden plaats in samenwerking met de gemeente
en sociale investeringen worden uitgevoerd door gemeenschapsorganisaties of de huurders.
Het blijkt dat een groot deel van de wooncorporaties investeringen doet in openbare ruimte en dat
ze nauw betrokken zijn bij de aanleg van openbare ruimte. In de volgende paragraaf zal worden
ingegaan op de vraag waarom wooncorporaties investeren in openbare ruimte.
6.2.3 Waarom investeren wooncorporaties?
Publiek-private samenwerking is de belangrijkste randvoorwaarde voor wooncorporaties. Hieraan
gekoppeld wordt het eigendom van de openbare ruimte, waarbij het grootste deel van de
wooncorporaties (79,0%) ook investeert in openbare ruimte die niet hun eigendom is. Samenwerking
met de gemeente is hiervoor noodzakelijk. De verandering van een uitvoerende rol naar een regierol
van gemeenten (paragraaf 2.5.1) blijkt inderdaad van invloed te zijn voor investeringen. Ondanks dat
de rol van gemeenten dus wel belangrijk is, is de investeringsbereidheid van gemeenten dit niet. De
meerderheid van de wooncorporaties investeert in openbare ruimte, ongeacht de
investeringsbereidheid van gemeenten. Wooncorporaties hebben blijkbaar een groot
verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de openbare ruimte (paragraaf 2.2.1), ongeacht het
eigendom van de openbare ruimte.
Het grootste verschil met wooncorporaties die niet investeren heeft te maken met dit eigendom van
openbare ruimte. 50,0% van de wooncorporaties die niet investeren in openbare ruimte, willen de
openbare ruimte in eigendom hebben voordat zij investeren. In paragraaf 1.5.2 wordt beschreven
dat eigendom niet belangrijk is voor de definitie van openbare ruimte, maar voor deze
wooncorporaties blijkt eigendom wel van belang voor investeringen. In samenwerking met de
gemeenten kan wel een investering plaatsvinden, maar alleen als die investering terug te verdienen
is en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de openbare ruimte bij de gemeente blijft.
De tweede randvoorwaarde die voor wooncorporaties die niet investeren belangrijk is, is staatsteun.
Staatsteun wordt door 50,0% van de wooncorporaties die niet investeren als randvoorwaarde
genoemd. Voor wooncorporaties die wel investeren is dit niet van belang, zij investeren toch wel.
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Het stimuleren van investeringen in de openbare ruimte is niet nodig, omdat het grootste deel van
de wooncorporaties toch wel investeert in openbare ruimte. De theorie van Adriaanse (2006 p. 1314) over het belang van staatsteun voor investeringen die anders niet worden gedaan, bevestigd dat
staatsteun voor openbare ruimte niet noodzakelijk is.
Door een verdieping te maken van staatsteun voor infrastructuur blijkt dat kennis hebben over
staatsteun leidt tot meer investeringen in infrastructuur. Echter blijkt het krijgen van staatsteun
slechts voor 19,4% van de wooncorporaties die eerst niet investeerde in infrastructuur, een reden
om wel hierin te investeren. Dit bevestigt opnieuw dat staatsteun voor openbare ruimte niet leidt tot
veel meer investeringen.
Motieven
Wooncorporaties voelen zich vooral sociaal verplicht om te investeren in openbare ruimte. Dit kan
gekoppeld worden aan het motief van wooncorporaties om te zorgen voor een goede kwaliteit van
de leefomgeving voor huurders. Sommige wooncorporaties voelen zich vanuit de Wet verplicht om
te investeren in openbare ruimte, omdat ze werkzaamheden met betrekking tot leefbaarheid erg
serieus nemen.
De drie meest genoemde motieven om te investeren zijn dan ook: het verbeteren van de kwaliteit
van de leefomgeving, het vergroten van de sociale cohesie en het verhogen van de verhuurbaarheid
van woningen. Wooncorporaties zien dus zeker een toegevoegde waarde in openbare ruimte voor
een goede kwaliteit van de leefomgeving, sociale cohesie en de verhuurbaarheid van woningen. De
theorieën van Guay e.a. (2004, p.127), Shim e.a. (2008, p. 48) en Koopman (2007, p. 28) over de
winst die te behalen is met openbare ruimte worden bevestigd (zie paragraaf 2.6.2).
De redenen om niet te investeren hebben te maken met het ten kostte gaan van andere
investeringen en weinig financiële ruimte. Hierdoor is te verklaren dat wooncorporaties die niet
investeren staatsteun als randvoorwaarde aangeven. Daarnaast zien deze wooncorporaties het niet
als wettelijke taak om te investeren. Als wooncorporaties investeringen doen in leefbaarheid moeten
ze dat kunnen verantwoorden, maar in Wet is het geen taak voor de wooncorporaties.
Er is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Deze werkwijze
brengt beperkingen met zich mee. In paragraaf 6.3 zal er een reflectie worden gegeven op de
beperkingen binnen dit onderzoek.

6.3 Reflectie
Openbare ruimte is één van de centrale begrippen binnen dit onderzoek. In paragraaf 1.5 is een
uitgebreide beschrijving gegeven van dit begrip, waarbij toegankelijkheid, eigendom en ontmoeting
centraal stonden. Daarbij werd duidelijk dat de betekenis van openbare ruimte niet eenduidig is.
Waarbij het moeilijk is om aan te geven wanneer een ruimte publiek of privaat is. Harvey (2007, p.
271) bevestigt deze conclusie door te stellen dat het begrip openbare ruimte erg complex is. Om
ervoor te zorgen dat iedereen die meewerkte aan dit onderzoek dezelfde definitie van openbare
ruimte zou hanteren is een definitie opgesteld voor openbare ruimte (zie paragraaf 1.5.4). Tot
openbare ruimte zal alle buitenruimte worden gerekend die niet duidelijk privaat is in eigendom,
toegankelijkheid en ontmoeting.
Tijdens de drie interviews werd duidelijk dat wooncorporaties verschillende definities van openbare
ruimte hanteren. De ene wooncorporatie vindt maatschappelijke voorzieningen ook tot de openbare
ruimte behoren, de ander vindt alleen ruimten in eigendom van de gemeente openbaar en de ruimte
in eigendom van de wooncorporatie niet, die heeft slechts een openbaar karakter. En de derde stelt
dat juist ook de openbare ruimte in eigendom van de wooncorporatie openbaar is. Deze drie
interviews geven al drie verschillende definities van openbare ruimte. Het is dus niet met zekerheid
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vast te stellen dat alle wooncorporaties de gegeven definitie hebben gehanteerd of dat zij elementen
van definities hebben toegevoegd. De complexiteit die Harvey (2007, p. 271) en Mitchell & Staeheli
(2007, p. 793) beschrijven lijkt hierdoor bevestigd.
Een ander aspect van het onderzoek waar een reflectie nodig is, is de respons en de non-respons.
17% van de wooncorporaties heeft een respons gegeven door het invullen van de vragenlijst. Dit is
vergelijkbaar met ander digitaal onderzoek, maar het is te weinig om de resultaten te kunnen
generaliseren voor de hele populatie (Han e.a., 2011, p. 355). De resultaten geven de investeringen
weer van de respondenten. Daarbij hebben veel grote wooncorporaties gereageerd, een verklaring
hiervoor kan zijn dat de respondenten investeren in openbare ruimte en dat vooral grote
wooncorporaties daar de mogelijkheid toe hebben. De non-respons kan daardoor een potentieel
probleem vormen, omdat degenen die investeren in openbare ruimte eerder de vragenlijsten
invullen dan degenen die niet investeren en daar geen belang in zien. Bij een vervolgonderzoek moet
met deze algehele en partiële non-respons rekening worden gehouden en zullen respondenten
persoonlijk moeten worden benaderd, waarbij overkoepelende organisaties ook meewerken aan het
onderzoek. Hierdoor zullen meer wooncorporaties reageren en zullen zowel investeerders als nietinvesteerders reageren.
Het empirisch deel van het onderzoek is gestart met een kwantitatieve onderzoeksmethode, digitale
vragenlijsten. Door het afnemen van vragenlijsten is op één moment in de tijd een resultaat
verkregen, waardoor effecten van investeringen en veranderingen niet te onderzoeken zijn. Hierdoor
is op twee vragen in de vragenlijst een reflectie noodzakelijk. Bij de vraag naar de invloed van
Europese regelgeving is op de waardering, positief of negatief, van deze invloed niet ingegaan. Het is
ook niet bekend welke inhoudelijke regelgeving invloed heeft. Het effect van de Europese
regelgeving is hierdoor onduidelijk, waarbij ook niet bekend is of dit een direct effect is of niet. De
vraag over het uitkomen van verwachtte effecten is hierdoor ook niet te interpreteren. Deze twee
vragen blijken dus niet het gewenste antwoord te geven. Het zou beter zijn geweest als deze vragen
meer inhoudelijk waren en het mogelijk was om een waardering te geven.
Achteraf gezien had de focus meer mogen liggen op de soort investeringen en hoe de
wooncorporaties dat deden in samenwerking met de gemeenten en de huurders. De Europese
regelgeving is meer indirect betrokken door regelgeving over staatsteun.
Het kiezen voor een kwantitatieve onderzoeksmethode was als startpunt een goed overdachte keuze
voor het exploratieve deel, omdat hierdoor verschillen tussen respondenten naar voren komen. De
drie interviews die zijn gehouden, zijn een verdieping op de antwoorden in de vragenlijsten, maar
blijven relatief beperkt. Een vervolgonderzoek zou meer een kwalitatieve kant op moeten gaan,
zodat de achterliggende motieven en beweegredenen duidelijk worden en de antwoorden van de
enquête worden genuanceerd. Om een feitelijke weergave van investeringen te verkrijgen zouden
projecten waar deze investeringen plaatsvinden, moeten worden geanalyseerd.
Wooncorporaties in Nederland hebben een aparte positie ten opzichte van wooncorporaties in
andere landen. Een groot deel van de woningvoorraad is in handen van wooncorporaties, terwijl dat
percentage elders veel lager ligt. In andere landen zijn wooncorporaties gericht op het huisvesten
van de allerlaagste inkomens, terwijl Nederlandse wooncorporaties bij veel meer processen een rol
spelen (denk aan projectontwikkeling en stedelijke vernieuwing). Aangezien alleen Nederlandse
wooncorporaties zijn onderzocht, zijn geen uitspraken te doen over investeringen van
wooncorporaties in andere landen.
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6.4 Aanbevelingen
Deze paragraaf begint met enkele aanbevelingen voor verder onderzoek naar wooncorporaties en
openbare ruimte. In vervolgonderzoek zou uitgebreider kwantitatief onderzoek kunnen worden
gedaan, zodat resultaten te generaliseren zijn voor alle wooncorporaties in Nederland, zie paragraaf
6.3. Waarbij de focus vooral ligt op de soort investeringen die wooncorporaties doen in
samenwerking met gemeenten en huurders. Dit onderzoek zou kunnen worden aangevuld met
observaties van praktijkvoorbeelden, want dan worden de feitelijke investeringen en de effecten van
investeringen zichtbaar.
Ten tweede zou een toevoeging van een kwalitatief onderzoek een verdieping betekenen voor de
motieven en processen die een rol spelen bij investeringen in de openbare ruimte. Dit kan worden
gedaan door interviews, maar ook focusgroepen zouden geschikt zijn om de processen die een rol
spelen bij de keuze om investeren inzichtelijk te maken.
Als belangrijke actor komt de gemeente naar voren. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op
het perspectief van andere partijen op de positie die wooncorporaties innemen bij openbare ruimte,
bijvoorbeeld door het interviewen van gemeenten waar wooncorporaties actief zijn kan men een
beeld verkrijgen over hoe gemeenten aankijken tegen de investeringen van wooncorporaties.
Ten aanzien van de definitie van openbare ruimte blijkt dat deze verschillend wordt gedefinieerd.
Vervolgonderzoek zou kunnen ingaan op het belang van verschillende soorten openbare ruimte voor
investeringen. In dit onderzoek is daar niet verder op ingegaan dan de constatering dat eigendom
een belangrijke rol speelt bij de soort investeringen. Onderzoek naar investeringen in openbare
ruimten die eigendom zijn van wooncorporaties, gemeenten en private investeerders geven inzicht
in de verschillende soorten investeringen. Ten tweede bleek uit de interviews dat investeringen bij
herstructureringsprojecten anders zijn dan in bestaande wijken en buurten. De bovenstaande
suggestie voor vervolgonderzoek zou deze verschillen inzichtelijk kunnen maken.
Dit onderzoek is niet ingegaan op de effecten van investeringen door wooncorporaties voor de
openbare ruimte en de huurders. Een longitudinaal onderzoek naar de toegevoegde waarde van
investeringen door wooncorporaties, zou het effect voor de leefbaarheid en sociale cohesie in
buurten en wijken en het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte inzichtelijk maken. Het maakt het
ook mogelijk om vergelijkingen te maken tussen situaties waarbij verschillende actoren investeren.
Beleidsaanbevelingen
Wooncorporaties zijn betrokken bij openbare ruimte en doen verschillende soorten investeringen.
Die betrokkenheid gaat vooral in samenwerking met de gemeenten. Wooncorporaties geven aan dat
die samenwerking met gemeenten beter kan en dat gemeenten daarin veel meer een regierol mogen
hebben. Aanbevolen wordt om gemeenten veel meer te wijzen op het belang van beleid ten aanzien
van openbare ruimte. Dit overkoepelende beleid biedt kansen voor de openbare ruimte, omdat
kwaliteit van openbare ruimte kan worden vastgesteld. Die kwaliteit beperkt zich niet alleen tot
stukjes openbare ruimte waar herstructurering of stedelijke vernieuwing plaatsvindt, maar brengt
kwaliteit voor de hele stad/dorp.
Voor actoren in openbare ruimte is het duidelijk wat de standaarden zijn en wat de mogelijkheden
zijn. Dit beleid beperkt zich niet tot schoon, heel en veilig, aangezien dit geen invulling geeft aan
standaarden die gemeenten willen hanteren. Heel concreet, geef informatie over de soort
stoeptegels en over de hoeveelheid en soort groen, waarbij het vooral gaat om de standaarden die
men wil hanteren.
Het blijkt dat gemeenten niet meer hoeven gaan investeren in openbare ruimte, aangezien
wooncorporaties toch wel investeren. Het zorgen voor staatsteun zou investeren in openbare ruimte
slechts aantrekkelijker maken voor een klein percentage wooncorporaties. Wel is samenwerking en
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de rol die de gemeente speelt belangrijk, aangezien dan sprake is van gezamenlijke doelen en
gezamenlijke financiering. Dit betekent dat kan worden geïnvesteerd in het behouden en het
intensiveren van die samenwerking. Waarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor openbare
ruimte centraal zou staan.
Sociale investeringen die weinig effect hebben bij kleine wooncorporaties, zouden in samenwerking
met de gemeente een groter effect kunnen hebben, aangezien dan de hele buurt wordt betrokken
bij deze sociale investeringen en niet alleen de huurders over een verspreid woningbezit.
Openbare ruimte heeft een toegevoegde waarde voor de leefbaarheid, de sociale cohesie en de
verhuurbaarheid van woningen in buurten en wijken. Investeren doet men alleen als er voordelen
mee te halen zijn. Wooncorporaties zien de voordelen van investeren in openbare ruimte, door het
benadrukken van succesvolle projecten en de voordelen van investeringen kenbaar te zorgt ervoor
dat investeren in openbare ruimte aantrekkelijker wordt.
Naast aanbevelingen ten aanzien van gemeenten, zijn er ook aanbevelingen mogelijk ten opzichte
van de huurders. Huurderbelangen hebben invloed op de investeringen door wooncorporaties.
Hierdoor zouden huurders veel meer kunnen worden betrokken bij openbare ruimte. Huurders
worden betrokken bij de inrichting en organiseren buurtactiviteiten, maar ze zouden ook meer
verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor hun leefomgeving. De wensen die de gebruikers van de
openbare ruimte hebben zouden centraal kunnen staan in het beleid van gemeenten en
wooncorporaties, aangezien zij de openbare ruimte het meest gebruiken.
Om meer wooncorporaties te laten investeren zou het eigendom van openbare ruimte kunnen
veranderen. 21% van de wooncorporaties die investeren en 50% van de wooncorporaties die niet
investeren geven aan dat eigendom van de openbare ruimte een randvoorwaarde is om te
investeren. Openbare ruimte die in eigendom van de gemeente is, zou dus overgedragen kunnen
worden naar wooncorporaties. Dit zorgt ervoor dat meer wooncorporaties zullen investeren in
openbare ruimte, echter investeert een groot deel van de wooncorporaties ook zonder dat openbare
ruimte in hun eigendom is, dus daar zal een afweging worden gemaakt. In paragraaf 1.3 wordt
geschreven over de negatieve gevolgen van privatisering, ‘Lost of public space’. Bij
eigendomsoverdracht zou dit een punt zijn waar extra aandacht aan zou kunnen worden besteed,
zodat het openbare karakter van openbare ruimte behouden blijft.
Tijdens de interviews bleek dat vooral bij stedelijke vernieuwing investeringen in de openbare ruimte
plaatsvinden door gemeenten en wooncorporaties. In bestaande buurten en wijken wordt het
basisniveau behouden. Dit is een constatering die Hanna & Walton-Robert (2004, p. 41-42) ook doen
(zie paragraaf 2.5.1). Als door de financiële crisis er minder sprake kan zijn van stedelijke
vernieuwing, omdat de financiële capaciteit om te investeren verkleint, zoals Priemus (2010, p. 113)
beschrijft, is hier een kans voor wooncorporaties. Wooncorporaties zijn vooral actief in buurten en
wijken. Zij zijn de ideale actor om te investeren in bestaande buurten en wijken, aangezien zij
aangeven dat de leefbaarheid behouden blijft / vergroot wordt, de verhuurbaarheid van woningen
gewaarborgd blijft en de sociale cohesie toeneemt. In plaats te focussen op vernieuwing van
openbare ruimte, zou in de bestaande openbare ruimte een kwaliteitsslag kunnen worden gemaakt.
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Bijlage
Bijlage 1 Vragenlijst
Geachte heer / mevrouw,
Voor mijn afstudeeropdracht aan de Universiteit Utrecht voor de Master Stadsgeografie doe ik
onderzoek naar de relatie tussen wooncorporaties en openbare ruimte. Dit onderzoek wordt gedaan
in samenwerking met Royal Haskoning.
U ontvangt deze e-mail op basis van de klantgegevens van Royal Haskoning. Daarmee bent u voor mij
het eerste aanspreekpunt binnen uw organisatie. Wellicht bent u van mening dat deze enquête beter
door een collega kan worden ingevuld. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze e-mail dan door te sturen
naar de desbetreffende collega?
Achtergrond:
De financiële crisis heeft grote gevolgen voor investeringen in de openbare ruimte. De zoektocht
naar nieuwe investeerders is belangrijk om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden, maar
ook voor de investeerders moet een voordeel zijn. Wooncorporaties kunnen hierbij een belangrijke
rol spelen. Hiervoor is kennis nodig over de relatie tussen wooncorporaties en de openbare ruimte,
zodat gezamenlijk met gemeenten en adviseurs gekeken kan worden naar de mogelijkheden.
Als u deze enquête wilt invullen stel ik dat zeer op prijs. Het invullen van de enquête zal ongeveer 10
minuten van uw tijd in beslag nemen. De antwoorden die u geeft zullen anoniem behandeld worden.
U kunt de vragenlijst openen door op de volgende link te klikken:
%LoginLink%
De vragenlijst is toegankelijk tot en met vrijdag 20 mei 2011, daarna ga ik met de resultaten aan de
slag.
Als u op de hoogte wilt blijven van de resultaten kunt u aan het einde van de enquête uw e-mailadres
invullen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Mirte Luesken, Universiteit Utrecht

87

Openbare ruimte
Dit onderzoek richt zich op openbare ruimte in wijken en buurten. Openbare ruimte is alle ruimte
die niet privaat is, tuinen van buurtbewoners vallen niet onder openbare ruimte. De openbare
ruimte is fysiek vrij toegankelijk voor iedereen, er zijn geen beperkingen om deze openbare ruimte
te gebruiken, er worden geen entreegelden of voorwaarden gesteld. Investeringen in de
gebouwde omgeving vallen buiten dit onderzoek.
Investeren
1. Investeert uw wooncorporatie in openbare ruimte?
• Ja
• Nee (ga door naar vraag 8)
2. Worden er door uw wooncorporatie fysieke investeringen in de openbare ruimte gedaan? (Het
aanleggen van openbare ruimte en het beheren/onderhouden van openbare ruimte vallen onder
fysieke investeringen)
• Ja
• Nee (ga door naar vraag 4)
2.1 Welke fysieke investeringen in de openbare ruimte zijn dit? (kies maximaal de drie meest
voorkomende)
• Aanleggen van groen
• Aanleggen van verharding
• Aanleggen van parkeerplaatsen
• Aanleggen van speelplaatsen
• Aanleggen van verlichting
• Aanleggen van erf-afscheidingen
• Plaatsen van inrichtingselementen
• Beheer / onderhoud van groen
• Beheer / onderhoud van verharding
• Beheer / onderhoud van parkeerplaatsen
• Beheer / onderhoud van speelplaatsen
• Beheer / onderhoud van verlichting
• Beheer / onderhoud van erf-afscheidingen
• Beheer / onderhoud van inrichtingselementen
• Cameratoezicht
• Anders
2.1.1 U heeft een andere investering aangekruist, welke investering is dat? (maximaal 70 tekens)
…………
3. Als u denkt aan de fysieke investeringen die uw wooncorporatie doet in de openbare ruimte, welk
participatieniveau is hierop van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)
• Meepraten over investeringen in de openbare ruimte
• Subsidiëren van investeringen in de openbare ruimte
• Financieren en aanleggen/uitvoeren van/in openbare ruimte
• Beheren en onderhouden van openbare ruimte
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4. Worden er door uw wooncorporatie sociale investeringen in de openbare ruimte gedaan? (Het
uitvoeren van sociale activiteiten in de openbare ruimte en het zorgen voor veiligheid op straat vallen
onder sociale investeringen)
• Ja
• Nee (ga door naar vraag 5)
4.1 Welke sociale investeringen in de openbare ruimte zijn dit? (kies maximaal de 2 meest
voorkomende)
• Sociale projecten in de openbare ruimte subsidiëren
• Sociale projecten in de openbare ruimte financieren en uitvoeren
• Organiseren van buurtactiviteiten
• Buurtbewoners betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte.
• Buurtbewoners betrekken bij beheer / onderhoud in de openbare ruimte
• Veiligheid op straat
• Anders
4.1.1 U heeft een andere investering aangekruist, welke investering is dat? (maximaal 70 tekens)
………..
5. Zijn deze fysieke en/of sociale investeringen grotendeels in de directe nabijheid (maximaal 122
meter) van het corporatiewoningbezit?
• Ja
• Nee
6. Als u denkt aan de sociale investeringen die uw wooncorporatie doet in de openbare ruimte, waar
ligt dan de nadruk? (meerdere antwoorden mogelijk)
• Meepraten over investeringen in de openbare ruimte
• Subsidiëren van investeringen in de openbare ruimte
• Financieren en aanleggen/uitvoeren van/in openbare ruimte
• Beheren en onderhouden van openbare ruimte
Wat zijn de 3 belangrijkste redenen / verwachtingen om wel te investeren in openbare ruimte voor
uw wooncorporatie? (maximaal 3 antwoorden mogelijk)
• Het is de wens van de gemeente
• Behoort tot de wettelijke taken van de wooncorporaties
• Stijging vastgoedwaarde
• Stijging huurprijzen
• Stijging van huurdertevredenheid
• Betere kwaliteit leefomgeving
• Betere bereikbaarheid van buurt / wijk
• Aantrekkelijke leefomgeving voor nieuwe huurders creëren
• Fysieke omgevingswaarde laten stijgen
• Sociaal-economische omgevingswaarde laten stijgen
• Sociale cohesie vergroten
• Woonduur van zittende huurders verlengen
• Verhuurbaarheid van woningen verhogen
• Andere reden
7.1 U heeft een andere reden aangekruist, welke reden is dat? (maximaal 70 tekens)
…………
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7.2 Zijn de verwachtingen en de redenen die u vooraf had om te investeren in openbare ruimte
uitgekomen na uw investeringen?
• Ja
• Nee, maar wel een ander effect
o Welke effect had de investering wel? (maximaal 70 tekens)
……………………
•
•

Nee, geen effect
Nog niet bekend

(MI: Als vraag 7 is ingevuld, moet vraag 8 worden overgeslagen, ga door naar vraag 9)
8. Wat zijn de 2 belangrijkste redenen dat uw wooncorporatie niet investeert in openbare ruimte? (2
antwoorden mogelijk)
• Investeren heeft geen toegevoegde waarde
• Geen kennis over de verschillende mogelijkheden
• Behoort niet tot de wettelijke taken van de wooncorporaties
• Geen personeelscapaciteit binnen de wooncorporatie
• Geen financiële ruimte voor
• Gaat ten koste van andere investeringen
• Anders
8.1 U heeft een andere reden aangekruist, welke reden is dat? (maximaal 70 tekens)
…………
9. Wat zou er moeten veranderen om investeringen in de openbare ruimte aantrekkelijk(er) te
maken? (maximaal 70 tekens)
………………….
10. Welke randvoorwaarden zijn voor uw wooncorporatie belangrijk om te investeren in de
openbare ruimte? (maximaal 2 antwoorden mogelijk)
• De openbare ruimte moet eigendom zijn van de wooncorporatie
• De regels voor de openbare ruimte moeten versoepeld worden
• Publiek-private samenwerking
• Financiële staatsteun
• Kennis over de verschillende mogelijkheden
• Anders
10.1 U heeft een andere randvoorwaarde aangekruist, welke randvoorwaarde is dat? (maximaal 70
tekens)
…………
11. Voelt uw wooncorporatie zich verplicht om investeringen in de openbare ruimte te doen?
• Ja, wettelijk verplicht
• Ja, sociaal verplicht
• Ja, wettelijk en sociaal verplicht
• Nee
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Huurderbelangen
12. Maken huurders kenbaar dat zij investeringen in de openbare ruimte wensen?
• Ja
• Nee (ga door naar vraag 14)
13. Welke wensen hebben huurders met betrekking tot de openbare ruimte?
(maximaal 70 tekens)
…………….
14. Zijn de wensen van uw huurders van invloed op uw beslissing om wel of niet te investeren in
openbare ruimte?
• Ja
• Nee
• Soms
Invloed van overheden
15. Hoe hoog is de investeringsbereidheid (fysiek en sociaal) in openbare ruimte van de gemeente(n)
volgens uw wooncorporatie?
• Zeer hoog
• Hoog
• Neutraal
• Laag
• Zeer laag
16. Zou er iets moeten veranderen bij de gemeenten om investeringen in de openbare ruimte
aantrekkelijk te maken voor wooncorporaties?
• Ja
• Nee (ga door naar vraag 17)
16.1 Wat moet er veranderen bij / door gemeenten? (maximaal 70 tekens)
…………..
17. In welke mate beïnvloedt de Europese Commissie investeringen door wooncorporaties in de
openbare ruimte volgens u?
• Zeer hoog
• Hoog
• Neutraal
• Laag
• Zeer laag
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De volgende vragen zullen specifiek ingaan op infrastructuur (wegen en straten)
Infrastructuur
18. Investeert uw wooncorporatie in de infrastructuur van buurten en wijken?
• Ja (ga door naar vraag 20)
• Nee
19. Als u staatsteun kreeg om te investeren in infrastructuur zou u dit dan wel doen?
• Ja
• Nee
20. Wist u dat er staatsteun voor investeringen in de infrastructuur mogelijk is?
• Ja
• Nee

Organisatiekenmerken
21. In welke provincie is uw woningbezit grotendeels gelegen? (maximaal 3 antwoorden)
• Zeeland
• Zuid-Holland
• Noord-Holland
• Utrecht
• Noord-Brabant
• Limburg
• Friesland
• Drenthe
• Groningen
• Flevoland
• Gelderland
• Overijssel
22. In welke gemeente(n) is uw woningbezit grotendeels gelegen? (maximaal 3 antwoorden mogelijk)
…….
…….
…….
23. Op welk stedelijkheidniveau is het grootste deel van uw woningbezit gelegen?
• zeer stedelijk (CBS indicatie: 2.500 adressen of meer per km2)
• sterk stedelijk (CBS indicatie: 1.500–2.500 adressen per km2)
• matig stedelijk (CBS indicatie: 1.000–1.500 adressen per km2)
• weinig stedelijk (CBS indicatie: 500–1.000 adressen per km2)
• niet stedelijk (CBS indicatie: minder dan 500 adressen per km2)
24. Hoeveel eenheden heeft uw wooncorporatie in beheer?
• Minder dan 1000
• 1000-5000
• 5000-10000
• 10000-15000
• 15000 of meer
25. Welke rol past het beste bij uw wooncorporatie?
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•
•
•

De wooncorporatie is een middel om overheidsbeleid uit te voeren.
De wooncorporatie volgt de richting die externe belanghebbenden (bijv. de gemeenschap of
lokale bedrijven) aangeven.
De wooncorporatie wordt gedreven vanuit de eigen visie.

Persoonlijke kenmerken
26. Wat is uw functie binnen de wooncorporatie?
……..
27. Zou u willen deelnemen aan een interview naar aanleiding van deze enquête?
Ja
Nee (ga door naar vraag)
27.1 Zo, ja vul hier uw emailadres in ………….
28. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit onderzoek?
Ja
Nee
28.1 Zo ja, vul hier uw emailadres in …………..

Hartelijk dank voor uw medewerking
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Bijlage 2 Interviewvragen
1. Fysieke en sociale investeringen in OR.
•
•
•
•
•

Waarom investeert u fysiek in de openbare ruimte?
o Voorbeelden
Waarom investeert u sociaal in openbare ruimte?
o Voorbeelden
Kleine Wooncorporaties investeren minder sociaal. Wat is daarvoor de verklaring?
Stedelijke wooncorporaties investeren vaker sociaal. Wat is daarvoor de verklaring?
Bij fysieke investeringen zijn Wooncorporaties vanuit hun eigen visie actiever, dan
wooncorporaties vanuit externe belanghebbenden. Wat zou hiervoor een verklaring kunnen
zijn denkt u?

2. Het aanleggen en beheren van openbare ruimte.
•
•
•

Hoe verloopt dat proces? Wie bepaald, wanneer bent u daarbij betrokken? Voorbeelden?
Waarom beheert u (geen) openbare ruimte? Hoe verloopt dat proces?
Waarom investeert u niet in infrastructuur?

3. Randvoorwaarden om te investeren
•

•
•
•

Wat zijn uw randvoorwaarden om mee te praten, te subsidiëren en te financieren en
aanleggen?
o Wat voor invloed heeft u op de besteding van de financiën.
Wat betekent PPS voor u?
o Waarom is dit een randvoorwaarde?
Waarom moet de openbare ruimte eigendom zijn?
Wat betekent staatsteun voor uw corporatie?
o Krijgt u nu steun om te investeren?
o Niet investeerders vinden dit belangrijk, hoe komt dat denkt u?

4.Motieven
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom voelt u zich wettelijk verplicht om investeringen te doen?
Waarom voelt u zich niet verplicht op investeringen in de OR te doen?
Waarom voelt u zich sociaal verplicht?
Andere Wooncorporaties investeren toch, ondanks zich niet verplicht voelen. Wat zou daar
volgens u de reden voor kunnen zijn?
Hoe ziet u de relatie tussen de openbare ruimte en uw woningbezit?
Hoe ziet u de relatie openbare ruimte en sociale cohesie?
Hoe probeert u de motieven te bereiken?
U verwachtingen zijn uitgekomen. Betekent dit dat u motieven behaald zijn?
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5. Invloed van overheden
•
•
•

Europese Commissie Neutraal/laag/hoog. Kunt u dit toelichten?
Wat is de relatie tussen gemeente en wooncorporatie? Beïnvloed de gemeente u?
Investeringsbereidheid laag/neutraal/hoog. Wat betekent dit voor uw corporatie?
Ziet u verandering bij gemeenten?

•

Waarom wilt u een betere samenwerking met de gemeente?

•

Wat verwacht u bij een strategisch beleid?

6. Invloed huurders
•
•

Wat voor invloed hebben huurders op investeringen in OR?
Als huurders wensen kenbaar maken investeren Wooncorporaties vaker sociaal. Wat is
hiervoor een verklaring?

7. Andere wooncorporaties en partijen
•
•

Wat voor overleg heeft u met andere Wooncorporaties over OR?
o Behoefte aan?
Welke rol ziet u voor andere partijen, zoals adviesbureaus, ingenieursbureaus?

Wat vond u van dit gesprek?
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Bijlage 3 Antwoorden op open vragen
Tabel 1 Investeringsmogelijkheden

vraag:

U heeft een andere fysieke investering aangevinkt, welke investering is dat?

selectie:

Aantal enquête(s): : 72

antwoorden: ondergrondse vuilcontainers bij appartementengebouwen
bij sloop/nieuwbouw 50 % van de kosten

vraag:

U heeft een andere sociale investering aangevinkt, welke investering is dat?

selectie:

Aantal enquête(s): : 72

antwoorden: Faciliteren van buurtactiviteiten, ontmoetingsruimten
Wij hebben geinvesteerd in een sociaal beheerder (wij betalen hem)
erfafscheiding als kunstobject

Tabel 2 Randvoorwaarden

U heeft een andere randvoorwaarde aangevinkt,
welke randvoorwaarde is dat?
selectie:

Aantal enquête(s): : 72

antwoorden:

participatie van de gemeente in het proces
Verplichting vanuit de gemeente
Wij doen het alleen als we gedwongen worden
Moet bijdragen aan doelstelling corporatie
Er moet vraag van de de bewoners,en de buurt,
wijk zijn.
gegarandeerde co financiering van de
gemeente
Samenhang met andere investeringen en
goede afspraken over beheer
leefbaarheid en woonkwaliteit moet
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aantoonbaar verbeteren
de ruimte moet het potentieel hebben om de
drie eerder aangevinkte doe
als je betaalt, wil je ook bepalen. situaitioneel
afsrpaken maken

Tabel 3 Aantrekkelijkheid van investeren vergroten voor investeerders

Veranderingen

Frequentie

Percentage
(%)

Aanpassing europese regelgeving nav oneigenlijke staatssteun

1

1,6

Actievere rol gemeente t.a.v. stimuleren betrokkenheid
buurtbewoners

1

1,6

Beter luisteren naar bewoners voordat ze worden aangebracht

1

1,6

Betere medewerking van gemeenten

1

1,6

Betere samenwerking met gemeenten

7

11,3

BTW verlagen naar 6% en relatie tussen kosten en opbrengsten

1

1,6

BTW vrijstelling net als gemeenten

1

1,6

Centrale coördinatie en kwaliteitsuitgangspunten vastleggen

1

1,6

Evenwicht met investeringen gemeente en meer eigen initiatief
bewoners

1

1,6

Geen taak van de wooncorporatie / nooit aantrekkelijk

2

3,2

Gemeenten moeten het toestaan en ervoor betalen.

1

1,6

Gemeenten zouden visie op aantrekkelijke wijken moeten
ontwikkelen

1

1,6

Heldere resultaten benoemen, afbakenen wat wel/niet doen.

1

1,6

inzetten van werklozen om hogere kwaliteit te bereiken

1

1,6

Koppeling met woz waarde werkt omgekeerd

1

1,6

Meer betrokkenheid bewoners

3

4,8

Meer financiële ruimte

2

3,2
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Meer win voor corporatie

1

1,6

Meer zeggenschap in de invulling

1

1,6

Minder wettelijke regelingen

1

1,6

Regie bij de wooncorporatie

1

1,6

Samenwerking tussen verschillende partijen

3

4,8

Tegenprestatie door gemeente

1

1,6

Voordelen en gevolgen zijn onduidelijk

2

3,2

Total

37

59,7

missing value

24

38,7

missing value

1

1,6

Total

25

40,3

Totaal

62

100,0

Tabel 4 Aantrekkelijkheid van investeren vergroten voor niet investeerders

Veranderingen

Frequentie

Percentage (%)

Eigenaar is verantwoordelijk

1

10,0

er zal eerst een duidelijke vraag/noodzaak moeten zijn.

1

10,0

Meer financiële ruimte

2

20,0

N.v.t.: gemeente heeft zaakjes goed op orde.

1

10,0

Total

5

50,0

missing value

4

40,0

missing value

1

10,0

Total

5

50,0

Totaal

10

100,0
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Tabel 5 Wensen van de huurders m.b.t. investeringen

Huurderwensen

Frequentie Percentage (%)

Beter onderhoud

4

5,6

Erfafscheidingen, groenonderhoud, verkeersmaatregelen

1

1,4

Ga met mensen praten en er zijn talloze suggesties

1

1,4

Groen

1

1,4

Groen en Parkeren

1

1,4

Groen en Verlichting

1

1,4

Groen- en grijsonderhoud

1

1,4

Groen, speel, schoon

2

2,8

Groen, speelplaatsen en parkeerruimte

2

2,8

Inrichting en veiligheid (oa verzakkingen)

1

1,4

Inrichting, veiligheid, onderhoud, beheer

1

1,4

Leefbaarheid

3

4,2

Meer kwaliteit, beter onderhoud en meer betrokkenheid.

1

1,4

Parkeergelegenheid

1

1,4

Parkeerruimte, groenzones, jeu-de-boules, drempelvrije zones

1

1,4

Schoon

1

1,4

Schoon, heel en veilig, parkeren

1

1,4

10

13,9

Sociale veiligheid en voorzieningen

1

1,4

Speelplekken

1

1,4

Speelvoorzieningen en veiligheid op straat

1

1,4

Veiligheid

3

4,2

Veiligheid, ontmoeting

1

1,4

Verbetering uitstraling en veiligheid

1

1,4

Schoon, heel, veilig
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Total

42

58,3

missing value

30

41,7

Totaal

72

100,0

Tabel 6 Gewenste veranderingen bij gemeenten om investeren aantrekkelijk(er) te maken

Gewenste veranderingen gemeente

Frequentie

Percentage
(%)

Actievere rol gemeente t.a.v. stimuleren betrokkenheid
buurtbewoners

1

1,4

Bereidheid en budget

1

1,4

Beter beheer en onderhoud

1

1,4

Centrale coördinatie en beleid ontwikkelen

6

8,3

Een corporatie niet zien als marktpartij maar als soc. huisvester

1

1,4

Eigendom

1

1,4

Financiële bijdrage

3

4,2

Flexibele regelgeving

2

2,8

Gem moet OR zien als primair HUN verantw. en deze niet
afschuiven

1

1,4

Gemeente moet zelf meer investeren

3

4,2

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking

9

12,5

Helder afspraken over eigendom, beheer en onderhoud

1

1,4

Koppeling vastgoed/buitenruimte Woonmilieu

1

1,4

Meer begrip voor financieel lastige positie corporatie

1

1,4

Meer betrokkenheid en financíële steun

1

1,4

Meer budget vrijmaken en goede samenwerking met bewoners en
professionals

1

1,4

Meer in mogelijkheden denken dan in beperkingen

1

1,4

Natuurlijk groene (speel)plekken

1

1,4

100

Niet in budgetten maar in doelen denken

1

1,4

Openbare ruimte zou meer prioriteit moeten krijgen.

1

1,4

Soepeler opstellen, corporatie erkennen als ''deskundige''

1

1,4

Tegenprestatie leveren

1

1,4

Toestaan en Betalen.

1

1,4

Toestemming voor investeringen geven

1

1,4

Veel meer maatwerk in beleid leveren.

1

1,4

Verkokering gemeente weghalen

1

1,4

Total

44

61,1

missing value

28

38,9

72

100,0

Totaal
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