
Welkom



De woningmarkt kookt over 
in de randstad



Starters kunnen geen betaalbare woning meer vinden.
Ouderen blijven (noodgedwongen?) in hun te grote / te dure 
woningen wonen.
Corporaties hebben jarenlange wachtlijsten.



Aanleiding – bronnen

Krantenartikel van 11 april AD
Peter Boelhouwer (TU hoogleraar woningmarkt)
Edwin Buitelaar (hoogleraar vastgoedontwikkeling 
U-Utrecht).

Presentatie / boek van Friso de Zeeuw (em. 
hoogleraar gebiedsontwikkeling TU-Delft).



Waar hebben we het over?

Circa 7.500.000 woningen in NL.
Circa 4.300.000 koopwoningen
Circa 2.000.000 corporatiewoningen.



Waar hebben we het over?

Schatting huidig tekort 200.000
Productie 60.000 woningen, stijgend.
Nieuwbouw behoefte volgens Boelhouwer 80.000
Bevolkingsgroei 100.000 mensen. (50.000 woningen)
1% vervanging = 75.000
Samen 125.000 woningen?





Duurzaamheidsambitie

Alle corporatiewoningen in 2050 Energieneutraal / CO2 Neutraal.
2 miljoen corporatiewoningen dus circa 65.000 per jaar.
Investering tussen de 25.000 en 50.000 per woning.
Dat gaat enerzijds af van het investeringsbudget van corporaties.
Een deel van die 2.000.000 woningen is niet geschikt om dat met 
renovatie te doen.
Dus meer sloop / vervanging. Dat drukt dus op die 1% vervanging. 
Die moet omhoog.



En wát dan?

Grote veranderingen:
1. Grote demografische veranderingen
2. Grote veranderingen in vestigingspatroon
3. Grote veranderingen in leefpatroon



Dat levert zeker grote veranderingen op 
in de woningvraag?



Dat levert zeker grote veranderingen op 
in de woningvraag?

NEE !



Hipsters

Inclusief de Lok variant 0,5% van de huishoudens.



Hipsters

Niets nieuws onder de zon



Rol gemeente

• Omgevingsvisie en woonvisie
• Continuïteit in casco, transitie mogelijk maken
• Keuze maken: faciliterend of actief grondbeleid?
• Stop de hobbyisten
• Stop de cowboys
• Wel PPS



Strategische keuzes gemeente

• Aanwijzen prioritaire gebieden
• Robuuste investeringsstrategie
• Waar planmatig en waar organisch?



Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Doorlooptijd meestal circa 15 jaar
Dus continuïteit van beleid is noodzaak



Wat allemaal te doen?
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Conclusies

• Opgave is pittig
• Vergt planmatige aanpak
• Inzet van gemotiveerde en ervaren mensen
• Nuchtere kijk op innovaties



Conclusies

• Opgaven veranderen maar succesvolle aanpak en methoden nauwelijks
• Tijdperk van verandering? Ja maar NIET andersom.



Tot de volgende keer?



www.veboa.nl

http://www.veboa.nl/

