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1 Samenvatting 

 

1.1 Ontwikkelingen op de woningmarkt (WoON) 

Daling goedkope scheefheid, toename dure scheefheid 

Het aantal goedkope scheefwoners in Zuid-Holland – middeninkomens en hoge inkomens1 in een 

corporatiehuurwoning onder de liberalisatiegrens – bedraagt in 2015 104 duizend huishoudens. Dit is een 

daling ten opzichte van 2012 met 40 duizend huishoudens. Het aantal dure scheefhuurders – huishoudens 

behorend tot de aandachtsgroep huurtoeslag in een corporatiehuurwoning boven de aftoppingsgrens – in 

de provincie is tussen 2012 en 2015 juist toegenomen met 25 duizend tot een aantal van 103 duizend.  

In Zuid-Holland wordt in 2015 19% van de corporatievoorraad bewoond door goedkope scheefwoners. In 

2012 was dat nog 26%. Bij dure scheefheid steeg het percentage van 14% naar 19%. Deze veranderingen 

in scheefheid in de corporatiesector zijn het gevolg van een combinatie van factoren: inkomensdalingen2, 

(inkomensafhankelijke) boveninflatoire huurverhogingen, huurharmonisatie, verhuizingen en striktere 

woningtoewijzing (onderscheid EC-doelgroep/niet-EC-doelgroep).  

 

Huurlasten toegenomen, kooplasten afgenomen 

Het aandeel van het netto besteedbaar huishoudinkomen dat aan netto huur wordt besteed wordt de netto 

huurquote genoemd. Deze quote is toegenomen van 23,7% in 2012 tot 26,7% in 2015. Oorzaken zijn de 

hogere huren en de reële daling van het gemiddelde netto besteedbaar huishoudinkomen in de huursector.3 

De koopsector laat het tegenovergestelde beeld zien. De gemiddelde hypotheeklasten van eigenaren-

bewoners zijn gedaald als gevolg van de daling van de hypotheekrente en woningprijzen, strengere 

hypotheekregels en meer tussentijdse aflossingen. Mede hierdoor vallen de netto koopuitgaven lager uit 

dan in 2012. Ondanks de daling van gemiddelde netto besteedbaar inkomen van eigenaren-bewoners, komt 

zodoende de koopquote in 2015 gemiddeld lager uit dan in 2012: 20,2% versus 22,3%.  

 

Minder gerealiseerde verhuizingen, meer verhuisplannen 

In 2013 en 2014 zijn volgens het WoON 2015 194 duizend huishoudens in Zuid-Holland verhuisd4. Het 

aantal verhuisde huishoudens is daarmee aanzienlijk minder dan in WoON 2012 en WoON 2009, toen 

respectievelijk 238 duizend en 275 duizend verhuizingen geteld werden. De sterke afname hangt samen 

met de crisis op de woningmarkt en de als gevolg daarvan gebrekkige doorstroming binnen en vanuit de 

koopsector. Het aantal doorstromers vanuit koop naar huur is sinds 2009 wel stabiel gebleven.  

 

1
 Dit betreft de groepen van het inkomensafhankelijk huurbeleid.  

2
 Oorzaken van de inkomensdaling zijn een afname van het aantal huishoudens met een inkomen uit loondienst, een toename van het aantal zzp’ers en een 

stijging van het aantal huishoudens met een inkomen uit uitkering(en) of pensioen(en). De inkomensdalingen zijn daarmee niet alleen een crisiseffect.  

3
 Dit is ook het gevolg van een andere samenstelling van de groep huurders: relatief gezien meer alleenstaanden dan in 2012 die per definitie maar één inkomen 

hebben.  

4
 Het betreft hier verhuizingen naar zelfstandige woningen.  
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Ook bij starters, semi-starters en doorstromers uit de huur is vooral het aantal verhuizingen naar een 

koopwoning gedaald. Het aantal verhuizingen naar particuliere huurwoningen5 is tijdens de crisisjaren juist 

gestegen. 

 

In totaal geven 740 duizend huishoudens in Zuid-Holland aan (misschien) binnen twee jaar te willen 

verhuizen. De toename van de verhuisgeneigdheid die in 2012 al zichtbaar was heeft zich daarmee 

voortgezet: in 2015 zijn er 175 duizend meer verhuisgeneigde huishoudens dan in 2012 en bijna 240 duizend 

meer dan in 2009. Zowel het aantal verhuisgeneigde starters als het aantal verhuisgeneigde doorstromers 

uit de huur- of koopsector is toegenomen. Relatief veel van de plannen in 2015 zijn ‘zacht’: huishoudens die 

eventueel / misschien willen verhuizen (57% van de verhuisgeneigden) en/of nog geen voorkeur hebben 

voor het tijdsbestek waarin de verhuizing moet zijn gerealiseerd (55%).  

 

Grotere voorkeur voor koopwoningen 

De vraag naar koopwoningen is duidelijk toegenomen. In 2015 wenst 40% van de actief zoekende starters 

en semi-starters een koopwoning tegen 26% in 2012. Van de doorstromers uit de huursector had in 2012 

30% een voorkeur voor een koopwoning en is dat gestegen tot 40%. Hiermee is zowel bij (semi-)starters als 

doorstromers uit de huursector de koopwens op het hoogste niveau sinds 2002. Bij doorstromers uit de koop 

is de toename van de koopwens beperkter. Ondanks de gestegen koopwens, is ook de absolute vraag naar 

huurwoningen ten opzichten van 2012 toegenomen (met circa 5 duizend woningen).  

De oplopende vraag in zowel huur als koop is mede het gevolg van de lage bouwproductie de afgelopen 

crisisjaren. 

 

1.2 Woningmarktverkenning tot 2030 (Socrates) 

Huishoudensgroei vooral bij oudere alleenstaanden  

In 2017 telt Zuid-Holland in totaal ongeveer 1.7 miljoen huishoudens. In 2030 zullen dat er naar verwachting 

1,86 miljoen zijn. Dat komt neer op een groei van 164 duizend huishoudens ofwel 10%6. Tussen 2017 en 

2030 neemt vooral het aantal 65- en 75-plushuishoudens toe. Naar samenstelling gezien concentreert de 

toename zich bij alleenstaanden. Echter, ook het aantal eenoudergezinnen en paren met en zonder kinderen 

nog zal toenemen. In het gebruikte scenario wordt uitgegaan van 0% reële inkomensgroei per jaar vanaf 

2018. Als gevolg hiervan neemt het aantal huishoudens in alle inkomenskwintielen7 toe.  

 

Simulatie van de woningmarkt met Socrates 

De hierboven genoemde demografische ontwikkelingen zijn als invoer opgenomen in het woningmarktmodel 

Socrates van ABF Research. Er zijn scenario’s opgesteld met verschillende verwachtingen voor de 

inkomensontwikkeling en voor het beleid van verhuurders. De demografische ontwikkeling is in elk scenario 

hetzelfde. In dit rapport is in overleg met de provincie voor het scenario ‘Nul Doelgroepgericht’ als 

 

5
 Voor een deel betreft dit koopwoningen die tijdelijk te huur zijn aangeboden in afwachting van herstel op de koopmarkt.  

6
 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016). De resultaten van die reproductie worden gepresenteerd in 

dit rapport. De uitkomsten wijken voor sommige regio’s binnen Zuid-Holland (licht) af van de uitkomsten van BP 2016.  

7
 Dit betreft landelijke inkomenskwintielen.  
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standaardscenario gekozen. In dit scenario wordt tot 2018 uitgegaan van koopkrachtverwachtingen van 

CPB en vanaf 2018 van een gemiddelde jaarlijkse groei van de reële inkomens van 0%.8 Daarnaast wordt 

een gematigd huurprijsbeleid van verhuurders verondersteld waarin het accent ligt op inflatievolgende 

huurverhogingen, deels huurverlagingen in het kader van passend toewijzen en geen liberalisatie van 

gereguleerde huurwoningen.9 De woonvoorkeuren zijn overgenomen uit WoON 2015 en gecorrigeerd met 

een lagere, algemene koopwens – passend bij dit ‘nulscenario’.  

 

Uitgaande van deze veronderstellingen is een bouwprogramma afgeleid waarbij met name de nieuwbouw 

in kwalitatieve zin zodanig is ingericht dat daarmee zo veel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de 

woonwensen van huishoudens. Voor dit nieuwbouwprogramma geldt overigens wel een kwantitatief kader10. 

Het programma wordt kwalitatief dusdanig ingevuld dat het zo goed mogelijk aan de woningbehoefte en 

woonwensen voldoet van huishoudens. De invulling van het programma is daarmee vraag gestuurd en 

consumentgericht. Het resulterende programma laat zien welke nieuwbouw, sloop en verkopen zouden 

moeten plaatsvinden om zoveel mogelijk huishoudens volgens hun woonwensen te laten wonen. 

Uitgangspunt daarbij is dat de bestaande woningvoorraad – waaruit een groot deel van het woningaanbod 

op de markt voortkomt – optimaal benut wordt.  

Omvang EC-doelgroep in huur neemt licht toe, sterke groei doelgroep in koopwoning 

door ouderen 

De komende jaren (2017-2030) zal de EC-doelgroep voor woningcorporaties in omvang groeien met bijna 

75 duizend huishoudens. Verreweg het grootste deel van deze groei (ongeveer 90%) vindt plaats in de 

koopsector. Dit is voornamelijk een gevolg van een cohort-gewijze verschuiving: huishoudens van 

middelbare leeftijd die over 10-20 jaar als senior nog steeds eigenaar-bewoner zullen zijn, ook indien zij te 

maken krijgen met inkomensdaling na pensionering. Daarmee zet zich de trend van een groeiend aandeel 

eigenaar-bewoners onder senioren door. De groei van de koopsector is dus geen gevolg van huishoudens 

(met een laag inkomen) die naar de koopsector verhuizen. Het is het vooral gevolg van inkomensdalingen 

van oudere eigenaren-bewoners. Door pensionering of verweduwing kan hun inkomen onder de 

doelgroepgrenzen uitkomen. Hun koopwoning heeft echter dermate lage maandlasten (of is zelfs al 

afbetaald) dat zij liever in hun eigen woning blijven wonen. Door dit fenomeen zal het aantal EC-

doelgroephuishoudens van 65 jaar en ouder in een koopwoning tot aan 2030 toenemen met bijna 50 

duizend.  

De omvang van de groep huurders uit de EC-doelgroep zal tot 2030 licht stijgen. Op de korte termijn zal de 

druk op de sociale huursector, mede door de recente crisis en instroom van (asiel)migranten, onverminderd 

hoog blijven.  

  

 

8 In de percentages voor de verwachte inkomensontwikkeling is het effect verwerkt van een toenemend aandeel ouderenhuishoudens en huishoudens met maar 

één volwassene en een relatief laag inkomen: alleenstaanden en eenoudergezinnen. Per huishoudenstype bedraagt in scenario Nul de groei wat meer dan 0% 
zodat uiteindelijk voor alle huishoudens als geheel op een gemiddelde van 0% per jaar wordt uitgekomen. 

9 Zie bijlage 2 ‘Uitgangspunten Socrates 2016’ voor meer informatie over de verschillende uitgangspunten van Socrates 2016 

10
 In dit geval is dat het nieuwbouwprogramma dat hoort bij de reproductie van de BP 2016. 
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Groei voorraad koopwoningen, afname voorraad huurwoningen tot de aftoppingsgrens 

Tussen 2017 en 2030 neemt de totale woningvoorraad (inclusief niet-bewoonde woningen) toe met 150 

duizend woningen. Dit is de resultante van 204 duizend nieuw te bouwen woningen en een trendmatige 

inschatting van het aantal aan de voorraad te onttrekken woningen (54 duizend).  

De uitbreiding van de voorraad volgt de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016) en is daarmee 

een harde aanname voor de kwalitatieve behoefteraming. Daarnaast wordt voor de studieperiode uitgegaan 

van de verkoop van 34 duizend huurwoningen. Dit aantal is enerzijds gebaseerd op trends van de afgelopen 

jaren en anderzijds afkomstig van voornemens van corporaties (uit dPi). 

 

Aan de hand van de hierboven geschetste (kwantitatieve) veranderingen van de voorraad, de voorspelde 

demografische ontwikkelingen, de verhuisplannen en -wensen van huishoudens en het voorgenomen 

huurbeleid van corporaties, is een mogelijke invulling gegeven aan de kwalitatieve behoefteraming. Volgens 

een consumentgericht programma kan de voorraad huurwoningen tot 2030 nagenoeg gelijk blijven (- 10 

duizend woningen). Het aantal koopwoningen kan met 160 duizend toenemen. Binnen de voorraad 

huurwoningen neemt het aantal woningen met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens (410 euro) en 

tussen de kwaliteitskortingsgrens en 520 euro11 af doordat de sloop, verkoop en (boveninflatoire) 

huurverhogingen van deze woningen tezamen omvangrijker zijn dan de nieuwbouw.12 In het segment tussen 

de 520 euro en de hoge aftoppingsgrens (629 euro) neemt de voorraad toe, voor het grootste deel door 

prijsaanpassingen als gevolg van huurharmonisatie bij nieuwe huurders. Huurverlagingen worden in 

scenario ‘Nul Doelgroepgericht’ ook voorzien doordat woningcorporaties een deel van de woningen boven 

de aftoppingsgrens tot onder die grens brengen om te voldoen aan de opgelegde passendheidsnorm.  

 

In de prijsklasse tussen de hoge aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens is sprake van een afname van de 

voorraad door een combinatie van sloop, verkopen en huurverlagingen die gezamenlijk de omvang van de 

nieuwbouw overtreffen. In de vrije sector – vanaf de liberalisatiegrens (710 euro) – vindt een duidelijke groei 

van de voorraad plaats: sloop en verkopen zijn in deze prijsklassen heel beperkt terwijl er aanzienlijke 

nieuwbouw wordt voorzien in het consumentgerichte programma. De nieuwbouw is een reactie op de 

groeiende vraag van middeninkomens die te veel verdienen om toegelaten te worden tot de sociale 

huursector en te weinig om een hypotheek voor een passende woning te krijgen.  

 

De totale gereguleerde huurvoorraad (van corporaties en particuliere verhuurders samen) neemt volgens 

het gehanteerde scenario af met gemiddeld 2.500 woningen per jaar in de periode 2017-2030 ofwel 

gemiddeld 0,3% per jaar13. De afname is kleiner dan de provinciale trend van de afgelopen jaren. Uit 

voorraadgegevens van de corporaties (de Verantwoordingsinformatie verzameld door Corpodata) blijkt dat 

in de periode 2009-2014 sprake is geweest van een krimp van de gereguleerde voorraad van corporaties 

van gemiddeld 4.400 woningen per jaar ofwel gemiddeld 0,8% per jaar. De geraamde afname gaat gepaard 

met een afname van goedkope scheefheid. Dit gebeurt via de verkoop van huurwoningen aan zittende 

 

11
 Prijspeil 2016. 

12 In de prijsklasse tot de kwaliteitskortingsgrens is in het model de nieuwbouw standaard op 0 gezet omdat nieuwbouw van zelfstandige woningen in deze 

prijsklasse in de praktijk, gelet op de verhouding tussen de stichtingskosten en de beperkte huurinkomsten, nauwelijks voorkomt.  
13 Ten opzichte van de omvang van de voorraad per begin 2017.  
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huurders en via harmonisatie van huren bij nieuwe verhuringen aan huishoudens met een inkomen boven 

de inkomensgrens van de EC-doelgroep.  

 

In alle zes onderscheiden prijsklassen binnen de koopsector neemt de voorraad toe: in absolute zin het 

meest in de prijsklassen vanaf 320 duizend euro. In onderstaande tabel zijn de netto voorraadmutaties naar 

eigendom en prijsklasse samengevat.  

 

Tabel 1-1: Netto voorraadmutaties naar eigendom en prijsklasse, scenario Nul, 2017 tot 2030 

    
Voorraad 

2017 
Totaal 

2017 - 2030 
Gemiddeld 

per jaar 
Percentage  
van totaal 

Huur Tot 520 euro* 283.000 -41.000 -3.000 -15% 

  Tussen 520 euro en liberalisatiegrens 394.000 9.000 1.000 2% 

  Vanaf liberalisatiegrens 141.000 22.000 2.000 16% 

        

Koop Tot 200 duizend 293.000 44.000 3.000 15% 

  200 - 320 duizend 338.000 55.000 4.000 16% 

  Vanaf 320 duizend 223.000 60.000 5.000 27% 

 

 

In de huursector neemt de voorraad eengezinswoningen tot 2030 toe (+ 20 duizend) terwijl de voorraad 

meergezinswoningen afneemt (- 30 duizend). In het eengezinssegment wordt meer gebouwd dan dat er 

gesloopt en verkocht wordt; in het meergezinssegment is dat juist andersom. In de koopsector neemt het 

aantal eengezinswoningen in absolute zin het sterkst toe: + 99 duizend in vergelijking met + 61 duizend in 

het meergezinssegment. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat door de beperkte uitbreiding van de voorraad in de afgelopen 6 à 7 

crisisjaren de spanning op de woningmarkt fors is toegenomen. De spanning is op dit moment (2016) 

merkbaar in alle marktsegmenten. In de huursector nemen de wachtlijsten voor sociale huurwoningen toe, 

mede als gevolg van de taakstelling voor her huisvesten van statushouders. De vrije huursector is nog 

onvoldoende groot om de groep die tussen wal en schip valt (te hoog inkomen voor sociale huur en te laag 

voor een hypotheek) te kunnen huisvesten. En in de koopsector stijgen de huizenprijzen als gevolg van 

tekorten in rap tempo naar niveaus van voor de crisis – en in sommige steden zelfs al daarboven. De lage 

rentestand en aantrekkende economie zijn hierbij de voornaamste aanjagers.  

In de gepresenteerde woningmarktverkenning wordt gestreefd naar een evenwichtige oplossing van 

tekorten en het wegnemen van spanningen. Hierbij wordt het beschikbare nieuwbouw- en verkooppotentieel 

ingezet om alle vraag gelijkmatig te bedienen. Dit resulteert niet alleen in een uitbreiding van de 

koopvoorraad maar ook in een efficiëntere inzet van (sociale) huurwoningen. Zo wordt gaandeweg de 

doelgroep huurtoeslag meer gehuisvest in de voorraad tot de aftoppingsgrens en worden populaire 

huurwoningen verkocht aan zittende en nieuwe bewoners. Met de opbrengsten van deze verkoop kan 

vervolgens – waar nodig – de betaalbare huurvoorraad aangevuld worden. 

 

De gegeven voorraadontwikkelingen moeten beschouwd worden als een consumentgerichte invulling van 

het bouw- en sloopprogramma. Ze beschrijven niet wat er (meest waarschijnlijk) gaat gebeuren of wat er 

‘moet’ gebeuren. Er kunnen goede redenen zijn voor overheden en ontwikkelaars om af te wijken van de 

consumentgerichte ontwikkelingen zoals die uit de raming volgen. Overwegingen ten aanzien van de 
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ruimtelijke ordening, infrastructuur, financiële haalbaarheid, afzetrisico’s en lokale condities kunnen redenen 

zijn om de nieuwbouwprogrammering anders in te vullen. 
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2 Bevolking en woningvoorraad 

 

In dit hoofdstuk staan demografische en woningvoorraadontwikkelingen in de afgelopen jaren centraal. Als 

eerste komt de ontwikkeling van de bevolking en huishoudens in Zuid-Holland aan de orde. Daarbij komen 

ook binnenlandse vestiging en vertrek en verschillen tussen bestuurlijke regio’s binnen de provincie aan 

bod. In de tweede paragraaf is er aandacht voor de ontwikkeling van de woningvoorraad. In de derde 

paragraaf wordt op basis van het WoON 2015 de bewoonde voorraad zelfstandige woningen beschreven 

naar verschillende kenmerken. In de volgende paragraaf wordt gekeken naar de woonsituatie van 

huishoudens naar leeftijd, huishoudenssamenstelling en inkomen zodat een beeld ontstaat wie in welk deel 

van de voorraad woont. In de vijfde paragraaf wordt ingegaan op de woonsituatie van groepen zoals die in 

het huurbeleid worden onderscheiden. Daarbij komen ook goedkope en dure scheefheid aan de orde. In 

paragraaf zes is er aandacht voor de gerealiseerde verhuizingen en de motieven die huishoudens hebben 

om te verhuizen en in de laatste paragraaf van het hoofdstuk wordt gekeken naar de ontwikkeling van de 

waarde en waardering van woningen naar type woonmilieu.  

2.1 Ontwikkeling bevolking en huishoudens 

Het aantal inwoners in Zuid-Holland is tussen 2000 en 2015 toegenomen van 3.379.000 tot 3.600.000, een 

toename met ruim 200 duizend inwoners. Het aantal huishoudens is in dezelfde periode gestegen van 

1.494.000 tot 1.658.000, een toename met ruim 160 duizend huishoudens. Het aantal huishoudens is met 

ruim 10% aanzienlijk sneller gegroeid dan het aantal inwoners (+6%). Het gemiddeld aantal personen per 

particulier huishouden1 in Zuid-Holland is in de periode 2000-2015 dan ook gedaald van 2,23 personen tot 

2,14 personen.   

 

Figuur 2-1: Ontwikkeling aantal inwoners en huishoudens, 2000-2015, indexcijfers: 2000 = 100 

 

 

1
 Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften. Personen die wonen in 

institutionele huishoudens zoals (zorg)instellingen, gevangenissen etc. zijn hierbij niet meegeteld.  
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Net als in heel Nederland is het aandeel huishoudens dat bestaat uit één persoon deze eeuw toegenomen 

in Zuid-Holland. Alleenstaanden vormen nu 39% van alle particuliere huishoudens in de provincie tegen 

37% in 2000. In absolute zin is het aantal alleenstaanden toegenomen van 550 duizend tot 650 duizend 

huishoudens. Het aandeel huishoudens dat bestaat uit een paar zonder kinderen is juist licht gedaald van 

28% tot 26%. Absoluut gezien is het aantal paren zonder kinderen nog wel gestegen, namelijk met zo’n 20 

duizend tot 440 duizend huishoudens. Het aandeel paren met kinderen is ook gedaald en zij vormen nu met 

25% een kleiner aandeel dan paren zonder kinderen. Het aantal paren met kinderen is ook in absolute zin, 

met ongeveer 4 duizend huishoudens, gedaald. Van alle onderscheiden typen huishoudens (exclusief 

‘overig’) is alleen het aantal paren met kinderen in absolute zin gedaald. Het aantal eenoudergezinnen is 

van alle groepen juist het sterkst gestegen: in 2015 zijn er bijna 40% meer eenoudergezinnen dan in 2000. 

De restcategorie ‘overig’ bestaat uit ruim 10 duizend huishoudens in Zuid-Holland.2  

 

Figuur 2-2: Ontwikkeling huishoudens naar huishoudenssamenstelling, Zuid-Holland, 2000-2015 

 

 

De ontwikkeling van het aantal inwoners is de resultante van het saldo van geboorten en sterfgevallen, het 

saldo van binnenlandse vestiging en vertrek en het saldo van immigratie en emigratie. Zuid-Holland kende 

in de periode 2000-2015 gemiddeld per jaar een geboorteoverschot van bijna 12 duizend. Dit aantal 

fluctueert enigszins van jaar tot jaar. De daling van de natuurlijke aanwas in de periode 2011-2013 is 

bijvoorbeeld mede het gevolg van de economische crisis maar ook het aantal vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd, dat varieert van jaar tot jaar, speelt een rol. Het binnenlands migratiesaldo fluctueert sterker en 

bedroeg in de periode 2000-2015 gemiddeld ongeveer -1.800 per jaar. In 2012 waren binnenlands vestiging 

en vertrek vrijwel in evenwicht. Opvallend is dat sinds 2009 het binnenlands migratiesaldo voor de provincie 

als geheel elk jaar positief is geweest terwijl dat in de periode 2000-2008 elk jaar negatief was. Het positieve 

 

2
 Dit zijn huishoudens die uitsluitend bestaan uit ‘overige leden’: personen die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind 

deel uitmaken van een particulier huishouden. Voorbeelden zijn een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouden vormen en 

volwassene(n) met pleegkind(eren). Pleegkinderen worden door CBS niet als thuiswonende kinderen beschouwd.   
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saldo van 3.950 personen in 2015 is het hoogste positieve saldo sinds 1960. Het buitenlands migratiesaldo 

(inclusief administratieve correcties) bedroeg gedurende 2000-2015 gemiddeld ongeveer +4.500 per jaar.  

 

Figuur 2-3: Jaarlijks geboortesaldo en binnenlands en buitenlands migratiesaldo, Zuid-Holland, 2000-2015 

 

 

De mate waarin personen zich vestigen in Zuid-Holland of juist vertrekken uit de provincie varieert sterk per 

leeftijdsklasse. Over de periode 2000-2014 vestigden zich ruim 34 duizend personen in de leeftijdsgroep 15 

tot en met 24 jaar meer in de provincie dan er vertrokken. Jongeren vestigen zich vaak in stedelijke 

gemeenten voor hun vervolgopleiding. Bij alle andere leeftijdsgroepen vertrokken er juist meer dan er door 

vestiging bij kwamen.  

 

Figuur 2-4: Totaal (cumulatief) binnenlands migratiesaldo per leeftijdsklasse, Zuid-Holland, 2000-2014 
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Het patroon van binnenlandse vestiging en vertrek naar leeftijd is niet constant maar varieert door de tijd 

heen. Zo valt op dat het vertrekoverschot van 50-64-jarigen en 65-plussers sinds 2000 beduidend afneemt. 

Voor 35-49-jarigen was het saldo in 2014 voor het eerst sinds 2000 zelfs positief. Ook voor 0-14-jarigen nam 

het vertrekoverschot sinds begin deze eeuw af en sloeg in 2013 om in een vestigingsoverschot.  

 

Figuur 2-5: Ontwikkeling jaarlijks binnenlands migratiesaldo per leeftijdsklasse, Zuid-Holland, 2000-2014 
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Stadsregio Rotterdam (SRR) juist een vertrekoverschot kende (- 6 duizend). Vooral het vertrek van 35-49-

jarigen uit de SRR is beduidend hoger dan in Haaglanden. Ook verloor de SRR per saldo 25-34-jarigen en 
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Figuur 2-6: Cumulatief binnenlands migratiesaldo per leeftijdsklasse, Haaglanden en SRR, 2000-2014  

 

 

De minder bevolkingsrijke en minder verstedelijkte bestuurlijke regio’s van Zuid-Holland verloren in de 

periode 2000-2014 juist 15-24-jarigen, op Holland Rijnland – met de studentenstad Leiden – na. Alle regio’s 

behalve Goeree-Overflakkee kenden een binnenlands vertrekoverschot over de hele periode bezien.  

 

Figuur 2-7: Cumulatief binnenlands migratiesaldo per leeftijdsklasse, overige regio’s, 2000-2014 
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Figuur 2-8: Binnenlands migratiesaldo regio’s Zuid-Holland, 2000-2014 
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nieuwbouw tijdens de crisisjaren lager is dan tijdens het eerste decennium. In 2015 is weer een toename 

zichtbaar van het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen.  

 

Figuur 2-9: Ontwikkeling jaarlijkse mutatie woningvoorraad, Zuid-Holland, 2000-2015 

 

 

 

De hoge aantallen overige onttrekkingen in de jaren 2012 en verder zijn het gevolg van correcties in de BAG 

en van administratieve wijzigingen door gemeenten in de gebruiksfunctie van (delen van) panden, 

bijvoorbeeld van woning naar niet-woning met logiesfunctie.  

 

Figuur 2-10: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendomsvorm, Zuid-Holland, 2000-2015 
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Het aantal koopwoningen daalde administratief gezien van 850 duizend in 2011 tot 800 duizend woningen 

in 20124. Sinds 2012 zijn de aandelen koop, particuliere en corporatiehuur volgens de BAG stabiel. Ook in 

de bewoonde voorraad volgens het Woononderzoek Nederland (WoON) zijn deze aandelen sinds 2012 

stabiel, zoals in de volgende paragraaf zal worden besproken.  

 

2.3 Bewoonde woningvoorraad  

De hierboven gepresenteerde cijfers hebben betrekking op de totale woningvoorraad, inclusief leegstaande 

woningen. De cijfers in deze paragraaf gaan over de voorraad van bewoonde, zelfstandige woningen 

volgens het Woononderzoek Nederland (WoON). Wooneenheden worden hierbij buiten beschouwing 

gelaten. 

 

Volgens de BAG staan er in de provincie in 2015 in totaal 1.636 duizend woningen. Volgens het WoON 2015 

telt Zuid-Holland 1.583 duizend bewoonde, zelfstandige woningen waarvan 35% in eigendom van 

woningcorporaties, 11% van particuliere verhuurders en 54% van eigenaren-bewoners. Door alleen te kijken 

naar bewoonde zelfstandige woningen is het aandeel koopwoningen 4 procent hoger dan in de totale 

woningvoorraad volgens de BAG. Het aandeel particuliere huurwoningen valt juist lager uit. Het aantal 

bewoonde corporatiehuurwoningen is sinds 2009 met ongeveer 30 duizend gedaald. Het aantal particuliere 

huurwoningen daarentegen is in die periode met ongeveer 50 duizend toegenomen5 en het aantal 

koopwoningen met circa 40 duizend.  

 

Met de introductie van de (verplichte) energielabels voor woningen is in het WoON 2015 voor het eerst 

aandacht voor dit onderwerp. De helft van de corporatiewoningen in Zuid-Holland heeft een definitief of 

voorlopig label A, B of C. Bij koopwoningen is dit 3 op 5 en de particuliere huurvoorraad loopt met 1 op 3 

woningen met een dergelijk label achter wat betreft energiezuinigheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 Mede door het feit dat niet alle in het Woningregister voorkomende woningen ook in de BAG voorkomen als gevolg van onvolkomenheden en het feit dat 

sommige gemeenten recreatiewoningen in particulier bezit het gebruiksdoel ‘logiesfunctie’ gaven dan wel geven.    

5
 Dit betreft ook woningen die tijdelijk worden verhuurd omdat een beoogde verkoop niet lukt(e).  
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Tabel 2-1: Kerncijfers bewoonde woningvoorraad, Zuid-Holland, 2009-2015 

 

 

Sinds 2002 neemt het aandeel meergezinskoopwoningen (‘koopappartementen’) in de bewoonde voorraad 

toe. Het aandeel eengezinskoop is hoger dan in 2002 maar is sinds 2009 stabiel. De aandelen 

eengezinshuur en meergezinshuur liggen lager dan in 2002 maar zijn niet veranderd sinds 2009.  

 

Figuur 2-11: Samenstelling bewoonde woningvoorraad naar eigendom en type, Zuid-Holland, 2002-2015 

 

 

Binnen de voorraad eengezinswoningen is sinds 2002 het aandeel met 6 of meer kamers toegenomen tot 

bijna een kwart van de voorraad. Bij meergezinswoningen is er juist een trend waarneembaar dat het 

aandeel grotere woningen (4 of meer kamers) licht afneemt.  
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% huurw oningen corporatie 38% 36% 35%
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De huurvoorraad aantal huurw oningen onder aftoppingsgrens 496.000         463.000         401.000         

aantal huurw oningen onder liberalisatiegrens 138.000         171.000         204.000         

De koopvoorraad gemiddelde WOZ-w aarde (prijspeil 2015) 326.000€       295.000€       247.000€       
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Figuur 2-12: Samenstelling woningvoorraad naar type en aantal kamers, Zuid-Holland, 2002-2015 

 

 

Als gevolg van sloop, nieuwbouw, huurharmonisatie en boveninflatoire huurverhogingen verandert de 

samenstelling van de corporatie- en particuliere huurvoorraad naar prijsklasse. Het aandeel 

corporatiewoningen dat een huurprijs heeft tot kwaliteitskortingsgrens – de zogeheten goedkope voorraad 

– is gedaald van bijna een kwart in 2009 tot 12% in 2015. Het aandeel betaalbare voorraad – tussen 

kwaliteitskortings- en aftoppingsgrens – is licht gedaald sinds 2009. Een steeds groter deel van de 

corporatievoorraad heeft een huur boven de aftoppingsgrens en boven de liberalisatiegrens. Bij particuliere 

huurwoningen zijn deze ontwikkelingen ook zichtbaar, zij het in mindere mate. Inmiddels heeft ruim een 

derde van de particuliere huurwoningen een huurprijs boven de liberalisatiegrens.  

 

Figuur 2-13: Samenstelling corporatie- en particuliere huurvoorraad naar prijsklasse, Zuid-Holland, 2009-2015 

 

 

2% 2% 2%

21% 23% 22%
8% 9% 8%

43%
43% 45%

36% 32% 31%

29% 27% 26%

36%
37% 36%

6% 5% 6%
18% 21% 23%

2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2012 2015 2002 2012 2015

Eengezins Meergezins

6+ kamers

5 kamers

4 kamers

3 kamers

1-2 kamers

23%
18%

12%

22%
18% 16%

52%

51%

48% 26%
27%

24%

19%
24%

29%

21%
23%

24%

5% 7% 11%

32% 32% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2012 2015 2009 2012 2015

Corporatie Particulier

huur boven liberalisatiegrens

huur tussen aftoppings- en liberalisatiegrens

huur tussen kwaliteits- en aftoppingsgrens

huur tot kwaliteitskortingsgrens



Woningmarktverkenning Zuid-Holland 2016  

 

23 

De Verantwoordingsinformatie (dVi) van de corporaties laat deze ontwikkeling eveneens zien. Het aandeel 

woningen naar prijsklasse wijkt in de opgave van de corporaties echter nogal af van de verdeling zoals die 

uit het WoON naar voren komt.  

Naast het steekproefkarakter van het WoON zijn mogelijke verklaringen voor deze verschillen: 

- Bij de bepaling van de verdeling volgens het WoON wordt op basis van de samenstelling van het 

huishouden bepaald of de lage of de hoge aftoppingsgrens op het huishouden dat de woning bewoont 

van toepassing is. Voor dVi wordt een indeling gehanteerd met uitsluitend de hoge aftoppingsgrens. 

- Het WoON vraagt aan respondent tot welke categorie de verhuurder hoort; dat kan tot foute antwoorden 

leiden.  

- Het WoON betreft uitsluitend de bewoonde voorraad. dVi heeft betrekking op alle corporatiewoningen. 

- De liberalisatiegrens was ten tijde van het WoON € 699,48; dat kan er toe geleid hebben dat 

respondenten als huurbedrag (afgerond) 700 euro hebben opgeven terwijl een woning feitelijk niet tot 

de vrije sector behoort. 

 

Tabel 2-2: Corporatiewoningen naar prijsklasse volgens opgave corporaties, Zuid-Holland, eindejaarcijfers 
2009-2014 

 

 

Ook in de koopvoorraad hebben zich verschuivingen in de samenstelling naar prijsklassen voorgedaan. De 

reële woningprijzen stegen tussen de WoON-edities 2002 en 2009 en daalden tussen de WoON-edities 

2009 en 2015. Doordat de prijsniveaus in reële bedragen zijn – gecorrigeerd voor inflatie – zijn deze door 

de tijd heen goed vergelijkbaar. De verdeling van de Zuid-Hollandse woningen over de onderscheiden WOZ-

waardeklassen in 2015 lijkt sterk op die van 2002!  

 

Figuur 2-14: Samenstelling koopvoorraad naar WOZ-waardeklassen, Zuid-Holland, 2002-2015, prijspeil 2015  
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De ontwikkeling van het aantal woningen naar type woonmilieu is door de jaren heen niet exact te meten 

vanwege trendbreuken bij de bepaling van de woonmilieutypologie als gevolg van veranderingen in de 

beschikbaarheid van databestanden. Zes op de tien bewoonde woningen in Zuid-Holland staat in een buiten-

centrumwoonmilieu. Dit zijn naoorlogse en vooroorlogse stadswijken buiten de stedelijke centrumgebieden. 

In absolute zin kan ondanks de trendbreuken worden aangenomen dat het aantal woningen in dit type 

woonmilieu sinds 2002 het sterkst toegenomen.  

 

Figuur 2-15: Ontwikkeling samenstelling bewoonde woningvoorraad naar woonmilieu, Zuid-Holland, 2002-2015* 

 

* Als gevolg van veranderingen in de ten behoeve van de woonmilieutypologie gebruikte databestanden zijn er elk jaar (grotere of kleinere) trendbreuken in deze 

reeks 
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In de vorige en volgende paragrafen gaat het uitsluitend om zelfstandige woningen en de huishoudens die 

in deze woningen wonen. In deze paragraaf wordt kort aandacht besteed aan de samenstelling van 

huishoudens in wooneenheden in vergelijking met die in zelfstandige woningen. Wooneenheden zijn 

woongelegenheden waarbij de bewoner voorzieningen als een badkamer en/of keuken moet delen met 

medebewoners. Wooneenheden hebben ook niet altijd een eigen adres. (Studenten)kamers vormen een 

belangrijk deel van de voorraad wooneenheden. In 2015 wonen ongeveer 60 duizend Zuid-Hollandse 

huishoudens in een wooneenheid. Dit komt neer op 3,5% van alle particuliere huishoudens in Zuid-Holland. 

Van die groep zijn tweeduizend huishoudens eigenaar van de wooneenheid; het overgrote merendeel huurt.  

 

De samenstelling van huishoudens in wooneenheden verschilt sterk van huishoudens in zelfstandige 

woningen. Bijna negen op de tien huishoudens in wooneenheden zijn alleenstaanden tegen vier op de tien 

in woningen. Ruim de helft van de huishoudens zijn jongeren tot en met 24 jaar; in woningen vormt deze 

groep slechts nog geen 5%. Driekwart van de huishoudens in wooneenheden heeft een besteedbaar 

inkomen dat behoort tot de landelijk 20% laagste; in woningen is dat een op vijf. Wel is loon voor bijna de 

helft van de huishoudens in wooneenheden de belangrijkste inkomstenbron. Met name de categorie ‘overig’ 

laat een groot verschil zien: een op de vijf huishoudens in wooneenheden betrekt het inkomen vooral uit een 

overige bron – veelal studiefinanciering – tegen slechts 1% van de huishoudens in woningen. Bij deze 

laatstgenoemde groep gaat het vaak om inkomen uit vermogen.  
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Tabel 2-3: Huishoudens in zelfstandige woningen en wooneenheden, Zuid-Holland, 2012 en 2015 

 

 

2.5 Woonsituatie huishoudens  

Het aandeel huishoudens dat in een koopwoning woont, varieert sterk per leeftijdsklasse. Zo woont in Zuid-

Holland in 2015 45% van de huishoudens tussen de 25 en 35 jaar in een koopwoning tegen 65% van de 

huishoudens in de leeftijdsgroep 35-45 jaar. Het aandeel eigenwoningbezit neemt duidelijk af vanaf de 

leeftijdsklasse 55 jaar en ouder. Wel wonen ouderen van nu aanzienlijk vaker in een koopwoning dan de 

ouderen van vroeger. In 2015 woonde iets meer dan de helft van alle huishoudens van 55 jaar en ouder in 

de koopsector, in 2002 was dat nog 38%. Voor huishoudens tot 25 jaar en tussen 25 en 35 jaar geldt juist 

het omgekeerde: het percentage eigenwoningbezit is bij die groepen enigszins gedaald in vergelijking met 

2002 en 2012.   

 

Figuur 2-16: Aandeel eigenwoningbezit per leeftijdsklasse, Zuid-Holland, 2002-2015 

 

2012 2015

Woning Wooneenheid  Woning Wooneenheid

Alleenstaand 37% 87% 37% 95%

Paren en gezinnen 63% 13% 63% 5%

T/m 24 jaar 4% 55% 3% 53%

25 t/m 29 jaar 8% 14% 7% 18%

30 jaar en ouder 89% 31% 90% 29%

Inkomenskwintiel 1 19% 72% 19% 74%

Inkomenskwintiel 2 20% 15% 20% 19%

Inkomenskwintiel 3 en hoger 61% 13% 61% 7%

Loon 55% 44% 52% 47%

Onderneming 10% 5% 10% 4%

Uitkering 9% 9% 11% 13%

Pensioen 24% 8% 24% 14%

Overig 2% 34% 1% 21%
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Niet alleen tussen huishoudens van verschillende leeftijden zijn de verschillen in eigenwoningbezit groot, 

ook tussen verschillende typen huishoudens6 verschilt het aandeel in een koopwoning aanmerkelijk. Zo 

woont in 2015 38% van de alleenstaanden tussen de 25 en 45 jaar in een koopwoning terwijl dat bij paren 

in dezelfde leeftijdsklasse ruim 60% is. Van de negen onderscheiden typen huishoudens is het 

eigenwoningbezit met 78% het hoogst onder gezinnen met kinderen en met 13% het laagst onder de 

jongeren tot 25 jaar. Ten opzichte van 2002 is het eigenwoningbezit toegenomen onder bijna alle 

huishoudensgroepen. Uitzonderingen zijn jongeren tot 25 jaar en paren tussen de 25 en 45 jaar. De grootste 

toename sinds 2002 is te zien bij paren tussen de 45 en 65 jaar en paren van 65 jaar en ouder. 

 

Figuur 2-17: Verdeling huurders en eigenaren-bewoners per huishoudenstype, Zuid-Holland, 2002-2015  

 

 

Ook verdeeld naar inkomen verschilt het aandeel eigenwoningbezit sterk tussen huishoudens. Van alle 

huishoudens in Zuid-Holland die behoren tot de landelijk gezien 20% hoogste netto besteedbare 

hishoudinkomens, zijn 9 op de 10 eigenaar-bewoner. Van de huishoudens die behoren tot de 20% laagste 

inkokmens is dat ongeveer 1 op de 7. Bij alle inkomensgroepen is het aandeel eigenwoningbezit 

toegenomen vergeleken met 2002. Bij de hogere inkomens (kwintiel 3 tot en met 5) was dat met een 

toename van 10 procentpunt sterker het geval dan bij de laagste inkomens (maximaal 5 procentpunt).  

 

 

 

 

6
 Niet-gezinshuishoudens boven de 25 jaar, zoals broers of zussen die zonder ouder(s) samenwonen, zijn hierbij niet meegenomen.  
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Figuur 2-18: Verdeling huurders en eigenaren-bewoners per inkomenskwintiel, Zuid-Holland, 2002-2015  

 

 

2.6 Woonsituatie doelgroepen huurbeleid 

De woonsituatie van huishoudens kan ook worden beschreven vanuit de indeling van huishoudens in de 

doelgroepen van het huurbeleid. Hierbij worden vier doelgroepen onderscheiden.  

 De aandachtsgroep huurtoeslag bestaat uit huishoudens die op basis van hun inkomen recht 

hebben op huurtoeslag. De inkomensgrens hiervoor is afhankelijk van de 

huishoudenssamenstelling.  

 De overige lage inkomens bestaan uit huishoudens met een inkomen tussen de maximale 

inkomensgrens voor huurtoeslag en de bovengrens voor de categorie ‘lage inkomens’ uit het 

inkomensafhankelijk huurprijsbeleid (ca. € 33.000 belastbaar). Tezamen komen de 

aandachtsgroep en overige lage inkomens bijna overeen met de zogeheten EC-doelgroep van 

woningcorporaties7.  

 De middeninkomens bestaan uit huishoudens die behoren tot de middelste categorie van het 

inkomensafhankelijk huurbeleid (boven ca. € 33.000 belastbaar tot en met ca. € 43.000).  

 De hoge inkomens tot slot betreffen de huishoudens die behoren tot de hoogste categorie van het 

inkomensafhankelijk huurbeleid (boven ca. € 43.000 belastbaar).  

 

Het aantal huishoudens in zelfstandige woningen dat behoort tot de aandachtsgroep bedraagt in 2015 475 

duizend. Dit komt neer op 30% van alle huishoudens in zelfstandige woningen. De aandachtsgroep is sinds 

2009 met ongeveer 70 duizend gegroeid. De groep overige lage inkomens bedraagt ongeveer 240 duizend 

 

7
 De inkomensbovengrens voor de EC-doelgroep is iets hoger dan de inkomensbovengrens van de categorie ‘lage inkomens’ van het inkomensafhankelijk 

huurbeleid. Oor verschilt de exacte inkomensgrondslag. Zie de begrippenlijst voor een uitgebreidere definitie.  
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huishoudens en is ook toegenomen in vergelijking met 2009. De groep hoge inkomens telt 690 duizend 

huishoudens en is juist aanzienlijk, met circa 45 duizend, afgenomen sinds 2009. 

 

Figuur 2-19: Aantal huishoudens naar doelgroep huurbeleid en eigendomsvorm, Zuid-Holland, 2009-2015  

 

 

 

Van de aandachtsgroep woont in Zuid-Holland bijna twee derde in een huurwoning van een 

woningcorporatie, van de overige lage inkomens is dat bijna de helft, van de middeninkomens 3 op 10 en 

van de hoge inkomens 1 op 10. Bijna een kwart van de aandachtsgroep woont in een koopwoning. Dat 

percentage is gestegen sinds 2012, mede doordat huishoudens die al in een koopwoning woonden hun 

inkomen zagen dalen tot onder de huurtoeslaggrens. De afname van het aandeel van de aandachtsgroep 

in een corporatiewoning is de omgekeerde ontwikkeling die hiermee samenhangt.  
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Tabel 2-4: Aandeel huishoudens in koop en corporatiehuur en particuliere huur tot en boven liberalisatiegrens, 
per doelgroep van het huurbeleid, Zuid-Holland, 2009-2015 

 

 

Als de woonsituatie in de huursector wordt uitgesplitst naar prijsklassen van het huurtoeslagbeleid, kan de 

goedkope en dure scheefheid worden bepaald. Goedkope scheefwoners (paars kader) zijn 

middeninkomens en hoge inkomens8 in een corporatiehuurwoning onder de liberalisatiegrens. Het aantal 

goedkope scheefhuurders is in Zuid-Holland in vergelijking met 2012 afgenomen met 40 duizend tot een 

aantal van 104 duizend. Dure scheefhuurders (rood kader) zijn huishoudens in de aandachtsgroep 

huurtoeslag die een corporatiehuurwoning boven de aftoppingsgrens bewonen. Het aantal dure 

scheefhuurders is juist toegenomen met 25 duizend tot een aantal van 103 duizend. Daarmee zijn de 

groepen goedkope en dure scheefhuurders in de corporatiesector in Zuid-Holland ongeveer even groot. 

Deze veranderingen in scheefheid in de huursector zijn het gevolg van een combinatie van factoren: 

inkomensdalingen9, inkomensafhankelijke huurprijsstijgingen en huurharmonisatie, verhuizingen en 

striktere woningtoewijzing (onderscheid EC-doelgroep/niet-EC-doelgroep).  

 

In Zuid-Holland wordt in 2015 19% van de corporatievoorraad bewoond door goedkope scheefwoners. In 

2012 was dat nog 26%. Bij dure scheefheid steeg het percentage juist van 14% naar 19%.  

 

 

8
 Het gaat hier om de groepen middeninkomens en hoge inkomens van het inkomensafhankelijk huurbeleid.  

9
 Oorzaken van de inkomensdaling zijn een afname van het aantal huishoudens met een inkomen uit loondienst, een toename van het aantal zzp’ers en een 

stijging van het aantal huishoudens met een inkomen uit uitkering(en) of pensioen(en). De inkomensdalingen zijn daarmee niet alleen een crisiseffect.  

2009 2012 2015

Aandachtsgroep huurtoeslag

Corporatiehuur tot liberalisatiegrens 66% 64% 58%

Corporatiehuur boven liberalisatiegrens 2% 4% 5%

Particuliere huur tot liberalisatiegrens 9% 12% 12%

Particuliere huur boven liberalisatiegrens 2% 2% 3%

Koop 21% 18% 23%

Overige lage inkomens tot EC-grens

Corporatiehuur tot liberalisatiegrens 54% 48% 45%

Corporatiehuur boven liberalisatiegrens 2% 3% 4%

Particuliere huur tot liberalisatiegrens 9% 11% 12%

Particuliere huur boven liberalisatiegrens 2% 3% 5%

Koop 33% 34% 35%

Middeninkomens

Corporatiehuur tot liberalisatiegrens 38% 31% 27%

Corporatiehuur boven liberalisatiegrens 2% 3% 4%

Particuliere huur tot liberalisatiegrens 7% 9% 9%

Particuliere huur boven liberalisatiegrens 3% 5% 6%

Koop 49% 52% 54%

Hoge inkomens

Corporatiehuur tot liberalisatiegrens 13% 12% 8%

Corporatiehuur boven liberalisatiegrens 2% 2% 3%

Particuliere huur tot liberalisatiegrens 3% 3% 2%

Particuliere huur boven liberalisatiegrens 3% 4% 4%

Koop 79% 80% 82%
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Tabel 2-5: Huishoudens naar doelgroepen huurbeleid, eigendom en prijsklassen, Zuid-Holland, 2012 en 2015 

 

Rood kader geeft dure scheefhuurders aan.  Paars kader geeft goedkope scheefhuurders aan.  

 

2.7 Verhuispatronen en verhuismotieven 

 

In 2015 waren er 194 duizend huishoudens – inclusief (semi-)starters – in de twee jaar voorafgaand aan de 

enquête voor het WoON naar een zelfstandige woning in Zuid-Holland verhuisd.10 Van de verhuisde 

huishoudens is ruim een derde doorstromer uit de huursector, een kwart een starter en 17% een semi-

starter. Starters woonden voor de verhuizing niet als zelfstandig huishouden in een zelfstandige woning en 

na de verhuizing wel.11 Semi-starters woonden voor verhuizing wel al als (onderdeel van) een zelfstandig 

huishouden. Doorstromers uit de koopsector vertegenwoordigen slechts 15% van de verhuisde huishoudens 

tegen bijna een kwart in de twee jaar vóór WoON 2009. Van alle verhuisde huishoudens is ruim de helft 

binnen de eigen woonplaats verhuisd, vier op de tien woonden in een andere woonplaats en een op de 

twintig is vanuit het buitenland verhuisd.  

 

Het aantal verhuisde huishoudens is minder dan de 238 duizend in 2012 en de 275 duizend verhuisde 

huishoudens in 2009. Dit hangt samen met de crisis op de woningmarkt en de als gevolg daarvan gebrekkige 

doorstroming binnen en vanuit de koopsector. Het aantal doorstromers vanuit koop naar huur is sinds 2009 

wel stabiel gebleven. Ook bij starters, semi-starters en doorstromers uit de huur is vooral het aantal 

verhuizingen naar een koopwoning gedaald. Het aantal verhuizingen naar een huurwoning daalde bij deze 

groepen ook wel na 2009 maar in mindere mate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
 De exacte periode verschilt dus van respondent tot respondent maar komt globaal overeen met 2013 en 2014.  

11
 Van de ruim 50 duizend naar een zelfstandige woning verhuisde starters vormde 17% voor de verhuizing een eigen huishouden in een wooneenheid of 

bewoonde andere ruimte zoals woonboot of woonwagen. De overige 83% was een lid van een bestaand huishouden, voor het grootste deel thuiswonende 

kinderen.  

Doelgroep huurtoeslag   Overige EC-huishoudens           Middeninkomens         Hoge inkomens

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015

Corporaties 288.000 298.000 111.000 117.000 64.000 54.000 99.000 78.000

< aftoppingsgrens 210.000 195.000 79.000 74.000 42.000 29.000 56.000 30.000

< liberalisatiegrens 63.000 81.000 25.000 34.000 17.000 18.000 29.000 27.000

> liberalisatiegrens 15.000 22.000 7.000 9.000 5.000 7.000 14.000 21.000

Particuliere huur 61.000 70.000 31.000 40.000 26.000 27.000 51.000 45.000

Koop 78.000 107.000 75.000 85.000 97.000 94.000 581.000 568.000

Totaal 427.000 475.000 217.000 242.000 187.000 175.000 731.000 691.000



Woningmarktverkenning Zuid-Holland 2016  

 

31 

Figuur 2-20: Aantal verhuisde huishoudens naar positie op de woningmarkt en huidige eigendomsvorm, Zuid-
Holland, 2009-2015 

 

 

Samenhangend met de afname van de doorstroming in de koopsector is vooral het aantal verhuisde 

gezinnen, die veelal een koopwoning bewonen, afgenomen tussen 2009 en 2015. Het aantal verhuisde 

alleenstaanden tot 65 jaar, die vooral in huurwoningen wonen, is juist duidelijk minder sterk gedaald tijdens 

de crisisjaren.  

 

Tabel 2-6: Verhuisde huishoudens naar vorige en huidige eigendomsvorm een prijsklasse, Zuid-Holland, 2015 

 

 

De woningmarkt opdelend in drie prijssegmenten in de koopsector c.q. de huursector blijkt dat in absolute 

zin de grootste verhuisstroom in de twee jaar voorafgaand aan WoON 2015 binnen het segment 

huurwoningen tot de aftoppingsgrens plaatsvindt. Dat is exclusief starters en semi-starters berekend)12. 

Ongeveer 12 duizend huishoudens hebben die verhuisbeweging gemaakt. Ruim 10 duizend huishoudens 

verhuisden van een woning tot de aftoppingsgrens naar een woning tussen de aftoppings- en 

liberalisatiegrens. Ook binnen de vrije huursector bestaat een omvangrijke verhuisstroom. Binnen de 

koopsector is in de twee jaar vóór WoON 2015 beduidend minder verhuisd. Voor een deel is dit gerelateerd 

 

12
Starters en semi-starters lieten bij de verhuizing geen zelfstandige woning achter die voor de woningmarkt beschikbaar kwam en zijn dus niet in de tabel 

opgenomen.   
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aan de crisis op de (koop)woningmarkt, maar eigenaren-bewoners verhuizen in zijn algemeenheid ook 

minder dan huurders.  

 

Figuur 2-21: Gerealiseerde verhuizingen in twee jaar voorafgaand aan WoON-enquête, naar huidige                                                   
eigendomsvorm en woningtype, Zuid-Holland, 2002-2015  

 

 

Vooral het aantal verhuizingen naar eengezinswoningen in de koopsector is na 2009 sterk gedaald. In Figuur 

2-22, waarin ook de verhuizingen van (semi-)starters zijn opgenomen, is goed te zien dat afname in de 

huursector als geheel veel beperkter is. Het aandeel naar of binnen de huursector verhuisde huishoudens 

steeg daardoor van 55% van alle verhuizingen in 2009 tot bijna 70% in 2015. Met name het aantal verhuisde 

huishoudens naar een particuliere meergezinshuurwoning is aanzienlijk toegenomen. Ook bij verhuizingen 

naar eengezinswoningen in het particuliere huursegment is een toename te zien. In de corporatiehuursector 

stokte de doorstroming: het aantal verhuizingen naar zowel een- als meergezinswoningen is beduidend 

afgenomen sinds 2009. 
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Figuur 2-22: Gerealiseerde verhuizingen in twee jaar voorafgaand aan WoON-enquête, naar huidige                                                   
eigendomsvorm en prijsklasse, Zuid-Holland, 2002-2015 

 

 

Door deze ontwikkelingen steeg het aandeel verhuizingen naar particuliere huurwoningen: van 15% van het 

totaal in de perioden vóór 2002, 2006 en 2009 tot 29% in de twee jaar vóór 2015. Dit laat zien dat de 

particuliere huursector in Zuid-Holland, hoewel slechts een relatief kleine sector, een belangrijke rol heeft 

gespeeld bij de doorstroming op de woningmarkt tijdens de crisisjaren. Van de verhuizingen naar 

eengezinswoningen in de particuliere huursector in de jaren vóór 2015, ging bijna 50% naar een woning met 

een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Van de verhuizingen naar particuliere meergezinshuurwoningen 

was dat bijna 40%. Een deel van de particuliere huurwoningen waar het hier om gaat zijn overigens 

koopwoningen die vanwege de slechte verkoopbaarheid ten tijde van de crisis door eigenaren werden 

verhuurd in afwachting van betere tijden. 

 

Ook bij de uitsplitsing van gerealiseerde verhuizingen naar prijsklassen worden de crisiseffecten zichtbaar. 

Het aantal huishoudens in 2015 dat in de jaren daarvoor naar een dure koopwoning is verhuisd is slechts 

een kwart van het aantal in 2009. Niet alleen de afname van de doorstroming binnen de koopsector maar 

ook de prijsdalingen van de voorraad speelt hierbij een rol. Het aantal verhuizingen naar koopwoningen in 

het goedkoopste segment is om diezelfde reden veel minder gedaald in vergelijking met 2012. Minder 

huishoudens verhuisden in de twee jaar vóór WoON 2015 naar een huurwoning tot de aftoppingsgrens en 

juist meer naar een huurwoning in de vrije sector ten opzichte van eerdere WoON-edities.  

 

De redenen waarom mensen verhuizen zijn heel divers en verschillen tussen huishoudens met een 

verschillende positie op de woningmarkt. Van de verhuisde starters was voor bijna 4 op de 10 zelfstandig 

willen wonen de belangrijkste reden. Voor bijna 3 op de 10 was een huwelijk of het willen samenwonen met 

een partner de belangrijkste reden. Voor een derde van de semi-starters was juist het einde van een relatie 

de voornaamste reden om te verhuizen. Bij doorstromers uit de koopsector spelen veelal andere motieven. 
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Voor een vijfde van die groep was de behoefte om in een beter bij de wensen en huishoudenssamenstelling 

passende woning – groter, kleiner, met tuin etc. – te wonen de belangrijkste reden. Het einde van een relatie 

en de wens om in andere woonomgeving te wonen zijn de tweede en derde meest genoemde motieven om 

te verhuizen. Bij doorstromers uit de huursector is weer een ander iets patroon zichtbaar. Ook voor die groep 

is een beter passende woning een vaak genoemde reden, maar ook de wens om dichterbij familie en 

vrienden en de locatie van studie of (nieuw) werk te wonen zijn veelgenoemde motieven.  

 

Voor 40% van de huishoudens die (primair) vanwege de vorige woning zijn verhuisd, was de te kleine 

oppervlakte de belangrijkste reden te vertrekken. De slechte staat van het onderhoud, de te grote 

oppervlakte, de voorkeur voor een ander type woning en de wens om te kopen zijn daarna de meest 

genoemde belangrijkste verhuisredenen voor deze groep huishoudens. Voor bijna de helft van de 

huishoudens die vanwege de vorige woonomgeving zijn verhuisd13 heeft overlast door buurtbewoners hierbij 

een rol gespeeld. Onveiligheid en criminaliteit (36%), het soort bebouwing (28%) en het slechte onderhoud 

van de buurt (27%) zijn daarna de meest genoemde redenen om te vertrekken. 

 

Tabel 2-7: Verhuisde huishoudens naar type verhuisbeweging en belangrijkste verhuisreden, Zuid-Holland, 
2015  

 

 

Een relevante vraag is in hoeverre huishoudens erin slagen om hun verhuiswensen te realiseren. Met het 

WoON kan een vergelijking worden gemaakt tussen de verhuiswensen die blijken uit WoON 2012 en de 

gerealiseerde verhuizingen van de jaren vóór WoON 2015. Hierbij worden niet exact dezelfde huishoudens 

vergeleken en tevens overlappen de jaren niet helemaal: de verhuiswensen hebben betrekking op 2012 en 

201314 terwijl de gerealiseerde verhuizingen gaan over 2013 en 2014.15 Ondanks deze beperkingen geeft 

de vergelijking een indicatie van welke groepen op de woningmarkt een verhuiswens vaak omzetten in een 

verhuizing en welke groepen dat minder vaak doen. Ook worden ontwikkelingen in deze ‘slaagkans’ door 

de tijd heen zichtbaar.  

 

13
 Bij deze vervolgvraag voor huishoudens die vanwege de vorige woonomgeving zijn verhuisd, zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

14
 Het gaat om de twee jaar voorafgaand aan de afname van de vragenlijst van WoON 2012. De exacte periode verschilt tussen respondenten maar komt globaal 

overeen met 2012 en 2013.  

15
 Het gaat om de twee jaar na de afname van de vragenlijst van WoON 2015. De exacte periode verschilt tussen respondenten maar komt globaal overeen met 

2013 en 2014.  

starters semi-starters doorstromers vanuit koop doorstromers vanuit huur

Huwelijk / samenwonen 27% 15% 5% 7%

Einde relatie 3% 29% 10% 2%

Zelfstandig wonen 37% 11% 0% 1%

Studie / werk 6% 5% 3% 10%

Financieel 1% 2% 7% 8%

Woning 4% 11% 18% 21%

Woonomgeving 1% 1% 7% 8%

Gezondheid 2% 6% 6% 6%

Dichter bij familie/vrienden 3% 3% 5% 10%

Anders 17% 18% 38% 27%

3 meest genoemde redenen per groep (m.u.v. 'anders')
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In onderstaande figuur zijn percentages weergegeven: het aantal gerealiseerde verhuizingen in de twee jaar 

vóór WoON 2012 en 2015 gedeeld door het aantal actieve zoekers tijdens respectievelijk WoON 2009 en 

2012,16 uitgesplitst naar eigendomsvorm en het type huishouden. Bij gewenste verhuizingen heeft het 

huishoudenstype betrekking op de (verwachte) huishoudenssamenstelling na verhuizing17 zodat een zo 

goed mogelijke vergelijking met daadwerkelijke verhuizingen mogelijk wordt.  

 

De eerste kolom van de figuur (uiterst links) geeft aan dat het aantal actieve zoekers tot 25 jaar dat volgens 

WoON 2009 binnen twee jaar wilde verhuizen naar een huurwoning ongeveer even groot is als het aantal 

daadwerkelijke verhuizingen naar huurwoningen van jongeren in de twee jaar vóór WoON 2012. Dit levert 

een ‘slaagkans’ van ongeveer 100% op.  

 

Voor bijna alle huishoudtypen geldt dat de wens om te verhuizen naar een huurwoning vaker gerealiseerd 

wordt dan een wens om te verhuizen naar een koopwoning. Huishoudens die verhuizen naar een 

huurwoning hebben doorgaans een grotere urgentie om te verhuizen dan zij die verhuizen naar een 

koopwoning. Ook is te zien dat de ‘slaagkansen’ in de periode 2012-2015 lager liggen dan de periode 2009-

2012. Er is dus niet alleen, zoals eerder werd geconstateerd, minder verhuisd in de jaren vóór WoON 2015 

dan in de jaren vóór WoON 2012 maar ook in verhouding tot de geuite verhuiswensen aan het begin van 

die perioden zijn minder verhuizingen gerealiseerd.  

 

In de figuur komen ook een aantal uitschieters naar voren. Geplande verhuisbewegingen van paren van 

middelbare leeftijd (45-65 jaar) worden bijvoorbeeld aanzienlijk minder vaak gerealiseerd (‘verhuiskans’ van 

minder dan 50%). Deze verhuizingen zijn minder urgent, waardoor de huishoudens kritischer kunnen zijn. 

Andersom zijn er ook ‘verhuiskansen’ van ruim boven de 100%, zichtbaar bij jonge alleenstaanden en paren 

(25-45 jaar) die (willen) verhuizen naar een huurwoning. In deze gevallen zijn (uiteindelijk) meer 

huishoudens verhuisd naar een huurwoning dan dat zij op voorhand voorgenomen hadden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16
 Dit zijn zogeheten ‘vragers in de markt’: huishoudens die binnen twee jaar willen verhuizen en minimaal één concrete zoekactie hebben ondernemen. Zie ook 

hoofdstuk 3 en de begrippenlijst.  

17
 Bij bijvoorbeeld stellen die verhuizen om te gaan samenwonen verschilt de huishoudenssamenstelling na verhuizing van die van voor de verhuizing.  
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Figuur 2-23: Aandeel van de gewenste verhuizingen volgens WoON 2009 en 2012 dat volgens respectievelijk 
WoON 2012 en 2015 is gerealiseerd, naar huishoudenstype en eigendomsvorm, Zuid-Holland, 2009-2015 

 

2.8 Woonuitgaven en betaalbaarheid 

Deze paragraaf behandelt de relatie tussen inkomen en woonuitgaven. Voor de analyses in deze paragraaf 

geldt het volgende: 

■ Bij de vergelijkingen in de tijd worden reële inkomens en woonuitgaven gepresenteerd. De bedragen 

van vroegere jaren zijn omgerekend naar het prijsniveau van 2015. 

■ Bij de tabellen die de woonuitgaven en huur-, koop- en woonquotes presenteren, zijn alleen 

huishoudens meegenomen met een inkomen boven 90 procent van het sociaal minimum18. 

Uitschieters met een extreem laag of zelfs negatief inkomen verstoren zo niet het algemene beeld. 

Deze komen bijvoorbeeld voor bij huishoudens met een eigen bedrijf die in een jaar een slecht 

bedrijfsresultaat hebben gehaald of doordat een persoon maar een deel van het jaar werkzaam is 

geweest. 

■ Bij behandeling van de woonuitgaven van huurders zijn huurwoningen waarvoor de bewoner geen 

huur betaalt, buiten beschouwing gelaten.  

2.8.1 Woonuitgaven en betaalbaarheid in de huursector 

De bruto huur bedraagt in Zuid-Holland gemiddeld € 575, het gemiddelde huurtoeslagbedrag € 70 (huurders 

zonder huurtoeslag meegerekend)19 waarna een gemiddelde netto huur van ruim € 500 resteert. Ten 

opzichte van 2009 en 2012 liggen de bruto en netto huur in 2015 in reële termen hoger. De bijkomende 

woonuitgaven, bestaande uit gemeentelijke heffingen en uitgaven aan water, elektriciteit en gas, bedragen 

 

18
 Zie begrippenlijst voor de definitie. 

19
 Het gemiddelde huurtoeslagbedrag van huurtoeslagontvangers bedraagt in 2015 € 191. 
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voor huurders € 167. Dit is wel lager dan in 2009 en 2012. Dit tempert de stijging van de totale netto 

woonuitgaven waardoor ook de netto woonquote – het aandeel van het netto besteedbaar inkomen dat aan 

netto woonuitgaven wordt besteed – niet zo sterk stijgt als de netto huurquote. In de netto huurquote, het 

aandeel van het inkomen dat aan netto huur wordt besteed, wordt namelijk geen rekening gehouden met 

bijkomende woonuitgaven. Ook de reële daling van het gemiddelde netto besteedbaar huishoudinkomen in 

de huursector draagt bij aan de stijging van de huur- en woonquotes. De netto huurquote ligt met 26,7% in 

2015 op precies hetzelfde niveau als Nederland als geheel en ook de toename van de huurquote is gelijk 

aan die van Nederland. De netto woonquote ligt op nagenoeg hetzelfde niveau als landelijk.  

 

Tabel 2-8: Ontwikkeling woonuitgaven en huur- en woonquotes in de huursector 2009-2015, Zuid-Holland, 
prijspeil 2015 

 

 

Er zijn duidelijke verschillen tussen de corporatiesector en particuliere huursector: bewoners van 

corporatiewoningen hebben een gemiddelde bruto huur van € 544. Bewoners van particuliere huurwoningen 

hebben een hogere gemiddelde bruto huur van € 681. Het gemiddelde huurtoeslagbedrag ligt in de 

corporatiesector (€ 81) ook hoger dan in de particuliere sector (€ 36) waardoor het verschil in netto huur nog 

groter is dan het verschil in bruto huur. Dit komt doordat een veel kleiner deel (19%) van de huishoudens in 

particuliere huurwoningen huurtoeslag ontvangt (in 2014) dan bewoners van corporatiewoningen (42%).20 

De netto besteedbare inkomens liggen wel hoger in de particuliere huursector waardoor de verschillen in 

netto huurquote weer kleiner worden: gemiddeld 26,1% voor bewoners van corporatiewoningen en 

gemiddeld 28,7% voor bewoners van particuliere huurwoningen.  

 

De woonuitgaven van huishoudens in de huursector verschillen tussen de diverse typen huishoudens. Het 

duidelijkste onderscheid is dat tussen alleenstaanden –per definitie eenverdieners– en paren en 

tweeoudergezinnen die vaak meer dan één inkomen hebben21. Ruim een kwart van de gezinnen met 

kinderen betaalt tot slechts 15% van hun netto besteedbaar huishoudinkomen aan netto huur. Bij 

alleenstaanden is de omvang van deze groep slechts 5%. Omgekeerd komt een relatief hoge huurquote 

van 35% of meer aanzienlijk vaker voor bij jongeren tot 25 jaar en alleenstaanden dan bij paren en gezinnen.  

 

 

20
 Dit komt deels door de samenstelling van de voorraad naar prijsklassen die verschilt tussen de twee huursectoren. 36% van de particuliere huurwoningen 

heeft een huurprijs boven de liberalisatiegrens tegen 11% van de corporatiehuurwoningen. Ook hebben huishoudens in de particuliere huursector minder vaak 

op grond van hun belastbaar (verzamel)inkomen en vermogen recht op huurtoeslag dan huishoudens in de corporatiesector (38% versus respectievelijk  54%). 

Het gemiddelde huurtoeslagbedrag van huurtoeslagontvangers (€ 191) verschilt nauwelijks van elkaar tussen de corporatiesector en particuliere sector.  

21
 Zuid-Holland telt 400 duizend tweeverdienershuishoudens (voor definitie zie begrippenlijst). Dit komt neer op 48% van alle paren en tweeoudergezinnen.  

Verschil 2012-2015

2009 2012 2015 absoluut relatief

Bruto huur 513€           543€           575€           32€              6%

Huurtoeslag 61€             69€             70€             - 1€                2%

Netto huur 452€           474€           505€           31€              7%

Bijkomende woonuitgaven 191€           188€           167€           + -21€             -11%

Netto woonuitgaven 644€           662€           672€           10€              2%

Netto besteedbaar inkomen 27.500€       26.700€       25.300€       -1.400€        -5%

Netto huurquote 21,9% 23,7% 26,7% 2,9% 12%

Netto woonquote 31,7% 33,7% 36,1% 2,4% 7%
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Figuur 2-24: Verdeling over netto huurquoteklassen in de huursector per type huishouden, Zuid-Holland, 2015 

 

 

2.8.2 Woonuitgaven en betaalbaarheid in de koopsector 

In tegenstelling tot de huursector zijn de woonuitgaven in de koopsector juist gedaald. Zo bedragen de bruto 

hypotheekuitgaven in 2015 ruim € 100 minder dan in 2012. De oorzaken hiervan zijn de daling van de 

hypotheekrente en woningprijzen waardoor de maandelijkse uitgaven aan aflossing en rente gemiddeld – 

bezien over de hele groep eigenaren-bewoners – lager uitvallen. Ook strengere hypotheekregels, waardoor 

huishoudens minder kunnen lenen, zijn van invloed. Daarnaast hebben eigenaren-bewoners hun 

maandlasten verlaagd door middel van (meer) tussentijdse aflossingen. 

 

De bijkomende koopuitgaven (opstalverzekering, het eigenaarsgedeelte OZB en eventuele erfpacht) liggen 

op vrijwel hetzelfde niveau als in 2012. De onderhoudskosten zijn wel aanzienlijk gedaald. Daarmee zijn de 

bruto koopuitgaven met bijna € 150 afgenomen in vergelijking met 2012. Voor het berekenen van de netto 

koopuitgaven worden deze bruto uitgaven nog gecorrigeerd voor het belastingvoordeel voor eigenaren-

bewoners door het saldo te nemen van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Doordat zowel 

de inkomens als de hypotheekuitgaven zijn gedaald worden door huiseigenaren ook minder rente-uitgaven 

afgetrokken waardoor het (gemiddeld) fiscaal effect is afgenomen ten opzichte van 2012.  
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Tabel 2-9: Ontwikkeling woonuitgaven en koop- en woonquotes in de koopsector 2009-2015, Zuid-Holland, 
prijspeil 2015  

 

 

Net als bij huurders zijn de bijkomende woonuitgaven – lokale heffingen en energiekosten – gedaald 

waardoor de daling van de netto woonuitgaven nog wat groter is dan de daling van de netto koopuitgaven. 

Hoewel het gemiddelde inkomen in de koopsector ook is gedaald, is de daling van de kooplasten en 

bijkomende woonuitgaven sterker geweest waardoor de koop- en woonquotes zijn afgenomen. De netto 

koopquote ligt met 20,2% in Zuid-Holland op vrijwel hetzelfde niveau als Nederland als geheel. Dat geldt 

ook voor de afname van die quote. De netto woonquote, waarin ook de bijkomende woonuitgaven worden 

meegenomen, ligt iets onder het landelijke gemiddelde.  

 

Ook in de koopsector is er sprake van grote verschillen tussen verschillende typen huishoudens. Nog geen 

10% van de alleenstaanden tussen de 25 en 45 jaar heeft een netto koopquote tot 15% terwijl dat bij 

gezinnen met kinderen bijvoorbeeld 40% is en bij oudere paren – die vaak al veruit het grootste deel van 

hun hypothecaire lening hebben afgelost – ruim de helft.  

 

Figuur 2-25: Verdeling over netto koopquoteklassen per type huishouden, Zuid-Holland, 2015 

 

 

Verschil 2012-2015

2009 2012 2015 absoluut relatief

Bruto hypotheekuitgaven 773€           822€           712€           -110€         -13%

Bijkomende koopuitgaven 42€             48€             51€             4€             8%

Onderhoudskosten 203€           197€           160€           + -38€           -19%

Bruto koopuitgaven 1.018€        1.067€        923€           -144€         -14%

Fiscaal effect 245€           278€           230€           - -48€           -17%

Netto koopuitgaven 773€           790€           693€           -96€           -12%

Bijkomende woonuitgaven 265€           265€           222€           + -43€           -16%

Netto woonuitgaven 1.038€        1.055€        915€           -140€         -13%

Netto besteedbaar inkomen 51.000€       50.000€       48.400€       -1.600€      -3%

Netto koopquote 21,4% 22,3% 20,2% -2,1% -10%

Netto woonquote 28,8% 29,8% 26,8% -3,0% -10%
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3 Verhuisplannen en woonvoorkeuren 

Dit hoofdstuk staat in het teken van verhuisplannen en woonvoorkeuren. Er is allereerst aandacht voor de 

ontwikkeling van het aantal huishoudens dat wil verhuizen, het karakter van deze plannen en de 

verhuismotieven. In de tweede paragraaf komen de woonvoorkeuren van actief zoekende huishoudens aan 

bod. Er wordt onderzocht in hoeverre de woonvoorkeuren zijn veranderd als gevolg van veranderingen op 

de woningmarkt. Op basis van de woonvoorkeuren wordt in de derde paragraaf berekend wat de spanning 

in verschillende huur- en koopsegmenten is en hoe die zich heeft ontwikkeld door de tijd heen. In de vierde 

paragraaf tot slot komen de woonvoorkeuren van specifieke groepen op de woningmarkt ter sprake: starters, 

ouderen en de doelgroepen van het huurbeleid.  

3.1 Omvang en karakter verhuisplannen 

In totaal geven 740 duizend huishoudens in Zuid-Holland aan (misschien) binnen twee jaar te willen 

verhuizen. De toename van de verhuisgeneigdheid die in 2012 al zichtbaar was heeft zich voortgezet: in 

2015 zijn er 175 duizend meer verhuisgeneigde huishoudens dan in 2012 en bijna 240 duizend meer dan in 

2009. Van de verhuisgeneigde huishoudens wenst 90% een zelfstandige woning, 6% een wooneenheid, 

zorginstelling of bewoonde andere ruimte zoals een woonboot of woonwagen en de overige 4% wil naar het 

buitenland verhuizen.   

Een deel van de verhuisgeneigde huishoudens, 132 duizend, zijn starters die een huishouden willen gaan 

vormen en op het moment van de enquête nog lid waren van een bestaand huishouden, veelal als 

thuiswonende kinderen bij de ouder(s). Ongeveer 420 duizend verhuisgeneigde huishoudens geven aan 

‘eventueel / misschien’ te willen verhuizen. Vooral deze groep is toegenomen in vergelijking met 2009 en 

2012. 

 

Figuur 3-1: Verhuisgeneigde huishoudens (bestaand en nieuw te vormen) naar soort verhuiswens, Zuid-
Holland, 2009-2015  
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Binnen de groep verhuisgeneigden die ‘eventueel / misschien’ willen verhuizen is, ten opzichte van 2012, in 

absolute zin vooral de groep 45-54-jarigen toegenomen (+28 duizend). In relatieve zin is de toename het 

sterkst bij 65-74-jarigen (+ 67%) en 75-plussers (83%).  

 

Figuur 3-2: Leeftijdsverdeling verhuisgeneigde huishoudens (bestaand en nieuw te vormen) die ‘eventueel / 
misschien’ binnen twee jaar willen verhuizen, Zuid-Holland, 2009-2015 

 

 

De onzekerheid van veel verhuiswensen is ook terug te zien in de termijn waarop huishoudens willen 

verhuizen. In de meest recente editie van het WoON is het voor het eerst mogelijk om ‘weet ik nog niet’ te 

antwoorden op de vraag ‘Wanneer wilt u verhuizen?’. Ongeveer 55 procent van verhuisgeneigde 

huishoudens zegt nog niet te weten binnen welk tijdsbestek zij willen verhuizen. 

 

Figuur 3-3: Verhuisgeneigde huishoudens naar voorgenomen verhuistermijn, Zuid-Holland, 2009-2015 
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Bijna een vijfde van de verhuisgeneigde huishoudens betreft starters die een eigen huishouden willen gaan 

vormen. Deze groep is met ruim 30 duizend ofwel een derde toegenomen ten opzichte van 2009 en 2012. 

De rest van de verhuisgeneigde huishoudens vormen reeds een zelfstandig huishouden. Het aantal 

verhuisgeneigde doorstromers uit de huursector, is gegroeid met een kwart en het aantal verhuisgeneigde 

doorstromers uit de koopsector met bijna 40% vergeleken met 2012. Dit laat zien dat, hoewel relatief veel 

verhuisplannen onzeker zijn, het herstel van het aantal verhuiswensen op de woningmarkt zich over alle 

typen verhuizers uitstrekt.  

 

Figuur 3-4: Verhuisgeneigde potentiële starters* en doorstromers** naar huidige eigendomsvorm, Zuid-Holland, 
2009-2015 

 

* Het gaat hier om inwonende leden (personen) van huishouden die willen verhuizen, onder wie veel thuiswonende 

kinderen. Het grootste deel van de starters zal na de verhuizing zelfstandig wonen. ** Het gaat hier om reeds bestaande, 

op zichzelf staande huishoudens die willen verhuizen, inclusief huishoudens die wonen in wooneenheden of inwonen bij 

een ander huishouden. Het grootste deel van de doorstromers zal na de verhuizing wederom zelfstandig wonen. 

 

Net als bij de gerealiseerde verhuizingen variëren de motieven voor verhuisplannen tussen verschillende 

typen verhuisbewegingen op de woningmarkt. Voor 6 op de 10 potentiële starters is zelfstandig willen wonen 

de belangrijkste reden om binnen twee jaar te willen verhuizen. Voor 2 op de 10 is een huwelijk of het 

aangaan van een samenwoonrelatie het voornaamste motief. Door semi-starters wordt de wens te willen 

verhuizen naar een beter bij de wensen en/of huishoudenssamenstelling passende woning het vaakst 

genoemd als belangrijkste reden. Ook de huidige woonomgeving en de gezondheid worden door deze groep 

genoemd als belangrijkste redenen. Door doorstromers vanuit de koopsector en doorstromers vanuit de 

huursector worden dezelfde drie redenen het vaakst aangevoerd als de voornaamste verhuismotieven. 

 

Van de huishoudens in een koopwoning die willen verhuizen vanwege de huidige woning1 geeft ruim 40% 

aan dat de huidige woning te klein is. Ook een te groot woonoppervlakte (21%) en de wens in een ander 

type woning te wonen (18%) worden door deze groep huishoudens vaak genoemd als belangrijkste 

verhuismotieven. Van de huurders die willen verhuizen vanwege de huidige woning geven ook 4 op de 10 

 

1
 Bij deze vervolgvraag voor huishoudens die willen verhuizen vanwege de huidige woning is voor respondenten maar één antwoord mogelijk.  
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aan dit te willen omdat de woning te klein is. De behoefte aan een ander type woning (14%), de slechte staat 

van de huidige woning (9%) en de wens een woning te kopen (8%) worden door deze groep ook vaak 

genoemd als verhuisredenen.  

 

Van de huishoudens die willen verhuizen vanwege de huidige woonomgeving2 zegt ruim een derde dat 

overlast door buurtbewoners daarbij een motief is. Daarna worden een veranderende 

bevolkingssamenstelling in de buurt (30%), de onveiligheid in de buurt (27%) , overlast door stank of lawaai 

(23%) en overlast van (zwerf)vuil (23%) als vaakst genoemd als motieven.  

 

Tabel 3-1: Gewenste verhuizingen van verhuisgeneigde huishoudens naar type verhuisbeweging en 
belangrijkste verhuisreden, Zuid-Holland, 2015 

 

 

 

3.2 Woonvoorkeuren vragers in de markt 

Een groot deel van door respondenten geuite verhuiswensen leidt uiteindelijk niet tot een daadwerkelijke 

verhuizing. Om uitspraken te kunnen doen die zo relevant mogelijk zijn voor de woningmarkt, wordt 

hieronder uitsluitend gekeken naar de groep ‘vragers in de markt’. Dit zijn starters en reeds bestaande 

huishoudens die binnen twee jaar willen verhuizen naar een zelfstandige woning in Nederland en al een 

woning gevonden hebben of minimaal één concrete zoekactie hebben ondernomen3. Voorbeelden van 

zoekacties zijn zoeken op internet, familie of kennissen inschakelen en rondkijken en -bellen. Het aantal 

vragers in de markt is gegroeid van ruim 250 duizend in 2009 en 2012 tot 305 duizend in 2015. Daarmee 

bedraagt het aantal vragers in de markt ongeveer 40% van het totaal aantal verhuisgeneigde huishoudens 

in Zuid-Holland. Van de 275 duizend vragers in de markt die nog geen (geschikte) woning gevonden hebben, 

geeft een vijfde aan dat dat vooral komt doordat ze te weinig activiteiten te hebben ondernomen. Het te hoge 

prijsniveau van het aanbod (16%), het gebrek aan aanbod in de gewenste buurt (12%) en de te lange 

 

2
 Bij deze vervolgvraag voor huishoudens die willen verhuizen vanwege de huidige woonomgeving zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

3
 Aangezien het gaat om de vraag naar woningen worden personen en huishoudens die bij een ander huishouden (willen) intrekken en huishoudens die aangeven 

dat ze niet willen verhuizen maar wel moeten (bijvoorbeeld vanwege gezondheid of financiële redenen) niet meegeteld bij vragers in de markt.  

 

starters semi-starters doorstromers vanuit koop doorstromers vanuit huur

Huwelijk / samenwonen 18% 5% 5% 7%

Einde relatie 0% 3% 1% 1%

Zelfstandig wonen 58% 7% 0% 1%

Studie / werk 9% 5% 6% 10%

Financieel 1% 6% 7% 10%

Woning 6% 23% 38% 33%

Woonomgeving 1% 11% 19% 16%

Gezondheid 1% 14% 11% 10%

Dichter bij familie/vrienden 1% 5% 6% 5%

Anders 5% 21% 8% 8%

3 meest genoemde redenen per groep (m.u.v. 'anders')
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wachttijden voor sociale huur (11%) zijn daarna de meest genoemde belangrijkste redenen dat men nog 

geen passende woning gevonden heeft.  

 

Figuur 3-5: Vragers in de markt naar positie op de woningmarkt en gewenste eigendomsvorm, Zuid-Holland, 
2009-2015 

 

 

De toename van het aantal vragers in de markt is zichtbaar bij alle groepen onderscheiden naar positie op 

de woningmarkt. De sterkste toename in absolute zin vergeleken met 2012 is te zien bij doorstromers uit de 

huursector en dan met name dat deel dat een koopwoning wenst. Ook de toename van het aantal starters 

en doorstromers uit de koop dat actief zoekt bestaat voor het overgrote deel uit vragers die een koopwoning 

wensen. Bij semi-starters is zelfs een lichte daling van de vraag naar huurwoningen te zien maar een forse 

stijging van de vraag naar koopwoningen. Overigens blijkt uit vergelijking van gerealiseerde verhuizingen 

en gewenste verhuizingen dat het daadwerkelijk aantal verhuizende semi-starters hoger is dan uit de 

wensen valt op te maken (veel mensen weten nog niet dat ze gaan scheiden). 

 

Bij alle typen huishoudens onderscheiden naar samenstelling en leeftijd4 is het aantal vragers in de markt 

toegenomen. Ook dit laat zien dat de toename van de verhuiswensen over het hele spectrum zichtbaar is. 

De toename van de vraag in de markt vergeleken met 2012 is in absolute zin (+ 14 duizend) het grootst bij 

huishoudens die na de gewenste verhuizing alleenstaanden tussen de 25 en 45 jaar oud zullen blijven of 

worden. Dit komt neer op een groei van 33%. De toename is in relatieve zin het grootst bij huishoudens die 

na verhuizing paren van 65 jaar en ouder zullen blijven of worden: van deze groep zijn er in 2015 anderhalf 

keer zoveel vragers in de markt als in 2012. Bij alle typen huishoudens is de vraag naar koopwoningen 

toegenomen. Voor de vraag naar huurwoningen geldt dat niet: onder jongeren tot 25 jaar, paren van 

middelbare leeftijd (45-65 jaar) en gezinnen is de vraag naar huurwoningen afgenomen. Bij andere typen 

huishoudens is de vraag naar huurwoningen stabiel gebleven of toegenomen.  

 

 

4
 Niet-gezinshuishoudens boven de 25 jaar, zoals vrienden die samenwonen of broers of zussen die zonder ouder(s) samenwonen, zijn hierbij niet meegenomen.  
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Figuur 3-6: Vragers in de markt naar type huishouden na verhuizing en gewenste eigendomsvorm, Zuid-
Holland, 2009-2015 

 

 

Zoals hierboven al is genoemd, is er sprake van een toename van de vraag naar koopwoningen. In 2015 

wenst 40% van de actief zoekende starters en semi-starters een koopwoning tegen 26% in 2012. Bij 

doorstromers uit de huursector hadden in 2012 3 op de 10 een voorkeur voor een koopwoning en is dat 

gestegen tot 4 op de 10. Bij zowel (semi-)starters als doorstromers uit de huursector ligt de koopwens relatief 

gezien op het hoogste niveau sinds 2002. Bij doorstromers uit de koop is de toename van de koopwens 

beperkter maar de wens in totaal (85%) wel groter. Hoewel naar verhouding beduidend minder gewenst dan 

in 2012, ligt de absolute vraag naar huurwoningen in 2015 ca. 5 duizend woningen hoger dan in 2012.  

 

Figuur 3-7: Aandeel koop binnen de woningvoorraad en verhuiswensen per type verhuisbeweging, Zuid-
Holland, 2002-2015 
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De vraag in de markt naar koop- en huurwoningen valt in beide categorieën uiteen in diverse prijsklassen. 

Van de totale groep vragers in de markt wenst 16% een goedkope koopwoning die minder dan € 180.000 

kost. Dit is naar verhouding twee keer zo veel als in 2012. Ook middeldure koopwoningen tussen de 

€ 180.000 en € 280.000 worden naar verhouding wat vaker gevraagd dan in eerdere jaren. Bij het duurste 

koopsegment is juist in relatieve zin een afname te zien hoewel in absolute zin de vraag stabiel is gebleven 

op ca. 50 duizend. Prijsdalingen in de voorraad en strengere regels bij de hypotheekverstrekking zijn de 

voor hand liggende oorzaken van de toegenomen vraag naar goedkopere koopwoningen. De daling van de 

hypotheekrente zorgt daarentegen overigens voor meer financiële armslag en hogere prijzen.  

 

De vraag naar vrijesectorhuurwoningen steeg van 9% van het totaal in 2012 naar 14% in 2015 en 

verdubbelde in absolute aantallen. De vraag naar huurwoningen tot de aftoppingsgrens daalde van 32% 

van het totaal tot 20%. Dit laatste hangt voor een deel samen met het krimpen van de voorraad in deze 

prijsklasse. Een andere verklaring is de invoering van de striktere toewijzingsregels voor sociale 

huurwoningen in 2011. Hierdoor verplaatste een deel van de vraag naar gereguleerde huurwoningen zich 

naar woningen met een huur boven de liberalisatiegrens.  

 

Figuur 3-8: Vragers in de markt woonachtig in Zuid-Holland naar gewenste eigendomsvorm en prijsklasse, 
2009-2015 

 

De omvang van de vraag naar de verschillende koop- en huurprijssegmenten kan worden gerelateerd aan 

de omvang van diezelfde segmenten in de bewoonde woningvoorraad. Zo ontstaat een beeld van hoe, los 

van prijsveranderingen in de huur- en koopvoorraad, de woonwensen veranderd zijn. De vraag in de markt 

naar het goedkoopste koopsegment in 2015 bedraagt 16% van de omvang van de bewoonde 

woningvoorraad in datzelfde segment. In 2012 was dat percentage lager, wat betekent dat de vraag naar 

dat segment sindsdien is gestegen ongeacht de prijsdalingen in de voorraad die dat segment in omvang 

hebben doen toenemen. In 2009 bedroeg het aandeel echter met 24% aanzienlijk meer. Dit nuanceert de 

eerder genoemde sterke stijging van de vraag naar goedkope koopwoningen. Bij het duurste koopsegment 

is de vraag uitgedrukt als percentage van de voorraad juist gestegen. Dit segment heeft in relatie tot de 

omvang van de voorraad dus aan populariteit gewonnen. Hierbij speelt de relatief lage hypotheekrente een 

belangrijke rol. Binnen de huursector valt vooral op dat vrijesectorwoningen meer worden gevraagd in 
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verhouding tot de omvang van dat huursegment. Hierbij speelt de invoering van striktere toewijzingsregels 

in 2011 een rol.  

 

Tabel 3-2: Vraag in de markt (woonachtig in Zuid-Holland) uitgedrukt als percentage                                                      
van de omvang van de bewoonde voorraad, 2009-2015 

 

 

De toename van de vraag naar koopwoningen – zowel in relatieve als in absolute zin – is terug te zien bij 

zowel eengezins- als meergezinswoningen. Naar verhouding is de vraag naar eengezinswoningen binnen 

de koopsector even sterk gegroeid als de vraag naar meergezinskoopwoningen. In totaal zoekt ongeveer 

de helft van de vragers in de markt een eengezinswoning en de andere helft een meergezinswoning.  

 

Van de vraag naar eengezinskoopwoningen betreft de helft een rijtjeshuis (tussenwoning), 15% een 

hoekwoning, 12% een twee-onder-een-kapwoning en 20% een vrijstaande woning. Van de vraag naar 

eengezinshuurwoningen betreft bijna 80% een tussenwoning.  

 

Figuur 3-9: Vragers in de markt woonachtig in Zuid-Holland naar gewenste eigendomsvorm en type, 2009-2015 
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de tien geven de voorkeur aan bestaande bouw en voor de overige groep maakt het niet uit. Dit is 

vergelijkbaar met eerdere WoON-edities.  

 

In 2009 en 2012 was ongeveer 20% van de totale woningvraag gericht op eengezinswoningen met 5 of 

meer kamers, in 2015 was dat toegenomen tot 25%. De trend is dus dat binnen het segment 
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eengezinswoningen er meer grotere woningen worden gevraagd, waarschijnlijk deels als gevolg van de 

(nog) relatief lage prijzen voor grotere woningen. Binnen het segment meergezinswoningen is er geen 

duidelijke trend richting grotere of kleinere woningen waarneembaar.  

 

Een andere maat voor de gewenste grootte van de woning is het aantal vierkante meters. Er bestaan grote 

verschillen in de vraag tussen segmenten wat betreft gewenste oppervlakte5. Van de vraag in de markt naar 

eengezinskoopwoningen betreft ongeveer 70% een woning van 120 m² of groter. Van de vraag naar 

eengezinshuurwoningen is dat minder dan een kwart. 7 op de 10 vragers die een huurappartement wensen, 

zijn op zoek naar een woning tot 90 m². Bij de vragers naar koopappartementen is dat de helft minder. Er 

zijn sinds 2009 geen duidelijke trends zichtbaar in de gewenste oppervlakte van woningen in de diverse 

segmenten.  

 

Figuur 3-10: Vragers in de markt woonachtig in Zuid-Holland naar gewenste eigendomsvorm, type en 
oppervlakteklassen, 2015 

 

 

Tot nu toe is gekeken naar de woonvoorkeuren van vragers in de markt die woonachtig zijn in Zuid-Holland, 

ongeacht de gemeente of provincie waar ze willen wonen. Er zijn ook vragers in de markt die in Zuid-Holland 

willen wonen maar op het moment van de enquête buiten de provincie wonen. De voorkeuren naar 

eigendomsvorm en prijsklasse van die groep verschilt naar verhouding nauwelijks van de vragers in de 

markt woonachtig in Zuid-Holland.  

 

Ruim 92% van de vragers in de markt die wonen in Zuid-Holland wil verhuizen binnen of naar een in Zuid-

Holland gelegen gemeente. Alleen in Noord-Holland is dat percentage hoger (94%), in alle andere provincies 

 

5
 Van de 305 duizend vragers in de markt hebben 87 duizend huishoudens niet kunnen aangeven wat de gewenste woonoppervlakte is omdat ze dat niet weten 

of nog geen voorkeur hebben. De figuur is gebaseerd op de 218 duizend vragers in de markt die wel een gewenste woonoppervlakte hebben opgegeven.  
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lager. Ook in 2009 en 2012 schommelde het aandeel in Zuid-Holland rond de 92%. Van de vragers in de 

markt die in de provincie willen blijven, wensen ruim 8 op de 10 in de huidige woongemeente te blijven 

wonen terwijl 1 op de 5 de voorkeur geeft aan een andere gemeente binnen de provincie.  

 

Tot slot wordt in deze paragraaf gekeken naar de relatie tussen huishoudinkomen en gewenste verhuizingen 

naar huur- en koopprijsklassen. Huishoudens die behoren tot de hogere inkomenskwintielen hebben naar 

verhouding veel vaker een voorkeur voor middeldure en dure koopwoningen in vergelijking met lagere 

kwintielen en juist minder vaak een voorkeur voor gereguleerde huurwoningen. Bedacht moet worden dat 

de inkomensgegevens betrekking hebben op inkomensjaar 2014 en de (verwachte) inkomenssituatie van 

het huishouden op het moment van de WoON-vragenlijst of na de gewenste verhuizing gunstiger of 

ongunstiger kan zijn. Niet alleen inkomensdalingen en –stijgingen van inkomensverdieners spelen hierbij 

een rol, ook verwachte veranderingen in de samenstelling van het huishouden als gevolg van het starten of 

beëindigen van samenwoonrelaties zijn van invloed. Van de vragers in de markt in het vijfde en hoogste 

inkomenskwintiel die willen verhuizen naar een gereguleerde huurwoning – ogenschijnlijk een opmerkelijke 

voorkeur gegeven het hoge inkomen en de strikte toewijzingsregels – geven 9 op de 10 aan dat de 

huishoudenssamenstelling na de gewenste verhuizing anders zal zijn dan daarvoor. Van de vragers in 

hetzelfde kwintiel die naar een goedkope koopwoning willen verhuizen is dat 8 op de 10. Bij alle gewenste 

verhuizingen van vragers in het hoogste kwintiel is dat slechts de helft.  

 

Figuur 3-11: Vragers in de markt woonachtig in Zuid-Holland naar gewenste eigendomsvorm en prijsklasse, per 
inkomenskwintiel, 2015  

 

 

3.3 Spanning op de markt 

Woningen die worden achtergelaten door verhuizers vormen samen met nieuwbouw het (potentiële) aanbod 

waaruit woningzoekenden een keuze kunnen maken. Door per segment de vrijkomende woningen – het 
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ontstaat een indicatie van de spanning in de markt. Het doorstroomaanbod betreft het ‘aanbod in de markt’ 

en bestaat uit de woningen waarin vragers in de markt woonachtig in Zuid-Holland op het moment van de 

enquête wonen. Die woningen komen bij een verhuizing beschikbaar voor andere huishoudens. De vraag 

betreft de vragers in de markt die in Zuid-Holland een woning zoeken, ongeacht waar men nu woont. In 

Zuid-Holland woonachtige vragers in de markt die buiten de provincie willen wonen worden hierbij dus niet 

meegeteld. De berekende spanning per segment betreft een momentopname. De uitkomsten moeten dus 

als indicatief worden beschouwd. Daarnaast blijven een aantal voor de woningmarkt relevante groepen 

buiten beschouwing, waarover hieronder meer. 

 

Er worden 300 duizend woningen gevraagd door vragers in de markt met gewenste woonprovincie Zuid-

Holland. Het doorstroomaanbod in de provincie bedraagt 225 duizend. De eerste oorzaak van dit 

ogenschijnlijke woningtekort: aan de vraagzijde is ook de woningvraag van (semi-)starters meegenomen. 

Deze (nieuw te vormen) huishoudens laten geen woning achter, maar vragen wel om een woning. Daarnaast 

wordt in het WoON het doorstroomaanbod onderschat. Uit het WoON kan namelijk niet worden afgeleid of 

huishoudens naar een (zorg)instelling verhuizen of wellicht overlijden – ook hierdoor komen woningen vrij. 

 

Het vraagoverschot voor middeldure koopwoningen bedraagt ca. 30 duizend woningen en is in dit segment 

in absolute zin het grootst. Ook voor dure koopwoningen bestaat er een aanzienlijk vraagoverschot. De 

scheve verhouding tussen vraag en aanbod wijst op twee ontwikkelingen. Er zijn nu (nog) betrekkelijk weinig 

vragers in de markt die in een (middel)dure koopwoning wonen. Vermoedelijk willen zij eerst wachten tot de 

markt (verder) hersteld is en de verkoopprijzen weer rond het niveau van vóór de crisis zijn. Onder hen zijn 

ook woningbezitters met een potentiële restschuld. Tegelijkertijd zijn er meer huishoudens die juist vanwege 

de relatief lage woningprijzen en lage hypotheekrente hun kans schoon zien om te verhuizen naar een 

(duurdere) koopwoning. 

 

In de huursector is er een potentieel aanbodoverschot van woningen tot de aftoppingsgrens. Hierbij moet 

wel bedacht worden dat de vraag naar dergelijke goedkope huurwoningen door huishoudens die (nog) niet 

op de reguliere woningmarkt wonen, zoals statushouders, andere immigranten en mensen in 

(zorg)instellingen, niet in het WoON wordt meegenomen. De vraag naar huurwoningen tussen de 

aftoppings- en liberalisatiegrens en boven de liberalisatiegrens is groter dan het potentiële aanbod. 
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Figuur 3-12: Vraag en (potentieel) aanbod van vragers in de markt naar eigendom en prijsklasse, 2015 

 

 

Door het saldo van de vraag in de markt en het doorstroomaanbod te delen door de omvang van de 

bewoonde woningvoorraad in een bepaald huur- of koopsegment wordt de spanningsindicator berekend. 

Omdat deze indicator rekening houdt met (prijs)veranderingen in de voorraad kan de spanning per segment 

door de tijd heen vergeleken worden. In alle koopsegmenten is de spanning toegenomen ten opzichte van 

2012. Afgezet tegen de omvang van de voorraad is de spanning in het duurste koopsegment groter dan in 

het middeldure segment. Zoals aangegeven is het nog achterblijvende aanbod in dit dure segment hiervan 

een belangrijke oorzaak.  

 

Afgezet tegen de voorraad is in de huursector de spanning beduidend groter bij huurwoningen boven de 

liberalisatiegrens dan in het segment daaronder. De spanning in de vrije huursector is ook sterk toegenomen 

in vergelijking met 2009 en 2012. Dit is het gevolg van een combinatie van de beperkte omvang van dit deel 

van de huurvoorraad en het gevoerde huurbeleid. De toewijzingsregels voor sociale huurwoningen en de 

inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben er mede toe geleid dat gereguleerde huurwoningen voor 

hogere inkomens veel minder toegankelijk zijn en op termijn minder aantrekkelijk zijn om in te (blijven) 

wonen.  

 

Figuur 3-13: Spanningsindicator woningmarkt, naar eigendom en prijsklasse, 2009-2015 
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3.4 Woonvoorkeuren specifieke groepen  

3.4.1 Woonvoorkeuren startende huishoudens 

 

Starters op de woningmarkt staan veelvuldig in de politieke en bestuurlijke belangstelling als belangrijke 

doelgroep op de woningmarkt. In 2015 zijn er 75 duizend starters in Zuid-Holland die naar een zelfstandige 

woning willen verhuizen en actief naar een dergelijke woning zoeken. Dit is een toename ten opzichte van 

2012 toen er ruim 60 duizend startende vragers in de markt waren. Deze toename bestaat voor het overgrote 

deel uit de (gestegen) vraag naar koopwoningen, zowel eengezins- als meergezinswoningen. Het aantal 

startende vragers in de markt dat een meergezinskoopwoning wenst, is bijna verdubbeld vergeleken met 

2012 en bevindt zich ongeveer op hetzelfde niveau als in 2009. De toegenomen vraag naar koopwoningen, 

ook in relatieve zin, hangt samen met de (nog) relatief lage woningprijzen en de lage hypotheekrente. In de 

huursector is de vraag van starters naar eengezinswoningen iets gedaald en de vraag naar 

meergezinswoningen wat gestegen. In totaal is de vraag naar huurwoningen door starters stabiel ten 

opzichte van 2012 waardoor het aandeel gewenste verhuizingen naar huur is gedaald van 73% naar 61%.  

 

Figuur 3-14: Startende vragers in de markt naar gewenste eigendomsvorm en woningtype, 2009-2015 

 

 

De vraag naar dure koopwoningen is bij starters vanzelfsprekend beperkt, maar wel toegenomen in 

vergelijking met 2012. De vraag naar goedkope en middeldure koop bevindt zich ongeveer op het niveau 

van 2009. De vraag naar huurwoningen in de vrije sector is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2012 en 

verdrievoudigd sinds 2009. Bij huurwoningen tot de aftoppingsgrens is juist een daling van de vraag 

zichtbaar.  
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Figuur 3-15: Startende vragers in de markt naar gewenste eigendomsvorm en prijsklasse, 2015 

 

 

3.4.2 Woonvoorkeuren doelgroepen huurbeleid  

De woonvoorkeuren van vragers in de markt kunnen ook worden bekeken vanuit de indeling van 

doelgroepen van het huurbeleid. Hierbij worden starters die nog geen eigen huishouden vormen en van wie 

niet bekend is tot welke doelgroep zij behoren, niet meegenomen6.  

 

Figuur 3-16: Vragers in de markt in aandachtsgroep huurtoeslag naar gewenste eigendomsvorm en                                
prijsklasse, 2009-2015 

  

 

6
 Starters die als huidige huisvestingssituatie ‘lid van huishouden’ hebben (bijv. thuiswonende kinderen) worden niet meegenomen. Omdat zij geen eigen 

huishouden vormen, is voor deze groep starters niet vastgesteld tot welke doelgroep van het huurbeleid zij behoren. Het totaal aantal vragers in de markt van alle 

vier doelgroepen bij elkaar opgeteld komt hierdoor lager uit dan het totaal aantal vragers in de markt zoals dat eerder is genoemd.  
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Het aantal vragers in de markt dat tot de aandachtsgroep huurtoeslag behoort, is sinds 2012 toegenomen 

van bijna 65 duizend tot bijna 75 duizend. Vooral de vraag van deze groep naar huurwoningen tussen de 

aftoppings- en liberalisatiegrens en naar huurwoningen in de vrije sector is sterk toegenomen. In het kader 

van de norm passend toewijzen zullen huishoudens in de aandachtsgroep echter minder vaak dan voor 

2016 een duurdere corporatiewoning boven de aftoppingsgrens toegewezen krijgen. En terwijl de vraag van 

de aandachtsgroep in Zuid-Holland naar woningen tot de aftoppingsgrens aanmerkelijk gedaald is, zal juist 

dat deel van de corporatievoorraad meer worden gereserveerd voor en toegewezen aan de aandachtsgroep.  

 

De groep middeninkomens van het inkomensafhankelijk huurbeleid7 – die sinds de invoering van de striktere 

toewijzingsregels in 2011 minder toegang hebben tot de sociale huursector – wensen in vergelijking met 

2012 meer goedkope en middeldure koopwoningen. Van de middeninkomens wensen 6 op de 10 

huishoudens een koopwoning; in 2009 en 2012 was dat nog de helft. Ten opzichte van eerdere jaren wensen 

de middeninkomens ruim drie keer zo veel huurwoningen in de vrije sector en juist aanzienlijk minder 

gereguleerde huurwoningen. De beperktere toegang tot sociale huurwoningen van woningcorporaties komt 

pas in 2015 duidelijk in de WoON-cijfers naar voren.  

 

Figuur 3-17: Vragers in de markt in de doelgroep middeninkomens naar gewenste eigendomsvorm en 
prijsklasse, 2009-2015 

 

 

 

Van de vragers in de markt die behoren tot de doelgroep hoge inkomens was de vraag naar gereguleerde 

huurwoningen altijd al beperkt, maar deze is nog verder afgenomen sinds 2012. De vraag naar 

huurwoningen in de vrije sector is wel toegenomen, evenals de vraag naar koopwoningen in alle 

prijssegmenten.  
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 Deze groep bestaat pas sinds de invoering van de inkomensafhankelijk huurbeleid in 2013 als zodanig maar op basis van de inkomensgrenzen (zie 

begrippenlijst) is deze groep ook bepaald voor eerdere edities van het WoON.    
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Figuur 3-18: Vragers in de markt in de doelgroep hoge inkomens naar gewenste eigendomsvorm en prijsklasse, 
2009-2015 

  
 

3.4.3 Woonvoorkeuren oudere huishoudens 

Ouderen verhuizen relatief weinig dus de aantallen vragers in de markt in de hogere leeftijdsgroepen is 

beperkt. Het aantal vragers in de markt in Zuid-Holland in de leeftijdscategorie 55 tot 70 jaar is toegenomen 

van bijna 35 duizend in 2012 tot 41 duizend in 2015. Deze vragers wensen aanmerkelijk vaker dan in 2012 

koopwoningen, zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen.  

 

Figuur 3-19: Oudere vragers in de markt naar gewenste eigendomsvorm en woningtype 
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De toename van de vraag naar koopwoningen hangt samen met de ontwikkeling dat ‘nieuwe’ ouderen al 

vaker in een koopwoning wonen dan ‘oudere’ ouderen en met de relatief lage woningprijzen. 

Meergezinshuurwoningen worden wat minder gevraagd en bij eengezinshuurwoningen is er een bescheiden 

toename van de vraag. 

 

Bij oudere huishoudens van 70 jaar en ouder is er ook een toename van het totaal aantal vragers in de markt 

te zien. Veruit de grootste toename daar doet zich voor bij meergezinswoningen in de huursector. In deze 

leeftijdscategorie is de vraag naar koopappartementen licht toegenomen.   

 

Van de 55-70-jarige vragers in de markt wenst 18% een specifiek voor ouderen bestemde woning zoals een 

woning in een seniorencomplex, een serviceflat of aanleunwoning. Bij 70-plushuishoudens is dat bijna 50%. 

Het grootste deel van deze vraag betreft huurappartementen. Van de 55-70-jarige vragers heeft 45% een 

voorkeur voor een woning die zowel intern (binnen) als extern (van buiten) zonder trappenlopen toe- en 

doorgankelijk is (nultredenwoning), bij 70+’ers is dat bijna 70%.  

 

De toename van de vraag naar koopwoningen door vragers in de markt tussen de 55 en 70 jaar richt zich 

voor het overgrote deel op goedkope en middeldure koopwoningen. Bij huurwoningen worden gereguleerde 

woningen minder gevraagd dan in 2012 en vrijesectorhuurwoningen juist vaker. Ook bij 70-plushuishoudens 

is een duidelijke toename van de vraag naar huurwoningen boven de liberalisatiegrens zichtbaar.  

 

Figuur 3-20: Oudere vragers in de markt naar gewenste eigendomsvorm en prijsklasse 
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4 Woningmarktverkenning 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de woningmarktverkenning voor de provincie Zuid-Holland met het 

Socrates-woningmarktmodel aan de orde. In de eerste paragraaf wordt de werking van dit 

woningmarktsimulatiemodel kort toegelicht. In de tweede paragraaf komen de veronderstellingen aan bod 

die er in de verschillende scenario’s gemaakt worden. In de derde paragraaf wordt ingegaan op de vraag 

hoe de resultaten van deze woningmarktverkenning te interpreteren en hoe verschillen met de vorige 

verkenning (2013) te verklaren zijn. In de paragrafen die daarna volgen worden de resultaten van de 

woningmarktverkenning gepresenteerd.  

 

4.1 Achtergrond woningmarktverkenning 

De woningmarkt herstelt momenteel van de crisis. Op de koopmarkt nemen de prijzen en het aantal 

transacties weer toe en nemen het beschikbare aanbod en de verkooptijden af. Meer huishoudens verhuizen 

naar een andere woning. Landelijk en regionaal zijn er grote verschillen zichtbaar maar in Zuid-Holland als 

geheel herstelt de koopmarkt zich bovengemiddeld sterk.  

 

Het opstellen van een gemeentelijke woonvisie of een portefeuillestrategie vereist een goede onderbouwing. 

Inzicht in ontwikkelingen als gevolg van demografische veranderingen, woningmarktbeleid en economische 

verwachtingen is daarbij onmisbaar. Er zijn verschillende bronnen die dergelijk inzicht kunnen verschaffen. 

Veel van die informatie belicht echter maar een deel van de ontwikkeling: alleen op de korte termijn of niet 

gebaseerd op de volledige dynamiek van de markt.  

 

In deze rapportage zijn te verwachten ontwikkelingen op de woningmarkt in Zuid-Holland uitgewerkt aan de 

hand van het door ABF Research ontwikkelde woningmarktmodel Socrates. Dit model simuleert de 

ontwikkelingen op de woningmarkt op de middellange termijn op basis van de meest actuele stand van wet- 

en regelgeving en de woonwensen zoals die bekend zijn uit de reeks WoonOnderzoek Nederland (WoON). 

Daarnaast worden er veronderstellingen gemaakt met betrekking tot de inkomensontwikkeling, de omvang 

van de nieuwbouw- en sloopproductie en de invulling van het huurbeleid door verhuurders. 

 

In de volgende paragraaf wordt de werking van het model kort toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van de 

belangrijkste processen die de woningmarkt drijven.  

Simulatie van de woningmarkt met het Socrates-model 

Op de woningmarkt reageren vraag en aanbod continu op elkaar. Het door ABF Research ontwikkelde 

Socrates-model modelleert deze interactie, rekening houdend met de belangrijkste elementen van vraag en 

aanbod. Uit de confrontatie van vraag en aanbod leidt het model de kwalitatieve mismatch af: zowel naar 

segment (type woning, eigendom en prijsniveau) als naar locatie (woonmilieus en gemeenten). 
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Het startpunt van de raming is de huidige verdeling van huishoudens over de (bewoonde) woningvoorraad; 

oftewel “wie woont waar”. Naar de toekomst toe zal onder invloed van verschillende processen, zoals 

demografie, woonvoorkeuren en inkomen, de woonsituatie veranderen. De woonsituatie kan beschouwd 

worden als de uitkomst van de afstemming tussen de vragers naar en aanbieders van woningen, binnen 

gestelde randvoorwaarden. Daarmee is het ook een van de belangrijkste resultaten van de raming. 

De vraag wordt onderscheiden naar starters, doorstromers en vestigers (uit andere regio’s). Deze vraag 

wordt berekend op basis van het WoON, de veronderstelde inkomensontwikkeling en demografische 

ontwikkelingen. Aanbod komt vrij door overlijden, vertrek naar (zorg)instellingen en verhuizingen. Bij het 

aanbod is ook de invulling van het huurbeleid door verhuurders van belang.  

Het model simuleert de verhuisprocessen en berekent op basis van vraag en aanbod daarnaast het 

bouwprogramma dat het best tegemoet komt aan de woonwensen van huishoudens. Het uitgangspunt van 

dit programma is een optimale doorstroming op de markt, gebruikmakend van de bestaande voorraad.  

Meer informatie over het Socrates-model 

Bovenstaande uiteenzetting is maar een – zeer – beknopte beschrijving van de werking van het Socrates-

model. Meer informatie is opgenomen in het boekje “Socrates – Transparantie in cijfers”, op te vragen via 

de website1 van ABF.  

 

Allereerst worden in de volgende paragraaf de uitgangspunten van de Socrates-editie 2016 toegelicht.  

Achtereenvolgens komen verder in dit hoofdstuk aan bod: 

■ De wijze waarop sommige resultaten van de verkenning geïnterpreteerd moeten worden.  

■ De verwachte ontwikkeling van het aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen en 

combinaties daarvan. 

■ De raming van de doelgroepen van het huurbeleid en de (voor hen) bereikbare, sociale voorraad. 

■ De componenten van de verwachte voorraadmutaties: welk programma voor nieuwbouw (inclusief 

toevoegingen anderszins), sloop en verkoop van huurwoningen draagt bij aan een optimale 

doorstroming op de markt en gebruik van de bestaande voorraad, binnen (deels door de gemeenten 

zelf) veronderstelde aantallen?  

■ De bandbreedtes rondom bovenstaande uitkomsten, volgend uit verschillende economische 

uitgangspunten.  

 

De resultaten in hoofdstuk hebben betrekking op de provincie Zuid-Holland als geheel. In een apart 

bijlagerapport zijn ook de resultaten voor regio’s binnen de provincie gepresenteerd.  

 

4.2 Uitgangspunten in Socrates 2016 

Voor de woningmarkt zijn de economische ontwikkeling en de invulling van het huurbeleid door verhuurders, 

binnen de in de wet vastgestelde randvoorwaarden, de belangrijkste onzekerheden. De economische 

ontwikkeling beïnvloedt de omvang van de bouwproductie en de ontwikkeling van de doelgroepen zoals die 

in het huurbeleid onderscheiden worden. De invulling van het huurbeleid, de mate waarin huren verhoogd 

 

1
 http://www.abfresearch.nl/publicaties/rapporten/socrates---transparantie-in-cijfers.aspx 

http://www.abfresearch.nl/publicaties/rapporten/socrates---transparantie-in-cijfers.aspx
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of verlaagd worden, er gereguleerde woningen geliberaliseerd of verkocht worden, is sterk bepalend voor 

de ontwikkeling van de voorraad naar prijssegment.  

 

Wat betreft demografische verwachtingen is aangesloten bij de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose (BP) 

2016. Dit levert geen exacte kopie van BP 2016 op: de huishoudensaantallen en -ontwikkelingen zoals 

gepresenteerd in dit rapport wijken licht af van de resultaten van BP 2016. 

 

Voor de inkomensontwikkeling2 wordt tot 2018 uitgegaan van de meest recente koopkrachtramingen van 

het Centraal Planbureau (CPB). Voor de langere termijn (na 2018) worden in Socrates 2016 vier varianten 

onderscheiden: Nul (0% reële inkomensgroei per jaar), Laag (0,3% reële groei), Midden (0,5% reële groei) 

en Hoog (1% reële groei). Verder wordt verwacht dat de landelijke woningvoorraad per saldo tot 2020 met 

gemiddeld 59.000 woningen per jaar toeneemt in de inkomensscenario’s Nul en Laag, met 62.000 in 

scenario Midden en met 66.000 in scenario Hoog. Voor de periode 2020-2024 wordt per jaar een kleinere 

groei van de voorraad verwacht.  

 

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 passendheidsnorm gehaald wordt, harmonisatie wordt 

toegepast en woningen geliberaliseerd dan wel verkocht worden. Er worden wat gedrag van verhuurders 

betreft twee varianten onderscheiden: doelgroepgericht met deels huurverlagingen en beperkte 

huurverhogingen, geen liberalisatie van bestaand bezit en weinig verkopen, c.q. marktgericht met grotere 

huurverhogingen binnen de wettelijke kaders van het huurbeleid, meer liberalisatie en meer 

woningverkopen.  

 

Op basis van vier inkomensscenario’s en twee varianten omtrent het gedrag van verhuurders zijn er in totaal 

vijf scenario’s in Socrates 2016.3 De belangrijkste veronderstellingen staan in onderstaande tabel 

weergegeven.  

 

 

2 In de verwachte inkomensontwikkeling is het effect verwerkt van een toenemend aandeel ouderenhuishoudens en huishoudens met maar 

één volwassene en een relatief laag inkomen: alleenstaanden en eenoudergezinnen. Per huishoudenstype bedraagt in scenario Nul de 

groei iets meer dan 0% zodat voor alle huishoudens totaal (inclusief de verschuivingen in aantallen) een gemiddelde van 0% per jaar 

resulteert. Bij de andere inkomensscenario’s spelen dezelfde effecten.   

3 Drie van de acht mogelijke scenario’s worden niet opportuun geacht.  
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Figuur 4-1: Overzicht Socrates-scenario’s en belangrijkste gehanteerde veronderstellingen 

  

 

In dit rapport worden voor Zuid-Holland als geheel de resultaten gepresenteerd van het scenario Nul 

Doelgroepgericht. De resultaten van de scenario’s Laag Doelgroepgericht en Midden Doelgroepgericht 

komen aan de orde daar waar de bandbreedtes in de prognoses worden gepresenteerd. Bijlage 2 bevat een 

uitgebreid overzicht en beschrijving van de cijfermatige invulling van alle veronderstellingen in Socrates 

2016.  

 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd voor de periode 2017-2030. In Socrates 2016 vormt 

1 januari 2015 de startsituatie en zijn de jaren 2015 en 2016 prognosejaren. De stand per 1 januari 2017, 

op basis waarvan de verwachte veranderingen tot 2030 worden bepaald, is dus eveneens een prognose.  

 

4.3 Interpretatie en betekenis uitkomsten 

Prognose en consumentgerichte aanpassingen aan de voorraad  

De ontwikkeling van het aantal huishoudens naar leeftijd en samenstelling zijn prognose-uitkomsten die 

aangeven wat de meest waarschijnlijke ontwikkeling is. In het geval van de ontwikkeling van de huishoudens 

naar inkomen zijn er verschillen tussen de diverse scenario’s.  

De uitkomsten van Socrates die betrekking hebben op de ontwikkeling van de woningvoorraad zijn geen 

prognoses of verwachtingen maar laten zien hoe de voorraad zich zou kunnen ontwikkelen als het 

uitgangspunt is dat zoveel mogelijk consumenten de mogelijkheid geboden wordt te (gaan) wonen volgens 

hun woonwensen. In het model wordt daarbij de bestaande voorraad optimaal benut door verhuisgeneigde 

huishoudens te laten kiezen uit het beschikbare aanbod binnen de bestaande voorraad. De tekorten en 

overschotten die dan nog resteren worden zoveel mogelijk “opgelost” door aanpassingen aan de voorraad 

via nieuwbouw, sloop en de verkoop van huurwoningen.  
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50% 58%

Invulling huurbeleid door verhuurders

Midden 

Doelgroepgericht

Midden               

Marktgericht

Hoog                         

Marktgericht

alle scenario's

Gebaseerd op WoON 2015: 55%

1% (2015), 2,3% (2016, 0,2% (2017) op basis van koopkrachtmutatie in CEP 2016 (CPB)

Benaming 

Scenario's

alle scenario's

0,5% per jaar

Doelgroepgericht Marktgericht

beperkt verkopen van gereguleerde huurwoningen;                                            

na 2016 jaarlijkse huurverhoging op basis van inflatie; bij mutaties 

beperkte huurverhoging en bij deel woningen huur verlagen tot 

onder aftoppingsgrens; geen woningen liberaliseren

meer verkoop van gereguleerde woningen; 

huurverhogingen boven inflatie;                        

bij mutaties huren verhogen;                                

indien mogelijk liberaliseren

Huishoudens naar 5 leeftijdklassen, 4 typen, 5 inkomenskwintielen en wijk

Op basis van WoON 2015 en BAG gekoppeld aan type woning naar huur/koop en 6 prijsklassen

Ontwikkeling huishoudens naar leeftijd en type op basis van Primos-prognose 2016 op gemeenteniveau

verhuisgeneigdheid en woonwensen op basis van WoON2015

Midden

Ontwikkeling gemiddeld besteedbaar netto huishoudinkomen per jaar 

alle scenario's

Nul                

Doelgroepgericht

Laag 

Doelgroepgericht
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Zo ontstaat een consumentgericht programma voor met name de nieuwbouw. De consumentgerichte 

voorraadontwikkelingen beschrijven dus niet wat er (meest waarschijnlijk) gaat gebeuren of wat er ‘moet’ 

gebeuren. Er kunnen goede redenen zijn voor overheden en ontwikkelaars om af te wijken van de 

consumentgerichte ontwikkelingen zoals die uit Socrates volgen. Overwegingen ten aanzien van de 

ruimtelijke ordening, infrastructuur, financiële haalbaarheid, afzetrisico’s en lokale condities kunnen redenen 

zijn om de nieuwbouwprogrammering anders in te vullen dan Socrates als consumentgericht weergeeft.  

 

De berekende consumentgerichte voorraadmutaties vinden wel plaats binnen een bepaalde bandbreedte: 

het aan Socrates opgelegde kwantitatieve bouwprogramma (dat verschilt tussen de scenario’s) vormt een 

‘hard’ randtotaal. Voor dit kwantitatieve bouwprogramma is zoveel mogelijk aangesloten bij de Zuid-

Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016).  

 

Veranderingen in de voorraad komen tot stand via nieuwbouw, sloop, huurprijsaanpassingen en verkopen 

van huurwoningen. De omvang van de nieuwbouw in de verschillende huur- en koopsegmenten volgens het 

consumentgerichte programma wordt mede beïnvloed door de andere componenten van 

voorraadveranderingen. Om die reden is het raadzaam om met name te kijken naar de (netto) mutaties van 

de voorraad als geheel en niet enkel naar de nieuwbouw zoals die uit het model komt.  

Inkomensontwikkeling 

Een belangrijke onzekerheid voor de woningmarkt is de toekomstige inkomensontwikkeling. De 

inkomensontwikkeling is daarmee ook een belangrijke factor die verschilt tussen de verschillende scenario’s 

van Socrates. Wat betreft inkomensontwikkeling wordt voor de eerste jaren – in de huidige verkenning zijn 

dat 2015 tot en met 2017 – uitgegaan van de koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau (CPB) en 

voor de rest van de prognoseperiode van een bepaald percentage reële inkomensgroei (boven inflatie) per 

jaar.  

 

In de vorige woningmarktverkenning uit 2013 werd als centraal scenario uitgegaan van gemiddeld -0,2% 

reële inkomensdaling per jaar4 voor de periode 2015-2030. In de huidige verkenning wordt, zoals gezegd, 

als centraal scenario (Nul) uitgegaan van jaarlijks gemiddeld 0% reële inkomensgroei vanaf 2018.5 De 

inkomensverwachtingen die in de huidige verkenning worden gehanteerd zijn daarmee licht positiever dan 

in 2013 maar liggen lager dan de gemiddelde jaarlijkse reële inkomensgroei die over de afgelopen decennia 

gemiddeld is gerealiseerd. Tussen 1970 en 2015 bedroeg de gemiddelde inkomensgroei voor huishoudens 

per jaar 0,3%.  

 

Scenario Nul sluit overigens wel aan bij de door het CPB gepubliceerde Middellangetermijnverkenning (MLT) 

van maart 2016. Voor de periode 2018-2021 raamt CPB de koopkrachtmutatie op gemiddeld 0% per jaar 

voor alle huishoudens als geheel. 

 

  

 

4 In de verkenning uit 2013 werd voor de periode 2015-2030 uitgegaan van een gelijkblijvende koopkracht (reële verandering 0%) per onderscheiden 

huishoudentype. Door de groei van de aandelen alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderenhuishoudens kwam dit per saldo uit op een lichte jaarlijkse daling 
van gemiddeld -0,2%. 

5
 Per huishoudenstype bedraagt in scenario Nul de jaarlijkse groei wat meer dan 0% zodat uiteindelijk voor alle huishoudens als geheel op een gemiddelde van 

0% per jaar wordt uitgekomen. Het aandeel alleenstaanden – per definitie eenverdieners – en het aandeel ouderen – met veelal een relatief laag inkomen – 
nemen immers toe.  
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De verwachte inkomensontwikkeling beïnvloedt de toekomstige huishoudensontwikkeling naar inkomen. De  

verschillende uitgangspunten ten aanzien van de inkomensontwikkeling zijn dan ook zichtbaar in de 

huishoudensontwikkeling naar inkomen die verschilt tussen verkenningen en scenario’s. In onderstaande 

figuur is dit weergegeven. Volgens de verkenning uit 2013 zou vooral het aantal huishoudens in het laagste 

inkomenskwintiel6 groeien, met gemiddeld 2% per jaar tussen 2011 en 2030. Het aantal huishoudens in het 

hoogste inkomenskwintiel zou afnemen. Volgens het scenario Nul van de huidige verkenning vindt in alle 

inkomenskwintielen een groei van het aantal huishoudens plaats. Het huidige scenario Nul lijkt daarmee 

meer op de verkenning uit 2010 dan op de verkenning uit 2013.  

 

Figuur 4-2: Gemiddelde jaarlijkse groei tot 2030 van het aantal huishoudens in Zuid-Holland per (landelijk) 
inkomenskwintiel volgens verschillende verkenningen en scenario’s 

 

 

Ontwikkeling sociale huurvoorraad 

Niet alleen de inkomensontwikkelingen maar ook de veronderstellingen ten aan zien het huurprijsbeleid van 

verhuurders werken door in de ontwikkeling van de omvang en samenstelling van de sociale huurvoorraad. 

In de verkenning van 2013 werd uitgegaan van het inkomensafhankelijke huurbeleid waarbij de huren – ook 

van zittende bewoners – jaarlijks aanzienlijk boven inflatie konden stijgen. Een deel van deze veronderstelde 

prijsstijgingen zou bovendien op termijn leiden tot een huur boven de liberalisatiegrens. Deze 

veronderstellingen werden gemaakt tegen de achtergrond van de op dat moment net ingevoerde 

verhuurdersheffing, die corporaties zou nopen tot het extra opvoeren van de huurinkomsten en uitponden 

van sociale huurwoningen via liberalisatie en/of verkoop. 

 

 

6
 Het betreft hier landelijke inkomenskwintielen: het totaal aan huishoudens verdeeld over 5 even grote groepen.  
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In de verkenning van 2013 nam de gereguleerde voorraad7 in de periode 2011-2030 per saldo af met ruim 

70 duizend, ofwel gemiddeld ongeveer 3,8 duizend per jaar, ondanks een forse nieuwbouw van 

gereguleerde huurwoningen. De voorziene nieuwbouw was mede zo fors om de verwachte afname van 

gereguleerde woningen door huurverhogingen te compenseren. Deze compensatie kende een kwalitatieve 

uitruil: kwalitatief goede, in potentie te liberaliseren, populaire huurwoningen werden uitgepond en meer 

betaalbare, kleinere huurwoningen kwamen daarvoor in de plaats. Over de hele prognoseperiode bezien 

waren sloop, verkoop en vooral huurprijsaanpassingen tezamen echter aanmerkelijk groter dan de 

nieuwbouw.  

 

In de huidige verkenning (scenario Nul) wordt uitgegaan van gematigde reguliere huurverhogingen aan 

zittende bewoners, die voor de periode 2017-2030 gelijk zijn aan de inflatie. Daarnaast wordt verondersteld 

dat er geen woningen worden geliberaliseerd.8 Mede hierdoor is er minder nieuwbouw nodig om in de 

behoefte aan gereguleerde huurwoningen te voorzien. Er wordt in de huidige verkenning nog wel nieuwbouw 

voorzien in het gereguleerde huursegment9 maar door sloop en verkoop blijft het aantal woningen in dit 

segment nagenoeg gelijk (-10 duizend tot 2030). Binnen het gereguleerde segment neemt de voorraad tot 

de kwaliteitskortingsgrens (410 euro anno 2015) en de voorraad tussen die grens en 520 euro per saldo af 

en de voorraad tussen 520 euro en de hoge aftoppingsgrens (629 euro) juist toe. In de prijsklasse tussen 

de hoge aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens neemt de voorraad af omdat er in het gehanteerde scenario 

van uit wordt gegaan dat, gelet op de norm passend toewijzen, verhuurders veel woningen aftoppen op de 

aftoppingsgrens en een deel van de woningen die nog boven de aftoppingsgrens worden verhuurd, tot onder 

die grens brengen.10 

Woonmilieus  

Een belangrijk aspect van de kwalitatieve invulling van de voorraadontwikkelingen, zijn de woonmilieus. 

Bekeken naar de indeling in vijf woonmilieus, neemt de behoefte tot 2030 absoluut gezien het sterkst toe in 

buiten-centrummilieus (voor- en naoorlogse stadwijken en klein-stedelijke milieus). Van de toename van de 

woningbehoefte in de periode 2017-2030 vindt 14% plaats in landelijke woonmilieus. Er zijn grote verschillen 

tussen regio’s binnen de provincie. Vooral in Holland Rijnland is de voorkeur voor landelijk wonen 

toegenomen volgens het WoON 2015 in vergelijking met WoON 2012. Hierdoor neemt in deze regio de 

woningbehoefte in landelijke milieus volgens Socrates toe ten opzichte van de verkenning uit 2013.  

 

Landelijke woonmilieus zijn groene woonmilieus met een lage dichtheid van woningen. Vaak, maar niet 

altijd, zijn deze woningen gelegen in de landelijke gebieden buiten de woonplaatsen. Landelijk woonmilieus 

bestaan niet alleen uit (relatief) dure woningen maar kennen een spreiding van de woningvoorraad over 

diverse prijsklassen. Uit het WoON blijkt dat ongeveer de helft van de vraag naar landelijke milieus 

huishoudens betreft die in het landelijk gebied buiten de woonplaatsen willen wonen. De andere helft van 

de vraag bestaat uit huishoudens die in groene milieus met lage dichtheden in of aan de rand van 

 

7
 De gereguleerde voorraad van woningcorporaties particuliere verhuurders samen.  

8
 Zie voor verdere toelichting en een schematisch overzicht Bijlage 2.  

9
 In de prijsklasse tot 410 euro wordt geen nieuwbouw meer voorzien, in de duurdere delen van het gereguleerde segment wel.  

10 Zie voor verdere toelichting en een schematisch overzicht Bijlage 2.   
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woonplaatsen wil wonen. In hoeverre in de woningbouwprogrammering en het faciliteren van bouwlocaties 

tegemoet wordt gekomen aan de vraag naar landelijke milieus, is uiteindelijk een bestuurlijke keuze waarbij 

ook andere ruimtelijke overwegingen een rol spelen zoals het stimuleren van duurzaam ruimtegebruik, het 

zoveel mogelijk onbebouwd laten van open groen en de wenselijkheid en haalbaarheid van de aanleg van 

nieuwe infrastructuur. 

 

4.4 Huishoudensontwikkeling 

Het aantal huishoudens bepaalt in belangrijke mate het aantal (benodigde) woningen in een gemeente of 

regio. Het aantal huishoudens verandert ten gevolge van verschillende - veelal demografische - processen 

als geboorte, samenwonen en sterfte. Regionaal en nationaal speelt migratie ook een belangrijke rol. De 

simulatie van de woningmarkt gaat uit van zelfstandige huishoudens. Huishoudens woonachtig in instituten 

als verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn niet meegenomen.  

 

In 2017 telt Zuid-Holland naar verwachting in totaal 1.701 duizend huishoudens. In 2030 zullen dat er naar 

verwachting 1.865 duizend zijn. Dat komt neer op een groei van 164 duizend huishoudens ofwel 10%11. 

Tussen 2017 en 2030 neemt vooral het aantal 65- en 75-plushuishoudens toe. Het aantal huishoudens 

tussen de 45 en 65 jaar neemt als enige leeftijdsklasse licht af. Dit is een doorwerking van het relatief lage 

aantal geboorten in de jaren ’80. Naar samenstelling gezien concentreert de toename zich bij alleenstaanden 

hoewel ook het aantal eenoudergezinnen en paren met en zonder kinderen nog zal toenemen. Bekeken 

naar inkomen zal in het gehanteerde inkomensscenario Nul in elk inkomenskwintiel het aantal huishoudens 

toenemen. In paragraaf 4.9 wordt de bandbreedte van de huishoudensontwikkeling naar inkomen getoond.  

 

In de vorige Woningmarktverkenning uit 2013 werd als basisscenario uitgegaan van gemiddeld -0,2% reële 

inkomensdaling per jaar voor de periode 2015-2030. In de huidige verkenning wordt, zoals gezegd, als 

bassiscenario (Nul) uitgegaan van jaarlijks gemiddeld 0% reële inkomensgroei vanaf 2018. De 

inkomensverwachtingen zijn daarmee wat positiever dan in 2013. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 zijn de 

inkomensverwachtingen in Socrates gelijk aan die van het Centraal Planbureau (CPB).  

 

Grenzen inkomens- en prijsklassen 

De grenzen van de inkomensklassen en huur- en koopprijsklassen die in figuren staan vermeld, hebben 

betrekking op 2016. De grenzen worden in het model elk jaar met de (verwachte) inflatie aangepast. Een 

reële inkomensgroei – een toename van het inkomen boven inflatie – leidt er toe dat het aantal huishoudens 

in hogere inkomensklassen toeneemt.  

 

 

 

 

 

 

11 Dit is de uitkomst van de reproductie van de Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016). De resultaten van die reproductie worden gepresenteerd 

in dit rapport. De uitkomsten wijken voor sommige regio’s binnen Zuid-Holland (licht) af van de uitkomsten van BP 2016.  
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Figuur 4-3: Ontwikkeling aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030 

 

 

In onderstaande figuren worden de mutaties in absolute en relatieve zin getoond. Dan wordt nog beter 

zichtbaar waar de toenamen tot 2030 het sterkst zijn: ouderen en alleenstaanden.  

 

Figuur 4-4: Mutatie huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030, absoluut en relatief  

  

 

De huishoudensontwikkeling tot 2030 verschilt nog enigszins tussen de verschillende subperioden binnen 

de prognoseperiode 2017-2030. In onderstaande figuren wordt voor de afzonderlijke perioden 2017-2020, 

2020-2025 en 2025-2030 de huishoudensontwikkeling naar leeftijd, samenstelling en inkomen 
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gepresenteerd. Dan blijkt bijvoorbeeld dat de groei van het aantal jongere huishoudens tot 30 jaar zich in de 

periode 2020-2030 niet meer voordoet. In totaal neemt het aantal huishoudens in de periode 2017-2020 met 

54 duizend toe, in de periode daarna met 63 duizend en tussen 2025 en 2030 met 48 duizend.  

 

Figuur 4-5: Mutatie huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2020 (linksboven), 2020-2025 
(rechtsboven) en 2025-2030 (linksonder) 

  

 

 

Deels is er sprake van overlap tussen de groeicategorieën: het grootste deel van de groei van 

alleenstaanden vindt plaats bij ouderen en vice versa. De groei van het aantal inkomens in het hoogste 

inkomenskwintiel – de 20% hoogste inkomens – vindt voor het overgrote deel plaats onder paren zonder 

kind en paren met kind.  
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Figuur 4-6: Mutatie huishoudens naar combinatie inkomen en samenstelling, 2017-2030, absoluut 

 

 

Het aantal gezinnen in de leeftijdscategorie 45-64 jaar zal gaan afnemen terwijl het aantal jongere gezinnen 

nog wel aanzienlijk gaat toenemen. Het aantal paren zal alleen bij de 65-plushuishoudens nog groeien; het 

aantal jongere kinderloze paren zal juist gaan dalen tot 2030.  

 

Figuur 4-7: Mutatie huishoudens naar combinatie samenstelling en leeftijd, 2017-2030, absoluut 
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4.5 Ontwikkeling doelgroepen huurbeleid 

Met het Socrates-model kan ook een prognose worden gemaakt van de ontwikkeling van de doelgroepen 

van het huurbeleid. Twee doelgroepen zijn hierbij het meest van belang: de aandachtsgroep huurtoeslag12 

en de EC-doelgroep voor woningcorporaties. Tussen de Socrates-scenario’s (Nul en Midden) verschilt de 

ontwikkeling van beide doelgroepen. Onderstaande figuren illustreren de bandbreedte.  

 

De aandachtsgroep huurtoeslag (HT) bestaat in 2017 uit ongeveer 527 duizend huishoudens. In 2030 zal 

dit aantal volgens het scenario Nul uitkomen op 569 duizend. In het scenario Midden is dit met 530 

duizend ongeveer 40 duizend huishoudens lager.  

 

Figuur 4-8: Ontwikkeling aandachtsgroep huurtoeslag, scenario’s Nul en Midden, 2017-2030 

 

 

De EC-doelgroep voor corporaties bestaat in 2017 uit ongeveer 784 duizend huishoudens. In scenario Nul 

zal dit aantal in 2030 858 duizend zijn en in scenario Midden 802 duizend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12
 Deze groep wordt ook wel de aandachtsgroep huurtoeslag of primaire doelgroep genoemd. In dit rapport wordt de aandachtsgroep huurtoeslag alleen op basis 

van het huishoudinkomen afgebakend. De groep zoals hier gepresenteerd bevat dus ook huishoudens in een koopwoning en huishoudens met een vermogen 

boven de maximale vermogensgrens van de huurtoeslagregeling. Deze laatstgenoemde groep heeft geen recht op huurtoeslag.  
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Figuur 4-9: Ontwikkeling EC-doelgroep, scenario’s Nul en Midden, 2017-2030  

 

 

Niet alleen de omvang van de aandachtsgroep huurtoeslag en EC-doelgroep veranderen, ook hun 

woonsituatie zal in de toekomst anders zijn. Dit als gevolg van veranderingen in de samenstelling van de 

woningvoorraad en veranderingen in de samenstelling van de doelgroep. Naar verwachting zal de HT-

aandachtsgroep steeds vaker in een koopwoning wonen: 102 duizend in 2017 tegen 139 duizend in 2030. 

Het aantal huishoudens in deze doelgroep in een huurwoning neemt slechts licht toe: van 373 duizend in 

2017 naar 381 duizend in 2030. Het aantal huishoudens in de doelgroep dat woont in een bewoonde andere 

ruimte (bar) neemt de eerstkomende jaren toe omdat de woningbouwproductie achterblijft bij de groei van 

de woningbehoefte. Daarna neemt het aantal echter geleidelijk aan af. 

 

Figuur 4-10: Ontwikkeling woonsituatie aandachtsgroep huurtoeslag, scenario Nul, 2017-2030 
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Net als de HT-aandachtsgroep zal de EC-doelgroep in de toekomst naar verwachting vaker in een 

koopwoning wonen. Hun aantal neemt toe van 181 duizend in 2017 tot 249 duizend in 2030. Het aantal EC-

huishoudens in een huurwoning neemt licht toe, van 539 duizend in 2017 tot 549 duizend in 2030. Het aantal 

EC-huishoudens in een bewoonde andere ruimte neemt de eerstkomende jaren toe omdat de 

woningbouwproductie achterblijft bij de groei van de woningbehoefte. Daarna neemt het aantal echter 

geleidelijk aan af.  

 

Het toenemend aantal HT- als EC-huishoudens in een koopwoning is voor een groot deel het gevolg van 

het feit dat nieuwe generaties ouderen steeds vaker al een in koopwoning wonen als zij door pensionering 

of verweduwing in inkomen achteruitgaan en tot een of beide doelgroepen gaan behoren. Vaak blijven zij in 

die (grotendeels of geheel afbetaalde) koopwoning wonen, mede vanwege de lage woonlasten. Door dit 

fenomeen zal het aantal EC-doelgroephuishoudens van 65 jaar en ouder in een koopwoning tot aan 2030 

toenemen met bijna 50 duizend. 

 

Figuur 4-11: Ontwikkeling woonsituatie EC-doelgroep, scenario Nul, 2017-2030 

 

 

4.6 Mutaties woningbehoefte naar type en prijsklassen 

De vraag uit welke woningen de woningvoorraad moet bestaan kan op vele manieren beantwoord worden. 

Zo kan er gekeken worden naar de verhuisplannen van huishoudens op een bepaald moment in de tijd. Dit 

is bijvoorbeeld mogelijk op basis van een enquêtebestand als het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Het 

nadeel van deze werkwijze is dat er maar op één moment in de tijd gekeken wordt naar de behoefte van 

mensen. Er wordt voorbijgegaan aan veranderingen in de bevolkingssamenstelling of de 

sociaaleconomische positie van huishoudens die te verwachten zijn. Daarbij komt dat het totaal van 

verhuisplannen op het moment van enquêteren geen realistisch beeld schetst van de werkelijk te 

verwachten dynamiek op de woningmarkt die we op basis van trendcijfers over daadwerkelijk gerealiseerde 

verhuizingen kennen.  
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Het Socrates-model werkt volgens een andere benadering. Het modelleert de dynamiek van de 

woningmarkt. Uiteraard spelen hierbij de verhuisplannen – hoeveel huishoudens willen verhuizen naar welk 

soort woningen – een belangrijke rol. Maar in tegenstelling tot de statische benadering staat de doorstroming 

op de markt centraal. Het model kijkt eerst welke woningen er beschikbaar komen doordat huishoudens hun 

woningen verlaten en laat vervolgens huishoudens met verhuisplannen kiezen uit het beschikbare aanbod. 

Aan het eind van een periode worden de vraag en het vrije aanbod naast elkaar gelegd en wordt bepaald 

aan welke woningen er een tekort is of van welke woningen een overschot bestaat. De tekorten en 

overschotten worden ten slotte zoveel mogelijk “opgelost” door aanpassingen aan de voorraad via 

nieuwbouw, sloop en de verkoop van huurwoningen. De omvang van deze voorraadmutaties is hard aan 

het model opgelegd.  

 

De veranderingen in de woningbehoefte13 over een gegeven periode geven een goede indruk van de 

uitdagingen waarvoor beleidsmakers en aanbieders van woningen komen te staan. Deze veranderingen 

komen niet alleen tot stand via verhuisbewegingen of voorraadmutaties. Ook bestaande woningen en 

woonsituaties kunnen “aangepast” worden. Zo wordt er onder meer rekening gehouden met de zogeheten 

“huurharmonisatie”, het opnieuw vaststellen van de huur bij een nieuwe verhuring. Veranderingen in het 

huishouden, zoals samenwonen, kinderen krijgen of sterfte zorgen ook voor verschuivingen in de behoefte. 

 

In onderstaande figuur wordt de mutatie van de woningbehoefte naar eigendom en woningtype getoond 

voor de periode 2017-2030. De behoefte aan meergezinshuurwoningen zal met 8,5 duizend afnemen. De 

behoefte aan eengezinshuurwoningen neemt enigszins toe, met 20 duizend. De grootste veranderingen in 

woningbehoefte zijn echter zichtbaar in de koopsector. Zowel de behoefte aan meergezins- als aan 

eengezinswoningen in de koopsector neemt toe.  

 

Figuur 4-12: Mutatie woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030 

 

 

Bekeken naar prijsklassen blijkt dat, in samenhang met de mutatie van de woningbehoefte naar type, de 

behoefte in de huursector afneemt in de laagste twee huurprijsklassen. De behoefte aan huurwoningen met 

een huur tussen de 520 euro en de hoge aftoppingsgrens (prijspeil 2016) neemt juist toe. Ook in de vrije 

huursector is een toename van de behoefte zichtbaar. In de prijsklasse tussen de hoge aftoppingsgrens en 

de liberalisatiegrens neemt de behoefte af omdat er in het gehanteerde scenario van uit wordt gegaan dat, 

gelet op de norm passend toewijzen, verhuurders veel woningen aftoppen op de aftoppingsgrens en een 

deel van de woningen die nog boven de aftoppingsgrens worden verhuurd, tot onder die grens brengen.14 

 

13 Tot de woningbehoefte worden gerekend alle huishoudens die in een woning wonen, alsmede de actief naar een woning zoekende (semi)starters en 

huishoudens die nog niet over een zelfstandige woning beschikken, maar dat wel wensen. Huishoudens die momenteel in een woning wonen, maar de 

woningmarkt wensen te verlaten (zoals door een verhuizing naar het buitenland of een verzorgingshuis) worden niet in de woningbehoefte meegenomen. 

14 Zie bijlage 2 voor meer informatie en toelichting over de veronderstellingen ten aanzien van het huurprijsbeleid van verhuurders. 
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In de koopsector is er in elke prijsklasse een aanzienlijke toename van de behoefte zichtbaar. De groei is 

het sterkst in de middeldure en duurdere segmenten (250 – 430 duizend euro).  

 

Figuur 4-13: Mutatie woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030, absoluut 

 

 

In absolute zin is de groei van de woningbehoefte in het duurdere gereguleerde segment (520 euro tot 

liberalisatiegrens) groter dan van de vrije sector. In relatieve zin neemt in de huursector de woningbehoefte 

echter het sterkst toe in het dure deel van de vrije sector (vanaf 890 euro). In de koopsector bleek uit de 

figuren hierboven dat de woningbehoefte in absolute zin het sterkst toeneemt bij eengezinskoopwoningen. 

In relatieve zin groeit de woningbehoefte echter het sterkst bij meergezinskoopwoningen. Uit onderstaande 

figuur blijkt ook dat de afname van de woningbehoefte in de prijsklasse tussen de aftoppingsgrens en 

liberalisatiegrens in relatieve zin – met ongeveer 5% – tamelijk beperkt is.  

 

Figuur 4-14: Mutatie woningbehoefte naar eigendom en prijsklasse, 2017-2030, relatief 
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In onderstaande figuren is weergegeven hoe de absolute mutatie van de woningbehoefte naar eigendom 

en prijsklasse eruit ziet in elk van de drie afzonderlijke perioden tussen 2017 en 2030. Het hierboven 

geschetste beeld is in elke periode hetzelfde. De totale toename van de woningbehoefte neemt geleidelijk 

af en bedraagt in de periode 2017-2020 50 duizend, in de 5-jarige periode daarna 63 duizend en tussen 

2025 en 2030 50 duizend.  

 

Figuur 4-15: Mutatie woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2020 (linksboven), 2020-2025 
(rechtsboven), 2025-2030 (linksonder) 

 

 

 

4.7 Mutaties woningbehoefte naar woonmilieu 

Niet alleen eigendom, type en prijsklassen zijn relevant, ook woonmilieu is een belangrijk aspect van de 

(verandering van de) woningbehoefte. Zeker waar het gaat om het lokaal invullen van de behoefte. In bijlage 

3 staat een uitleg over hoe het gewenste woonmilieu wordt bepaald in het WoonOnderzoek Nederland 

(WoON) dat de basis vormt van Socrates wat woonvoorkeuren betreft. 

 

In totaal neemt de behoefte in het stedelijk buiten-centrummilieu het meest toe, namelijk per saldo met 

ongeveer 50 duizend. De rest van de groei van de behoefte is verdeeld over de andere woonmilieus van de 

vijfindeling: centrum-stedelijk, groen-stedelijk, dorps en landelijk.  
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Figuur 4-16: Mutatie woningbehoefte naar woonmilieu, eigendom en type, 2017-2030 

 

 

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. De afname van de behoefte aan 

de goedkoopste huurwoningen doet zich vooral voor in het buiten-centrummilieu waar dergelijke woningen 

ook het meest te vinden zijn. De groei van de behoefte aan huurwoningen in de prijsklasse 520 – 629 euro 

en in de vrije sector is ook het duidelijkst in buiten-centrummilieus te zien.  

 

Figuur 4-17: Mutatie woningbehoefte naar woonmilieu, eigendom en prijsklasse, 2017-2030 
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In elk van de onderscheiden woonmilieus bestaat de groei van de behoefte aan koopwoningen uit het hele 

scala aan prijsklassen.  

 

Figuur 4-18: Mutatie woningbehoefte in koopsector naar woonmilieu en prijsklassen 

 

4.8 Mutaties totale woningvoorraad 

De omvang en samenstelling van de woningvoorraad kunnen gezien worden als een afspiegeling van de 

woningbehoefte. De afstemming tussen woningvoorraad en woningbehoefte verloopt echter met een 

behoorlijke vertraging. Door middel van nieuwbouw, sloop en de verkoop van huurwoningen verandert 

jaarlijks slechts een klein deel van de voorraad. Daarnaast hebben woningen doorgaans een lange 

levensduur, die past bij de investeringen die ermee gepaard gaan. Slopen van woningen die kwalitatief nog 

waarde hebben is kapitaalvernietiging. 

 

Socrates steekt de raming van de voorraad en de veranderingen zo in dat de bestaande voorraad optimaal 

benut wordt. Dit wordt gedaan door eerst te kijken naar de mogelijkheden die huishoudens hebben binnen 

het beschikbare woningaanbod. Deze woningen zijn achtergelaten door huishoudens die naar een andere 

woning verhuisd zijn of waarvan de bewoner(s) de woningmarkt hebben verlaten, bijvoorbeeld bij verhuizing 

naar een verzorgingstehuis, migratie naar een andere regio/land of als gevolg van overlijden. De tekorten 

die resteren zijn richtinggevend voor de keuzes met betrekking tot de invulling van het 

nieuwbouwprogramma: het consumentgericht bouwprogramma. Dit programma kan beschouwd worden als 

een optimaal bouwprogramma, in termen van duurzaamheid, tevredenheid en afzetbaarheid. Duurzaam 

omdat het zo goed mogelijk gebruik maakt van de bestaande voorraad. Naar tevredenheid van huishoudens 

omdat, binnen de beschikbare mogelijkheden, hun voorkeuren doorslaggevend zijn. En qua afzetbaarheid, 
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omdat aanbieders van woningen (verhuurders, projectontwikkelaars of investeerders) optimaal kunnen 

inspelen op de vraag en zo hun afzetrisico kunnen verkleinen. 

  

De omvang van de nieuwbouw ligt per scenario vast en is een afgeleide van de Zuid-Hollandse 

Bevolkingsprognose 2016 (BP 2016). De aannames voor de verkoop van huurwoningen en sloop zijn 

afgeleid uit de trends van de afgelopen decennia en de samenstelling en kwaliteit van de voorraad.  

 

In de onderstaande figuren worden achtereenvolgens de ontwikkeling van de totale voorraad (inclusief 

onbewoond deel) gepresenteerd, het daaraan ten grondslag liggende sloop- en nieuwbouwprogramma en 

de omzettingen van huur- in koopwoningen. Het betreft weer het basisscenario Nul. De effecten op de 

voorraad van de overige scenario’s, met elk hun eigen behoefte en mutatieprogramma, komen in paragraaf 

4.9 aan de orde. Nieuwbouw is inclusief toevoegingen anderszins (transformaties en splitsingen).  

 

De totale woningvoorraad zal, op basis van de veronderstellingen van het scenario Nul en uitgaande van 

het consumentgerichte nieuwbouw- en sloopprogramma, afnemen in het segment meergezinshuur, licht 

groeien in het segment eengezinshuur en sterk groeien in de beide koopsegmenten.  

 

 

Figuur 4-19: Mutatie totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030 

 

 

Bekeken naar prijsklassen zal de huurwoningvoorraad het sterkst toenemen in het segment tussen 520 euro 

en de hoge aftoppingsgrens. De afname van de voorraad in het segment tussen de aftoppings- en 

liberalisatiegrens is, zoals eerder aangegeven, het gevolg van de scenarioveronderstellingen ten aanzien 

van het huurprijsbeleid van verhuurders. Er wordt van uitgegaan dat, gelet op de norm passend toewijzen, 

verhuurders veel woningen aftoppen op de aftoppingsgrens en een deel van de woningen die nog boven de 

aftoppingsgrens wordt verhuurd, tot onder die grens brengen.15 In de vrije sector is een duidelijke toename 

van de voorraad te zien.  

 

 In de koopsector neemt de voorraad toe in alle prijsklassen, het meest tussen 250 en 430 duizend euro.  

 

 

 

 

 

 

15
 Zie bijlage 2 voor meer informatie en toelichting over de veronderstellingen ten aanzien van het huurprijsbeleid van verhuurders. 
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Figuur 4-20: Mutatie totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030 

 

 

 

De hierboven in beeld gebrachte mutaties van segmenten binnen de totale woningvoorraad komen op 

verschillende manieren tot stand: nieuwbouw16 (inclusief toevoegingen anderszins), sloop, verkoop 

huurwoningen (omzettingen) en (boveninflatoire) prijsaanpassingen, waaronder harmonisatie bij nieuwe 

verhuringen. De afname van het aantal huurwoningen in de laagste twee huurprijsklassen komt vooral door 

boveninflatoire huurverhogingen, deels door sloop en, in mindere mate, verkoop. Omgekeerd is de toename 

van het aantal huurwoningen tussen de 520 euro en de hoge aftoppingsgrens grotendeels het gevolg van 

de prijsaanpassingen en slechts in beperkte mate nieuwbouw.  

 

De afname door prijsaanpassingen van huurwoningen tussen de hoge aftoppingsgrens en de 

liberalisatiegrens betreft huurverlagingen en niet, zoals in de andere huurprijsklassen, huurverhogingen. In 

scenario Nul worden immers geen gereguleerde woningen tot boven de liberalisatiegrens gebracht.  

 

De toename van de totale voorraad in de laagste twee koopprijsklassen komt voor een deel door de verkoop 

van huurwoningen (omzettingen). In de middelhoge prijsklassen spelen omzettingen een veel beperktere 

rol.  

 

De omvang van de nieuwbouw in de verschillende huur- en koopsegmenten volgens het consumentgerichte 

programma wordt beïnvloed door de andere componenten van voorraadveranderingen. Lokaal of regionaal 

kunnen de werkelijk voorziene sloop, verkopen en prijsaanpassingen verschillen van de consumentgerichte 

sloop en verkopen die uit het model komen en verschillen van de prijsaanpassingen zoals die in het scenario 

 

16
 Nieuwbouw in de huursector in de prijsklasse tot 410 euro is vooraf uitgeschakeld in Socrates omdat nieuwbouw van zelfstandige woningen in dit segment 

nauwelijks meer plaatsvindt.  
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Nul Doelgroepgericht worden voorzien. Om die reden is het raadzaam om met name te kijken naar de (netto) 

mutaties van de voorraad als geheel en niet enkel naar de nieuwbouw zoals die uit het model komt. 

 

Figuur 4-21: Mutaties totale woningvoorraad door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen en 
huurprijsverhogingen, 2017-2030 

 

 

In onderstaande figuur worden deze componenten van de voorraadmutaties getoond naar woningtype. Er 

wordt, in samenhang met bovenstaand figuur naar prijsklassen, vooral sloop van huurwoningen in het 

meergezinssegment voorzien. Verkopen van huurwoningen zullen naar verwachting ook vooral in het 

meergezinssegment plaatsvinden.  
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Figuur 4-22: Mutaties door nieuwbouw, sloop en verkoop huurwoningen, 2017-2030 

 

 

Volgens het consumentgerichte nieuwbouwprogramma zal bijna een derde van de nieuwbouw (inclusief 

toevoegingen anderszins) plaatsvinden in de huursector en ruim twee derde in de koopsector. Binnen de 

huursector zal ruim de helft van de nieuwbouw bestaan uit het gereguleerde segment en de andere helft uit 

de vrije sector. Binnen de koopsector zal ruim de helft bestaan uit goedkope en middeldure woningen (tot 

320 duizend euro) en 43% uit duurdere koopwoningen (vanaf 320 duizend euro). Onderstaande figuren 

maken deze verdelingen van de nieuwbouw naar eigendom, type en prijsklasse in een oogopslag duidelijk.  

 

Figuur 4-23: Verdeling nieuwbouw naar eigendom en type (boven) en per huur- en koopsector naar prijsklassen 
(onder), 2017-2030 
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4.9 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 scenario Nul.  

 

 

 

Figuur 4-24: Ontwikkeling huishoudens naar inkomen, scenario’s Nul, Laag en Midden, 2017-2030 
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De uiteenlopende inkomensontwikkeling heeft ook zijn weerslag op de consumentgerichte 

nieuwbouwproductie. In scenario Midden is de koopwens groter dan in het scenario Nul en mede als gevolg 

hiervan neemt het aantal koopwoningen in Midden sterker toe dan in Nul, met name in de hogere 

prijsklassen. In scenario Nul is de wens om te huren juist wat groter dan in scenario Midden waardoor het 

aantal huurwoningen in scenario Nul minder krimpt dan in scenario Midden.  

 

Figuur 4-25: Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendom en prijsklasse, scenario’s Nul, Laag en Midden, 
2017-2030 
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Bijlage 1 – Figuren 
woningmarktverkenning scenario 
Midden 

In deze bijlage worden de figuren die in de woningmarktverkenning in hoofdstuk 4 op basis van scenario Nul 

werden gepresenteerd voor de provincie als geheel, gepresenteerd voor scenario Midden Doelgroepgericht.  

 

Mutaties huishoudens 

 

Figuur 4-1: Ontwikkeling aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030 
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Figuur 1-2: Mutatie huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2030, absoluut en relatief  

     

 

 

 

Figuur 1-3: Mutaties huishoudens naar leeftijd, samenstelling en inkomen, 2017-2020 (linksboven), 2020-2025 
(rechtsboven) en 2025-2030 (linksonder) 
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Figuur 1-4: Mutatie huishoudens naar combinatie inkomen en samenstelling, 2017-2030, absoluut 
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Figuur 1-5: Mutatie huishoudens naar combinatie samenstelling en leeftijd, 2017-2030, absoluut 

 

 

 

Mutaties woningbehoefte 

 

Figuur 1-6: Mutatie woningbehoefte naar eigendom en type, 2017-2030 
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Figuur 1-7: Mutatie woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030, absoluut 

 

 

Figuur 1-8: Mutatie woningbehoefte naar eigendom en prijsklasse, 2017-2030, relatief 
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Figuur 1-9: Mutaties woningbehoefte naar eigendom en prijsklassen, 2017-2020 (linksboven), 2020-2025 
(rechtsboven), 2025-2030 (linksonder) 

   

 

 

Figuur 1-10: Mutatie woningbehoefte naar woonmilieu, eigendom en type, 2017-2030 
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Figuur 1-11: Mutatie woningbehoefte naar woonmilieu, eigendom en prijsklasse, 2017-2030 

 

 

 

 

Figuur 1-12: Mutatie woningbehoefte in koopsector naar woonmilieu en prijsklassen, 2017-2030 
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Mutaties totale woningvoorraad 

 

Figuur 1-13: Mutatie totale woningvoorraad naar eigendom en type, 2017-2030 

 

 

 

 

Figuur 1-14: Mutatie totale woningvoorraad naar eigendom en prijsklassen, 2017-2030 
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Figuur 1-15: Mutaties totale woningvoorraad door nieuwbouw, sloop, verkoop huurwoningen en 
huurprijsverhogingen, 2017-2030 

 

 

 

Figuur 1-16: Mutaties door nieuwbouw, sloop en verkoop huurwoningen, 2017-2030 
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Figuur 1-17: Verdeling nieuwbouw naar eigendom en type (boven) en per huur- en koopsector naar prijsklassen 
(onder), 2017-2030 

 

  

  

        

14%

11%

48%

27%
huur eengezins

huur
meergezins

koop eengezins

koop
meergezins

0%

28%

18%

6%

36%

13%
Huur <410

Huur 410-520

Huur 520-629

Huur 629-711

Huur 711-890

Huur >890

13%

6%

15%

21%

24%

21%

Koop <168 dzd

Koop 168-200
dzd

Koop 200-250
dzd

Koop 250-320
dzd

Koop 320-430
dzd

Koop >430 dzd



 

 

r2016-0074MS | Woningmarktverkenning Zuid-Holland 2016 

 

95 

Bijlage 2 – Uitgangspunten Socrates 
2016  

In deze bijlage worden de (landelijke) uitgangspunten van Socrates 2016 toegelicht.  

 

Tabel B-1: Landelijke uitgangspunten maatschappelijke ontwikkelingen 

  

 
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.  

 

Nul Laag Midden Midden Hoog

Doelgroep Doelgroep Doelgroep Markt Markt

Demografische groei

Landelijk o.b.v. CBS Kernprognose 2015-2060

Regionaal o.b.v. Primos 2016

Inkomensontwikkeling (reëel)

2015-2017 (o.b.v. CPB) 0,0%

vanaf 2018 jaarlijks 0,0% 0,3% 0,5% 0,5% 1,0%

Inflatie gemiddeld per jaar 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Woningbouw (2015-2020) per jaar

- Nieuwbouw incl. productie anderszins 68.000 69.000 74.000 74.000 80.000

- Sloop 9000 10.000 12.000 12.000 14.000

- Toename voorraad 59.000 59.000 62.000 62.000 66.000

- Toename aantal huishoudens 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000

- Verkoop huurwoningen 10.000 12.000 13.000 18.000 20.000

Woningbouw (2020-2025) per jaar

- Nieuwbouw incl productie anderszins 58.000 60.000 67.000 67.000 75.000

- Sloop 9.000 11.000 15.000 15.000 18.000

- Toename voorraad 49.000 49.000 53.000 53.000 57.000

- Toename aantal huishoudens 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000

- Verkoop huurwoningen 8.500 10.000 13.000 18.000 20.000

Woningbouw (2025-2030) per jaar

- Nieuwbouw incl productie anderszins (7.000) 45.000 47.000 53.000 53.000 57.000

- Sloop 9.000 11.000 15.000 15.000 18.000

- Toename voorraad 36.000 36.000 38.000 38.000 39.000

- Toename aantal huishoudens 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000

- Verkoop huurwoningen 7.500 9.500 11.000 16.000 18.000

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

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

  

 

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 

Nul Laag Midden Midden Hoog

Doelgroep Doelgroep Doelgroep Markt Markt

Boveninflatoire inkomen gerelateerde huurverhogingen      (2015-

2016)

Maximale huurverhoging in gereguleerde sector

- Inkomens tot 33.000 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

- Inkomens tot 43.000 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

- Inkomen boven 43.000 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

In geliberaliseerde sector 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Boveninflatoire huurverhogingen o.b.v. huursombenadering (2017-

2020)

Maximale huurverhoging in gereguleerde sector

- Actuele huur < 60% van Maximale (WWS) huur 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,5%

- Actuele huur 60-80% van Maximale (WWS) huur 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5%

- Actuele huur > 80% van Maximale (WWS) huur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

In geliberaliseerde sector 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Inflatievolgende huurverhogingen (vanaf 2020)

Huurverhoging in gereguleerde en geliberaliseerde sector

- Op basis van inflatie (2%) X X X X X

Nieuwe verhuringen in gereguleerde segment

Aandeel huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen 70% 70% 70% 90% 90%

Huurharmonisatie tot x% maximale huur (nw WWS) 85% 85% 85% 85% 85%

Huurplafond bij 6% WOZ X X X X X

Aandeel dat onder de aftoppingsgrens blijft 75% 75% 75% 50% 50%

Aandeel dat onder de aftoppingsgrens gebracht wordt 25% 25% 25% 0% 0%

Overgang bestaande voorraad naar geliberaliseerd gebied Niet Niet Niet Wel Wel

Toewijzing gereguleerde huursector

Dure scheefheid voorkomen (Alleenstaand Q1; Samenwonend Q1-

2); aanpassing voorkeuren boven aftoppingsgrens
X X X X X

Goedkope scheefheid voorkomen (Q4-5); aanpassing voorkeuren 

onder liberalisatiegrens
X X X X X

Maatregelen koopsector obv Woonakkoord

Annuïtair aflossen verplicht bij nieuwe leningen; LTV jaarlijks 1% 

omlaag; leencapaciteit lager
X X X X X



Woningmarktverkenning Zuid-Holland 2016  

 

97 

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 3 – Woonmilieus 

 

Het gewenste woonmilieu in het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is deels afgeleid en deels 

geïmputeerd. Aan iedereen die wil of moet verhuizen is in WoON 2015 gevraagd naar welke woonplaats 

en naar welke wijk of buurt binnen die woonplaats men wil verhuizen. Als een gewenste wijk of buurt 

bekend is (en dus gecodeerd kan worden), dan is hier het (gewenste) woonmilieu aan gekoppeld. De 

gekoppelde woonmilieus zijn gebaseerd op de meeste recente typologie die beschikbaar is, te weten de 

typologie van 2012.  

 

Is de buurt niet bekend en ook niet te typeren naar een bestaande wijk- of buurtcode, dan is het woonmilieu 

geïmputeerd (bijgeschat) op basis van de antwoorden op de volgende vragen in WoON 2015: de gewenste 

regio, de gewenste woonplaatsgrootte, de gewenste afstand tot het centrum van de woonplaats, de 

gewenste bouwperiode van de buurt en de gewenste samenstelling van woningtypen in de buurt. 

 

Dit bijschatten van het gewenste woonmilieu verloopt als volgt. Indien een respondent geen gewenste wijk 

of buurt opgeeft, wordt gezocht naar een zogeheten ‘donorgroep’ van andere respondenten die zoveel 

mogelijk vergelijkbare antwoorden hebben gegeven op de bovengenoemde vragen over de gewenste buurt 

en die wel (de naam van) een gewenste wijk of buurt hebben opgegeven waar een woonmilieu aan 

gekoppeld is. De voorkeurspatronen van de donorgroep worden overgezet op de respondenten die geen 

gewenste buurt opgeven. Dit laatste gebeurt aan de hand van gemeenschappelijke kenmerken. 
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Bijlage 4 – Begrippenlijst 

 

 

■ Aandachtsgroep huurtoeslag De aandachtsgroep bestaat uit huishoudens met een belastbaar 

jaarinkomen tot en met huurtoeslaggrens. 

 2009 2012 2015 

Eenpersoonshuishouden < 65 jaar € 20.975 € 22.025 € 21.950 

Eenpersoonshuishouden >= 65 jaar 

Meerpersoonshuishouden < 65 jaar 

€ 19.800 € 20.675 € 21.950 

€ 28.475 € 29.900 € 29.800 

Meerpersoonshuishouden >= 65 jaar € 27.075 € 28.225 € 29.825 
 

■ Aftoppingsgrens Zie Huurtoeslag. 

■ Bewoonde andere ruimte Woonruimten die niet een zelfstandige woning zijn, zoals woonwagens, 

woonboten en (studenten)kamers.  

■ Bewoonde woningvoorraad Het totaal van woningen die door huishoudens bewoond worden. De 

bewoonde voorraad is de totale voorraad verminderd met leegstaande 

woningen.  

■ Bijkomende koopuitgaven De uitgaven voor de opstalverzekering, het eigenaarsgedeelte OZB en 

voor de erfpacht. 

■ Bijkomende woonuitgaven De uitgaven voor energie en water en de uitgaven voor heffingen en 

belastingen van de Openbaar Publiekrechtelijke Lichamen (OPL). 

■ Bruto hypotheekuitgaven De totale hypotheekuitgaven aan rente, aflossing en/of premie per maand. 

■ Bruto koopuitgaven De maandelijkse hypotheekuitgaven vermeerderd met de bijkomende 

koopuitgaven en de onderhoudskosten.  

■ Corporatie Een woningbouwcorporatie is een privaatrechtelijke instelling (stichting of 

vereniging) die zich ten doel stelt op het gebied van de volkshuisvesting 

werkzaam te zijn en als zodanig door de Kroon is toegelaten. De term 

toegelaten instelling, waarmee corporaties ook aangeduid worden, 

verwijst hiernaar. Zie ook Sociale verhuurder. 

■ Doorstromer Een binnen Nederland verhuizend huishouden. Voor en na de verhuizing 

is het huishouden de hoofdbewoner van een woning. De vorige woning is 

na de verhuizing beschikbaar voor nieuwe bewoners. 

■ Dure scheefheid Huishoudens die behoren tot de doelgroep van de huurtoeslag en wonen 

in een corporatiehuurwoning met een huur boven de aftoppingsgrens (zie 

Huurtoeslag). 

■ EC-doelgroep De doelgroep van huishoudens voor woningcorporaties, oorspronkelijk 

afgebakend als gevolg van een besluit van de Europese Commissie (EC).  

■ Eengezinswoning Ook wel grondgebonden woning. De typen lopen uiteen van een 

tussenwoning en hoekwoning tot twee onder één kap, villa en landhuis. 
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■ Energielabel Laat zien hoe energiezuinig een woning is. Het energielabel wordt 

aangegeven door middel van de letters A (zeer zuinig) tot en met G (zeer 

onzuinig).  

■ Fiscaal effect Belastingvoordeel voor eigenaren-bewoners als gevolg van het saldo van 

de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. 

■ Gereguleerde huurwoning Huurwoning met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (zie 

Huurtoeslag). 

■ Goedkope scheefheid Huishoudens met een inkomen boven de €34.229 woonachtig in een 

gereguleerde corporatiehuurwoning. 

■ Huishoudentype Onderscheid naar eenpersoons en meerpersoonshuishouden, waarbij de 

laatste onderverdeeld wordt naar eenoudergezin, (echt)paar zonder 

kinderen, gezin met kinderen, niet gezinshuishouden (samenwonende 

vriend(inn)en , broers of zussen et cetera), inwonend huishouden. 

■ Huur De gehanteerde definitie van (bruto) huur is de betaalde huur verminderd 

met de eventueel in de huur opgenomen kosten voor water, verwarming, 

garage en andere diensten voor privégebruik. Subsidiabele servicekosten 

worden niet in mindering gebracht. 

■ Huurprijsgrenzen De huurprijs (zie Huur) is maatgevend voor de prijsklassen die relevant 

zijn voor de huurtoeslag. 

 2006 2009 2012 2015 2 

Basishuur alleenstaand t/m 65 jaar   €215,50 €229,64  

Basishuur alleenstaand > 65 jaar   €213,68 €227,82  

Basishuur meerpersoons t/m 65 jaar   €215,50 €229,64  

Basishuur meerpersoons > 65 jaar   €211,87 €226,01  

      

Kwaliteitskortingsgrens €331,78 €348,99 €366,37 €403,06  

Aftoppingsgrens (1 of 2 pers.) €474,88 €499,51 €524,37 €576,87  

Aftoppingsgrens (3+ pers.) €508,92 €535,33 €561,98 €618,24  

Liberalisatiegrens €604,72 €631,73 €664,66 €710,68  
 

■ Huurtoeslag Een door de Belastingdienst uitgekeerde toeslag aan huurders die in 

verhouding tot hun inkomen duur wonen. Woningen met een huurprijs 

lager dan de basishuur komen niet voor huurtoeslag in aanmerking. Iedere 

huurder wordt geacht een bepaald bedrag aan huur altijd zelf te kunnen 

betalen, ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit is de basishuur en 

hierover ontvangt niemand huurtoeslag. Voor het deel van de huur tussen 

de basishuur en de zogenaamde kwaliteitskortingsgrens krijgt degene die 

voor huurtoeslag in aanmerking komt 100% toeslag. Van de 

kwaliteitskortingsgrens tot de aftoppingsgrens wordt in 2014 65% (in 2015 

ook 65%) van de huur door huurtoeslag gedekt. In bijzondere gevallen kan 

het daarboven resterende huurbedrag tot de liberalisatiegrens in 2014 nog 

voor 40% (in 2015 ook 40%) door huurtoeslag gedekt worden. Zie ook 

Huurprijsgrenzen. 

■ Indicator overlast Samengesteld op basis van de volgende vragen over buurtproblemen: 

geluidsoverlast, overlast van groepen jongeren en overlast door 
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omwonenden. De indicator kan een waarde hebben tussen 0 en 10, een 

hoge score is in dit geval negatief te waarderen. 

■ Indicator sociale cohesie Samengesteld op basis van de volgende stellingen over de buurt: de 

mensen kennen elkaar nauwelijks, in deze buurt gaat men prettig met 

elkaar om, ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid, ik voel 

mij thuis in deze buurt. De indicator kan een waarde hebben tussen 0 en 

10, een hoge score is in dit geval positief te waarderen. 

■ Indicator verloedering Samengesteld op basis van de volgende vragen over buurtproblemen: 

bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op 

straat en vernieling van telefooncellen en/of bushokjes. De indicator kan 

een waarde hebben tussen 0 en 10, een hoge score is in dit geval negatief 

te waarderen. 

■ Inflatie Stijging van het gemiddeld prijsniveau. Bij vergelijking van prijsniveaus 

over verschillende jaren wordt dikwijls een inflatiecorrectie toegepast om 

het effect van de inflatie op het prijsniveau ongedaan te maken. 

■ Inkomensafhankelijk huurbeleid In het regeerakkoord Kabinet Rutte II is het inkomensafhankelijk 

huurbeleid ingevoerd om de doorstroming in de huursector te bevorderen 

en daarmee goedkope scheefheid tegen te gaan. Verhuurders mogen 

daartoe extra huurverhoging opleggen aan huurders met een midden of 

hoog inkomen (zie tabel hieronder). Deze inkomens zijn gebaseerd op het 

belastbare huishoudinkomen exclusief de inkomens van inwonende 

kinderen zolang deze niet ouder zijn dan 23 jaar en hun inkomen niet meer 

is dan € 19.253 per jaar.  

 2009 2012 2015 

Lage inkomens € 32.106  € 33.614  € 34.229 
Midden inkomens  € 41.836  € 43.000  € 43.786  
Hoge inkomens vanaf € 41.836 vanaf € 43.000 vanaf € 43.786 

 

■ Kamers Het aantal kamers in een woning is het aantal woon- en slaapvertrekken. 

De keuken, toilet, badkamer, open zolder, hal en gang tellen niet mee. 

■ Koopstarters Voormalige huurders dan wel (semi-)starters op de woningmarkt die een 

koopwoning betrokken hebben. 

■ Kwaliteitskortingsgrens zie Huurtoeslag. 

■ Leeftijd huishouden  Voor het bepalen van de leeftijd van het huishouden wordt uitgegaan van 

de leeftijd van het hoofd van het huishouden: bij paren is dit de man. 

■ Liberalisatiegrens zie Huurtoeslag. 

■ Meergezinswoning Ook wel aangeduid als gestapelde woning. Een deel van een gebouw met 

meerdere woningen, zoals een flatwoning, appartement, galerijflat, 

etagewoning, boven- en benedenwoning, portiekwoning of maisonnette. 

■ Netto besteedbaar 

huishoudinkomen 

Het inkomen uit arbeid, winst uit onderneming en inkomen uit uitkeringen 

en sociale verzekeringen (pensioen, lijfrente, alimentatie c.q. 

bijstandsverhaal). Voorts wordt als inkomen meegeteld: de kinderbijslag, 

het spaarloon, de vakantietoeslag, de ziekenfondspremie (van werknemer 

en werkgever)/zorgtoeslag, de tegemoetkoming van de werkgever in de 

ziektekosten, gratificaties, vaste winstdeling en tantièmes. In vergelijking 
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met andere inkomensdefinities is bijzonder dat inkomsten en uitgaven in 

verband met het wonen niet meegeteld worden. Het inkomen is dus 

exclusief ontvangen huurtoeslag, koopsubsidie, hypotheekrenteaftrek en 

eigenwoningforfait daaraan gekoppeld belastingvoordeel. In het 

huishoudinkomen telt mee het inkomen van het hoofd van het huishouden, 

de eventuele partner en van leden van het huishouden. 

Het inkomen is in vijf even grote klassen (kwintielen) verdeeld. De 

kwintielgrenzen van 2015 zijn als volgt: 

Inkomenskwintiel 2015 

Lage inkomens € 16.460 
Kwintiel 2 € 24.564 
Kwintiel 3 € 34.703 
Kwintiel 4 € 48.297 
Hoge inkomens vanaf € 48.297  

 

■ Netto huur Huur verminderd met de huurtoeslag. 

■ Netto huurquote De netto huur uitgedrukt als een percentage van het netto besteedbaar 

huishoudinkomen. De netto huurquote is de microquote die berekend 

wordt door eerst per huishouden de quote te berekenen en de quotes 

vervolgens te middelen. Dit geeft een andere uitkomst dan de macroquote, 

waarbij de gemiddelde jaarhuur gedeeld wordt door het gemiddelde netto 

besteedbaar inkomen. De macroquote ligt ongeveer 2,5% lager en dat 

wordt veroorzaakt door scheefheid in de inkomensverdeling. (Zeer) hoge 

inkomens trekken het gemiddeld inkomen omhoog.  

■ Netto koopuitgaven De bruto koopuitgaven verminderd met het fiscaal effect. 

■ Netto koopquote De netto hypotheekuitgaven van eigenaren-bewoners uitgedrukt in een 

percentage van het netto huishoudinkomen. Het fiscaal voordeel, het 

eigenwoningforfait en de kooppremie zijn verwerkt. Met in de woning 

geïnvesteerd eigen vermogen wordt geen rekening gehouden. De netto 

koopquote is de microquote die berekend wordt door eerst per huishouden 

de quote te berekenen en de quotes vervolgens te middelen. Dit geeft een 

andere uitkomst dan de macroquote, waarbij de gemiddelde jaarlijkse 

netto woonuitgaven gedeeld worden door het gemiddelde netto 

besteedbaar inkomen. De macroquote ligt ongeveer 3% lager en dat wordt 

veroorzaakt door scheefheid in de inkomensverdeling. (Zeer) hoge 

inkomens trekken het gemiddeld inkomen omhoog. 

■ Netto woonuitgaven De netto woonuitgaven voor huurders en kopers bedraagt de netto huur, 

respectievelijk de netto koopuitgaven, vermeerderd met de bijkomende 

woonuitgaven. 

■ Netto woonquote Het percentage van het netto besteedbaar huishoudinkomen dat besteed 

wordt aan de netto woonuitgaven.  

■ Onderhoudskosten De maandelijkse uitgaven aan woningonderhoud. De gemiddelde 

jaarlijkse uitgaven aan woningonderhoud, uitgesplitst naar bouwjaar en 

vorm van de woning (eengezins of meergezins) zijn verkregen uit de 

Energiemodule van het WoON 2012. Deze zijn geïndexeerd naar 2015 

met behulp van de bouwkostenindex. 
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■ OZB Onroerend Zaak Belasting wordt door de gemeente op basis van de WOZ-

waarde van de woning vastgesteld. De OZB wordt betaald door de 

eigenaar en de gebruiker. 

■ Particulier huishouden Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, 

dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. 

■ Particuliere verhuurder Institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekerings- en 

beleggingsmaatschappijen) en particuliere personen die woningen op 

commerciële basis verhuren of laten verhuren. 

■ Reëel Reële bedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie. Bedragen uit het verleden 

zijn verhoogd met de jaarlijkse inflatie om tot het prijspeil van 2015 te 

komen. Op deze manier kunnen de historische (gecorrigeerde) bedragen 

vergeleken worden met nominale bedragen uit 2015. 

■ Semi-starter Huishouden dat na verhuizing zelfstandig woont, maar waarvan de vorige 

woning niet beschikbaar was voor de woningmarkt, bijvoorbeeld na 

scheiding, verlaten woongroep of sloop van vorige woning. 

■ Sociaal minimum Het sociaal minimum is het bedrag dat een huishouden minimaal nodig 

heeft om van te leven. Het bedrag wordt vastgesteld door het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De hoogte van het sociaal 

minimum verschilt per huishouden en is onder meer afhankelijk van de 

samenstelling en leeftijd van het huishouden. 

■ Sociale huurwoning Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen die meestal eigendom 

zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een 

sociale huurwoning moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. De 

maximale huur tot waar sprake is van een sociale huurwoning is in 2015 

€ 710,68. Het gaat hier om kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder 

servicekosten en kosten voor gas, water en licht. 

■ Sociale verhuurder Tot de sociale verhuurders behoren woningcorporaties, stichtingen die 

zonder winstoogmerk zorg dragen voor de huisvesting van specifieke 

groepen (studenten, ouderen) en gemeentelijke woningbedrijven (zie ook 

Corporatie). 

■ Spanning op de woningmarkt De woningmarktspanning volgt uit het afzetten van het aanbod tegen de 

vraag in een bepaald segment. De markt is gespannen indien de vraag 

groter is dan het aanbod en ontspannen indien het aanbod groter is dan 

de vraag.  

■ Spanningsindicator Het vraagoverschot als percentage van het totale woningaanbod binnen 

een bepaald segment. 

■ Starter Een starter is een huishouden dat voor verhuizing niet zelfstandig woonde 

en daarna hoofdbewoner van een zelfstandige woning is. 

■ Totale woningvoorraad Het totaal aan woningen, inclusief woningen die leegstaan (vanwege 

ongeschiktheid voor bewoning, tweede woningen, frictieleegstand).  

■ Tweeverdiener Een meerpersoonshuishouden van wie beide partners werkzaam zijn, 

tenminste een van partners minimaal 30 uur per week werkt en de ander 

minimaal 12 uur per week een betaalde betrekking heeft.  
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■ Verhuisgeneigd Men is verhuisgeneigd als men aangeeft binnen twee jaar te willen 

verhuizen. 

■ Verhuismotief Reden voor een (gewenste of gerealiseerde) verhuizing. 

■ Vragers in de markt De groep vragers in de markt bestaat uit huishoudens die zeggen binnen 

twee jaar te willen verhuizen naar een zelfstandige woning en ook 

minimaal één actie hebben ondernomen om een andere woning te vinden 

of al een woning gevonden hebben. Aangezien het gaat om de vraag naar 

woningen, vindt er een correctie plaats voor personen en huishoudens die 

bij een ander huishouden intrekken. Verder worden gedwongen 

verhuisgeneigden buiten beschouwing gelaten. 

■ Woningbehoefte De woningbehoefte wordt bepaald als de som van de woningen van de 

bestaande huishoudens die niet wensen te verhuizen en de woningen die 

gewenst worden door de bestaande huishoudens die wel wensen te 

verhuizen. De verdeling van de behoefte van de huishoudens die wel 

wensen te verhuizen over de buurten/gemeenten in de regio is afhankelijk 

van de gemeente - gemeente afstand en van de grootte van de 

woningvoorraad naar het gewenste woonmilieu en gewenste woningtype. 

Ook de vraag naar woningen van urgente starters wordt bij de 

woningbehoefte meegeteld. 

■ Woningcorporatie Zie Corporatie. 

■ Woonmilieu Aan elke buurt is een woonmilieutypering toegekend. De typologie is 

gebaseerd op een aantal dimensies, te weten: a) dichtheid, b) 

bereikbaarheid, c) functiemenging, d) kwaliteit bebouwing. De 

woonmilieutypologie is gemaakt op basis van objectieve gegevens. De vijf 

woonmilieus zijn: Centrum-stedelijk: (Historische) binnensteden, 

City/nieuwe stedelijke centra, centra van nieuwe steden. Essentie: 

centrale ligging, relatief hoge woondichtheid, functiemenging. 

Buiten-centrum: Rond het centrum gelegen compact en monofunctioneel 

woonmilieu. Vooroorlogse etage, vooroorlogse grondgebonden, 

vooroorlogse herenhuizen, vooroorlogse tuindorpen, naoorlogse etage, 

naoorlogse grondgebonden. Essentie: de stadswijk. 

Groen-stedelijk: Monofunctioneel woonmilieu dat ruim en groen van opzet 

is in grotere gemeenten. De uitbreiding aan de stad, groeikernen en 

actuele uitleg vallen hieronder. Essentie: huis met een tuin. 

Centrum dorps: Historische kernen, nieuwe kernen. Essentie: 

multifunctionele centra in kleinere kernen. 

Landelijk wonen: Lage bebouwingsdichtheid in een overwegend 

groengebied met weinig voorzieningen. Villawijken, wonen in het 

landschap, landgoederen. 

■ WOZ-waarde De getaxeerde waarde die wordt gebruikt voor de gemeentelijke OZB-

aanslag, voor de omslagheffing van de waterschappen en voor de 

inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). WOZ is een afkorting voor de 

Wet Waardering Onroerende Zaken. 
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■ Zelfstandige woning Een gebouw of deel van een gebouw dat volgens de bouw of verbouw 

blijvend is bestemd voor permanente bewoning. Bovendien is onder 

andere vereist dat bij de bouw of verbouw aan de op dat moment 

bestaande bouwtechnische voorschriften voor woningen is voldaan. Een 

zelfstandige woning betreft een (deel van een) gebouw met een 

woonfunctie waar voorzieningen als toilet, keuken en badkamer niet 

gedeeld hoeven worden met andere huishoudens. 

 


