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Holland Rijnland

1

1.1

Huishoudensontwikkeling

In Holland Rijnland neemt het totaal aantal huishoudens toe van 255 duizend in 2017 tot 283 duizend in
2030. Dit komt neer op een toename van 28 duizend huishoudens ofwel 11% 1. Tussen 2017 en 2030 neemt
vooral het aantal 65- en 75-plussers toe. Het aantal jongere huishoudens onder de 30 jaar blijft stabiel. Naar
samenstelling gezien concentreert de toename zich bij alleenstaanden. Bekeken naar inkomen zal in het
gehanteerde inkomensscenario Nul (0% reële inkomenstoename per jaar vanaf 2018) in elke
inkomensklasse het aantal huishoudens toenemen.
Figuur 1-1: Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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In onderstaande figuren worden, op basis van de gegevens in bovenstaand figuur, de mutaties in absolute
en relatieve zin getoond voor de periode 2017-2030.

1 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016) en kan licht verschillen van BP 2016.
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Figuur 1-2: Mutaties aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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Mutaties woningbehoefte

De woningbehoefte in Holland Rijnland neemt tot 2030 vooral toe in de koopsector. Zowel aan eengezinsals meergezinswoningen zal de behoefte toenemen. In de huursector neemt de behoefte aan
eengezinswoningen af en de behoefte aan meergezinswoningen toe.
Figuur 1-3: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030
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kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens toeneemt. De lichte afname van de behoefte in het segment
tussen de aftoppings- en liberalisatiegrens is vooral het gevolg van de norm passend toewijzen en het
gematigde huurprijsbeleid dat is verondersteld.2 Ook in de vrije sector is er sprake van een groei van de
behoefte. In de koopsector is in elke prijsklasse een toename van de woningbehoefte te zien. Het grootst
zijn die toenamen in het hogere middensegment (250 tot 430 duizend euro).
2
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Figuur 1-4: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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Van alle onderscheiden woonmilieus3 neemt de behoefte aan woningen in landelijke, groen-stedelijke en
buiten-centrummilieus het sterkst toe. In die woonmilieus is vooral aan eengezinskoopwoningen meer
behoefte dan nu.
Figuur 1-5: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en type, 2017-2030
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De mutatie van de woningbehoefte naar de combinatie van woonmilieu en prijsklassen wordt gepresenteerd
in twee aparte figuren: een voor de huursector en een voor de koopsector. In de huursector is in alle
woonmilieus een toename van de behoefte aan middeldure gereguleerde woningen te zien. De groei van
de behoefte aan vrijesectorwoningen is te zien in de buiten-centrum- en groen-stedelijke milieus. De afname
van de behoefte aan goedkope huurwoningen is zichtbaar in de buiten-centrummilieus en dorpse milieus.
3 Zie bijlage 2 voor een kaart van de woonmilieus in de gemeenten van de regio Holland Rijnland.
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Figuur 1-6: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de huursector, 2017-2030
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In groen-stedelijke, dorpse en landelijke woonmilieus betreft de groei van de behoefte aan koopwoningen
vooral woningen in de middeldure en duurdere segmenten (250 – 430 duizend euro).
Figuur 1-7: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de koopsector, 2017-2030
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1.3

Mutaties totale woningvoorraad

De totale woningvoorraad (inclusief niet-bewoonde woningen) in Holland Rijnland zal, op basis van de
veronderstellingen van het scenario Nul en uitgaande van het consumentgerichte nieuwbouw- en
sloopprogramma, afnemen in het segment eengezinshuur, licht toenemen in het segment meergezinshuur
en het sterkst toenemen in de segmenten meergezins- en eengezinskoop.
Figuur 1-8: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030
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De totale woningvoorraad zal afnemen in de laagste huurprijsklassen en toenemen in het middensegment
van de huursector tot de aftoppingsgrens, de vrije sector en in de koopsector. De afname van de behoefte
in het segment tussen de aftoppings- en liberalisatiegrens is vooral het gevolg van de norm passend
toewijzen en het gematigde huurprijsbeleid dat is verondersteld.4 Binnen de koopsector vindt de grootste
uitbreiding plaats in het middeldure segment (250 tot 430 duizend euro).
Figuur 1-9: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De hierboven in beeld gebrachte mutaties van segmenten binnen de totale woningvoorraad komen op
verschillende manieren tot stand: nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen (omzettingen) en
(boveninflatoire) prijsaanpassingen, waaronder harmonisatie bij nieuwe verhuringen. De afname van de

4 Zie voor meer informatie en toelichting de bijlage ‘Uitgangspunten Socrates 2016’ bij dit rapport.
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woningvoorraad in de laagste huurprijsklasse en de groei in de prijsklasse 520 – 629 euro komt voor het
overgrote deel tot stand via (boveninflatoire) huurverhogingen. In de laagste koopprijsklassen vindt een
aanzienlijk deel van de groei plaats door de verkoop van huurwoningen.
Figuur 1-10: Mutaties totale woningvoorraad naar prijsklassen door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen
en huurprijsverhogingen, 2017-2030
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Er wordt, in samenhang met bovenstaand figuur naar prijsklassen, vooral sloop van huurwoningen in het
meergezinssegment voorzien. Verkopen zullen naar verwachting juist vooral in het eengezinssegment
voorkomen waardoor met name de voorraad eengezinskoopwoningen zal toenemen door omzettingen.
Figuur 1-11: Mutaties totale woningvoorraad naar woningtype, 2017-2030
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1.4

Bandbreedtes inkomens- en voorraadontwikkeling

Het basisscenario voor deze verkenning is het scenario Nul. In deze paragraaf worden voor een aantal
resultaten de bandbreedtes gepresenteerd tussen de scenario’s Nul (0% reële inkomensgroei per jaar vanaf
2018) en Midden (0,5% reële inkomensgroei per jaar vanaf 2018). Het scenario Laag (0,3%) zit tussen Nul
en Midden in.
De ontwikkeling van het aantal huishoudens naar inkomen varieert sterk tussen Nul en Midden. In het
middenscenario is de groei van het aantal huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel twee keer zo groot
als in het nulscenario.
Figuur 1-12: Ontwikkeling huishoudens naar inkomen, scenario’s Nul, Laag en Midden, 2017-2030
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voorraadmutaties. In scenario Midden is de koopwens groter dan in het scenario Nul en mede als gevolg
hiervan neemt de voorraad koopwoningen in de hogere prijsklassen in Midden meer toe dan in Nul. In het
scenario Nul is de wens om te huren juist iets groter en dit leidt er toe dat de voorraad huurwoningen in dat
scenario meer toeneemt dan in Midden.
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Figuur 1-13: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, scenario’s Nul, Laag en Midden,
2017-2030
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Midden-Holland

2
2.1

Huishoudensontwikkeling

In Midden-Holland neemt het totaal aantal huishoudens toe van 98 duizend in 2017 tot 112 duizend in 2030.
Dit komt neer op een toename van 14 duizend huishoudens ofwel 15% 1. Tussen 2017 en 2030 neemt vooral
het aantal 65- en 75-plussers toe. Ook bij huishoudens tot 30 jaar en tussen 30 en 45 jaar zullen er toenamen
zijn. Naar samenstelling gezien concentreert de toename zich bij alleenstaanden. Bekeken naar inkomen
zal in het gehanteerde inkomensscenario Nul (0% reële inkomenstoename per jaar vanaf 2018) in elke
inkomensklasse het aantal huishoudens toenemen.
Figuur 2-1: Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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In onderstaande figuren worden, op basis van de gegevens in bovenstaand figuur, de mutaties in absolute
en relatieve zin getoond voor de periode 2017-2030.

1 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016) en kan licht verschillen van BP 2016.
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Figuur 2-2: Mutaties aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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Mutaties woningbehoefte

De woningbehoefte in Midden-Holland neemt tot 2030 vooral toe in de koopsector. Zowel aan eengezinsals meergezinswoningen zal de behoefte toenemen. In de huursector neemt de behoefte aan woningen licht
toe.
Figuur 2-3: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030
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Bekeken naar prijsklassen blijkt dat in de huursector de behoefte aan goedkope huurwoningen (tot 520 euro,
prijspeil 2016) afneemt en de behoefte aan woningen in het middensegment tot de liberalisatiegrens
toeneemt. Ook in de vrije sector is er sprake van een groei van de behoefte, met name in het segment tot
890 euro. In de koopsector is in elke prijsklasse een toename van de woningbehoefte te zien. Het grootst
zijn die toenamen in het goedkoopste segment en in het hogere middensegment en het dure segment (vanaf
250 duizend euro).
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Figuur 2-4: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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Van alle onderscheiden woonmilieus2 neemt de behoefte aan woningen in dorpse en buitencentrumwoonmilieus het sterkst toe. In dorpse woonmilieus is vooral aan meergezinskoopwoningen meer
behoefte dan nu.
Figuur 2-5: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en type, 2017-2030
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De mutatie van de woningbehoefte naar de combinatie van woonmilieu en prijsklassen wordt gepresenteerd
in twee aparte figuren: een voor de huursector en een voor de koopsector. In de huursector neemt vooral
de behoefte aan middeldure gereguleerde woningen en vrijesectorwoningen in buiten-centrummilieus en
dorpse milieus toe. De afname van de behoefte aan goedkope huurwoningen is zichtbaar in dezelfde
woonmilieus.
2 Zie bijlage 2 voor een kaart van de woonmilieus in de gemeenten van de regio Midden-Holland.
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Figuur 2-6: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de huursector, 2017-2030
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In de dorpse en landelijke woonmilieus betreft de toename van de behoefte aan koopwoningen vooral de
middeldure en duurdere segmenten (vanaf 250 duizend euro). In buiten-centrummilieus is ook een toename
van de behoefte aan goedkopere koopwoningen te zien.
Figuur 2-7: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de koopsector, 2017-2030
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2.3

Mutaties totale woningvoorraad

De totale woningvoorraad (inclusief niet-bewoonde woningen) in Midden-Holland zal, op basis van de
veronderstellingen van het scenario Nul en uitgaande van het consumentgerichte nieuwbouw- en
sloopprogramma, ongeveer stabiel blijven in het segment meergezinshuur, licht toenemen in het segment
eengezinshuur en het sterkst toenemen in de segmenten meergezins- en eengezinskoop.
Figuur 2-8: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030
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De totale woningvoorraad zal afnemen in de laagste huurprijsklassen en toenemen in het middensegment
van de gereguleerde huursector, in de vrije sector (met name tot 890 euro) en in de koopsector. Binnen de
koopsector vindt de grootste uitbreiding plaats in het goedkoopste segment en in de middeldure en duurdere
segmenten (vanaf 250 duizend euro).
Figuur 2-9: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De hierboven in beeld gebrachte mutaties van segmenten binnen de totale woningvoorraad komen op
verschillende manieren tot stand: nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen (omzettingen) en
(boveninflatoire) prijsaanpassingen, waaronder harmonisatie bij nieuwe verhuringen. De afname van de
woningvoorraad in de twee laagste huurprijsklassen en de groei in de prijsklasse daarboven komt voor het
overgrote deel tot stand via (boveninflatoire) huurverhogingen. In de laagste koopprijsklassen vindt een
aanzienlijk deel van de groei plaats door de verkoop van huurwoningen.
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Figuur 2-10: Mutaties totale woningvoorraad naar prijsklassen door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen
en huurprijsverhogingen, 2017-2030
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Verkopen van huurwoningen worden vooral voorzien in het meergezinssegment. Vooral de voorraad
meergezinskoopwoningen zal dus groeien door omzettingen.
Figuur 2-11: Mutaties totale woningvoorraad naar woningtype, 2017-2030
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6.000
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2.4

Bandbreedtes inkomens- en voorraadontwikkeling

Het basisscenario voor deze verkenning is het scenario Nul. In deze paragraaf worden voor een aantal
resultaten de bandbreedtes gepresenteerd tussen de scenario’s Nul (0% reële inkomensgroei per jaar vanaf
2018) en Midden (0,5% reële inkomensgroei per jaar vanaf 2018). Het scenario Laag (0,3%) zit tussen die
twee scenario’s in.
De ontwikkeling van het aantal huishoudens naar inkomen varieert sterk tussen Nul en Midden. In het
middenscenario is de groei van het aantal huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel twee keer zo groot
als in het nulscenario.
Figuur 2-12: Ontwikkeling huishoudens naar inkomen, scenario’s Nul, Laag en Midden, 2017-2030
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voorraadmutaties. In scenario Midden is de koopwens groter dan in het scenario Nul en mede als gevolg
hiervan neemt de voorraad koopwoningen in de hogere prijsklassen in Midden meer toe dan in Nul. In het
scenario Nul is de wens om te huren juist iets groter en dit leidt er toe dat de voorraad huurwoningen in dat
scenario meer toeneemt dan in Midden.
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Figuur 2-13: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, scenario’s Nul, Laag en Midden,
2017-2030
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Laag

Midden doelgroepgericht

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

3

3.1

Huishoudensontwikkeling

In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden neemt het totaal aantal huishoudens toe van 54 duizend in 2017 tot 58
duizend in 2030. Dit komt neer op een toename van 4 duizend ofwel 7%1. Tussen 2017 en 2030 neemt
vooral het aantal 65- en 75-plussers toe. Het aantal huishoudens tot 30 jaar zal juist afnemen. Naar
samenstelling gezien concentreert de toename zich bij alleenstaanden. Bekeken naar inkomen zal in het
gehanteerde inkomensscenario Nul (0% reële inkomenstoename per jaar vanaf 2018) in elke
inkomensklasse het aantal huishoudens toenemen.
Figuur 3-1: Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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In onderstaande figuren worden, op basis van de gegevens in bovenstaand figuur, de mutaties in absolute
en relatieve zin getoond voor de periode 2017-2030. Vooral het aantal eenoudergezinnen gaat relatief
gezien sterk groeien.

1 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016) en kan licht verschillen van BP 2016.
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Figuur 3-2: Mutaties aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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Mutaties woningbehoefte

De woningbehoefte in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden neemt tot 2030 vooral toe in de koopsector. Zowel
aan eengezins- als meergezinswoningen zal de behoefte toenemen. In de huursector neemt de behoefte
aan meergezinswoningen nog duidelijk toe maar de behoefte aan eengezinswoningen af.
Figuur 3-3: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030
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Bekeken naar prijsklassen blijkt dat in de huursector de behoefte aan goedkope huurwoningen tot de
kwaliteitskortingsgrens duidelijk afneemt en de behoefte aan woningen in het segment tussen 520 euro en
de hoge aftoppingsgrens toeneemt. Ook in de vrije sector, en dan met name het duurdere segment (vanaf
890 euro), is er sprake van een groei van de behoefte. In de koopsector is in elke prijsklasse een toename
van de woningbehoefte te zien. Het grootst zijn die toenamen in de hoogste prijsklassen.
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Figuur 3-4: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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Van alle onderscheiden woonmilieus2 neemt de behoefte aan woningen in dorpse en landelijke woonmilieus
het sterkst toe. In dorpse woonmilieus is vooral aan meergezinskoopwoningen meer behoefte dan nu. In
landelijke woonmilieus gaat het juist vooral om eengezinskoopwoningen.
Figuur 3-5: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en type, 2017-2030

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

Centrum-Stedelijk

Buiten-Centrum

Groen-Stedelijk

Dorps

Landelijk wonen

Huur eengezins

Huur meergezins

Koop eengezins

Koop meergezins

De mutatie van de woningbehoefte naar de combinatie van woonmilieu en prijsklassen wordt gepresenteerd
in twee aparte figuren: een voor de huursector en een voor de koopsector. In de huursector neemt de
behoefte vooral in dorpse woonmilieus toe. De afname van de behoefte aan goedkope huurwoningen is
vooral zichtbaar in de buiten-centrummilieus en dorpse milieus.
2 Zie bijlage 2 voor een kaart van de woonmilieus in de gemeenten van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
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Figuur 3-6: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de huursector, 2017-2030
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In de dorpse woonmilieus betreft de toename van de behoefte aan koopwoningen vooral het dure segment
(vanaf 430 duizend euro). In landelijke milieus gaat het met name om koopwoningen in het hogere
middensegment (250 – 430 duizend euro).
Figuur 3-7: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de koopsector, 2017-2030
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3.3

Mutaties totale woningvoorraad

De totale woningvoorraad (inclusief niet-bewoonde woningen) in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zal, op
basis van de veronderstellingen van het scenario Nul en uitgaande van het consumentgerichte nieuwbouwen sloopprogramma, afnemen in het segment eengezinshuur, bescheiden toenemen in het segment
meergezinshuur en het sterkst toenemen in de segmenten meergezins- en eengezinskoop.
Figuur 3-8: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030
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De totale woningvoorraad zal afnemen in de laagste huurprijsklassen en toenemen in het middensegment
van de huursector tot de aftoppingsgrens, het dure deel van de vrije sector (vanaf 890 euro) en in de
koopsector. Binnen de koopsector vindt de grootste uitbreiding plaats in de middeldure en duurdere
segmenten (vanaf 250 duizend euro).
Figuur 3-9: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De hierboven in beeld gebrachte mutaties van segmenten binnen de totale woningvoorraad komen op
verschillende manieren tot stand: nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen (omzettingen) en
(boveninflatoire) prijsaanpassingen, waaronder harmonisatie bij nieuwe verhuringen. De afname van de
woningvoorraad in de twee laagste huurprijsklassen en de groei in de prijsklasse daarboven komt voor het
overgrote deel tot stand via (boveninflatoire) huurverhogingen. In de laagste koopprijsklassen vindt een
aanzienlijk deel van de groei plaats door de verkoop van huurwoningen.
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Figuur 3-10: Mutaties totale woningvoorraad naar prijsklassen door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen
en huurprijsverhogingen, 2017-2030
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Sloop wordt in de huursector voorzien bij zowel eengezins- als meergezinswoningen. Verkopen komen
vooral voor bij eengezinshuurwoningen. Vooral de eengezinskoopvoorraad zal dus toenemen door
omzettingen.
Figuur 3-11: Mutaties totale woningvoorraad naar woningtype, 2017-2030
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3.4

Bandbreedtes inkomens- en voorraadontwikkeling

Het basisscenario voor deze verkenning is het scenario Nul. In deze paragraaf worden voor een aantal
resultaten de bandbreedtes gepresenteerd tussen de scenario’s Nul (0% reële inkomensgroei per jaar vanaf
2018) en Midden (0,5% reële inkomensgroei per jaar vanaf 2018). Het scenario Laag (0,3%) zit tussen die
scenario’s in.
De ontwikkeling van het aantal huishoudens naar inkomen varieert sterk tussen Nul en Midden. In het
middenscenario is de groei van het aantal huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel twee keer zo groot
als in het nulscenario.
Figuur 3-12: Ontwikkeling huishoudens naar inkomen, scenario’s Nul, Laag en Midden, 2017-2030
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voorraadmutaties. In scenario Midden is de koopwens groter dan in het scenario Nul en mede als gevolg
hiervan neemt de voorraad koopwoningen in de hogere prijsklassen in Midden meer toe dan in Nul. In het
scenario Nul is de wens om te huren juist iets groter en dit leidt er toe dat de voorraad huurwoningen in dat
scenario licht toeneemt en in scenario Midden juist licht afneemt.
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Figuur 3-13: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, scenario’s Nul, Laag en Midden,
2017-2030
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Hoeksche Waard

4
4.1

Huishoudensontwikkeling

In Hoeksche Waard neemt het totaal aantal huishoudens toe van 37 duizend in 2017 tot 39 duizend in 2030.
Dit komt neer op een toename van 2 duizend ofwel 6%1. Tussen 2017 en 2030 neemt vooral het aantal 65en 75-plussers toe. Het aantal huishoudens tot 30 jaar zal juist afnemen. Naar samenstelling gezien zal het
aantal alleenstaanden licht afnemen en het aantal eenoudergezinnen en paren met en zonder kinderen
toenemen. Bekeken naar inkomen zal in het gehanteerde inkomensscenario Nul (0% reële
inkomenstoename per jaar vanaf 2018) de groei van het aantal huishoudens redelijk gelijkmatig over de
inkomensklassen zijn verdeeld.
Figuur 4-1: Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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In onderstaande figuren worden, op basis van de gegevens in bovenstaand figuur, de mutaties in absolute
en relatieve zin getoond voor de periode 2017-2030. Vooral het aantal eenoudergezinnen gaat relatief
gezien sterk groeien.

1 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016) en kan licht verschillen van BP 2016.
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Figuur 4-2: Mutaties aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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Mutaties woningbehoefte

De woningbehoefte in Hoeksche Waard neemt tot 2030 vooral toe in de koopsector. Zowel aan eengezinsals meergezinswoningen zal de behoefte toenemen. In de huursector neemt de behoefte aan
meergezinswoningen toe maar de behoefte aan eengezinswoningen af.
Figuur 4-3: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030
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Bekeken naar prijsklassen blijkt dat in de huursector de behoefte aan goedkope huurwoningen (tot 520 euro,
prijspeil 2016) afneemt en de behoefte aan woningen in het middensegment tot de aftoppingsgrens
toeneemt. Ook in de vrije sector is er sprake van een groei van de behoefte. In de koopsector is in elke
prijsklasse een toename van de woningbehoefte te zien, maar is de groei het sterkst in de laagste prijsklasse
en in de hoogste prijsklassen.
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Figuur 4-4: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De behoefte aan woningen neemt het sterkst toe in de dorpse woonmilieus 2. In zowel de dorpse als
landelijke milieus gaat het vooral om eengezinskoopwoningen. In dorpse woonmilieus is er daarnaast ook
een duidelijke toename van de behoefte aan meergezinskoopwoningen te zien.
Figuur 4-5: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en type, 2017-2030
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De mutatie van de woningbehoefte naar de combinatie van woonmilieu en prijsklassen wordt gepresenteerd
in twee aparte figuren: een voor de huursector en een voor de koopsector. In de huursector neemt de
behoefte aan middeldure en duurdere huurwoningen vooral toe in de dorpse woonmilieus. De afname van
de behoefte aan goedkope huurwoningen is zichtbaar in dorpse milieus.

2 Zie bijlage 2 voor een kaart van de woonmilieus in de gemeenten van de regio Hoeksche Waard.

Woningmarktverkenning Regio’s Zuid-Holland 2016

33

Figuur 4-6: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de huursector, 2017-2030
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In zowel de dorpse als landelijke woonmilieus betreft de toename van de behoefte aan koopwoningen het
hele spectrum van prijsklassen.
Figuur 4-7: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de koopsector, 2017-2030
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Mutaties totale woningvoorraad

De totale woningvoorraad (inclusief niet-bewoonde woningen) in Hoeksche Waard zal, op basis van de
veronderstellingen van het scenario Nul en uitgaande van het consumentgerichte nieuwbouw- en
sloopprogramma, licht afnemen in het segment eengezinshuur, bescheiden toenemen in het segment
meergezinshuur en het sterkst toenemen in de segmenten meergezins- en eengezinskoop.
Figuur 4-8: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030
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De totale woningvoorraad zal afnemen in de laagste huurprijsklassen en toenemen in het middensegment
van de huursector tot de aftoppingsgrens, in de vrije sector en in de koopsector. Binnen de koopsector vindt
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de grootste uitbreiding plaats in het goedkoopste segment en in de middeldure en duurdere segmenten
(vanaf 250 duizend euro).
Figuur 4-9: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De hierboven in beeld gebrachte mutaties van segmenten binnen de totale woningvoorraad komen op
verschillende manieren tot stand: nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen (omzettingen) en
(boveninflatoire) prijsaanpassingen, waaronder harmonisatie bij nieuwe verhuringen. De afname van de
woningvoorraad in de twee laagste huurprijsklassen en de groei in de prijsklasse daarboven komt voor het
overgrote deel tot stand via (boveninflatoire) huurverhogingen. In de laagste koopprijsklassen vindt een
aanzienlijk deel van de groei plaats door de verkoop van huurwoningen.
Figuur 4-10: Mutaties totale woningvoorraad naar prijsklassen door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen
en huurprijsverhogingen, 2017-2030
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Sloop wordt in de huursector zo goed als alleen voorzien bij eengezinshuurwoningen. Verkopen komen voor
bij zowel eengezins- als meergezinswoningen. Zowel de eengezins- als meergezinskoopvoorraad zal dus
toenemen door omzettingen.
Figuur 4-11: Mutaties totale woningvoorraad naar woningtype, 2017-2030
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Bandbreedtes inkomens- en voorraadontwikkeling

Het basisscenario voor deze verkenning is het scenario Nul. In deze paragraaf worden voor een aantal
resultaten de bandbreedtes gepresenteerd tussen de scenario’s Nul (0% reële inkomensgroei per jaar vanaf
2018) en Midden (0,5% reële inkomensgroei per jaar vanaf 2018). Het scenario Laag (0,3%) zit tussen die
scenario’s in.
De ontwikkeling van het aantal huishoudens naar inkomen varieert sterk tussen Nul en Midden. In het
middenscenario is de groei van het aantal huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel twee keer zo groot
als in het nulscenario.
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Figuur 4-12: Ontwikkeling huishoudens naar inkomen, scenario’s Nul, Laag en Midden, 2017-2030
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voorraadmutaties. In scenario Midden is de koopwens groter dan in het scenario Nul en mede als gevolg
hiervan neemt de voorraad koopwoningen in de hogere prijsklassen in Midden meer toe dan in Nul. In het
scenario Nul is de wens om te huren juist iets groter en dit leidt er toe dat de voorraad huurwoningen in dat
scenario wat meer toeneemt dan in Midden.
Figuur 4-13: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, scenario’s Nul, Laag en Midden,
2017-2030
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Goeree-Overflakkee

5
5.1

Huishoudensontwikkeling

Op Goeree-Overflakkee neemt het totaal aantal huishoudens toe van 21 duizend in 2017 tot 22,5 duizend
in 2030. Dit komt neer op een toename van 1,5 duizend ofwel 6%1. Tussen 2017 en 2030 neemt vooral het
aantal 75-plussers toe. Het aantal huishoudens tot 30 jaar zal juist afnemen. Wel is er nog sprake van groei
bij de 30-44-jarige huishoudens. Naar samenstelling gezien concentreert de toename zich bij
alleenstaanden en paren zonder kinderen. Het aantal gezinnen zal afnemen. Bekeken naar inkomen zal in
het gehanteerde inkomensscenario Nul (0% reële inkomenstoename per jaar vanaf 2018) in bijna elke
inkomensklasse het aantal huishoudens toenemen.
Figuur 5-1: Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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In onderstaande figuren worden, op basis van de gegevens in bovenstaand figuur, de mutaties in absolute
en relatieve zin getoond voor de periode 2017-2030.

1 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016) en kan licht verschillen van BP 2016.
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Figuur 5-2: Mutaties aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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Mutaties woningbehoefte

De woningbehoefte op Goeree-Overflakkee neemt tot 2030 vooral toe in de koopsector. Met name aan
eengezinswoningen zal meer behoefte zijn dan nu. In de huursector neemt de behoefte aan
meergezinswoningen licht toe maar de behoefte aan eengezinswoningen licht af.
Figuur 5-3: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030
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Bekeken naar prijsklassen blijkt dat in de huursector de behoefte aan goedkope huurwoningen (tot 520 euro,
prijspeil 2016) afneemt en de behoefte aan woningen in het middensegment van de gereguleerde sector,
tot de liberalisatiegrens, toeneemt. Ook in de vrije sector is er sprake van een groei van de behoefte. In de
koopsector is in elke prijsklasse een toename van de woningbehoefte te zien.
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Figuur 5-4: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De behoefte aan woningen in landelijke woonmilieus2 neemt duidelijk toe terwijl de behoefte aan woningen
in dorpse milieus stabiel blijft. In die landelijke milieus betreft de groeiende woningbehoefte voor het
overgrote deel eengezinskoopwoningen.
Figuur 5-5: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en type, 2017-2030
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De mutatie van de woningbehoefte naar de combinatie van woonmilieu en prijsklassen wordt gepresenteerd
in twee aparte figuren: een voor de huursector en een voor de koopsector. In de huursector is de groei van
de behoefte aan woningen in het middensegment van de gereguleerde sector zichtbaar in beide typen
woonmilieus. De afname van de behoefte aan goedkope huurwoningen is vooral zichtbaar in de dorpse
milieus.

2 Zie bijlage 2 voor een kaart van de woonmilieus in de gemeenten van de regio Goeree-Overflakkee.
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Figuur 5-6: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de huursector, 2017-2030
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In de landelijke woonmilieus is de toename van de behoefte aan koopwoningen te zien in alle prijsklassen.
Figuur 5-7: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de koopsector, 2017-2030
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Mutaties totale woningvoorraad

De totale woningvoorraad (inclusief niet-bewoonde woningen) op Goeree-Overflakkee zal, op basis van de
veronderstellingen van het scenario Nul en uitgaande van het consumentgerichte nieuwbouw- en
sloopprogramma, afnemen in het segment eengezinshuur, bescheiden toenemen in het segment
meergezinshuur en het sterkst toenemen in het segment eengezinskoop.
Figuur 5-8: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030
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De totale woningvoorraad zal afnemen in de laagste huurprijsklassen en toenemen in het middensegment
van de gereguleerde huursector tot de liberalisatiegrens, de vrije sector (vooral tot 890 euro) en in de
koopsector. Binnen de koopsector vindt uitbreiding plaats in alle prijsklassen.
Figuur 5-9: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De hierboven in beeld gebrachte mutaties van segmenten binnen de totale woningvoorraad komen op
verschillende manieren tot stand: nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen (omzettingen) en
(boveninflatoire) prijsaanpassingen, waaronder harmonisatie bij nieuwe verhuringen. De afname van de
woningvoorraad in de twee laagste huurprijsklassen en de groei in de prijsklassen daarboven komt voor het
overgrote deel tot stand via (boveninflatoire) huurverhogingen. In de laagste koopprijsklasse vindt een
aanzienlijk deel van de groei plaats door de verkoop van huurwoningen.
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Figuur 5-10: Mutaties totale woningvoorraad naar prijsklassen door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen
en huurprijsverhogingen, 2017-2030
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Sloop en verkopen worden in de huursector voorzien bij eengezinswoningen. De eengezinskoopvoorraad
neemt dus toe door omzettingen.
Figuur 5-11: Mutaties totale woningvoorraad naar woningtype, 2017-2030
-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Huur eengezins

Huur meergezins

Koop eengezins

Koop meergezins

Nieuwbouw

Sloop

Verkoop huurwoningen

Woningmarktverkenning Regio’s Zuid-Holland 2016

43

5.4

Bandbreedtes inkomens- en voorraadontwikkeling

Het basisscenario voor deze verkenning is het scenario Nul. In deze paragraaf worden voor een aantal
resultaten de bandbreedtes gepresenteerd tussen de scenario’s Nul (0% reële inkomensgroei per jaar vanaf
2018) en Midden (0,5% reële inkomensgroei per jaar vanaf 2018). Het scenario Laag (0,3%) zit tussen die
scenario’s in.
De ontwikkeling van het aantal huishoudens naar inkomen varieert sterk tussen Nul en Midden. In het
middenscenario is de groei van het aantal huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel een stuk groter dan
in het nulscenario.
Figuur 5-12: Ontwikkeling huishoudens naar inkomen, scenario’s Nul, Laag en Midden, 2017-2030
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Omdat op Goeree-Overflakkee het aantal huishoudens en woningen nog maar beperkt zal toenemen, zijn
de verschillen in consumentgerichte voorraadontwikkelingen tussen de verschillende scenario’s relatief
beperkt.
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Figuur 5-13: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, scenario’s Nul, Laag en Midden,
2017-2030
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Drechtsteden

6
6.1

Huishoudensontwikkeling

In de Drechtsteden neemt het totaal aantal huishoudens toe van 120 duizend in 2017 tot 126 duizend in
2030. Dit komt neer op een toename van 6 duizend ofwel 5%1. Tussen 2017 en 2030 neemt vooral het
aantal 65- en 75-plussers toe. Het aantal huishoudens tot 30 jaar zal nog licht toenemen. Bij 45-64-jarige
huishoudens is juist een afname te zien. Naar samenstelling gezien is er alleen sprake van een toename bij
alleenstaanden. Bekeken naar inkomen zal in het gehanteerde inkomensscenario Nul (0% reële
inkomenstoename per jaar vanaf 2018) in bijna elke inkomensklasse het aantal huishoudens toenemen.
Figuur 6-1: Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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In onderstaande figuren worden, op basis van de gegevens in bovenstaand figuur, de mutatie in absolute
en relatieve zin getoond voor de periode 2017-2030.

1 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016) en kan licht verschillen van BP 2016.

r2016-0084MS | Woningmarktverkenning Regio’s Zuid-Holland 2016

46

Figuur 6-2: Mutaties aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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Mutaties woningbehoefte

De woningbehoefte in de Drechtsteden neemt tot 2030 alleen toe in de koopsector. Zowel aan eengezinsals meergezinswoningen in de koopsector zal de behoefte toenemen. In de huursector neemt de behoefte
aan eengezinswoningen licht af en de behoefte aan meergezinswoningen licht toe.
Figuur 6-3: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030
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Bekeken naar prijsklassen blijkt dat in de huursector de behoefte aan goedkope huurwoningen tot de
kwaliteitskortingsgrens afneemt. De behoefte aan woningen in het segment tot de hoge aftoppingsgrens
groeit. De behoefte daalt in het segment tussen de aftoppings- en liberalisatiegrens, vooral door de norm
passend toewijzen en het gematigde huurprijsbeleid dat is verondersteld.2 In het dure segment van de vrije
sector (vanaf 890 euro) is er sprake van een duidelijke groei van de behoefte. In de koopsector is in elke
prijsklasse een toename van de woningbehoefte te zien.

2

Zie voor meer informatie en toelichting de bijlage ‘Uitgangspunten Socrates 2016’ bij dit rapport.
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Figuur 6-4: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De behoefte aan koopwoningen neemt het sterkst toe in groen-stedelijke woonmilieus.3 In de meeste
woonmilieus bestaat de toename van de behoefte aan koopwoningen voor ongeveer de helft uit
eengezinswoningen en voor de andere helft uit meergezinswoningen. In buiten-centrummilieus worden
neemt vooral de behoefte aan meergezinskoopwoningen toe.
Figuur 6-5: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en type, 2017-2030
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De mutatie van de woningbehoefte naar de combinatie van woonmilieu en prijsklassen wordt gepresenteerd
in twee aparte figuren: een voor de huursector en een voor de koopsector. In de huursector is de groei van
de behoefte aan dure huurwoningen vooral te zien in de groen-stedelijke milieus. De afname van de
behoefte aan goedkope huurwoningen is vooral zichtbaar in de buiten-centrummilieus.
3 Zie bijlage 2 voor een kaart van de woonmilieus in de gemeenten van de regio Drechtsteden.
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Figuur 6-6: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de huursector, 2017-2030
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In elk type woonmilieu bestaat de toename van de behoefte aan koopwoningen uit een groot aantal
verschillende prijsklassen.
Figuur 6-7: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de koopsector, 2017-2030
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6.3

Mutaties totale woningvoorraad

De totale woningvoorraad (inclusief niet-bewoonde woningen) in de Drechtsteden zal, op basis van de
veronderstellingen van het scenario Nul en uitgaande van het consumentgerichte nieuwbouw- en
sloopprogramma, afnemen in de huursector en toenemen in de segmenten meergezins- en eengezinskoop.
Figuur 6-8: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030
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De totale woningvoorraad zal afnemen in de laagste huurprijsklassen en toenemen in het middensegment
van de gereguleerde huursector tot de hoge aftoppingsgrens, het dure deel van de vrije sector (vanaf 890
euro) en in de koopsector. De afname van de voorraad in het segment tussen de aftoppings- en
liberalisatiegrens is vooral het gevolg van de norm passend toewijzen en het gematigde huurprijsbeleid dat
is verondersteld.4 Binnen de koopsector vindt de uitbreiding plaats in alle prijsklassen, maar het minst in de
goedkoopste prijsklasse.
Figuur 6-9: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De hierboven in beeld gebrachte mutaties van segmenten binnen de totale woningvoorraad komen op
verschillende manieren tot stand: nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen (omzettingen) en
(boveninflatoire) prijsaanpassingen, waaronder harmonisatie bij nieuwe verhuringen. De afname van de
woningvoorraad in de laagste huurprijsklasse en de groei in de prijsklasse 520 – 629 euro komt voor het
4 Zie voor meer informatie en toelichting de bijlage ‘Uitgangspunten Socrates 2016’ bij dit rapport.
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grootste deel tot stand via (boveninflatoire) huurverhogingen. In de laagste koopprijsklassen vindt een
aanzienlijk deel van de groei plaats door de verkoop van huurwoningen.
Figuur 6-10: Mutaties totale woningvoorraad naar prijsklassen door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen
en huurprijsverhogingen, 2017-2030
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Sloop wordt in de huursector vooral voorzien bij meergezinswoningen. Verkopen van huurwoningen komen
voor bij beide woningtypen. Zowel de eengezinskoop- als de meergezinskoopvoorraad neemt dus toe door
omzettingen.
Figuur 6-11: Mutaties totale woningvoorraad naar woningtype, 2017-2030
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6.4

Bandbreedtes inkomens- en voorraadontwikkeling

Het basisscenario voor deze verkenning is het scenario Nul. In deze paragraaf worden voor een aantal
resultaten de bandbreedtes gepresenteerd tussen de scenario’s Nul (0% reële inkomensgroei per jaar vanaf
2018) en Midden (0,5% reële inkomensgroei per jaar vanaf 2018). Het scenario Laag (0,3%) zit tussen die
scenario’s in.
De ontwikkeling van het aantal huishoudens naar inkomen varieert sterk tussen Nul en Midden. In het
middenscenario is de groei van het aantal huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel een stuk groter dan
in het nulscenario.
Figuur 6-12: Ontwikkeling huishoudens naar inkomen, scenario’s Nul, Laag en Midden, 2017-2030
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voorraadmutaties. In scenario Midden is de koopwens groter dan in het scenario Nul en mede als gevolg
hiervan neemt de voorraad koopwoningen in de hogere prijsklassen in Midden meer toe dan in Nul. In het
scenario Nul is de wens om te huren juist iets groter en dit leidt er toe dat de voorraad huurwoningen in dat
scenario stabiel blijft en krimpt in scenario Midden.
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Figuur 6-13: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, scenario’s Nul, Laag en Midden,
2017-2030
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Stadsgewest Haaglanden

7
7.1

Huishoudensontwikkeling

In Haaglanden neemt het totaal aantal huishoudens toe van 522 duizend in 2017 tot 582 duizend in 2030.
Dit komt neer op een toename van 60 duizend ofwel 11%1. Tussen 2017 en 2030 neemt vooral het aantal
65- en 75-plussers toe. Het aantal huishoudens tot 65 jaar zal nog licht toenemen. Naar samenstelling
gezien vindt de sterkste toename plaats bij alleenstaanden. Bekeken naar inkomen zal in het gehanteerde
inkomensscenario Nul (0% reële inkomenstoename per jaar vanaf 2018) in elke inkomensklasse het aantal
huishoudens toenemen.
Figuur 7-1: Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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In onderstaande figuren worden, op basis van de gegevens in bovenstaand figuur, de mutaties in absolute
en relatieve zin getoond voor de periode 2017-2030.

1 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016) en kan licht verschillen van BP 2016.
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Figuur 7-2: Mutaties aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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Mutaties woningbehoefte

De woningbehoefte in Haaglanden neemt tot 2030 sterk toe in de koopsector. Zowel aan eengezins- als
meergezinswoningen zal de behoefte toenemen. In de huursector neemt de behoefte aan
eengezinshuurwoningen toe en de behoefte aan meergezinswoningen juist af.
Figuur 7-3: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030
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Bekeken naar prijsklassen blijkt dat in de huursector de behoefte aan goedkope huurwoningen (tot 520 euro,
prijspeil 2016) afneemt. De behoefte aan woningen in het gereguleerde segment tussen 520 en de hoge
aftoppingsgrens neemt toe. De afname van de behoefte in het segment tussen de aftoppings- en
liberalisatiegrens is vooral het gevolg van de norm passend toewijzen en het gematigde huurprijsbeleid dat
is verondersteld.2 Ook in de vrije sector is er sprake van een groei van de behoefte. In de koopsector is in
elke prijsklasse een aanzienlijke toename van de woningbehoefte te zien.

2 Zie voor meer informatie en toelichting de bijlage ‘Uitgangspunten Socrates 2016’ bij dit rapport.
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Figuur 7-4: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De behoefte aan eengezinskoopwoningen neemt het sterkst toe in buiten-centrummilieus, groen-stedelijke
en centrum-stedelijke milieus3. De groeiende behoefte aan meergezinskoopwoningen is het duidelijkst terug
te

zien

in

centrum-stedelijke

en

buiten-centrummilieus.

De

afname

van

de

behoefte

aan

meergezinshuurwoningen is zichtbaar in de centrum-stedelijke en buiten-centrummilieus.
Figuur 7-5: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en type, 2017-2030
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De mutatie van de woningbehoefte naar de combinatie van woonmilieu en prijsklassen wordt gepresenteerd
in twee aparte figuren: een voor de huursector en een voor de koopsector. In de huursector is de groei van
de behoefte aan huurwoningen in de prijsklasse net onder de hoogste aftoppingsgrens en in de vrije sector
vooral zichtbaar in de buiten-centrummilieus en groen-stedelijke milieus. De afname van de behoefte aan
goedkope huurwoningen is geconcentreerd in de buiten-centrummilieus.
3 Zie bijlage 2 voor een kaart van de woonmilieus in de gemeenten van de regio Haaglanden.
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Figuur 7-6: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de huursector, 2017-2030
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In elk type woonmilieu bestaat de toename van de behoefte aan koopwoningen uit een groot aantal
verschillende prijsklassen. In de buiten-centrummilieus bestaat de toename voor het grootste deel uit
woningen in de middeldure en dure segmenten (vanaf 250 duizend euro).
Figuur 7-7: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de koopsector, 2017-2030
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7.3

Mutaties totale woningvoorraad

De totale woningvoorraad (inclusief niet-bewoonde woningen) in Haaglanden zal, op basis van de
veronderstellingen van het scenario Nul en uitgaande van het consumentgerichte nieuwbouw- en
sloopprogramma, afnemen in het segment meergezinshuur en toenemen in de segmenten eengezinshuur
en meergezins- en eengezinskoop.
Figuur 7-8: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030
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De totale woningvoorraad zal afnemen in de laagste huurprijsklassen en toenemen in het segment van de
gereguleerde huursector tot de hoogste aftoppingsgrens, de vrije sector (tot 890 euro) en in de koopsector.
De afname van de voorraad in het segment tussen de aftoppings- en liberalisatiegrens is vooral het gevolg
van de norm passend toewijzen en het gematigde huurprijsbeleid dat is verondersteld. 4 Binnen de
koopsector vindt de uitbreiding plaats in alle prijsklassen.
Figuur 7-9: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De hierboven in beeld gebrachte mutaties van segmenten binnen de totale woningvoorraad komen op
verschillende manieren tot stand: nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen (omzettingen) en
(boveninflatoire) prijsaanpassingen, waaronder harmonisatie bij nieuwe verhuringen. De afname van de
woningvoorraad in de twee laagste huurprijsklassen en de groei in de prijsklasse daarboven komt voor een

4 Zie voor meer informatie en toelichting de bijlage ‘Uitgangspunten Socrates 2016’ bij dit rapport.
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aanzienlijk deel tot stand via (boveninflatoire) huurverhogingen. In de laagste koopprijsklassen vindt een
aanzienlijk deel van de groei plaats door de verkoop van huurwoningen.
Figuur 7-10: Mutaties totale woningvoorraad naar prijsklassen door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen
en huurprijsverhogingen, 2017-2030
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Prijsaanpassingen

Sloop wordt in de huursector bijna alleen voorzien bij meergezinswoningen. Verkopen van huurwoningen
komen voor bij beide woningtypen maar vooral bij meergezinswoningen. Met name de voorraad
meergezinskoopwoningen neemt dus toe door omzettingen.
Figuur 7-11: Mutaties totale woningvoorraad naar woningtype, 2017-2030
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7.4

Bandbreedtes inkomens- en voorraadontwikkeling

Het basisscenario voor deze verkenning is het scenario Nul. In deze paragraaf worden voor een aantal
resultaten de bandbreedtes gepresenteerd tussen de scenario’s Nul (0% reële inkomensgroei per jaar vanaf
2018) en Midden (0,5% reële inkomensgroei per jaar vanaf 2018). Het scenario Laag (0,3%) zit tussen die
scenario’s in.
De ontwikkeling van het aantal huishoudens naar inkomen varieert sterk tussen Nul en Midden. In het
middenscenario is de groei van het aantal huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel ongeveer twee keer
zo groot als in het nulscenario.
Figuur 7-12: Ontwikkeling huishoudens naar inkomen, scenario’s Nul, Laag en Midden, 2017-2030

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

<16.8 dzd

16.8-24.9 dzd

24.9-35.5 dzd

35.5-50.2 dzd

>50.2 dzd

Nul

De

uiteenlopende

inkomensontwikkeling

Laag

heeft

ook

Midden

zijn

weerslag

op

de

consumentgerichte

voorraadmutaties. In scenario Midden is de koopwens groter dan in het scenario Nul en mede als gevolg
hiervan neemt de voorraad koopwoningen in de hogere prijsklassen in Midden meer toe dan in Nul. In het
scenario Nul is de wens om te huren juist iets groter en dit leidt er toe dat de voorraad huurwoningen in dat
scenario minder krimpt dan in het scenario Midden.
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Figuur 7-13: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, scenario’s Nul, Laag en Midden,
2017-2030
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Stadsregio Rotterdam

8
8.1

Huishoudensontwikkeling

In de Stadsregio Rotterdam neemt het totaal aantal huishoudens toe van 594 duizend in 2017 tot 642
duizend in 2030. Dit komt neer op een toename van 48 duizend ofwel 8%1. Tussen 2017 en 2030 neemt
vooral het aantal 65- en 75-plussers toe. In de leeftijdsklasse 45-64 jaar zal een afname van het aantal
huishoudens te zien zijn. Naar samenstelling gezien vindt de sterkste toename plaats bij alleenstaanden.
Ook de aantallen eenoudergezinnen, paren zonder kind en paren met kind(eren) zullen nog bescheiden
groeien. Bekeken naar inkomen zal in het gehanteerde inkomensscenario Nul (0% reële inkomenstoename
per jaar vanaf 2018) in elke inkomensklasse het aantal huishoudens toenemen.
Figuur 8-1: Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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In onderstaande figuren worden, op basis van de gegevens in bovenstaand figuur, de mutaties in absolute
en relatieve zin getoond voor de periode 2017-2030.

1 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016) en kan licht verschillen van BP 2016.
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Figuur 8-2: Mutaties aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030
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Mutaties woningbehoefte

De woningbehoefte in de Stadsregio Rotterdam neemt tot 2030 het meest toe in de koopsector, met name
in het eengezinssegment. In de huursector neemt de behoefte aan eengezinshuurwoningen toe en de
behoefte aan meergezinswoningen juist af.
Figuur 8-3: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030
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Bekeken naar prijsklassen blijkt dat in de huursector de behoefte aan goedkope huurwoningen (tot 520 euro,
prijspeil 2016) afneemt. De behoefte aan woningen in het gereguleerde segment tussen 520 euro en de
hoge aftoppingsgrens neemt toe. De lichte afname van de behoefte in het segment tussen de aftoppingsen liberalisatiegrens is vooral het gevolg van de norm passend toewijzen en het gematigde huurprijsbeleid
dat is verondersteld2. Ook in de vrije sector is er sprake van een groei van de behoefte. In de koopsector is
in elke prijsklasse een aanzienlijke toename van de woningbehoefte te zien.

2 Zie voor meer informatie en toelichting de bijlage ‘Uitgangspunten Socrates 2016’ bij dit rapport.
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Figuur 8-4: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De behoefte aan eengezinskoopwoningen en eengezinshuurwoningen neemt het sterkst toe in buitencentrummilieus.3 De groeiende behoefte aan meergezinskoopwoningen is het duidelijkst terug te zien in
centrum-stedelijke en buiten-centrummilieus. De afname van de behoefte aan meergezinshuurwoningen is
zichtbaar in de buiten-centrummilieus.
Figuur 8-5: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en type, 2017-2030
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De mutatie van de woningbehoefte naar de combinatie van woonmilieu en prijsklassen wordt gepresenteerd
in twee aparte figuren: een voor de huursector en een voor de koopsector. In de huursector is de groei van
de behoefte aan huurwoningen in het gereguleerde segment tussen de 520 euro en de hoge
aftoppingsgrens en in de vrije sector het duidelijkst zichtbaar in de buiten-centrummilieus. De afname van
de behoefte aan de goedkoopste huurwoningen is geconcentreerd in de buiten-centrummilieus.
3 Zie bijlage 2 voor een kaart van de woonmilieus in de gemeenten van de regio Rotterdam.
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Figuur 8-6: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de huursector, 2017-2030
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In elk type woonmilieu bestaat de toename van de behoefte aan koopwoningen uit een groot aantal
verschillende prijsklassen.
Figuur 8-7: Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu en prijsklassen in de koopsector, 2017-2030
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8.3

Mutaties totale woningvoorraad

De totale woningvoorraad (inclusief niet-bewoonde woningen) in de Stadsregio Rotterdam zal, op basis van
de veronderstellingen van het scenario Nul en uitgaande van het consumentgerichte nieuwbouw- en
sloopprogramma, afnemen in het segment meergezinshuur en toenemen in de segmenten eengezinshuur
en meergezins- en eengezinskoop.
Figuur 8-8: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030
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De totale woningvoorraad zal afnemen in de laagste huurprijsklassen en toenemen in het segment van de
gereguleerde huursector tussen de 520 euro en de aftoppingsgrens, de vrije sector (met name tot 890 euro)
en in de koopsector. De afname van de huurvoorraad in het segment tussen de aftoppings- en
liberalisatiegrens is vooral het gevolg van de norm passend toewijzen en het gematigde huurprijsbeleid dat
is verondersteld.4 Binnen de koopsector vindt de uitbreiding plaats in alle prijsklassen, maar het meest in
de hogere prijsklassen.
Figuur 8-9: Mutaties totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030
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De hierboven in beeld gebrachte mutaties van segmenten binnen de totale woningvoorraad komen op
verschillende manieren tot stand: nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen (omzettingen) en
(boveninflatoire) prijsaanpassingen, waaronder harmonisatie bij nieuwe verhuringen. De afname van de

4 Zie voor meer informatie en toelichting de bijlage ‘Uitgangspunten Socrates 2016’ bij dit rapport.
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woningvoorraad in de twee laagste huurprijsklassen en de groei in de prijsklasse daarboven komt voor het
overgrote deel tot stand via (boveninflatoire) huurverhogingen. In de laagste koopprijsklassen vindt een
aanzienlijk deel van de groei plaats door de verkoop van huurwoningen.
Figuur 8-10: Mutaties totale woningvoorraad naar prijsklassen door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen
en huurprijsverhogingen, 2017-2030
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Sloop wordt in de huursector bijna alleen voorzien bij meergezinswoningen. Verkopen van huurwoningen
komen ook vooral bij meergezinswoningen. Vooral de voorraad meergezinskoopwoningen neemt dus toe
door omzettingen.
Figuur 8-11: Mutaties totale woningvoorraad naar woningtypen, 2017-2030
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8.4

Bandbreedtes inkomens- en voorraadontwikkeling

Het basisscenario voor deze verkenning is het scenario Nul. In deze paragraaf worden voor een aantal
resultaten de bandbreedtes gepresenteerd tussen de scenario’s Nul (0% reële inkomensgroei per jaar vanaf
2018) en Midden (0,5% reële inkomensgroei per jaar vanaf 2018). Het scenario Laag (0,3%) zit tussen die
scenario’s in.
De ontwikkeling van het aantal huishoudens naar inkomen varieert sterk tussen Nul en Midden. In het
middenscenario is de groei van het aantal huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel twee keer zo groot
als in het nulscenario.
Figuur 8-12: Ontwikkeling huishoudens naar inkomen, scenario’s Nul, Laag en Midden, 2017-2030
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voorraadmutaties. In scenario Midden is de koopwens groter dan in het scenario Nul en mede als gevolg
hiervan neemt de voorraad koopwoningen in de hogere prijsklassen in Midden meer toe dan in Nul. In het
scenario Nul is de wens om te huren juist iets groter en dit leidt er toe dat de voorraad huurwoningen in dat
scenario minder krimpt dan in het scenario Midden.
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Figuur 8-13: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, scenario’s Nul, Laag en Midden,
2017-2030
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Laag

Midden doelgroepgericht

Bijlage 1: Uitgangspunten Socrates
2016
In deze bijlage worden de (landelijke) uitgangspunten van Socrates 2016 toegelicht.
Tabel B-1: Landelijke uitgangspunten maatschappelijke ontwikkelingen
Nul
Doelgroep
Demografische groei
Landelijk o.b.v. CBS Kernprognose 2015-2060
Regionaal o.b.v. Primos 2016
Inkomensontwikkeling (reëel)
2015-2017 (o.b.v. CPB)
vanaf 2018 jaarlijks
Inflatie gemiddeld per jaar

Laag
Doelgroep

Midden
Doelgroep

Midden
Markt

Hoog
Markt

17,6 miljoen inwoners en 8,3 miljoen huishoudens in 2025

1,0%, 2,3% resp. 0,2%
0,5%
0,5%
2,0%
2,0%

0,0%
0,0%
2,0%

0,3%
2,0%

Woningbouw (2015-2020) per jaar
- Nieuwbouw incl. productie anderszins
- Sloop
- Toename voorraad
- Toename aantal huishoudens
- Verkoop huurwoningen

68.000
9000
59.000
71.000
10.000

69.000
10.000
59.000
71.000
12.000

74.000
12.000
62.000
71.000
13.000

74.000
12.000
62.000
71.000
18.000

80.000
14.000
66.000
71.000
20.000

Woningbouw (2020-2025) per jaar
- Nieuwbouw incl productie anderszins
- Sloop
- Toename voorraad
- Toename aantal huishoudens
- Verkoop huurwoningen

58.000
9.000
49.000
49.000
8.500

60.000
11.000
49.000
49.000
10.000

67.000
15.000
53.000
49.000
13.000

67.000
15.000
53.000
49.000
18.000

75.000
18.000
57.000
49.000
20.000

Woningbouw (2025-2030) per jaar
- Nieuwbouw incl productie anderszins (7.000)
- Sloop
- Toename voorraad
- Toename aantal huishoudens
- Verkoop huurwoningen

45.000
9.000
36.000
34.000
7.500

47.000
11.000
36.000
34.000
9.500

53.000
15.000
38.000
34.000
11.000

53.000
15.000
38.000
34.000
16.000

57.000
18.000
39.000
34.000
18.000

1,0%
2,0%

Inkomens
De reële inkomensontwikkeling in de jaren 2015 (1,0%), 2016 (2,3%) en 2017 (0,2%) is in alle scenario’s
gelijk en gebaseerd op de ontwikkeling van de koopkracht volgens de meest recente raming van het CPB.
Vanaf 2018 varieert de gemiddelde reëel inkomensontwikkeling per scenario zodat een breed beeld van
mogelijke toekomstige ontwikkelingen ontstaat: 0% per jaar (Nul), 0,3% per jaar (Laag), 0,5% per jaar
(Midden) en 1,0% per jaar (Hoog). In de percentages voor de verwachte inkomensontwikkeling is het effect
verwerkt van een toenemend aandeel huishoudens met maar één volwassene en een relatief laag inkomen:
alleenstaanden en eenoudergezinnen. Deze ontwikkeling heeft op zichzelf een negatief effect op het
gemiddelde inkomen van alle huishoudens tezamen. In scenario Midden bedraagt per huishoudenstype de
groei wat meer dan 0,5% zodat uiteindelijk voor alle huishoudens als geheel op een gemiddelde van 0,5%
per jaar wordt uitgekomen. Voor de andere inkomensscenario’s geldt iets vergelijkbaars, inclusief het
scenario Nul. In dit scenario nemen de gemiddelde netto besteedbaar inkomens van alle huishoudtypen iets
toe, zodat de gemiddelde inkomensgroei van alle huishoudens op 0% uitkomt.
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Woningproductie (landelijk)
Er is verondersteld dat inkomensontwikkeling, economische ontwikkeling en woningproductie met elkaar
samenhangen. Voor het nieuwbouwprogramma, inclusief productie anderszins, wordt een bandbreedte
gehanteerd van gemiddeld 68.000 tot 80.000 woningen voor de periode 2015-2019 en gemiddeld 58.000
tot 75.000 voor de periode 2020-2024.
In de middenscenario’s komt het bouwprogramma overeen met het in de Primos-prognose gehanteerde. In
de scenario’s Laag en Nul wordt er minder gebouwd en gesloopt en is de jaarlijkse uitbreiding van de
woningvoorraad in vergelijking met de middenscenario’s 3.000 (tot 2020) tot 4.000 (2020-2024) woningen
lager. In het scenario Hoog wordt er meer gebouwd en gesloopt en ligt de jaarlijkse uitbreiding van de
woningvoorraad 4.000 woningen hoger dan in de middenscenario’s.
Tabel B-2: Uitgangspunten gedrag van verhuurders

Boveninflatoire inkomen gerelateerde huurverhogingen
2016)
Maximale huurverhoging in gereguleerde sector
- Inkomens tot 33.000
- Inkomens tot 43.000
- Inkomen boven 43.000
In geliberaliseerde sector

Nul
Doelgroep

Laag
Doelgroep

Midden
Doelgroep

Midden
Markt

Hoog
Markt

0,5%
1,0%
2,0%
0,0%

0,5%
1,0%
2,0%
0,0%

0,5%
1,0%
2,0%
0,0%

0,5%
1,0%
2,0%
0,0%

0,5%
1,0%
2,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1,5%
0,5%
0,0%
0,0%

1,5%
0,5%
0,0%
0,0%

X

X

X

X

X

70%
85%
X
75%
25%
Niet

70%
85%
X
75%
25%
Niet

70%
85%
X
75%
25%
Niet

90%
85%
X
50%
0%
Wel

90%
85%
X
50%
0%
Wel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(2015-

Boveninflatoire huurverhogingen o.b.v. huursombenadering (20172020)
Maximale huurverhoging in gereguleerde sector
- Actuele huur < 60% van Maximale (WWS) huur
- Actuele huur 60-80% van Maximale (WWS) huur
- Actuele huur > 80% van Maximale (WWS) huur
In geliberaliseerde sector
Inflatievolgende huurverhogingen (vanaf 2020)
Huurverhoging in gereguleerde en geliberaliseerde sector
- Op basis van inflatie (2%)
Nieuwe verhuringen in gereguleerde segment
Aandeel huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen
Huurharmonisatie tot x% maximale huur (nw WWS)
Huurplafond bij 6% WOZ
Aandeel dat onder de aftoppingsgrens blijft
Aandeel dat onder de aftoppingsgrens gebracht wordt
Overgang bestaande voorraad naar geliberaliseerd gebied
Toewijzing gereguleerde huursector
Dure scheefheid voorkomen (Alleenstaand Q1; Samenwonend Q12); aanpassing voorkeuren boven aftoppingsgrens
Goedkope scheefheid voorkomen (Q4-5); aanpassing voorkeuren
onder liberalisatiegrens
Maatregelen koopsector obv Woonakkoord
Annuïtair aflossen verplicht bij nieuwe leningen; LTV jaarlijks 1%
omlaag; leencapaciteit lager

Invulling huurbeleid door verhuurders
De regelgeving met betrekking tot de gereguleerde huursector biedt corporaties en particuliere verhuurders
de mogelijkheid om binnen randvoorwaarden het huurbeleid op eigen wijze in te vullen. Het gaat daarbij om
de mate waarin huren verhoogd worden, de wijze waarop de passendheidsnorm gehaald wordt,
harmonisatie wordt toegepast, en woningen geliberaliseerd dan wel verkocht worden. In de scenario’s
worden twee varianten onderscheiden: doelgroepgericht met deels huurverlagingen en beperkte
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huurverhogingen, geen liberalisatie en weinig verkopen, c.q. marktgericht met hogere huurverhogingen,
meer liberalisatie en meer woningverkopen.
Invulling huurbeleid door verhuurders – verkoop
In alle scenario’s worden huurwoningen verkocht. De aantallen variëren in de doelgroepgerichte scenario’s
tussen 8.500 en 13.000 per jaar. In de marktgerichte scenario’s worden er meer huurwoningen verkocht:
tussen de 18.000 en 20.000 per jaar.
Invulling huurbeleid door verhuurders – jaarlijkse huurverhogingen
Voor geliberaliseerde huurwoningen is in alle scenario’s in alle jaren een huurstijging gelijk aan de inflatie
verondersteld. De liberalisatiegrens wordt bij een veronderstelde inflatie van 2% per jaar tot 2019 niet
verhoogd. In reële termen daalt de grens van € 711 in 2015 tot € 689 in 2018.
Voor gereguleerde huurwoningen worden drie verschillende periode onderscheiden: 2015-2016, 2017-2020
en 2021-2025. In de jaren 2015 en 2016 is in alle scenario’s op basis van het in deze jaren geldende
inkomensafhankelijk huurbeleid een boveninflatoire huurverhoging toegepast afhankelijk van de
inkomenscategorie van 0,5%, 1% en 2%. In de doelgroepgerichte scenario’s wordt in de periode 2017-2020
de huursombenadering toegepast waarbij de huursomstijging gelijk is aan de inflatie. In de marktgerichte
scenario’s worden in deze periode afhankelijk van de verhouding actuele huur ten opzichte van maximaal
redelijke huur, drie verschillende huursomstijgingspercentages toegepast: 1,5% indien de huur minder dan
60% van de maximaal redelijke huur bedraagt, 0,5% bij 60% tot 80% en 0% boven de 80%.
Voor de jaren na 2020 is in alle scenario’s een huurstijging gelijk aan inflatie verondersteld.
Invulling huurbeleid door verhuurders – huurharmonisatie en liberalisatie
In alle scenario’s geldt dat bij huurverhogingen de jaarhuur niet meer dan 6% van de WOZ-waarde kan
bedragen, ook al zou dat volgens het aantal huurpunten (WWS) wel mogelijk zijn. In de markgerichte
scenario’s

wordt

bij

alle

vrijkomende

woningen

die

daarvoor

qua

huurpunten

volgens

het

woningwaarderingsstelsel in aanmerking komen, de huur verhoogd tot boven de liberalisatiegrens. In de
doelgroepgerichte scenario’s worden er geen woningen geliberaliseerd. In de marktgerichte scenario’s wordt
bij 90% van de vrijkomende woningen de huur verhoogd – geharmoniseerd – tot 85% van de maximaal
toegestane huurprijs. In de doelgroepgerichte scenario’s bedraagt dat percentage huurharmonisatie bij
nieuwe verhuringen 70%. In de markgerichte scenario’s wordt om aan de passendheidsnorm te voldoen bij
50% van de vrijkomende woningen die een huurprijs boven de aftoppingsgrens zouden kunnen krijgen de
huur ‘afgetopt’ op de aftoppingsgrens. In de doelgroepgerichte scenario’s wordt bij 75% van de woningen
die boven de aftoppingsgrens verhuurd kunnen worden ‘afgetopt’. In deze scenario’s wordt voorts 25% van
de woningen die eerder boven de aftoppingsgrens verhuurd werden bij nieuwe verhuring onder de
aftoppingsgrens gebracht. In de marktgerichte scenario’s is dat 0%.
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Bijlage 2: Kaarten woonmilieus

Figuur 8-1: Woonmilieus in de gemeenten van Holland Rijnland
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Figuur 1-2: Woonmilieus in de gemeenten van Midden-Holland
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Figuur 1-3: Woonmilieus in de gemeenten van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Figuur 1-4: Woonmilieus in de gemeenten van Hoeksche Waard
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Figuur 1-5: Woonmilieus in de gemeente Goeree-Overflakkee
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Figuur 1-6: Woonmilieus in de gemeenten van Drechtsteden
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Figuur 1-7: Woonmilieus in de gemeenten van Haaglanden
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Figuur 1-8: Woonmilieus in de gemeenten van de Stadsregio Rotterdam
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