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Conclusies op hoofdlijnen

In opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft het Economisch Instituut voor de Bouw 
(EIB) onderzoek gedaan naar de woningbouwprogrammering op korte termijn (2013-2017) in de 
regio, bestaande uit de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard. Hiervoor is 
de te verwachten vraag in beeld gebracht en afgezet tegen het planaanbod. Voorts is dit 
planaanbod geanalyseerd op onderlinge concurrentie. De ontwikkelingen in de sociale huur-
sector zijn apart onderzocht. Op basis van deze analyse zijn kansrijke opties voor beleid in beeld 
gebracht voor individuele gemeenten en voor de regio als geheel. 

Aanbod

Voor de verschillende gemeenten is allereerst het planaanbod in kaart gebracht. Het gaat om de 
locaties die volgens de fasering van de gemeente de komende jaren aangeboden worden als 
nieuwbouwlocatie. Locaties die pas na 2017 in de planning zitten, zijn hier dus niet in betrok-
ken. In de praktijk kunnen niet alle plannen daadwerkelijk doorgang vinden, omdat deze 
vertraagd worden door bijvoorbeeld regelgeving en procedures bij de Raad van State. Het gaat bij 
elkaar om een planaanbod van 10.200 toegevoegde woningen, rekening houdend met sloop en 
exclusief studentenwoningen. Het grootste gedeelte van deze plancapaciteit bevindt zich in de 
steden Nijmegen en Arnhem, waar in beide steden zo’n 4.000 toevoegingen in het planaanbod 
zijn opgenomen.

Vraag

De vraag naar nieuwbouwwoningen bedraagt voor de periode 2013-2017 naar verwachting 7.400 
woningen in een behoedzaam scenario en 8.300 woningen in een gunstig scenario. In het 
gunstige scenario daalt het aantal opgeleverde woningen van bijna 2.000 in 2012 tot bijna 1.400 
in 2015. In dit gunstige scenario vindt het herstel in 2016 plaats en ligt met ruim 2.000 opgele-
verde woningen in 2017 op de demografische trend. In dit scenario is dus geen sprake van 
inhaalvraag.
In het behoedzame scenario daalt het aantal opgeleverde woningen tot ruim 1.200 in 2015. 
Aangezien in dit behoedzame scenario het herstel een jaar later optreedt, ligt het aantal opgele-
verde woningen in 2017 nog 400 lager dan nodig is voor het opvangen van de demografische druk. 

Confrontatie

In de praktijk leidt niet het gehele planaanbod altijd tot daadwerkelijke productie. Er is altijd 
sprake van planuitval, bijvoorbeeld door vertraging in procedures of temporisering door markt-
partijen, zodat het feitelijk aanbod doorgaans lager uitkomt dan het planaanbod. Hierdoor ligt 
het totale regionale planaanbod met 10.200 toegevoegde woningen voor de regio als geheel 
redelijk in lijn met de te verwachten vraag (7.400-8.300 woningen) en is geen sprake van een 
duidelijke overmaat aan planvoorraad in algemene zin.
In deze confrontatie van vraag en aanbod zijn als gezegd de 1.800 in Nijmegen geplande studen-
tenwoningen niet meegenomen. De markt voor studentenwoningen kent een specifieke dyna-
miek. Nieuw specifiek woningaanbod voor deze doelgroep zal vooral als effect hebben dat 
studenten binnen de opties die hun ter beschikking staan hun keuzes anders maken en bijvoor-
beeld eerder het ouderlijk huis verlaten, zodat met dit nieuwe aanbod een specifieke vraag 
aangeboord wordt. Er zal altijd wel enige substitutie zijn met de reguliere voorraad, maar deze is 
vermoedelijk klein. Een tentatieve berekening laat zien dat, als het nieuwe planaanbod voor 
studenten voor 25% ten koste gaat van de vraag in het reguliere planaanbod, het gaat om 450 
woningen, ofwel zo’n 10% van het totale reguliere planaanbod in Nijmegen. 
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Confrontatie vraag en aanbod naar segment

Het planaanbod in de regio sluit dus vrij goed aan bij de te verwachten vraag als het gaat om het 
totaal aantal woningen, maar voor de onderlinge verdeling naar segment geldt dit niet. Voor de 
verschillende woningtypen en woonmilieus geldt dat vraag en aanbod niet altijd in evenwicht 
zijn. Hierbij vallen met name de volgende punten op.

• Op binnenstedelijke locaties is het planaanbod met 5.800 woningen nagenoeg gelijk aan de 
 te verwachten vraag naar dit woonmilieu. Zeker als rekening gehouden wordt met enige 
 planuitval is op binnenstedelijke locaties nog ruimte voor meer planaanbod.
• Het geplande aantal woningen op uitleglocaties ligt met 4.300 woningen juist fors hoger dan 
 de geprognosticeerde vraag naar dit woonmilieu, die ook in een gunstig scenario nog niet de 
 helft bedraagt van het geplande aanbod. Het merendeel van dit type woningen is gepland op 
 de uitleglocaties Schuytgraaf (Arnhem) en Waalsprong (Nijmegen).
• Op regionaal niveau is daarnaast ruimte voor initiatieven in een landelijk woonmilieu. Hier is 
 sprake van een krap planaanbod, aangezien dit woonmilieu binnen de regio nauwelijks wordt
 aangeboden. De te verwachten vraag naar dit woonmilieu bedraagt in beide vraagscenario’s 
 zo’n 100 woningen per jaar. 
• Bij meergezinswoningen is het verschil tussen planaanbod en te verwachten vraag met 1.500 
 woningen groter dan bij eengezinswoningen. De meergezinswoningen bevinden zich voorna-
 melijk in de gemeenten Nijmegen en Arnhem en zijn vooral gepland op binnenstedelijke 
 locaties. Evenwel zijn in het gemeentelijk planaanbod op uitleglocaties nog zo’n 900 meer-
 gezinswoningen opgenomen, hetgeen veel is in relatie tot de te verwachten vraag.
• Sinds de crisis is de vraag naar huurwoningen in de nieuwbouw gestegen. Sinds 2008 be-
 draagt het aantal huurwoningen zo’n 40% van het totaal in de nieuwbouw, terwijl het 
 historisch gemiddelde op zo’n 30% ligt. De vraag is of hier sprake is van een structurele 
 trendbreuk of dat deze verandering meer conjuncturele oorzaken heeft. Voor de vrije sector 
 huur geldt dat er momenteel 800 woningen in de plannen zijn opgenomen. Sinds de crisis 
 bedraagt het aantal afgegeven bouwvergunningen voor huurwoningen ontwikkeld door 
 commerciële marktpartijen 20% van het totaal aantal afgegeven bouwvergunningen. Als dit 

Figuur 1 Confrontatie tussen vraag en planaanbod (netto toevoeging) voor zover het de 
 vraag overstijgt in twee scenario’s in aantallen woningen, 2013-2017

Bron: EIB
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 percentage maatgevend is voor de toekomst kan de vraag naar vrije sector huurwo-
 ningen het dubbele bedragen van het huidig planaanbod. In de praktijk echter hebben 
 marktpartijen en gemeenten aangegeven dat als het huidig planaanbod van koopwoningen 
 niet wordt verkocht deze woningen omgezet worden naar huurwoningen.
• Uit een beschouwing per gemeente blijkt dat met name in de gemeenten Arnhem en Over-
 betuwe het planaanbod hoger is dan de geprognosticeerde vraag. 

Concurrentie tussen locaties

Wij hebben geanalyseerd in welke mate woningbouwlocaties met elkaar concurreren op basis 
van verhuisbewegingen, kenmerken van de geplande woningbouwprojecten en informatie uit 
interviews en workshops. Wij gaan hieronder eerst in op de positie van de twee grote uitlegloca-
ties in de regio, waarna de overige locaties waar concurrentie kan optreden aan bod komen.

• Uit de confrontatie blijkt dat sprake is van een ruim planaanbod op uitleglocaties, met name 
 op Schuytgraaf en Waalsprong. Voor Schuytgraaf geldt dat deze locatie met name concurren-
 tie ondervindt van projecten buiten de gemeente Arnhem, terwijl Waalsprong juist sterker 
 concurreert met locaties binnen Nijmegen. 
• De belangrijkste concurrent van de Arnhemse uitleglocatie Schuytgraaf  is Westeraam 
 (Overbetuwe). Tussen deze locaties is een sterke overlap in de plannen in termen van woon-
 milieu, doelgroepen, karakteristieken van de woningen, prijsklasse en fasering. Tevens is 
 tussen deze locaties sprake van een sterke migratiesamenhang. Westeraam heeft een ster-
 kere marktpositie dan Schuytgraaf. Beide liggen ongeveer even ver van het centrum van 
 Arnhem, maar Westeraam ligt dicht bij de oude dorpskern van Elst en haar voorzieningen. 
 Naast Westeraam ondervindt Schuytgraaf concurrentie met Loovelden (Lingewaard) en Tuin 
 van Elden (Arnhem) en in mindere mate met Malburgen (Arnhem) en Grinthuizen (Rheden).
• Waalsprong heeft een andere positie dan Schuytgraaf, aangezien de afstand tot het stads-
 centrum van grote delen van Waalsprong aanmerkelijk kleiner is dan bij Schuytgraaf het 
 geval is (ten opzichte van het stadscentrum van Arnhem). De geplande woningen op Waal-
 sprong zullen dan ook eerder concurrentie ondervinden van woningbouwprojecten binnen 

Figuur 2  Confrontatie tussen vraag en planaanbod (netto toevoeging) naar woonmilieu 
 in twee scenario’s in aantallen woningen, 2013-2017

Bron: EIB
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 het centrum van Nijmegen. De geplande meergezinswoningen op Waalsprong zullen in de 
 eerste jaren sterk concurreren met Plein1944 en daarna met de meergezinswoningen op 
 Waalfront. Bij het centrum van Nijmegen liggen de projecten Waterkwartier, Wolfskuil 
 Nachtegaalplein, Ruusbroecstraat en Waalfront, waar voornamelijk eengezins koopwoningen 
 zijn gepland. Deze zullen naar verwachting sterk met elkaar concurreren en met de eenge-
 zinswoningen op de uitleglocatie Waalsprong. 
• In Nijmegen vindt de concurrentie dan ook met name binnen de gemeente zelf plaats op de 
 hiervoor genoemde projecten.
• Binnen de gemeente Arnhem is, naast de eerder genoemde locaties, sprake van concurrentie 
 tussen Tuin van Elden en Saksen Weimar. Wij verwachten echter niet dat deze concurrentie 
 ertoe leidt dat er onvoldoende afzet zal zijn op deze locaties, aangezien over de hele linie een 
 te krap planaanbod van landelijke woonmilieus is. Tuin van Elden en Saksen Weimar kunnen 
 door hun stedenbouwkundige structuur voldoende aantrekkingskracht verwachten van de 
 doelgroep die op zoek is naar dit woonmilieu.
• Binnen de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard is, naast de reeds genoemde projecten, de 
 concurrentie beperkt. Dit geldt zowel voor de concurrentie binnen de gemeenten als daar-
 buiten. Alleen tussen de uitleglocatie Westeraam (Overbetuwe) en Tuin van Elden (Arnhem) 
 is sprake van concurrentie, zoals hiervoor reeds werd besproken.

Tabel 1 Mate van concurrentie tussen woningbouwlocaties regio Arnhem-Nijmegen

Bron: EIB

 Sterke  Redelijke Geringe
 concurrentie concurrentie concurrentie

Schuytgraaf Westeraam  Loovelden Grinthuizen
 (Overbetuwe) (Lingewaard), (Rheden), Malburgen  
  Tuin van Elden (Arnhem)
  (Arnhem)

Waalsprong  Ruusbroecstraat,  ‘t Hof van Campe
(eengezinswoningen) Waterkwartier,   (Ewijk), Roozenburg
 Wolfskuil   (Weurt), 
 Nachtegaalplein,   Huurlingsedam  
 Waalfront   (Wijchen)

Waalsprong  Plein1944, Waalfront
(meergezinswoningen) 

Westeraam  Tuin van Elden 
  (Arnhem)

Saksen Weimar  Haerlijckheid den Tuin van Elden
  Dael (Rozendaal) (Arnhem)

• Hoewel er enige overeenkomst is tussen Waalsprong en enkele projecten buiten Nijmegen 
 (in Ewijk, Weurt en Wijchen) verwachten wij slechts geringe concurrentie, omdat verhuis-
 bewegingen laten zien dat in de praktijk deze locaties een aantrekkingskracht hebben op 
 Nijmegenaren uit andere delen van de stad dan waar de potentiële bewoners van Waalsprong 
 vandaan komen.
• Wij verwachten ook slechts geringe gevolgen van het feit dat twee locaties in Arnhem (Tuin 
 van Elden en Saksen Weimar) qua programma overeenkomst vertonen, aangezien de doel-
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 groep die op zoek is naar dit type locatie de komende jaren groot genoeg is om beide locaties 
 te ontwikkelen.

Beleidsanalyse

Het regionale planaanbod ligt redelijk in lijn ligt met de geprognosticeerde vraag op generiek 
niveau, maar door verschillen tussen locaties en segmenten sluit het geplande woningaanbod 
niet altijd aan bij de vraag van de woonconsument. Ook ondervinden woonconsumenten 
problemen met het realiseren van hun woonwens onder de huidige marktomstandigheden en 
verslechterde financieringscondities. Gemeenten met grondposities hebben te kampen met 
teruglopende grondopbrengsten. Aanpassingen in de plannen, zowel via verdere uitfasering, 
grondprijsverlaging of herprogrammering zullen leiden tot additionele kosten voor gemeenten. 
Tot slot staan we stil bij de specifieke dynamiek in de sociale huursector. Hoe kunnen gemeen-
ten en corporaties ervoor zorgen dat de schaarse middelen die corporaties hebben optimaal 
worden ingezet?
Hieronder gaan wij in op beleidsopties die geconstateerde knelpunten op de regionale woning-
markt op verschillende manieren kunnen verminderen. De beleidsopties vallen uiteen in vier 
thema’s:

1. Aanbod: betere aansluiting van het aanbod op de vraag
2. Financiële instrumenten: generiek of locatie-specifiek 
3. Grondbeleid: meer marktconform en ontvlechting publieke rollen
4. Sociale huursector: optimale benutting van schaarse investeringscapaciteit 

Regionale afstemming
Wij gaan eerst in op de vraag of het zinvol en wenselijk is met regionale samenwerking het 
planaanbod op bepaalde locaties te temporiseren ten gunste van andere locaties. Het structu-
reel lastigste vraagstuk is de uitleglocatie Schuytgraaf. Uit de analyse blijkt een ruim planaan-
bod van woningen op uitleglocaties en woningen in de gemeenten Arnhem en Overbetuwe. De 
concurrentieanalyse laat zien dat met name de locaties Schuytgraaf (ruim 1.100 woningen) en 
Westeraam (ruim 400 woningen) in sterke mate met elkaar concurreren. Het uitnemen van 
planaanbod leidt voor een deel tot meer vraag op de andere locatie, maar voor een deel ook tot 
vraaguitval in de desbetreffende regio of gemeente. Immers, een deel van de woonconsumenten 
zal wachten tot zij een woning op de locatie van hun voorkeur kan krijgen of zal uitwijken naar 
buiten de gemeente of regio. Een dergelijk beleid zal dus deels slagen, maar per saldo wel ten 
koste gaan van de afzet in de gemeente of regio als geheel. Daarnaast leidt dit tot een beperking 
van de keuzevrijheid van de woonconsument. Dit geldt, naast Westeraam, evenzo voor binnen-
stedelijke locaties in Arnhem-Zuid die met Schuytgraaf concurreren. Op niet-regionale schaal 
speelt dit daarnaast bij Waalsprong en enkele binnenstedelijke locaties in Nijmegen (zie hierna 
bij ‘Flexibiliteit bij binnenstedelijke locaties’).
Voor het lostrekken van projecten is een alternatief mogelijk, namelijk het inzetten van vraag-
stimuleringsmaatregelen op deze specifieke locaties, waarvoor de bovengenoemde nadelen niet 
gelden.

Voorinvesteringen
Met name op de uitleglocatie Schuytgraaf speelt de vraag of de gemeente extra voorinvesterin-
gen moet doen, bijvoorbeeld in voorzieningen zoals winkels, om de aantrekkelijkheid van deze 
locaties te vergroten. Met betrekking tot het doen van deze investeringen is terughoudendheid 
geboden, aangezien het bij Schuytgraaf gaat om een in de concurrentieverhoudingen zwakke 
locatie, waarbij bovendien geldt dat er al een te ruim planaanbod is op uitleglocaties ten opzich-
te van de vraag naar dit woonmilieu. Uit het onderzoek blijkt dat meer factoren een rol spelen 
waarom de ene locatie aantrekkelijker is dan de andere, welke niet eenvoudig zijn weg te 
nemen. Belangrijke factoren zijn hierbij onder andere de bereikbaarheid, stedenbouwkundige 
opzet, kavelgrootte, prijsniveau en ligging ten opzichte van het centrum. Als een type voorinves-
tering niet bewezen effectief is, zodat deze daadwerkelijk leidt tot meer afzet, leidt een derge-
lijke aanpak vooral tot meer kosten en risico’s in de grondexploitatie.
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Aanbod: betere aansluiting van het aanbod op de vraag

Herprogrammering
Uit de analyse van vraag en aanbod bleek dat er in de regio een te ruim aanbod op uitleglocaties 
is en een te ruim aanbod van meergezinswoningen. Dit leidt tot risico’s voor gemeenten in 
termen van verdere uitfasering van projecten en niet-gerealiseerde afzet waardoor grondop-
brengsten mis worden gelopen. Op deze risico’s zal verderop nader worden ingegaan. Een 
manier om met dit te ruime aanbod om te gaan, is zo goed mogelijk in te spelen op de segmen-
ten waar wel vraag naar is. De uitdaging ligt erin herprogrammering toe te passen waar een 
vraag mee wordt bediend die in het huidige planaanbod minder goed wordt bediend, zoals meer 
landelijke woonmilieus en eengezinswoningen.

Flexibiliteit bij binnenstedelijke locaties
Een beperkt deel van de binnenstedelijke plannen concurreert met de uitleglocaties die priori-
teit hebben bij de gemeenten. Dit is vooral het geval in Arnhem en Nijmegen, waarbij voor 
Nijmegen geldt dat het planaanbod binnenstedelijk in algemene zin aan de krappe kant is. Op 
de locatie Schuytgraaf is al hiervoor ingegaan onder ‘regionale afstemming’. Uit de concurren-
tieanalyse blijkt dat de uitleglocatie Waalsprong (ruim 1.750 woningen) in sterke mate met 
binnenstedelijke locaties in Nijmegen concurreert. Uit onze beleidsanalyse komt naar voren dat 
gemeenten ervoor kiezen minder flexibel te zijn bij binnenstedelijke plannen om zo de vraag op 
uitleglocaties te stimuleren. Op basis van de gehouden workshops blijkt dat deze verminderde 
flexibiliteit daadwerkelijke gevolgen heeft voor de afzetmogelijkheden van deze projecten. Uit 
de vorige paragraaf kwam naar voren dat een dergelijk beleid weliswaar deels kan helpen bij de 

Tabel 2 Beleidsaanbevelingen regio Arnhem-Nijmegen naar type en uitvoerder

Bron: EIB

Type Beleidsaanbeveling Meerwaarde regionale
beleidsaanbeveling  samenwerking

Aanbod: Herprogrammering
Betere aansluiting van het  Flexibiliteit bij binnenstedelijk
aanbod op de vraag bouwen
 Mogelijkheden landelijk wonen 
 vergroten

Financiële instrumenten: Verhuurfonds voor vrije sector x
Generiek of locatie- huurwoningen
specifiek  Verruiming en harmonisatie x
 startersleningen
 Afzetgaranties in gemeentelijk of x
 provinciaal consortium
 Erfpachtregeling vrije kavels

Grondbeleid Grondprijs marktconform maken
 Ontvlechting publieke rollen door 
 verkoop grond aan provincie 

Sociale huursector Afspraken over huurruimte,   x
 nieuwbouw versus bestaande bouw 
 en investeringscapaciteit
 Regionale afstemming sociale huur x
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afzet van meer woningen op de desbetreffende locaties mits er sprake is van concurrentie 
tussen de locaties, maar dat dit ook deels ten koste gaat van de afzet van de stad als geheel. 
De keuzevrijheid van woonconsumenten wordt beperkt, wat gevolgen heeft voor de dynamiek 
en doorstroming op de woningmarkt. Een deel van de woonconsumenten kan hierdoor geen 
woning op de locatie van hun voorkeur krijgen. Hier zijn dus ook belangrijke nadelen aan 
verbonden. Zeker in een situatie van een toch al krap aanbod van binnenstedelijke locaties 
strekt het dan ook tot aanbeveling ruimhartig te zijn met planaanpassingen, normen en regel-
geving op binnenstedelijke locaties indien de marktsituatie daarom vraagt, teneinde te komen 
tot daadwerkelijke afzet van het planaanbod. Zo kan de juiste product-locatie combinatie 
worden geboden.

Landelijk wonen faciliteren
In het huidige planaanbod is sprake van een tekort aan woningen in het landelijke woonmilieu. 
Het huidige aanbod van woningen op landelijke woonmilieus sluit niet aan bij de consumenten-
wensen. De opnamecapaciteit van de markt is naar verwachting zo’n 100 woningen per jaar. Wij 
onderscheiden drie opties om dit planaanbod te verhogen. 

Ten eerste zijn vermoedelijk gronden in gemeentebezit die zich goed lenen voor het landelijke 
woonmilieu. Ontwikkeling van deze locaties leidt, gezien de huidige waardering van deze 
gronden, vermoedelijk tot extra revenuen voor gemeenten. 
Ten tweede geldt dat een minder restrictief beleid aangehouden kan worden bij functieverande-
ring bij bedrijfsbeëindiging in het buitengebied. 
Ten derde biedt dit woonmilieu mogelijk kansen voor de uitleglocaties door met het programma 
hierop in te spelen en op zoek te gaan naar unieke product-locatie combinaties en de steden-
bouwkundige structuur hierop aan te passen. Herprogrammering van lopende uitleglocaties 
naar lagere dichtheden kan leiden tot een lager exploitatieresultaat dan geraamd. Voor dit 
laatste geldt, vanwege het te ruime planaanbod op uitleglocaties en vermoedelijk niet-markt-
conforme grondprijzen, dat de verwachting is dat dit verlies moet worden genomen. 

Bij de eerste twee opties speelt de provincie een rol. Er kunnen locaties zijn waar een dergelijk 
programma mogelijk is of geïntensiveerd kan worden, waar een verruiming van de provinciale 
regelgeving noodzakelijk is om dit daadwerkelijk mogelijk te maken.

Financiële instrumenten: generiek of locatie-specifiek 

Verruiming en harmonisatie voor startersleningen
Starters ondervinden momenteel problemen om de financiering voor hun eerste woning rond te 
krijgen en de koopwoningmarkt te betreden. De startersleningen zijn een effectieve manier om 
starters meer kansen te bieden hun woonwens te realiseren, omdat deze het gat tussen woning-
prijs en financieringsmogelijkheden overbruggen. Dit sorteert een positief effect op de totale 
toetreding van starters in de regio, doordat starters eerder de mogelijkheid krijgen de koop-
markt te betreden. Tevens leidt het tot meer kwaliteitsvraag. In de onderzochte regio hebben 
gemeenten verschillen in startersregelingen en bovendien stellen zij vaak additionele eisen, 
zodat de groep die er gebruik van kan maken beperkt wordt ten opzichte van de mogelijkheden 
die het Rijk hiervoor biedt. Zo kan men in Overbetuwe en Nijmegen een starterslening krijgen, 
ook wanneer het huishouden nog niet gevestigd is in de gemeente, terwijl in Arnhem als 
voorwaarde wordt gesteld woonachtig te zijn binnen de gemeente. Daarentegen kan in de 
gemeente Lingewaard helemaal geen starterslening meer worden verkregen vanuit de gemeen-
te. Wel bestaat een starterslening voor de woningen in Loovelden die ter beschikking gesteld is 
door Bouwfonds. Zowel de voorwaarden met betrekking tot de woonsegmenten (bestaand, 
nieuwbouw of projectgebonden) als de leencondities (maximale waarde van de woning, mini-
mum en maximum leenbedrag, overige voorwaarden) verschillen sterk tussen de gemeenten. 
Het nadeel van uiteenlopende condities is enerzijds dat de mobiliteit naar de gemeente Arnhem 
beperkt wordt (vanwege de vestigingseisen), anderzijds is het voor woonconsumenten vrij 
onoverzichtelijk welke regels binnen de regio gelden. In het licht van de crisis is het raadzaam 
de mogelijkheden die de starterslening biedt zoveel mogelijk te benutten, uiteraard binnen de 
financiële capaciteit die de gemeente hiervoor heeft. Ook hier ligt een zeer kansrijke aanwen-
ding van mogelijke provinciale middelen. Ook kan gekozen worden de starterslening juist ten 
behoeve van specifieke projecten in te zetten. Aldus kan de ontwikkeling van de locaties waar 
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problemen zich concentreren gestimuleerd worden als alternatief voor een beleid waarbij 
planaanbod op andere locaties uit de markt wordt genomen.

Afzetgaranties bieden in een regionaal consortium met de provincie
Kopers zijn terughoudend om een woning te kopen als zij niet weten of en wanneer deze 
gebouwd wordt. Uit het onderzoek blijkt dat deze onzekerheid leidt tot een verschuiving van de 
vraag van onzekere nieuwbouwprojecten naar projecten die deze zekerheid wel kunnen bieden 
en van nieuwbouwwoningen naar bestaande woningen. Om deze onzekerheid weg te nemen 
kunnen de gemeenten en provincie gezamenlijk een tijdelijk consortium oprichten dat garant 
kan staan voor een beperkt deel van de verkoop van woningen. In de praktijk elders in het land 
blijkt dat de resterende woningen vaak tijdens de bouw of na oplevering alsnog gekocht worden 
door particulieren, zodat de gemeente haar garantie niet hoeft te effectueren. Hierbij geldt 
tevens dat de risico’s geminimaliseerd kunnen worden en hiermee overzichtelijk blijven. 
Uitgangspunt van een dergelijke maatregel zou moeten zijn dat op zichzelf goede projecten met 
een goede product-locatie combinatie, die nu geen doorgang vinden vanwege de financierings-
problematiek, toch doorgang kunnen vinden. Uiteraard zijn hier risico’s mee gemoeid. Binnen 
deze oplossingsrichting kunnen twee optimalisaties plaatsvinden om zo goed mogelijk met 
deze risico’s om te gaan.

Ten eerste door spreiding van risico’s over projecten. In de praktijk zullen namelijk, zonder deze 
achtervangmaatregelen, ook risico’s per project optreden, bijvoorbeeld in de vorm van niet 
gerealiseerde grondopbrengsten omdat projecten niet doorgaan. Dit kan het ene project harder 
raken dan het andere. Door de achtervang voor meerdere projecten tegelijkertijd te bieden, 
worden de risico’s binnen de totale portefeuille verkleind.

Ten tweede door spreiding over publieke partijen. Om te voorkomen dat een individuele ge-
meente door de toevallige situatie binnen een project of met betrekking tot potentiële financie-
ringscapaciteit van ontwikkelende partijen navenant veel risico’s heeft, kan dit risico gedeeld 
worden zowel tussen de vier gemeenten onderling als samen met de provincie. Ditzelfde geldt 
voor de kansen van investeringen die beleggers of woningcorporaties willen doen in dit seg-
ment. Hier biedt regionale samenwerking dus meerwaarde. 

Verhuurfonds voor vrije sector huurwoningen
Uit de confrontatie tussen vraag en aanbod blijkt een krap planaanbod van huurwoningen in de 
vrije sector. In de huidige situatie moeten beleggers enerzijds op zoek naar projecten om dit 
aanbod te realiseren en anderzijds wordt er binnen projecten gezocht naar financiers. Om vraag 
en aanbod meer efficiënt op elkaar te laten aansluiten, kan een verhuurfonds worden gevormd 
voor alle partijen die in de regio in dit segment willen investeren, zodat coördinatieproblemen 
verminderd worden. Deze partijen kunnen zowel institutionele beleggers zijn, als particulieren 
en woningcorporaties die in dit segment willen investeren buiten de WSW-borging om.

Als gekozen wordt voor een garantieregeling zoals besproken onder het vorige punt, kan het 
verhuurfonds gebruikt worden om risico’s en beheer snel door te zetten naar commerciële 
marktpartijen. Ook de provincie kan haar investeringscapaciteit hiervoor aanwenden. Tevens 
ontstaat op deze wijze een extra financieringsmogelijkheid voor corporaties om hun activiteiten 
in de vrije sector te financieren als zij geen gebruik meer kunnen maken van geborgde leningen 
via het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). 
Uitgangspunt van een dergelijk fonds zou moeten zijn dat op zichzelf goede projecten met een 
goede product-locatie combinatie, die nu geen doorgang vinden vanwege coordinatieproblemen, 
(in combinatie met afzetgaranties: financieringsproblematiek in de koopsector) toch doorgang 
kunnen vinden. Uiteraard zijn hier risico’s mee gemoeid die aldus over meerdere partijen 
gespreid kunnen worden.
 
Erfpachtconstructies voor vrije kavels
Een mogelijkheid om de aantrekkelijkheid van vrije kavels te vergroten, bestaat uit een groei-
model via erfpacht. Indien de grond van de woning wordt uitgegeven via erfpacht hoeft alleen 
de opstal van de woning gefinancierd te worden. Op het moment dat de woning volledig is 
afgebouwd, kan de grond in erfpacht worden verkocht aan het huishouden. De woning kan 
worden gefinancierd met een verhoging van de opstalhypotheek.



15

Grondbeleid: meer marktconform en ontvlechting publieke rollen

Marktconforme grondexploitaties
Om planaanbod om te zetten in daadwerkelijke afzet is het van belang dat grondprijzen op 
marktconform niveau liggen. Op basis van de beschikbare informatie komt het beeld naar voren 
dat afboekingen op gemeentelijke grondposities die tot op heden hebben plaatsgevonden, met 
name verband houden met uitfasering en herprogrammering en in mindere mate met een 
lagere residuele waarde als gevolg van lagere vrij-op-naam prijzen in algemene zin. Daarnaast 
komt uit de confrontatie van vraag en aanbod naar voren dat de fasering van het planaanbod in 
bepaalde segmenten (waaronder de uitleglocaties) niet realistisch lijkt ten opzichte van de te 
verwachten vraag. Het hanteren van marktconforme grondprijzen of herprogrammering naar 
een ander woonmilieu vergroot de afzetkansen, zodat geprognosticeerde grondopbrengsten 
daadwerkelijk gerealiseerd worden. Marktconforme grondprijzen en een verdunning van het 
woningaanbod op uitleglocaties vergroten de te verwachten vraag, maar leiden voor gemeenten 
tot opbrengstenderving. 

Mogelijkheden onderzoeken tot verkoop van gemeentelijk grond aan de provincie
Mogelijk kan de provincie een deel van de gemeentelijke gronden kopen welke niet binnen 
afzienbare tijd kunnen worden afgezet. Dit kan op twee manieren worden vormgeven, met twee 
verschillende consequenties. De gronden worden uit de markt gehaald na verkoop aan de 
provincie of in exploitatie gehouden. In het eerste geval wordt het aanbod op uitleglocaties 
verkrapt. Dit vermindert de afzetrisico’s op de resterende gronden, maar vermindert tevens de 
keuzemogelijkheden voor de woonconsument. Als de gronden in exploitatie worden gehouden, 
heeft een dergelijke verkoop als positief gevolg dat gemeenten in staat worden gesteld een beter 
evenwicht te vinden tussen hun privaat- en publiekrechtelijke rol binnen de vastgoedontwikke-
ling. Dat wil zeggen, de wijze waarop zij hun bevoegdheid ten aanzien van bestemmingsplan-
nen en andere gemeentelijke publiekrechtelijke middelen uitoefenen, wordt niet beïnvloed door 
financiële afwegingen voor de gemeente.
In beide gevallen heeft het als positief effect dat gemeenten verlicht worden van een deel van 
de risico’s in de grondexploitatie. Afhankelijk van de vormgeving en verwervingsprijs en reke-
ning houdend met zowel de BBV-wetgeving als de Europese staatssteunregels kan tevens het 
proces van afboeking op gronden vanuit het perspectief van gemeenten geoptimaliseerd 
worden.

Sociale huursector: Optimale benutting van schaarse investeringscapaciteit 

Vraag en aanbod van en naar sociale huurwoningen kennen een andere dynamiek dan het 
marktsegment. Hier is de investeringscapaciteit van woningcorporaties leidend als het gaat om 
welk aanbod daadwerkelijke gerealiseerd kan worden. Woningcorporaties hebben goed zicht op 
de woningvoorraad die in eigen beheer is, maar het zicht ontbreekt veelal op de woningvoor-
raad van andere corporaties. Gemeenten kunnen door inzicht in het bezit, verkoopplannen en 
sloop- en herstructureringsplannen naar woningtype effectiever afspraken maken op de inzet 
van de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het helpt afspraken te maken over de 
inzet van de geboden huurruimte. Welke volkshuisvestelijke opgave wordt in de nieuwbouw 
aangepakt en welke in de bestaande voorraad? Welke oplossing kan effectiever in de ene 
gemeente gerealiseerd worden en welke in de andere? 
De woningcorporaties in de regio benutten de huidige huurruimte niet volledig, maar brengen 
bijvoorbeeld slechts 70-90% van de huur in rekening die zij op grond van de wettelijke mogelijk-
heden mogen vragen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de investeringscapaciteit en de betaal-
baarheid. Een nadere analyse van de effecten op zowel de investeringscapaciteit als de betaal-
baarheid van het wonen kan meer uitsluitsel geven over mogelijkheden tot optimalisering van 
deze beleidskeuzes op regionale schaal. Deze kan gebruikt worden om in de afspraken met 
corporaties scherper toe te wijzen, zodat de doelgroep die op grond van de inkomenspositie 
meer huur kan betalen, ook daadwerkelijk bij de toewijzing woningen aangeboden krijgt waar 
nog huurruimte is. De wijze waarop deze huurruimte wordt ingezet, kan aldus in regionaal 
verband geoptimaliseerd worden als onderdeel van de inzet van de bij corporaties aanwezige 
financiële ruimte.
Regionale samenwerking kan op het gebied van nieuwbouw en voorraadbeheer voordelen 
hebben voor de gemeenten en woningcorporaties. Zowel de bestaande voorraad sociale huur-
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woningen als het aanbod via de nieuwbouw kan hierdoor beter benut worden en de investe-
ringscapaciteit van corporaties wordt zo effectief mogelijk aangewend. Regionale samenwerking 
biedt mogelijkheden het gebruik van de bestaande voorraad huurwoningen te optimaliseren en 
daar waar nodig meer gericht woningen toe te voegen. Als gemeenten op regionale schaal 
afspraken maken over de bestaande voorraad en nieuwbouw kan een betere prioritering 
plaatsvinden met de schaarse middelen die corporaties hebben. Zo kan de ene gemeente 
focussen op nieuwbouw terwijl de andere gemeente de prioriteit bij wijkenaanpak legt.

Regionale samenwerking kan voordelen hebben voor gemeenten en corporaties indien binnen 
de samenwerkende regio een grote migratiesamenhang is. De precieze afbakening van de regio 
hoeft dus niet per se de vier gemeenten te betreffen die in dit onderzoek betrokken zijn en 
sommige onderwerpen kunnen meer lokaal afgesproken worden. 

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting beoordeelt de financiële uitgangspositie van 
vrijwel alle woningcorporaties in de regio op dit moment als gunstig. De vraag is hoe de kabi-
netsmaatregelen uitwerken op de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Uit een eigen 
analyse die het EIB heeft verricht blijkt dat, toegerekend naar alle sociale huurwoningen in het 
bezit van corporaties in de vier onderzochte gemeenten, in de regio een bedrag van ruim € 30 
miljoen aan verhuurderheffing betaald moet worden. Hiertegenover staat de mogelijkheid voor 
woningcorporaties de huren te verhogen. De huurruimte die ontstaat ten laste van zittende 
bewoners bedraagt bijna € 20 miljoen. Het gaat hier om de boven inflatoire huurverhogingen die 
gevraagd mogen worden van 1,5% voor zittende bewoners met een inkomen tot € 34.000 en 
hogere percentages voor bewoners met hogere inkomens, de zogenaamde aanpak van het 
scheefwonen. Daarnaast wordt een nieuw woningwaarderingsstelsel ingevoerd, waarvan de 
contouren op Prinsjesdag bekend zijn geworden. De effecten hiervan werken door in de nieuwe 
verhuringen. In het korte tijdsbestek was het niet mogelijk het precieze effect hiervan op de 
huurruimte die ontstaat bij nieuwe verhuringen te kwantificeren. Op basis van wat bekend is 
van het effect van de kabinetsmaatregelen op de huren van zittende bewoners en de te betalen 
verhuurderheffing, bedraagt het totale effect van de kabinetsmaatregelen op de financiën van 
woningcorporaties € 10 miljoen negatief indien het nieuwe woningwaarderingsstelsel geen 
extra huurruimte voor nieuwe verhuringen oplevert. Gezien de gezonde uitgangspositie van 
woningcorporaties in de regio kan dan ook verwacht worden dat de investeringscapaciteit van 
corporaties niet in die mate wordt aangetast dat het geplande aanbod van sociale huurwonin-
gen op de onderzochte locaties niet gerealiseerd kan worden. Het kan natuurlijk zijn dat dit voor 
individuele corporaties wel geldt, aangezien de verdeling van huurruimte en verhuurderheffing 
onderling kan verschillen. Tevens geldt dat sommige corporaties een werkgebied hebben dat de 
in dit onderzoek onderzochte regio overstijgt.

Meerwaarde regionale samenwerking

Uit tabel 2 blijkt dat beleidsopties aangaande een betere aansluiting van aanbod op de vraag en 
het grondbeleid heel goed door gemeenten zelf kunnen worden geimplementeerd. Voor de 
genoemde beleidsopties aangaande financiële instrumenten en de sociale huursector geldt dat 
hier een belangrijke meerwaarde gevonden kan worden in regionale samenwerking op deze 
punten. De meerwaarde van samenwerking is in deze gevallen gelegen in:

• Effectievere benutting investeringscapaciteit (zowel bij corporaties als bij beleggers van vrije 
 sector huurwoningen)
• Spreiding van risico’s (afzetgaranties)
• Betere mobiliteit woningvraag (startersleningen)

De meerwaarde van regionale samenwerking kan versterkt worden door de provincie te betrek-
ken bij die beleidsopties waar gezamenlijke financiering en spreiding van risico’s aan de orde is. 
In andere gevallen, zoals het aanbieden van meer landelijke woonmilieus, speelt de provincie 
een rol in de randvoorwaardelijke sfeer. 



17

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De regio Arnhem-Nijmegen is met het Rijk in overleg getreden over een nieuwe aanpak van de 
regionale woningbouwprogrammering. De gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen en 
Overbetuwe werken samen op een aantal beleidsterreinen binnen de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen, waaronder op het gebied van ruimte en wonen. In het kader van de ‘Actieagenda 
Bouw’ ondersteunt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele pilots 
om te experimenteren met vernieuwende vormen van regionale programmering van de wo-
ningbouw mede op basis van beleidsanalyse. Het Rijk heeft de regio Arnhem-Nijmegen geadop-
teerd als pilot regionale woningbouwprogrammering 2.0.

In dat kader wordt een onderzoek uitgevoerd naar vraagscenario’s, waarbij wordt ingezet op 
beleidsinstrumenten voor de korte en middellange termijn. Betrokken bestuurders van de vier 
gemeenten, provincie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en 
de Stadsregio hebben besloten een nadere verkenning naar de woningvraag, het aanbod en 
mogelijke beleidsopties uit te voeren. Aan het EIB is gevraagd deze verkenning voor de korte 
termijn uit te voeren. 

1.2 Vraagstelling en doel van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is het op basis van concrete beleidsaanbevelingen optimali-
seren van de regionale woningbouwprogrammering, gegeven de te verwachten woningvraagsce-
nario’s. Een belangrijk doel van de nieuwe programmeringsaanpak is om te komen tot zo 
effectief mogelijk beleid voor de regionale woningmarkt, gegeven de onzekere toekomstver-
wachtingen. Hierbij is de te verwachten vraag naar woningen in kwantitatieve en kwalitatieve 
zin voor de Stadsregio op de korte en middellange termijn van belang. Daarnaast is het belang-
rijk inzicht te krijgen welke woningbouwplannen op korte termijn zijn voorzien in de Stadsregio 
en tussen welke woningbouwprojecten concurrentie is te verwachten. Ook wordt ingegaan op 
de te verwachten knelpunten en uitdagingen op de regionale woningmarkt en op beleidsoplos-
singen die de knelpunten kunnen verminderen. Welke instrumenten (grondprijsbeleid, betaal-
baarheidsbeleid, herprogrammering/fasering, garanties etc.) kunnen op korte termijn worden 
ingezet en wat zijn de effecten (kosten, opbrengsten, risico’s) in verschillende scenario’s?

1.3 Aanpak van het onderzoek

Voor de korte termijn zijn alle relevante woningbouwplannen van de gemeenten tot 2017 
geïnventariseerd. De woningvraag voor de korte termijn is in twee scenario’s in beeld gebracht 
en afgezet tegen het geplande aanbod (de plancapaciteit). Vervolgens is een analyse gemaakt 
van mogelijke concurrentie tussen de projecten. Belangrijk in de aanpak daarbij waren desk 
research, ordening en analyse van de planformats zoals ingevuld door de gemeenten. Daarnaast 
zijn interviews en workshops gehouden met gemeenten, marktpartijen en corporaties om meer 
zicht te krijgen op plannen, mogelijke concurrentie en mogelijke beleidsacties. Vervolgens is 
voor de sociale huursector gekeken naar de ontwikkeling van de doelgroep en de verwachtingen 
ten aanzien van de investeringscapaciteit van corporaties. Tenslotte zijn beleidsopties verkend 
om woningvraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en de afzet van woningen in de regio 
te stimuleren. Daarbij wordt ingegaan op de verwachte vraagontwikkeling, de plancapaciteit ten 
opzichte van de onzekere vraagontwikkeling en beleidsalternatieven om te komen tot een 
betere regionale afstemming tussen vraag en aanbod.
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2 Regioprofiel, plannen en confrontatie

2.1 Profiel van de regio

De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt voor en namens 20 gemeenten, te weten Arnhem, 
Beuningen, Duiven, Doesburg, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montfer-
land, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, 
Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Dit onderzoek in de regio Arnhem-Nijmegen richt 
zich op de vier grootste gemeenten binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen, te weten Arnhem, 
Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe. 

Elk van deze gemeenten heeft een eigen profiel. Zo hebben de gemeenten Arnhem en Nijmegen 
aantrekkelijke stedelijke woonmilieus, waarbij het voorzieningenniveau hoog is. Nijmegen heeft 
in totaal 165 duizend inwoners en Arnhem 150 duizend inwoners. Beide steden hebben in de 
afgelopen jaren veel woningen op de grote uitleglocaties Schuytgraaf en Waalsprong ontwik-
keld. In beide steden heeft de afgelopen periode veel binnenstedelijke herstructurering plaats-
gevonden om de woonkwaliteit in de oudere wijken te verbeteren. Deze herstructureringsop-
dracht is in Nijmegen nagenoeg afgerond, waar deze in Arnhem nog voor een aanzienlijk deel 
moet worden gedaan in de komende jaren. Een groot verschil tussen Arnhem en Nijmegen is 
het grote aantal studenten dat woonachtig is in Nijmegen. Aan de Radboud Universiteit stonden 
in 2012 ruim 18 duizend studenten ingeschreven. Daarnaast stonden bij de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN) bijna 30 duizend studenten ingeschreven, waarvan 24,5 duizend 
voltijdstudenten. Van deze studenten aan de HAN studeert zo’n 60% in Nijmegen en de rest in 
Arnhem. Hiernaast is in Arnhem de ARTez Hogeschool voor de Kunsten gevestigd. Studenten 
aan de HAN en ARTez wonen echter minder vaak in de stad waar de studie wordt gevolgd. 

Tussen deze twee steden in liggen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe, die beide ongeveer 
45 duizend inwoners hebben. Deze gemeenten vormen samen het middengebied. Gemeente 
Overbetuwe is ontstaan in 2001 uit een samenvoeging tussen de gemeenten Elst, Heteren en 
Valburg. In Overbetuwe is in de afgelopen periode de uitleglocatie Westeraam ontwikkeld, 
waarvan de woningbouw zich nu in de laatste fase bevindt. Lingewaard is in 2001 ontstaan uit 
een samenvoeging tussen de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen. Tot 1 januari 2003 werd de 
werknaam Bemmel gebruikt, maar ondanks deze naamsverandering is de gemeente qua 
gemeentegrenzen gelijk gebleven. Lingewaard heeft in de afgelopen periode de uitleglocatie 
Loovelden ontwikkeld, waarvan de woningbouw zich nu in de laatste fase bevindt.

Om de toekomstige ontwikkelingen voor de regio Arnhem-Nijmegen te kunnen duiden, kijken 
we eerst terug naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Hierdoor kunnen de toekomstige 
ontwikkelingen in een beter perspectief worden geplaatst. De ontwikkelingen worden in beeld 
gebracht voor de gehele regio en indien relevant wordt ingezoomd naar gemeentelijk niveau. 

2.2 Demografische ontwikkelingen

De bevolking in de regio Arnhem-Nijmegen is tussen 2001 en 2012 met ruim 30 duizend perso-
nen toegenomen, oftewel een stijging met 8,7%. Dit is aanzienlijk meer dan het landelijk 
gemiddelde van 4,6%. Op gemeentelijk niveau valt op dat met name de gemeente Overbetuwe 
in het afgelopen decennium een bevolkingsgroei van 16% heeft meegemaakt. Dit is te verklaren 
met het aanzienlijke positieve migratiesaldo dat is ontstaan door instroom op de bijna 2.000 
gerealiseerde woningen op Westeraam. Deze groei zal op de korte termijn niet worden gehand-
haafd op basis van de demografische ontwikkelingen van de gemeente Overbetuwe zelf. 
Op basis van de lange termijn verwachting van het EIB is voor de regio Arnhem-Nijmegen de 
verwachte huishoudensontwikkeling op basis van de demografische ontwikkelingen geanaly-
seerd. In deze analyse is uitgegaan van het zogeheten middenscenario van het EIB, waar wordt 
verwacht dat reeds ingezette trends voortgezet zullen worden. Dit betekent dat landelijk de 
toename van de bevolking verder af zal nemen en de bevolking verder zal vergrijzen. Tussen 
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2010 en 2040 komen er in Nederland meer dan twee miljoen 65-plussers bij, terwijl de bevolking 
met ruim een miljoen personen groeit. 

Uit de regionale analyse blijkt dat het aantal huishoudens in de regio Arnhem-Nijmegen in de 
periode 2013-2017 met zo’n 5,1% toe zal nemen op basis van geboorte- en sterftecijfers en 
migratiestromen. Dit betekent dat in de regio het aantal huishoudens in de periode 2013-2017 
met ruim 10.000 toeneemt. De ontwikkeling van het totaal aantal huishoudens tussen 2007 en 
2012 van de vier gemeenten in totaal is in figuur 2.1 afgezet tegen de eerder gemaakte regionale 
prognoses van het CBS en Primos. Hieruit blijkt dat de prognose van het EIB sterk overeenkomt 
met de prognose van Primos, maar afwijkt van de prognose van het CBS. Dit kan worden 
verklaard doordat het CBS in haar prognose de woningbouwcapaciteit (met name in Overbe-
tuwe en Nijmegen) meeneemt, waar dit bij de prognose van het EIB en Primos niet wordt 
gedaan. Daarnaast loopt de prognose van het CBS vanaf het basisjaar 2012 en is deze met name 
in het  middengebied aanzienlijk hoger dan het daadwerkelijke aantal huishoudens in 2012. 
Tussen de verschillende gemeenten zijn relatief kleine verschillen waar te nemen. De gemeente 
Overbetuwe ligt met een huishoudensgroei van 6,7% boven het regionaal gemiddelde en in de 
gemeente Arnhem wordt met 4,5% een iets minder sterke groei verwacht. 

De bevolking van de regio Arnhem-Nijmegen is in de afgelopen jaren aanzienlijk ouder gewor-
den. In het  middengebied is in de periode 2003-2013 het percentage van de bevolking dat 65 of 
ouder is, gegroeid van 13 naar 16%. De demografische ontwikkeling van de regio laat zien dat 
met name de bevolkingsgroep tussen 50 en 70 jaar aanzienlijk is gegroeid. De verwachting is dat 
deze leeftijdsgroep net als de leeftijdsgroep van ouder dan 70 jaar door zal blijven groeien door 
de vergrijzing. Het aantal jongeren tot 30 jaar is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven, 
maar de verwachting is dat deze groep door het groeiende aantal studenten wel weer zal 
toenemen. De krimp zit in de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie tussen 30 en 50 jaar. 
Deze demografische druk heeft ook invloed op de woningvraag op middellange termijn. Van de 
verwachte mutatie in de bevolking is meer dan de helft ouder dan 60 jaar. Een groeiend aantal 
studenten leidt ook tot een toename van het aantal jongeren tussen 20 en 30 jaar, een leeftijds-
categorie die veelal voor het eerst een zelfstandige woonruimte zal betrekken. 

Figuur 2.1 Ontwikkeling aantal huishoudens regio Arnhem-Nijmegen, 2007-2017

Bron: CBS, Primos, bewerking EIB
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2.3 Regionale woningmarkt na economische crisis

Sinds de economische crisis zijn landelijk de prijzen van bestaande woningen en het aantal 
transacties aanzienlijk gedaald. Op regionaal niveau is deze ontwikkeling echter verschillend 
qua omvang. Over de ontwikkeling van de woningprijzen van de bestaande voorraad en het 
aantal transacties heeft het CBS alleen gegevens beschikbaar over de gemeenten Arnhem en 
Nijmegen en het COROP-gebied Arnhem-Nijmegen. Uit figuur 2.2 blijkt dat de ontwikkeling van 
de woningprijzen van bestaande woningen in Arnhem en Nijmegen niet gelijk loopt sinds het 
uitbreken van de economische crisis. Het valt op dat de woningprijzen in de gemeenten Arnhem 
en Nijmegen minder hard zijn gedaald dan het landelijk gemiddelde, terwijl dit bij het COROP-
gebied Arnhem-Nijmegen juist harder is gedaald. Dit betekent dat de woningprijzen in de 
kleinere gemeenten van het COROP-gebied sterker dan het landelijk gemiddelde zijn gedaald. 
Echter kan hieruit niet worden geconcludeerd dat dit ook de gemeenten Lingewaard en Overbe-
tuwe betreft, aangezien het COROP-gebied Arnhem-Nijmegen meer gemeenten beslaat dan het 
te onderzoeken gebied. Ook het verschil tussen de gemeenten Arnhem en Nijmegen valt op. In 
Nijmegen zijn de woningprijzen ruim 3% minder hard gedaald dan in Arnhem. 

Uit de ontwikkeling van het aantal woningtransacties blijkt dat de daling in de gemeente 
Nijmegen ook aanzienlijk minder sterk is dan het landelijk gemiddelde in de afgelopen jaren. 
Waar deze landelijk in de periode 2001-2012 met ruim 40% zijn afgenomen, is dit in Nijmegen 
echter maar met 25% afgenomen. Het aantal transacties is in de gemeente Arnhem echter bijna 
gehalveerd. De woningmarkt in Nijmegen heeft zich relatief minder slecht ontwikkeld dan 
Arnhem en het landelijk gemiddelde.

2.4 Plannen per gemeente

Op basis van de inventarisatie van de plannen in de gemeenten is een goed beeld te krijgen van 
het voorziene aanbod voor de periode 2013-2017. Hoewel de fasering en invulling van plannen 
nog niet altijd definitief vast staan, geeft dit toch een mogelijkheid om de plannen met de 
verwachte vraag te vergelijken. Bij deze plannen dient in ogenschouw te worden genomen dat 

Figuur 2.2 Ontwikkeling woningprijzen, 2008-2012 (index 2008=100)

Bron: CBS, bewerking EIB
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de plannen zoals door gemeenten opgegeven een momentopname betreffen en dat de aantallen 
woningen vaak in de praktijk bijgesteld kunnen worden. Daarnaast kan sprake zijn van planuit-
val in verband met vertraging van procedures of temporisering door marktpartijen. Veelal wordt 
rekening gehouden met een planuitval van 20 tot 30%. Door interviews en workshops met 
gemeenten, marktpartijen en corporaties is getracht de hardheid van de plannen zo volledig 
mogelijk in beeld te krijgen.

Nijmegen
De plannen in de gemeente Nijmegen voor de komende periode richten zich voornamelijk op 
ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Waalsprong, waar ruim 1.750 woningen ten noorden 
van de Waal zijn gepland. Daarnaast wordt in de gemeente de locatie Waalfront ontwikkeld, 
waar ruim 550 woningen direct aan de Waal worden ontwikkeld. Deze projecten zijn geïnitieerd 
voor de crisis bij afspraken tussen gemeente en marktpartijen. Wel zijn aanpassingen aan de 
plannen vaak nog mogelijk (en spelen ook in de praktijk). In de afgelopen jaren heeft veel 
herstructurering plaatsgevonden, waardoor in de periode 2013-2017 relatief weinig sloop zal 
plaatsvinden. De plannen van de gemeente Nijmegen laten zien dat in de periode 2013-2017 in 
totaal ruim 6.100 woningen worden gebouwd, waaronder ruim 1.800 wooneenheden die be-
stemd zijn voor studenten en zorgbehoevenden. Bij binnenstedelijke bouwlocaties valt op dat 
bijna 75% van de woningen meergezinswoningen zijn, waarbij de wooneenheden voor studen-
ten buiten beschouwing zijn gelaten. Ten oosten van het Maas-Waalkanaal zijn in de stadsdelen 
Lindenholt en Dukenberg voor de korte termijn bijna 500 woningen gepland, voornamelijk 
sociale huurwoningen.

Arnhem
In de gemeente Arnhem zijn voor de periode 2013-2017 ruim 4.600 woningen gepland. Hieron-
der bevinden zich ruim 1.100 woningen op de uitbreidingslocatie Schuytgraaf, dat voor de crisis 
is geïnitieerd met afspraken tussen gemeente en marktpartijen. In de plannen van Schuytgraaf 
zijn al veel aanpassingen gemaakt en is de kwantitatieve ambitie onlangs substantieel neer-
waarts bijgesteld. Daarnaast heeft in Arnhem in de afgelopen jaren veel herstructurering 
plaatsgevonden, onder andere met behulp van de ‘Van der Laan’ gelden. In de komende periode 
wordt in Malburgen en Presikhaaf verder gegaan met de herstructureringsopdracht, waardoor in 
de periode 2013-2017 nog veel sloop plaatsvindt. In totaal worden in Arnhem op korte termijn 
bijna 750 woningen gesloopt, waardoor in totaal ruim 3.900 woningen aan de bestaande voor-
raad worden toegevoegd. 

Overbetuwe
In de gemeente Overbetuwe concentreren de plannen van in totaal bijna 1.500 woningen zich 
voornamelijk in Elst, waar de helft van de te bouwen woningen zijn gepland. Veel van deze 
woningen liggen op de uitbreidingslocatie Westeraam, dat zich bevindt in de laatste fase van 
ontwikkeling. Hier worden in de periode 2013-2016 nog ruim 400 woningen opgeleverd, waarna 
Westeraam is voltooid. Daarnaast worden in Elst zelf nog een aantal projecten ontwikkeld en 
zijn er plannen om in de dorpen rond de kruising van de A15 en A50 nog een aantal projecten te 
realiseren. Dit zijn voornamelijk projecten die gericht zijn op de groei van de eigen bevolking. In 
de gemeente Overbetuwe worden voornamelijk eengezinswoningen gepland.

Lingewaard
In de gemeente Lingewaard zijn in de periode 2013-2017 veel relatief kleine projecten gepland. 
In totaal betreft het op de korte termijn ruim 900 woningen, waarvan 425 op de uitbreidingslo-
catie Loovelden. Loovelden bevindt zich in de laatste fase en verwacht wordt dat in 2017 de 
laatste woningen worden opgeleverd. Het merendeel van de woningen in Lingewaard betreft 
eengezinswoningen, al is dit percentage minder groot dan in Overbetuwe.

Uit tabel 2.1 blijkt dat de geplande nieuwbouw voor de periode 2013-2017 ruim 13 duizend 
woningen betreft, waaronder ruim 1.800 studentenwoningen. In Nijmegen woonden in 2012 
bijna 14 duizend studenten, waarvan ruim 10 duizend op een kamer met gedeelde voorzienin-
gen. Inclusief studentenwoningen is het percentage geplande nieuwbouwwoningen ten opzich-
te van het aantal huishoudens 7%. Zonder studentenwoningen is dit percentage echter nog 
geen 5%. In de gemeente Overbetuwe is dit percentage met 8% het hoogst. In deze gemeente 
wordt wel de grootste groei in het aantal huishoudens verwacht. De gemeente Lingewaard heeft 
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ten opzichte van de verwachte groei in het aantal huishoudens een uiterst krappe plancapaci-
teit. 

Wanneer het aantal te slopen woningen in de periode 2013-2017 van het aantal geplande 
nieuwbouwwoningen wordt afgetrokken, geeft dit inzicht in het aantal toegevoegde woningen 
aan de bestaande voorraad. Hierdoor wordt met name de grote herstructureringsopdracht in 
Arnhem zichtbaar. Wanneer het aantal te slopen woningen lager uitvalt dan voorzien, heeft dit 
maar in beperkte mate invloed op het aantal netto toegevoegde woningen, aangezien dit ook 
gevolgen heeft voor het aantal te bouwen nieuwbouwwoningen. Wanneer het aantal toegevoeg-
de wooneenheden wordt afgezet tegen het aantal huishoudens valt op dat ook Arnhem een 
krappe plancapaciteit heeft. Het geplande aantal toegevoegde woningen is in Overbetuwe 
nagenoeg gelijk aan de geplande nieuwbouw, waardoor ook dit percentage hoog ligt. 

Tabel 2.1 Huishoudens en nieuwbouwplannen per gemeente, 2012-2017

Bron: CBS, Planformats gemeenten, bewerking EIB

 Aantal  Geplande Geplande Toegevoegde
 huishoudens  nieuwbouw nieuwbouw/ woningen/
 2012 2013-2017 aantal huis-  aantal huis-
    houdens 2012 (%) houdens 2012 (%)

Arnhem 75.076 4.633 6,2 5,2
Lingewaard 18.672 928 5,0 4,4
Nijmegen 88.819 6.174 7,0 6,6
Nijmegen 
(excl. studentenwoningen)  4.317 4,9 4,5
Overbetuwe 18.413 1.482 8,0 8,0

Totaal 
(excl. studentenwoningen) 200.980 11.360 5,7 5,1

Totaal 
(incl. studentenwoningen) 200.980 13.217 6,6 6,0

2.5 Plannen in historisch perspectief

In de periode 2001-2011 zijn in de regio Arnhem-Nijmegen jaarlijks gemiddeld ruim 1.800 
woningen opgeleverd. Hiervan zijn de meeste woningen opgeleverd in de gemeenten Nijmegen 
(35%) en Arnhem (33%), gevolgd door Overbetuwe (17%) en Lingewaard (15%). In het  middenge-
bied is in de periode 2001-2011 ten opzichte van de omvang van deze gemeenten relatief veel 
gebouwd. Vanaf 2003 neemt het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen sterk toe tot 2.200-
2.600 woningen per jaar. Vanaf 2009 is het effect van de economische crisis duidelijk zichtbaar. 
Het aantal opgeleverde woningen daalt van ruim 2.500 in 2009 naar ruim 1.200 in 2011. Het 
aantal gereedmeldingen in 2012 laat een duidelijke opleving zien. Dit is echter een voorlopig 
cijfer welke is aangeleverd door de Stadsregio Arnhem Nijmegen. 
Uit figuur 2.3 blijkt dat het gemiddelde aantal opleveringen tussen 2001-2011 aanzienlijk lager 
ligt dan het gemiddeld aantal geplande nieuwbouwwoningen per jaar in de periode 2013-2017. 
Uit de aangeleverde fasering blijkt dat het geplande aantal woningen ieder jaar boven het 
gemiddelde tussen 2001-2011 uitkomt. In de plannen van de regio Arnhem Nijmegen zijn 
jaarlijks gemiddeld bijna 2.300 woningen gepland en daarnaast nog bijna 400 studenteneenhe-
den. Dit terwijl het gemiddelde aantal opleveringen in de periode 2001-2011 met ruim 1.800 al 
aanzienlijk hoger ligt dan de ruim 1.200 opgeleverde woningen sinds de economische crisis. Uit 



24

de aangeleverde planformats van de gemeenten blijkt een piek in de fasering te zitten in het 
jaar 2015.
Onderscheid naar het aantal opgeleverde koop- en huurwoningen in de periode 2001-2011 laat 
zien dat het geplande aantal koopwoningen aanzienlijk dichter bij het gemiddelde tussen 
2001-2011 ligt dan het aantal geplande huurwoningen. Het aantal geplande koopwoningen in de 
regio Arnhem-Nijmegen in de periode 2013-2017 wijkt niet sterk af van het gemiddeld aantal 
gereedgekomen woningen in de periode 2001-2011. In totaal zijn in de periode 2001-2011 ruim 
14 duizend koopwoningen gebouwd, oftewel gemiddeld ruim 1.300 per jaar. In totaal zijn in de 
periode 2013-2017 ruim 6.900 koopwoningen gepland, oftewel bijna 1.400 per jaar. 

Het merendeel van de gereedgekomen koopwoningen in de periode 2001-2011 waren  eenge-
zinswoningen (71%). Sinds het uitbreken van de crisis is dit aandeel sterk gedaald. Tussen de 
gemeenten verschillen deze percentages per type woning echter sterk. In de meer dorpse 
woonmilieus van Lingewaard en Overbetuwe ligt het aandeel eengezinswoningen met 86% en 
92% aanzienlijk hoger dan in de stedelijke gemeenten Arnhem en Nijmegen. In Arnhem (74%) 
ligt het aandeel eengezinswoningen aanzienlijk hoger dan in Nijmegen (58%). In de geplande 
nieuwbouw ligt het aandeel eengezinswoningen op 71%. 

Van de geplande koopwoningen in de gemeenten zijn ook indicatieve prijsklassen bekend. Uit 
tabel 2.2 blijkt dat met name in Arnhem opvallend weinig in het goedkope segment wordt 
gebouwd. In het WOZ-bestand van de bestaande woningvoorraad in Arnhem zitten juist relatief 
veel woningen in het goedkopere prijssegment. Daarnaast wordt in Lingewaard opvallend 
weinig in het middensegment gebouwd. In Nijmegen wordt 40% van de woningen in het lagere 
prijssegment tot € 225.000 aangeboden. Dit percentage wijkt niet sterk af van de waarde van de 
bestaande woningvoorraad. 

Het aantal geplande huurwoningen in de regio Arnhem-Nijmegen in de periode 2013-2017 ligt 
aanzienlijk boven het gemiddeld aantal gereedgekomen huurwoningen in de periode 2001-2011, 
ook wanneer de studenten- en zorgeenheden buiten beschouwing worden gelaten. In totaal zijn 
in de regio ruim 4.400 huurwoningen gepland en daarbovenop zijn in Nijmegen ruim 1.800 

Figuur 2.3 Gemiddeld aantal geplande woningen per jaar (2013-2017) ten opzichte van 
 realisaties nieuwbouw, 2001-2012

Bron: CBS, Planformats gemeenten, bewerking EIB
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studenten- en zorgeenheden gepland. Van deze 4.400 woningen hebben 900 huurwoningen een 
huur die hoger is dan € 685 per maand, waardoor deze buiten de gereguleerde sector vallen. 
Zo’n 80% van de geplande huurwoningen valt binnen de gereguleerde sector. Dit percentage is 
hoger dan het aandeel huurwoningen in de bestaande voorraad (73%). Met name Lingewaard en 
Overbetuwe hebben relatief meer huurwoningen buiten de gereguleerde sector. In de periode 
2013-2017 worden ook ruim 1.000 huurwoningen gesloopt, waardoor het aantal toegevoegde 
huurwoningen aan de bestaande voorraad lager komt te liggen. Onderscheid naar het type 
huurwoning laat zien dat met name het aantal geplande meergezins huurwoningen boven het 
gemiddelde aantal opgeleverde huurwoningen in de periode 2001-2011 ligt. Uit figuur 2.5 blijkt dat 
dit ook het geval is wanneer studenten- en zorgeenheden buiten beschouwing worden gelaten.

Tabel 2.2 Geplande koopwoningen naar prijsklasse, 2013-2017, (euro), (%)

Bron: Planformats gemeenten, bewerking EIB

 Tot 200.000 200.000-300.000 300.000+

Arnhem 11 49 41
Lingewaard 32 19 50
Overbetuwe 19 60 21

 Tot 172.000 172.000-225.000 225.000+

Nijmegen 6 33 61

Figuur 2.4 Gemiddeld aantal geplande koopwoningen (2013-2017) ten opzichte van 
 realisaties nieuwbouw koopwoningen, 2001-2011

Bron: CBS, Planformats gemeenten, bewerking EIB
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2.6 Verwachtingen woningbouw 2013-2017

Uitgangspunten
Voor het bepalen van de ontwikkeling van de vraag naar nieuwbouwwoningen op korte termijn 
(2013 tot en met 2017) is gebruik gemaakt van de gerealiseerde woningproductie in de regio 
Arnhem-Nijmegen, de jaarlijkse bouwprognose die het EIB maakt voor de landelijke woning-
markt en de demografische ontwikkeling van huishoudens voor de regio Arnhem-Nijmegen. 
Hierbij wordt de volgende methodiek gevolgd:
• Er is een ‘gunstig’ en een ‘behoedzaam’ scenario uitgewerkt, waarin met de onzekere timing 
 van het te verwachten herstel is gevarieerd tussen de scenario’s. De koopkrachtontwikkeling 
 en rente is conform de recente CPB-prognose niet gevarieerd tussen de scenario’s. 
• Tot en met 2012 wordt gebruik gemaakt van de gerealiseerde gereedmeldingen en afgegeven 
 bouwvergunningen, voor 2013 wordt ervan uitgegaan dat de reeds bekende mutatie in de 
 vergunningen maatgevend is voor de hele jaarmutatie.
• De gereedmeldingen volgen de afgegeven bouwvergunningen met enige vertraging. 
 Ongeveer 10% van de afgegeven bouwvergunningen leidt nog hetzelfde jaar tot een gereed-
 gemelde woning. In het tweede en derde jaar wordt elk ruim 30% gereed gemeld. Het overig 
 deel komt later tot gereedmelding. Van de bouwvergunningen leidt 5-10% nooit tot een 
 gereedmelding (‘uitval’).
• Voor het ‘gunstige’ scenario wordt ervan uitgegaan dat de komende jaren de vergunningen 
 per jaar dezelfde mutatie volgen als landelijk geprognosticeerd. Dit leidt ertoe dat de vergun-
 ningenafgifte in 2014 iets hoger ligt dan het historisch lage niveau van 2013. Daarnaast wordt 
 ervan uitgegaan dat het aantal gereedmeldingen in 2017 weer gelijk is aan de verwachte 
 demografische ontwikkeling van het aantal huishoudens in de regio. Dit leidt ertoe dat het 

Figuur 2.5 Gemiddeld aantal geplande huurwoningen (2013-2017) ten opzichte van 
 realisaties nieuwbouw koopwoningen, 2001-2011

Bron: CBS, Planformats gemeenten, bewerking EIB
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 aantal afgegeven bouwvergunningen sterk zal toenemen in 2015. 
• In het behoedzame scenario wordt ervan uitgegaan dat de afgifte van bouwvergunningen pas 
 weer in 2015 een licht herstel laat zien. In 2014 wordt dus hetzelfde lage niveau van 2013 
 aangehouden. De sterke toename van het aantal afgegeven vergunningen vindt in dit scena-
 rio plaats in 2016.

Uitkomsten scenario’s
In de periode 2005-2009 werden gemiddeld ruim 2.400 woningen per jaar opgeleverd. Het 
grootste gedeelte hiervan werd gebouwd door ‘bouwers voor de markt’, marktpartijen zoals 
commerciële ontwikkelaars, ontwikkelende bouwbedrijven, enzovoorts. Deze partijen bouwden 
gezamenlijk bijna 70% van de woningen. Woningcorporaties realiseerden in deze periode bijna 
600 woningen per jaar, oftewel zo’n 24% van de woningproductie. Het overige deel werd ge-
bouwd door overige particuliere opdrachtgevers. Het gaat hierbij om vrije kavels waar particu-
lieren zelf hun woning (laten) bouwen en zelf als opdrachtgever optreden. Landelijk is het 
herstel bij marktpartijen en particulieren sterker dan bij woningcorporaties, die de gevolgen van 
de verhuurderheffing ondervinden. 

Net als in de rest van het land, is de woningbouwproductie in de regio Arnhem-Nijmegen fors 
teruggelopen tijdens de crisis. Op de top van de markt (2005-2009) werden zo’n 2.400 woningen 
per jaar opgeleverd door corporaties, marktpartijen en particulieren. In 2010 en 2011 is dit aantal 
echter teruggelopen tot bijna 1.400 woningen per jaar. In 2012 is een opleving in het aantal 
gereedmeldingen te zien, welke deels verklaard wordt door het grote aantal ongebruikte vergun-
ningen in de regio, waarbij al rekening is gehouden met een toename in het percentage ‘uitval’. 
De verwachting op basis van het aantal afgegeven bouwvergunningen en de economische 
situatie is dat in 2013, 2014 en 2015 vraag is naar gemiddeld zo’n 1.500 woningen per jaar.

Op korte termijn wordt de vraag gedrukt door een aantal oorzaken. Het overheidsbeleid werkt 
negatief op de vraag naar koopwoningen. Door de beperking van de hypotheekrenteaftrek, de 
aanscherping van het maximale bedrag dat kopers mogen lenen en de aanhoudend hoge 
hypotheekrente gaan potentiële huizenkopers niet over tot de aanschaf van een koopwoning. 

Figuur 2.6 Woningbouw realisaties (2005-2012) en scenario’s (2013-2017), regio 
 Arnhem-Nijmegen, aantallen woningen

Bron: CBS, Stadsregio Arnhem Nijmegen, bewerking EIB
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De Nederlandse economie is vorig jaar opnieuw in een recessie terecht gekomen en de koop-
kracht daalt al gedurende een aantal jaren. Pas na 2015 is sprake van een substantiële toename 
van het aantal opleveringen van woningen. Op middellange termijn is herstel van de woning-
vraag te verwachten tot het niveau dat nodig is om de huishoudensgroei op te vangen, zodat het 
aantal nieuwbouwwoningen weer in de pas loopt met de uitbreidingsbehoefte vanwege de 
toename van het aantal huishoudens. 

De verlening van een bouwvergunning loopt altijd vooruit op de daadwerkelijke productie en 
oplevering van de woning. Het aantrekken van het aantal opleveringen in 2016 vindt alleen 
plaats als de voorgaande jaren het aantal afgegeven bouwvergunningen is gestegen. De grootste 
stijging in het aantal aangevraagde vergunningen wordt in het gunstige scenario in 2015 
verwacht en in het behoedzame scenario in 2016. In het gunstige scenario worden in 2017 bijna 
2.050 woningen opgeleverd en over de hele periode 2013-2017 jaarlijks gemiddeld 1.650 woningen. 
In het gunstige scenario komt het aantal opgeleverde woningen dus niet boven het gemiddelde 
niveau van de periode 2005-2012 (ruim 2.100) uit. In het behoedzame scenario is gerekend met 
een negatiever beeld. Hierin vindt het herstel van de vergunningverlening een jaar later plaats. 
Hier worden over de periode 2013-2017 gemiddeld jaarlijks nog geen 1.500 woningen opgeleverd. 

Scenario’s woningbouw naar gemeente
Vervolgens is gekeken naar de verdeling van de vraag naar woningbouwlocaties tussen de 
verschillende gemeenten. Aangezien afgegeven bouwvergunningen een voorloper zijn van de 
daadwerkelijke productie en oplevering van de woning, zijn deze op gemeentelijk niveau een 
goede voorspeller van het aantal gereedmeldingen voor de eerste jaren van de korte termijn. 
Op middellange termijn is een woningvraag te verwachten van het niveau dat nodig is om de 
huishoudensgroei op te vangen. Dit maakt de demografische ontwikkeling van het aantal 
huishoudens per gemeente steeds bepalender voor de kwantitatieve woningvraag in de periode 
2015-2017. 

Scenario’s woningbouw naar woningtype
Vervolgens is gekeken naar de verdeling tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen. 
Hierbij is aangesloten bij de verhoudingen zoals in het verleden is gebouwd en is gerapporteerd 
door het CBS. Hieruit blijkt dat in de regio Arnhem-Nijmegen 63% van de gereedgekomen 
woningen in de periode 2001-2011 eengezinswoningen zijn en 37% meergezinswoningen. 

Tabel 2.3 Vraag naar nieuwbouwwoningen per gemeente, 2013-2017, aantallen 
 woningen

Bron: EIB

 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

Gunstig  1.675  1.525 1.375 1.650  2.050  1.650
Arnhem 625 550 475 550 675 575
Lingewaard 75 100 100 150 225 130
Nijmegen 825 775 700 775 925 800
Overbetuwe 175 100 100 150  250 155

Behoedzaam 1.675 1.500 1.225  1.325 1.675 1.480
Arnhem 625 525  425 450 550 515
Lingewaard 75 100  100 125 175 115
Nijmegen 825 750  625 625 750 715
Overbetuwe 175 100  75 125 200 135 
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Wanneer dit percentage wordt vergeleken met de bestaande voorraad gebaseerd op het WOZ-
bestand van 2012, dan zien wij een vergelijkbaar beeld. Met 62% eengezinswoningen en 38% 
meergezinswoningen in de bestaande voorraad geeft de toevoeging in de afgelopen tien jaar een 
robuust beeld van de verdeling van de woningbouw naar woningtype. Wel verschilt het percen-
tage meergezinswoningen sterk tussen de stedelijke gemeenten Arnhem (46%) en Nijmegen 
(43%) en de gemeenten in het  middengebied (18%). Daarnaast valt op dat sinds het uitbreken 
van de crisis de verhouding naar woningtype aanzienlijk is veranderd. Vanaf 2009 is het aandeel 
meergezinswoningen in de gemeenten Arnhem en Nijmegen sterk toegenomen en in Linge-
waard en Overbetuwe juist afgenomen. Hier kunnen herprogrammering naar goedkopere 
woningtypen en een toenemend aandeel huurwoningen een rol spelen. De verwachting is dat 
de vraag naar eengezinswoningen zich in de periode 2013-2017 gemiddeld tussen 925 en 1.050 
woningen beweegt. De vraag naar meergezinswoningen is voor de periode 2013-2017 gemiddeld 
550-600 woningen per jaar. 

Tabel 2.4 Vraag naar nieuwbouwwoningen per woningtype, 2013-2017, aantallen 
 woningen
 

Bron: EIB

 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

Gunstig 1.675 1.525 1.375 1.650 2.050 1.650
Eengezins 1.075 975 875 1.050 1.300 1.050
Meergezins 625 550 500 600 750 600

Behoedzaam 1.675 1.500 1.225 1.325 1.675 1.475
Eengezins 1.075 950 775 825 1.050 925
Meergezins 625 550 450 475 625 550

Verwachte woningbouw naar eigendomsvorm
Vervolgens hebben wij gekeken naar de verhouding tussen huur- en koopwoningen. Uit gereed-
meldingen van het CBS blijkt dat 71% van de opgeleverde woningen in de periode 2001-2011 
koopwoningen zijn. Opvallend is dat de bestaande voorraad maar 47% koopwoningen in de 
gehele regio laat zien. Met name het aandeel koopwoningen in de gemeenten Arnhem (44%) en 
Nijmegen (41%) ligt aanzienlijk lager dan in de andere gemeenten. In Nijmegen is hier het grote 
aantal studenten terug te zien. De gereedmeldingen sinds de crisis laten zien dat het aandeel 
koopwoningen in de regio met 59% aanzienlijk lager ligt dan het gemiddelde tussen 2001-2011 (71%). 

Uit tabel 2.5 blijkt dat woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen zo’n 37% van de wonin-
gen in hun bezit hebben. In Nijmegen en Arnhem ligt het percentage corporatiewoningen en 
particuliere huurwoningen hoger dan in het  middengebied. De goedkopere woningvoorraad 
van de gemeente Arnhem is niet in de huurprijzen terug te zien. Het percentage huurwoningen 
boven de liberalisatiegrens van € 665 ligt met 24% hoger dan in de rest van de regio. Verhuisbe-
wegingen naar huurwoningen laten zien dat van de gevestigde huishoudens 37% in een huur-
woning van boven € 665 is gaan wonen. Dit kan enerzijds duiden op een aanzienlijke vraag naar 
dit type woningen, anderzijds kan dit ook door de lage mutatiegraad bij gereguleerde huurwo-
ningen komen. Sinds de crisis bedraagt het aantal afgegeven bouwvergunningen voor huurwo-
ningen ontwikkeld door commerciële marktpartijen 20% van het totaal aantal afgegeven 
bouwvergunningen. De vraag is of hier sprake is van een structurele trendbreuk of dat deze 
verandering meer conjuncturele oorzaken heeft. Aangezien de gereedmeldingen hier een 
minder robuust cijfer geven, wordt bij het onderscheid naar huur- en koopwoningen uitgegaan 
van een tweetal scenario’s, te weten ‘Herstel vraag naar koop’ en ‘Meer vraag naar huur’. 
In het scenario ‘Herstel vraag naar koop’ zijn de gereedmeldingen in de periode 2001-2011 zoals 
gerapporteerd door het CBS leidend. In dit scenario is uitgegaan van herstel van de vraag naar 
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koopwoningen. Op basis van de ontwikkelingen in het verschil van woonlasten tussen huur- en 
koopwoningen kan worden verondersteld dat de vraag naar koopwoningen weer zal herstellen 
naar het aandeel van 2001-2011. De prijsdalingen van bestaande koopwoningen sinds de crisis 
hebben tot lagere financieringskosten van koopwoningen geleid. De woonlasten van huurwo-
ningen nemen daarentegen toe door de geboden huurruimte voor verhuurders. Op basis van 
een vergelijking van de woonlasten van huur- en koopwoningen kan worden verondersteld dat 
de starter op de middellange termijn de afweging tussen kopen en huren steeds meer ten 
faveure van koopwoningen zal maken1. Uit de workshops is gebleken dat woningen in de regio 
veelal eerst te koop worden aangeboden, maar dat deze worden verhuurd wanneer hiervoor 
onvoldoende vraag blijkt te zijn. Een andere afweging van starters leidt ertoe dat de vraag naar 
koopwoningen relatief hoog zal zijn.

In het scenario ‘Meer vraag naar huur’ zijn de gereedmeldingen in de periode 2009-2011, zoals 
gerapporteerd door het CBS, leidend. De gereedmeldingen sinds de crisis laten zien dat het 
aandeel koopwoningen in de regio aanzienlijk lager ligt. In dit scenario wordt verondersteld dat 
de vraag naar koop- en huurwoningen na de crisis structureel veranderd is. De flexibiliteit van 
huurwoningen wordt hier hoger gewaardeerd dan het afnemende verschil in woonlasten. Een 
vergelijking tussen WoON2009 en WoON2012 laat zien dat het percentage gevestigde personen 
in huurwoningen met huurprijzen boven de liberalisatiegrens is toegenomen in de regio Arn-
hem-Nijmegen. Daarnaast is in gesprekken met marktpartijen en corporaties naar voren 
gekomen dat huurwoningen, ook in het duurdere huursegment, relatief makkelijk afgezet worden. 

Verwachte woningbouw naar woonmilieu
Vervolgens is gekeken naar de woonmilieus waarin mensen willen wonen. Aan de hand van 
WoON2012 is geanalyseerd in welk woonmilieu mensen zich in de periode 2010-2012 hebben 
gevestigd. Hier is een uitsplitsing gemaakt naar huishoudens die zich hebben gevestigd in een 
woning die na 1995 is gebouwd. Dit geeft een weergave van de voorkeur naar het woonmilieu 
van nieuwbouwlocaties. Uitleglocaties in de regio Arnhem-Nijmegen hebben de meeste over-
eenkomsten met het woonmilieu groen-stedelijk, dat zich kenmerkt door bebouwing in relatief 
lagere dichtheden en relatief veel open ruimte ten opzichte van de bestaande bouw. 
Uit deze analyse blijkt dat zo’n 25% van de gevestigde huishoudens in woningen gebouwd na 
1995 voor een groen-stedelijke locatie hebben gekozen. Daarnaast valt op dat bijna 6% van deze 
huishoudens zich heeft gevestigd in een woning op een landelijke locatie. De overige huishou-
dens (69%) hebben zich gevestigd in een woning met een binnenstedelijk woonmilieu. 

Tabel 2.5 Bestaande woningvoorraad naar eigendomsvorm en huurprijs, %

Bron: Atrive, WOZ-bestand 2012, bewerking EIB

 Koop- Corporatie- Particuliere Huur tot Huur boven
 woning woning huurwoning € 6651 € 6651

Arnhem 44 39 17 76 24
Nijmegen 41 43 15 81 19
Middengebied 67 22 11 70 30

Totaal 47 37 15 77 23

1 Prijspeil gereguleerde huursector in 2012

1 ‘Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?’ (Conijn en Schilder, ASRE, 2013)
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Hieruit volgt dat de vraag naar binnenstedelijke woningbouwlocaties in de periode 2013-2017 
tussen 1.025-1.150 woningen per jaar ligt, op uitleglocaties tussen 375-425 per jaar en op lande-
lijk gelegen locaties 100 woningen per jaar. 

Tabel 2.6 Vraag naar nieuwbouwwoningen per eigendomsvorm, 2013-2017, aantallen 
 woningen

Bron: EIB

 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

Gunstig 1.675  1.525  1.375  1.650  2.050  1.650 
Scenario ‘Herstel vraag koop’
Koopwoning 1.200 1.075 975 1.175 1.450 1.175
Huurwoning  500 450 400 475 600 475
Scenario ‘Meer vraag naar huur’
Koopwoning 1.000 900 800 975 1.200 975
Huurwoning  700 625 575 675 850 675

Behoedzaam 1.675 1.500 1.225 1.325 1.675 1.475
Scenario ‘Herstel vraag koop’
Koopwoning 1.200 1.050 875 925 1.175 1.050
Huurwoning  500 425 350 375 475 425
Scenario ‘Meer vraag naar huur’
Koopwoning 1.000 875 725 775 975 875
Huurwoning  700 625 500 550 675 600

Tabel 2.7 Vraag naar nieuwbouwwoningen per woonmilieu, 2013-2017, aantallen 
 woningen

Bron: EIB

 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

Gunstig 1.675 1.525 1.375 1.650 2.050 1.650
Binnenstedelijk 1.175 1.050 950 1.150 1.400 1.150
Uitleg 425 375 350 425 500 425
Landelijk 100 100 75 100 125 100

Behoedzaam 1.675 1.500 1.225 1.325 1.675 1.475
Binnenstedelijk 1.175 1.025 850 900 1.150 1.025
Uitleg 425 375 300 325 425 375
Landelijk 100 100 75 75 100 100
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2.7 Confrontatie van vraag en aanbod

Om mogelijke knelpunten tussen vraag en aanbod van de nieuwbouwplannen op de korte 
termijn in de regio Arnhem-Nijmegen in beeld te brengen, hebben we de geprognosticeerde 
vraag afgezet tegen de door gemeenten opgegeven nieuwbouwplannen. Het geplande aanbod 
hebben wij geconfronteerd met een gunstig en een behoedzaam vraagscenario. In de confronta-
tie wordt ingezoomd op de verschillende gemeenten, woningtypen, eigendomsvormen en 
woonmilieus. In de confrontatie van vraag en aanbod wordt rekening gehouden met het geplan-
de aantal te slopen woningen in de periode 2013-2017. De vraagscenario’s zijn in de confrontatie 
hierdoor afgezet tegen de netto toevoeging in het planaanbod. Bij de confrontatie dient in 
ogenschouw te worden genomen dat de plannen zoals door gemeenten opgegeven een mo-
mentopname betreffen en dat de aantallen woningen vaak in de praktijk al bijgesteld worden. 
Daarnaast kan sprake zijn van planuitval in verband met vertraging van procedures of tempori-
sering door marktpartijen. Veelal wordt rekening gehouden met een planuitval van 20 tot 30%. 
De plannen zijn in interviews en workshops aan diverse partijen voorgelegd om een zo actueel 
en realistisch mogelijk beeld van de plannen te krijgen. 

Confrontatie vraag en aanbod totaal
Uit de inventarisatie van de plannen die door de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen 
aangeleverd zijn, blijkt dat in de periode 2013-2017 in totaal 13.217 woningen in het planaanbod 
zijn opgenomen, waaronder ruim 1.850 studenten- en woonzorgeenheden. Ook worden in 
dezelfde periode bijna 1.200 woningen gesloopt, waardoor de netto toevoeging in deze periode 
10.180 bedraagt (12.037 inclusief studentenwoningen). In figuur 2.7 wordt de geprognosticeerde 
vraag op korte termijn vergeleken met het aantal geplande toegevoegde woningen. 
Hieruit blijkt dat het regionale planaanbod redelijk in lijn ligt met de geprognosticeerde vraag op 
de korte termijn, aangezien in de aangeleverde plannen geen rekening is gehouden met bijstel-
ling van de plannen en planuitval. De vraag in het gunstige scenario bedraagt over de gehele 
periode in totaal bijna 8.300 woningen en in het behoedzame scenario bijna 7.400 woningen. In 
het gunstige scenario bedraagt deze overschrijding van de vraag (exclusief studentenwoningen) 
23% en in het behoedzame scenario 38%. 

Figuur 2.7 Confrontatie tussen vraag en planaanbod (netto toevoeging) voor zover het de 
 vraag overstijgt in twee scenario’s, 2013-2017, aantallen woningen

Bron: EIB
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Studentenwoningen
In bovenstaande confrontatie van vraag en aanbod zijn de 1.800 in Nijmegen geplande studen-
tenwoningen niet meegenomen. De markt voor studentenwoningen kent een specifieke dyna-
miek. Deze specifieke doelgroep kent een laag en onzeker inkomen en huurt ofwel een woning 
samen met anderen in de particuliere huurvoorraad of in specifieke al of niet zelfstandige 
studenteneenheden of woont nog in het ouderlijk huis. Nieuw specifiek woningaanbod voor 
deze doelgroep zal vooral als effect hebben dat studenten binnen deze opties hun keuzes 
anders maken, zodat met dit nieuwe aanbod een specifieke vraag wordt aangeboord. Dit effect 
zal vermoedelijk niet volledig optreden zodat er altijd sprake is van enige substitutie met het 
overige woningaanbod in de reguliere voorraad. Deze substitutie is vermoedelijk klein. Een 
tentatieve berekening laat zien dat, als het nieuwe planaanbod voor studenten voor 25% ten 
koste gaat van de vraag in het reguliere planaanbod, het gaat om 450 woningen, ofwel zo’n 10% 
van het totale reguliere planaanbod in Nijmegen. Hieruit blijkt dat deze substitutie-effecten 
zodanig van omvang zijn dat de eerder beschreven conclusies aangaande de confrontaties van 
vraag en aanbod in de reguliere plannen stand houden.

Confrontatie naar gemeenten
Uit de inventarisatie van de plannen van de diverse gemeenten is naar voren gekomen dat niet 
alleen de woningbouwplannen sterk van elkaar verschillen, maar ook het aantal woningen dat 
wordt gesloopt in de periode 2013-2017. In Arnhem vindt komende jaren een grote herstructure-
ringsopgave plaats, waardoor 750 woningen worden gesloopt. Deze sloopopgave ligt in Nijme-
gen (400), Lingewaard (100) en Overbetuwe (15) aanzienlijk lager. Uit figuur 2.8 blijkt dat met 
name in Overbetuwe de woningbouwplannen ten opzichte van de korte termijnvraag hoog 
liggen. De verschillen tussen het behoedzame en gunstige scenario zijn in Arnhem en Nijmegen 
groter dan in Overbetuwe en Lingewaard, aangezien het absolute verschil in aantallen wonin-
gen hoger is in de grotere gemeenten. 

Uit tabel 2.1 bleek dat Overbetuwe ten opzichte van het huidige aantal huishoudens zo’n 8% 
woningen in de plannen heeft. Aangezien hier nauwelijks sloop plaatsvindt, is dit nagenoeg in 
zijn geheel een toevoeging aan de bestaande voorraad. Het aantal huishoudens in Overbetuwe 

Figuur 2.8 Confrontatie tussen korte termijnvraag en netto toevoeging nieuwbouw per 
 gemeente

Bron: EIB
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is in de afgelopen jaren door een positief migratiesaldo bovengemiddeld snel gegroeid. Blijkbaar 
trekt de gemeente Overbetuwe voldoende mensen van buiten de gemeente aan om ruime 
plancapaciteit bewoond te krijgen. Deze dynamiek kan worden verklaard door concurrentie 
tussen bouwlocaties in de verschillende gemeenten, welke verder wordt uitgediept in de 
concurrentieanalyse in hoofdstuk 3. In de gemeente Arnhem is ondanks de relatief grote 
sloopopgave in beide scenario’s ook sprake van een ruim planaanbod. In Nijmegen en Linge-
waard is het geplande aanbod vrijwel gelijk aan de geprognotiseerde vraag op de korte termijn. 

Confrontatie naar woningtype
Onderscheid naar woningtype laat zien dat op regionaal niveau het aantal geplande meerge-
zinswoningen de vraag in beide scenario’s ruimschoots overstijgt. In de regio Arnhem Nijmegen 
worden in totaal ruim 5.500 eengezinswoningen en bijna 3.900 meergezinswoningen aan de 
bestaande voorraad toegevoegd. Het merendeel van de meergezinswoningen is gepland in de 
meer stedelijke gemeenten Arnhem en Nijmegen. Met name in Nijmegen ligt het aantal meer-
gezinswoningen erg hoog. In deze confrontatie is de veranderde verhouding in het geplande 
aantal eengezins- en meergezinswoningen sinds de crisis zichtbaar. Het aantal geplande 
eengezinswoningen ligt in beide scenario’s beter in verhouding met de geprognosticeerde vraag. 

Confrontatie naar eigendomsvorm
De voorziene plannen van de regio Arnhem-Nijmegen laten zien dat 75% van het aantal toege-
voegde woningen koopwoningen zijn. Bij de confrontatie naar eigendomsvorm is de invloed van 
het aantal te slopen woningen in de periode 2013-2017 groter, aangezien dit voornamelijk 
huurwoningen zijn. Hierdoor ligt het aantal toegevoegde huurwoningen in de regio Arnhem-
Nijmegen lager. Het voorziene aanbod van koopwoningen ligt zowel in het scenario ‘Herstel 
vraag naar koop’ als in het scenario ‘Meer vraag naar huur’ hoger dan de geprognosticeerde 
vraag. In diverse gesprekken met marktpartijen en corporaties is aangegeven dat woningen in 
de regio Arnhem-Nijmegen veelal eerst te koop worden aangeboden, maar worden omgezet 
naar een huurwoning wanneer hier geen koper voor wordt gevonden. 

Figuur 2.9 Confrontatie tussen korte termijnvraag en netto toevoeging nieuwbouw per 
 woningtype

Bron: EIB
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Een indicatieve verdeling van de huurwoningen op basis van verhuisbewegingen laat zien dat 
ook in het scenario ‘Herstel vraag naar koop’ het planaanbod van huurwoningen tot € 665 de 
vraag maar licht overstijgt. In het scenario ‘Meer vraag naar huur’ is te zien dat het planaanbod 
van huurwoningen in beide scenario’s nagenoeg gelijk is aan de voorziene vraag. Voor de vrije 
sector geldt dat momenteel 800 woningen in de plannen zijn opgenomen. Sinds de crisis 
bedraagt het aantal afgegeven bouwvergunningen voor huurwoningen ontwikkeld door com-
merciële marktpartijen 20% van het totaal  aantal afgegeven bouwvergunningen. Als dit percen-
tage maatgevend is voor de toekomst kan de vraag naar vrije sector huurwoningen het dubbele 
bedragen van het huidig planaanbod. In de praktijk echter hebben marktpartijen en gemeenten 
aangegeven dat als het huidig planaanbod van koopwoningen niet wordt verkocht deze wonin-
gen omgezet worden naar huurwoningen. Uit de confrontatie blijkt dat er voldoende vraag is 
om een deel van het aantal geplande koopwoningen om te zetten naar huurwoningen in het 
duurdere segment. Op regionaal niveau is in het scenario ‘Meer vraag naar huur’ herprogram-
mering een doeltreffend beleidsinstrument.

Confrontatie naar woonmilieu
Onderscheid naar woonmilieu laat zien dat op regionaal niveau het aantal geplande woningen 
op uitleglocaties de geprognotiseerde vraag in beide scenario’s ruimschoots overstijgt. In de 
regio Arnhem-Nijmegen zijn in totaal ruim 4.300 woningen op uitleglocaties gepland in de 
periode 2013-2017. Dit is aanzienlijk hoger dan de geprognotiseerde vraag in beide scenario’s. 
Twee grote uitleglocaties bevinden zich in de gemeenten Arnhem (Schuytgraaf) en Nijmegen 
(Waalsprong) en twee kleinere uitleglocaties in de gemeenten Overbetuwe (Westeraam) en 
Lingewaard (Loovelden). Het geplande aantal binnenstedelijk gelegen woningen overschrijdt de 
vraag in de periode 2013-2017 aanzienlijk minder. Op binnenstedelijke locaties is het regionale 
planaanbod nagenoeg gelijk aan de te verwachten vraag. Rekening houdend met enige planuit-
val is op binnenstedelijke locaties nog ruimte voor meer planaanbod. Daarnaast valt het lage 
aantal landelijk gelegen woningen in de plannen van de regio Arnhem-Nijmegen op. Alleen in 
de gemeente Lingewaard zijn in de periode 2013-2017 concrete plannen om ruim 50 woningen 
in dit woonmilieu aan te bieden. In de gemeente Overbetuwe wordt wel de mogelijkheid gebo-
den om een ruime vrije kavel te bebouwen, maar hier zijn geen concrete woningbouwplannen. 

Figuur 2.10 Confrontatie tussen korte termijnvraag en netto toevoeging nieuwbouw per 
 eigendomsvorm, scenario ‘Herstel vraag naar koop’
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Figuur 2.11 Confrontatie tussen korte termijnvraag en netto toevoeging nieuwbouw per 
 eigendomsvorm, scenario ‘Meer vraag naar huur’

Bron: EIB
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Figuur 2.12 Confrontatie tussen korte termijnvraag en netto toevoeging nieuwbouw per 
 woonmilieu

Bron: EIB
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De gemeente oriënteert zich op de mogelijkheid een tweetal (kleinschalig) landelijk gelegen 
projecten te starten, maar het is onzeker of deze in de periode 2013-2017 worden gerealiseerd. 
Vanuit de regio Arnhem-Nijmegen wordt een restrictief ruimtelijk beleid gevoerd, waardoor het 
aanbod van landelijk gelegen woningen laag is. 

2.8 Conclusies

Het regionale planaanbod ligt redelijk in lijn met de geprognotiseerde woningvraag voor de 
periode 2013-2017. Op basis van economische verwachtingen op de korte termijn, reeds afgege-
ven bouwvergunningen en demografische verwachtingen wordt herstel van de woningvraag 
verwacht vanaf 2015 in het gunstige scenario en vanaf 2016 in het behoedzame scenario. Dit 
resulteert in een regionale woningvraag tussen 7.400 en 8.300 woningen. Op basis van een 
inventarisatie van de plannen in de gemeenten is het regionale planaanbod van ruim 13.000 
woningen voor de periode 2013-2017 in kaart gebracht. Rekening houdend met bijna 1.200 te 
slopen woningen en ruim 1.800 studentenwoningen ligt het geplande aantal toegevoegde 
woningen redelijk in lijn met de geprognosticeerde vraag. Het planaanbod laat zich door vertra-
ging in procedures of temporisering van marktpartijen namelijk niet één op één vertalen in het 
feitelijke aanbod.
In deze confrontatie van vraag en aanbod zijn als gezegd de 1.800 in Nijmegen geplande studen-
tenwoningen niet meegenomen. De markt voor studentenwoningen kent een specifieke dyna-
miek. Nieuw specifiek woningaanbod voor deze doelgroep zal vooral als effect hebben dat 
studenten binnen de opties die hun ter beschikking staan hun keuzes anders maken en bijvoor-
beeld eerder het ouderlijk huis verlaten, zodat met dit nieuwe aanbod een specifieke vraag 
aangeboord wordt. Er zal altijd wel enige substitutie zijn met de reguliere voorraad, maar deze is 
vermoedelijk klein. Een tentatieve berekening laat zien dat, als het nieuwe planaanbod voor 
studenten voor 25% ten koste gaat van de vraag in het reguliere planaanbod, het gaat om 450 
woningen, ofwel zo’n 10% van het totale reguliere planaanbod in Nijmegen. 

Wel zijn grotere verschillen tussen het planaanbod en de te verwachten vraag geconstateerd op 
gemeentelijk niveau en tussen de verschillende woningtypen, eigendomsvormen en woon-
milieus. Op basis van reeds afgegeven bouwvergunningen en de demografische verwachting per 
gemeente is met name in Overbetuwe en Arnhem het planaanbod hoger dan de geprognosti-
ceerde vraag in beide scenario’s. Op binnenstedelijke locaties is het planaanbod met 5.800 
woningen nagenoeg gelijk aan de te verwachten vraag naar dit woonmilieu. Zeker als rekening 
gehouden wordt met enige planuitval is op binnenstedelijke locaties nog ruimte voor meer 
planaanbod. Het geplande aantal woningen op uitleglocaties ligt met 4.300 woningen juist fors 
hoger dan de geprognosticeerde vraag naar dit woonmilieu, die ook in een gunstig scenario nog 
niet de helft bedraagt van het geplande aanbod. Het merendeel van dit type woningen is 
gepland op de uitleglocaties Schuytgraaf (Arnhem) en Waalsprong (Nijmegen). Op regionaal 
niveau is daarnaast ruimte voor initiatieven in een landelijk woonmilieu. Hier is sprake van een 
krap planaanbod, aangezien dit woonmilieu binnen de regio nauwelijks wordt aangeboden.
Bij meergezinswoningen is het verschil tussen planaanbod en te verwachten vraag met 1.500 
woningen groter dan bij eengezinswoningen. De meergezinswoningen bevinden zich voorname-
lijk in de gemeenten Nijmegen en Arnhem en zijn vooral gepland op binnenstedelijke locaties. 
Evenwel is in het gemeentelijk planaanbod op uitleglocaties nog zo’n 900 meergezinswoningen 
opgenomen, hetgeen erg veel is in relatie tot de te verwachten vraag.
Tot slot zijn er relatief veel koopwoningen in het planaanbod, welke in de praktijk veelal worden 
omgezet naar (sociale) huurwoningen wanneer geen koper wordt gevonden.
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3 Concurrentieanalyse 

In de concurrentieanalyse is specifiek gekeken naar woningbouwlocaties waar koopwoningen 
en/of vrije sector huurwoningen worden gerealiseerd. Het onderscheid tussen bouwlocaties 
voor marktwoningen (koopwoningen en vrije sector huurwoningen) en de vraag naar bouwloca-
ties voor sociale huurwoningen (voornamelijk gebouwd door corporaties) is aangebracht omdat 
de dynamiek aanzienlijk van elkaar verschilt. Bij marktwoningen loopt de vraag van wooncon-
sumenten via prijsvorming die ontstaat door vraag en aanbod. De vraag van woonconsumenten 
leidt via commerciële investeerders naar een ruimtelijke vraag die resulteert in differentiatie in 
het prijsniveau tussen diverse locaties. Het aanbod van deze locaties loopt via de gemeente of 
ontwikkelaar, die kunnen inspelen op deze vraag van woonconsumenten.

De vraag naar woningen in de sociale huursector loopt via een verdelingssysteem en een 
wachtlijst. Hierbij staat de wachtlijst niet gelijk aan de acute woningvraag, aangezien hier ook 
woonconsumenten op staan die alleen een kwaliteitsverbetering van de woning wensen of niet 
meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De vraag naar locaties loopt in de 
sociale huursector via woningcorporaties, waar bij voldoende vraag niet de vraag maar de 
investeringscapaciteit van de corporatie bepalend is. Deze investeringscapaciteit is door het 
regeringsbeleid aan verandering onderhevig. Het aanbod van bouwlocaties loopt via de gemeen-
te of komt door herstructurering tot stand. 

3.1 Aanpak en uitgangspunten concurrentieanalyse
Op de aangeleverde woningbouwplannen van alle gemeenten is een concurrentieanalyse 
uitgevoerd. Het doel van deze analyse is het in kaart brengen van de mogelijke concurrentie 
tussen projecten binnen gemeenten en tussen gemeenten binnen of buiten de regio Arnhem-
Nijmegen. Belangrijke informatie voor de concurrentieanalyse vormen de overzichten met 
plannen zoals aangeleverd door gemeenten en gestructureerde diepte-interviews en workshops 
met gemeentelijke beleidsadviseurs, gemeentelijke projectleiders, corporaties en commerciële 
marktpartijen, waaronder makelaars. Daarnaast is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van be-
schikbare informatie over verhuisbewegingen van personen binnen en tussen de verschillende 
gemeenten. In het rapport ‘Analyse verhuisbewegingen Stadsregio Arnhem Nijmegen’ (Atrivé, 
2013) zijn door een koppeling van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 
het bestand Waardering onroerende zaken (WOZ) van 2012 verhuizingen binnen en tussen 
gemeenten inzichtelijk gemaakt, waarbij gegevens over vorige woonplaats, de huishoudenssa-
menstelling en het vorige woonsegment beschikbaar waren. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
gegevens van WoonOnderzoek Nederland (WoON), CBS, Monitor Nieuwe Woningen (MNW) en 
door gemeenten aangeleverde gegevens met betrekking tot verhuizingen binnen de gemeente 
om verhuisbewegingen zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. 

Aanpak en uitgangspunten
Tussen verschillende woningbouwlocaties kan sprake zijn van concurrentie met andere plan-
nen binnen dezelfde gemeente. Daarnaast kan ook sprake zijn van concurrentie tussen woning-
bouwlocaties in andere gemeenten binnen of buiten de regio Arnhem-Nijmegen. Bij de beoorde-
ling van de mate van concurrentie hebben de volgende aspecten een rol gespeeld.

• Verhuisbewegingen: Uit de literatuur is bekend dat de gemiddelde migratieafstand beneden 
 tien kilometer ligt. Hierdoor is slechts sprake van concurrentie voor nabijgelegen projecten 
 en tussen nabijgelegen gemeenten. Daarnaast geven verhuisbewegingen tussen gemeenten 
 een goede indicatie van een mogelijke migratiesamenhang. Wanneer veel verhuisbewegingen 
 tussen twee gebieden plaatsvinden en/of veel verhuisbewegingen vanuit hetzelfde door-
 stroomgebied naar deze twee gebieden plaatsvindt, is sprake van sterke migratiesamenhang. 
 De migratie binnen gemeenten in de regio laat zien dat het aandeel binnengemeentelijke 
 verhuizingen in de gemeente Overbetuwe aanzienlijk verschilt van de andere gemeenten in 
 de regio Arnhem-Nijmegen. Het aandeel gevestigde huishoudens tussen 2009-2011 binnen de
 eigen gemeente ligt in Arnhem (58%), Nijmegen (57%) en Lingewaard (57%) aanzienlijk hoger 
 dan in Overbetuwe (47%). 



40

• Verhuisbewegingen naar nieuwbouw: Het aantal gevestigde huishoudens in nieuwbouw-
 woningen tussen 2009-2011 laat grote verschillen zien tussen de gemeenten. In Nijmegen 
 (77%) worden de nieuwbouwwoningen voornamelijk betrokken door inwoners van de eigen 
 gemeente. In Lingewaard komt 73% van de gevestigde huishoudens in nieuwbouwwoningen 
 uit het middengebied (Lingewaard en Overbetuwe2). In Arnhem (65%) worden de nieuwbouw-
 woningen relatief minder vaak betrokken door bewoners uit eigen gemeente en in de 
 gemeente Overbetuwe komt maar 51% uit het  middengebied. 
• De omvang van het project: Bij de kleine binnengemeentelijke projecten (minder dan 50 
 woningen) is over het algemeen sprake van bouw voor doelgroepen uit de eigen gemeente of 
 wijk (voor starters of doorstromers uit de wijk of gemeente). Hierdoor heeft de analyse zich 
 voor deze plannen geconcentreerd op de binnengemeentelijke concurrentie. 
• Typen woningen en prijsklassen: Wanneer woningen worden aangeboden met dezelfde 
 karakteristieken (appartement, rij- en hoekwoning, twee-onder-een-kapwoning en vrijstaand)
 en dezelfde prijsklasse is de kans op concurrentie hoger geschat. Hierbij kan wel concurrentie
 plaatsvinden tussen de verschillende type locatieprofielen (woonmilieus) van het plan. 
 Binnenstedelijk gelegen bouwlocaties liggen over het algemeen beter ten opzichte van de 
 voorzieningen in het centrum van de stad, maar op deze locaties wordt vaker in hogere 
 dichtheden gebouwd. Uitleglocaties kunnen concurreren met binnenstedelijk gelegen loca-
 ties, wanneer in vergelijkbare woningtype wordt gebouwd. Uitleg met zeer lage dichtheden, 
 oftewel landelijk wonen, komt nagenoeg niet voor in de woningbouwplannen van de regio 
 Arnhem-Nijmegen.
• Fasering van de realisatie van de woningen in de tijd: Alleen als sprake is van realisatie van 
 de woningen in dezelfde periode (jaren) is er een kans op onderlinge concurrentie. Wanneer 
 sprake is van overlap in de fasering wordt het project dat eerder is begonnen met bouwen 
 een betere concurrentiepositie toegewezen. 
• De doelgroepen van het plan: Voor projecten met overlappende typen doelgroepen (in termen
 van inkomensgroepen en starters of doorstromers) wordt de kans op onderlinge concurrentie 
 hoger ingeschat. Voor plannen die zich vooral richten op de lagere inkomens (het goedkopere 
 segment) wordt een lagere concurrentie tussen de gemeenten verwacht. Voor sociale huur-
 woningen wordt geen concurrentie verwacht. De reden is dat uit de literatuur wel bekend is 
 dat de migratieafstand van de lagere inkomensgroepen beperkter is dan huishoudens met 
 hogere inkomens. Daarnaast is nauwelijks sprake van concurrentie tussen de verschillende 
 locaties waar sociale huurwoningen worden gebouwd. 

Bij de beoordeling of sprake is van concurrentie tussen de plannen hanteren we een schaal voor 
de mate van concurrentie. In tabel 3.1 wordt het beoordelingskader voor de mate van concur-
rentie tussen de plannen beknopt weergegeven. 

3.2 Concurrentieanalyse tussen gemeenten

Om de mate van concurrentie tussen bouwlocaties in verschillende gemeenten te analyseren is 
allereerst gekeken naar het profiel van de gemeenten. Zo hebben de gemeenten Arnhem en 
Nijmegen stedelijke woonmilieus, waarbij het voorzieningenniveau hoog is. Deze gemeenten 
wijken qua profiel sterk af van de omringende gemeenten met een dorpser karakter. Wij gaan 
ervan uit dat de in hoge dichtheden gebouwde binnenstedelijke locaties in stedelijke gemeen-
ten niet concurreren met de binnenstedelijk gelegen locaties in de omringende gemeenten. 

Binnenstedelijke locaties
Op basis van het gemeenteprofiel kan sprake zijn van concurrentie tussen binnenstedelijke 
bouwlocaties in de stedelijke gemeenten Arnhem en Nijmegen. Uit de gesprekken met gemeen-
ten, woningcorporaties en marktpartijen kwam naar voren dat de migratiesamenhang tussen 
Arnhem en Nijmegen zeer gering is. Verhuisbewegingen ondersteunen het beeld dat de migra-
tiesamenhang tussen Arnhem en Nijmegen zeer gering is. Voor zover sprake is van verhuizin-
gen tussen beide gemeenten vinden deze plaats tussen Arnhem-Noord (waaronder het cen-
trum) en het centrale deel van Nijmegen. Van het totaal aantal verhuizingen vond zo’n 2,5% 

2 Op basis van de gegevens uit Atrive (2013) kan geen uitsplitsing worden gemaakt naar vestigingen in nieuw- 
 bouwwoningen voor deze gemeenten afzonderlijk.
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plaats tussen de gemeente Arnhem en de gemeente Nijmegen, waarvan het merendeel (2%) 
tussen Arnhem-Noord en het centrale deel van Nijmegen. 

Wel kan concurrentie optreden tussen binnenstedelijke bouwlocaties in verschillende gemeen-
ten wanneer woningen in lagere dichtheden in het duurdere prijssegment worden gepland. De 
reden hiervoor is dat, zoals bekend is uit de literatuur, de migratieafstand van huishoudens met 
hogere inkomens groter is dan die van huishoudens met lagere inkomens. Daarnaast blijkt uit 
gesprekken met gemeenten en marktpartijen dat met name bouwlocaties die zijn gelegen in 
een natuurrijk groen gebied relatief goed lopen en ook kopers van buiten de regio aantrekken. 
In de gemeente Arnhem is Saksen Weimar in interviews met gemeenten en marktpartijen 
aangeduid als een ruim opgezette en groene bouwlocatie. Op deze locatie zijn twee-onder-een 
kap- en vrijstaande woningen in het duurdere segment gepland. Uit een eerder doorstromings-
onderzoek binnen de gemeente Arnhem blijkt dat de koopwoningen uit het duurdere segment 
voornamelijk worden gekocht door mensen uit het centrum van Arnhem (Spijkerkwartier en in 
mindere mate Heijenoord en Lombok). In gesprekken met marktpartijen werd de bouwlocatie 
‘Hearlijckheid den Dael’ in Rozendaal als mogelijke concurrent aangeduid. ‘Hearlijckheid den 
Dael’ heeft net als Saksen Weimar veel twee-onder-een-kapwoningen gepland op ruime kavels 
in een natuurrijk gebied. Uit verhuisbewegingen blijkt dat van de gevestigde huishoudens in 
Rozendaal tussen 2009-2011 relatief veel gezinnen uit Arnhem kwamen. Doorstromende 
gezinnen zijn een belangrijke doelgroep voor beide projecten. Aangezien Rozendaal een kleine 
gemeente is, betreft het een klein aantal verhuisde huishoudens. Saksen Weimar (4 km) en 
‘Hearlijckheid den Dael’ (4,5 km) liggen op vergelijkbare afstand van de voorzieningen in het 
centrum van Arnhem. De bouwplannen van beide projecten vallen onder het woonmilieu 
binnenstedelijk, maar qua stedenbouwkundige opzet lijkt het sterk op het woonmilieu landelijk 
wonen. Uit de confrontatie op regionaal niveau blijkt een relatief krap planaanbod van dit type

Tabel 3.1 Onderscheid en mate van concurrentie

Bron: EIB

Sterke overlap met andere plannen in termen van woonmilieu, 
doelgroepen, karakteristieken van de woningen, prijsklassen en 
fasering. En sterke migratiesamenhang met andere gemeenten.

Sterke overlap met andere plannen in termen van woonmilieu, 
doelgroep en, karakteristieken van de woningen, prijsklassen en 
fasering. En redelijke migratiesamenhang met andere gemeenten.

Redelijke overlap met andere plannen in termen van woonmilieu, 
doelgroepen, karakteristieken van de woningen, prijsklassen en 
fasering. En redelijke migratiesamenhang met andere gemeenten.

Sterke overlap met andere plannen in termen van woonmilieu, 
doelgroepen, karakteristieken van de woningen, prijsklassen en 
fasering. En sterke migratiesamenhang binnen de gemeenten of 
ligging binnen 2 km.

Redelijke overlap met andere plannen in termen van woonmilieu, 
doelgroepen,  karakteristieken van de woningen, prijsklassen en 
fasering. Beperkte migratiesamenhang binnen de gemeente of minder 
nabije ligging projecten

Sterke mate van 
concurrentie tussen 
gemeenten 

Redelijke mate van 
concurrentie tussen 
gemeenten

 

Geringe mate van 
concurrentie tussen 
gemeenten 

Sterke mate van 
binnengemeentelijke 
concurrentie

 

Redelijke mate van 
binnengemeentelijke 
concurrentie

 

Geringe mate van 
binnengemeentelijke 
concurrentie

 

Redelijke overlap met andere plannen in termen van woonmilieu, 
doelgroepen, karakteristieken van de woningen, prijsklassen en 
fasering. Beperkte migratiesamenhang binnen de gemeente of minder 
nabije ligging projecten
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woningen, waardoor geen sprake hoeft te zijn van verdringing tussen deze projecten. Tussen 
deze projecten wordt daardoor een redelijke mate van concurrentie verwacht.

Uitleglocaties
Alle vier gemeenten hebben een uitleggebied waar in de periode 2013-2017 een aanzienlijk 
aantal woningen op wordt ontwikkeld. Uit de confrontatie tussen vraag en aanbod (figuur 2.12) 
blijkt dat op regionaal niveau het aanbod van woningen op uitleglocaties in beide scenario’s 
hoger ligt dan de geprognotiseerde vraag. Een nadere blik op de gevestigde huishoudens in 
nieuwbouwwoningen leert dat in Overbetuwe en Lingewaard zo’n 50% een koopwoning achter-
laat. In Arnhem (38%) en Nijmegen (33%) ligt dit percentage aanzienlijk lager. Daarnaast valt op 
dat de huishoudens uit Arnhem vaker een koopwoning in het lagere prijssegment achterlaten, 
wat deels wordt verklaard door de goedkopere woningvoorraad in Arnhem (WOZ-bestand 2012). 
Uit een vergelijking tussen WoON2009 en WoON2012 blijkt dat sinds de crisis het aantal verhui-
zingen tussen koopwoningen in de regio Arnhem-Nijmegen sterker is afgenomen dan het 
aantal verhuizingen van huur- naar koopwoningen. 
Verhuisbewegingen binnen de eigen gemeente tussen 2009-2011 naar nieuwbouwwoningen 
laten zien dat in Nijmegen (77%) en Lingewaard (73%) het aantal vestigers van binnen de 
gemeente aanzienlijk hoger ligt dan in Arnhem (65%) en Overbetuwe (51%). In Arnhem en 
Overbetuwe wordt een aanzienlijk deel van de uitbreidingscapaciteit benut door mensen van 
buiten de eigen gemeente. Net als bij de binnenstedelijke bouwlocaties kan worden gesteld dat 
tussen de uitleglocaties van Arnhem en Nijmegen nauwelijks sprake van concurrentie is. In 
interviews en workshops is aangegeven dat deze locaties niet met elkaar concurreren. Ook het 
aantal verhuizingen van de gemeente Arnhem naar Nijmegen-Noord (Waalsprong) en van de 
gemeente Nijmegen naar Arnhem-Zuid (Schuytgraaf) is zo gering dat tussen deze locaties 
nauwelijks concurrentie wordt verwacht. 

Figuur 3.1 Concurrentie tussen Saksen Weimar en Hearlijckheid den Dael

Bron: EIB

Saksen Weimar
(Arnhem) en

Hearlijckheid den Dael
(Rozendaal)

Redelijke concurrentie:
Sterke overlap in

plannen en redelijke
migratiesamenhang

Geringe gevolgen:
Krap regionaal aanbod

landelijk wonen
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Schuytgraaf
In gesprekken met gemeenten, marktpartijen en corporaties werd aangegeven dat de locatie 
Schuytgraaf (Arnhem) wel kan concurreren met de uitleggebieden Westeraam (Overbetuwe), 
Loovelden (Lingewaard) en Grinthuizen (Rheden). Tussen de uitleggebieden Westeraam en 
Loovelden zou daarentegen nauwelijks sprake van concurrentie zijn, ondanks dat deze qua 
afstand niet ver van elkaar liggen. In het project Grinthuizen worden zo’n 180 woningen gereali-
seerd, waarvan zo’n 80 bestemd voor de verkoop. Verhuisbewegingen laten zien dat van het 
totaal aantal gevestigde huishoudens op Schuytgraaf het merendeel (56%) afkomstig is uit 
Arnhem. Van deze binnengemeentelijke vestigers komt zo’n 65% uit het deel ten zuiden van de 
Rijn. In ‘Doorstroming op de Arnhemse woningmarkt’ (Kemperman, 2009) zijn binnengemeente-
lijke verhuizingen in Arnhem in de periode 2006-2008 geanalyseerd. Hieruit blijkt dat vrijwel alle 
eengezins koopwoningen zijn betrokken door bewoners van de zuidelijk gelegen wijken Elder-
veld, De Laar en Rijkerswoerd. Meergezins koopwoningen in het goedkopere segment zijn ook 
voor een deel betrokken door bewoners van noordelijk gelegen wijken. 
De ligging van de zuidelijke Arnhemse wijken Elderveld, De Laar en Rijkerswoerd doet vermoe-
den dat hier sprake is van een sterke mate van concurrentie tussen Schuytgraaf en de uitlegge-
bieden Westeraam en Loovelden. De Arnhemse wijk De Laar ligt immers even ver van Weste-
raam als van Schuytgraaf. Daarnaast is de reistijd vanuit Westeraam en Schuytgraaf naar het 
centrum van Arnhem vergelijkbaar. Voor mensen uit Rijkerswoerd ligt Loovelden aanzienlijk 
dichterbij dan Schuytgraaf en de reistijd vanuit Loovelden naar het centrum van Arnhem is 
vergelijkbaar met Schuytgraaf. Grinthuizen ligt daarentegen ten noordoosten van Arnhem op 
zo’n 15 km van de zuidelijke wijken van Arnhem. De reistijd met de auto naar de voorzieningen 
in het centrum van Arnhem bedraagt zo’n 15 minuten, wat vergelijkbaar is met de reistijd 
vanuit de andere uitleggebieden. 

Verhuisbewegingen in de periode 2009-2011 laten zien dat bijna 37% van de gevestigde huishou-
dens (ruim 550 huishoudens) in Schuytgraaf afkomstig zijn uit het zuidelijk deel van Arnhem 
(inclusief verhuizingen vanuit het reeds gerealiseerde deel van Schuytgraaf) (Atrive, 2013). Dit 
betreft het totaal aantal gevestigde huishoudens, waarbij geen uitsplitsing naar huur- en 
koopwoningen kan worden gemaakt. Vanuit Arnhem-Zuid, de potentiële doelgroep van koopwo-
ningen op Schuytgraaf, zijn in dezelfde periode ruim 260 huishoudens naar zowel Lingewaard 
als naar Overbetuwe verhuisd. Uit onderzoeken naar verhuisbewegingen in de periode 2006-
2008 en de periode 2009-2011 blijkt dat het aantal verhuizingen tussen Schuytgraaf en Overbe-
tuwe (in beide richtingen) aanzienlijk hoger ligt dan de verhuisbewegingen tussen Schuytgraaf 
en Lingewaard (en Rheden). Hieruit blijkt dat de migratiesamenhang tussen Westeraam en 
Schuytgraaf groter is dan de migratiesamenhang tussen Loovelden en Schuytgraaf. Daarnaast 
worden in Westeraam en Schuytgraaf vergelijkbare woningtypen aangeboden. Naast grote 
aantallen rij- en hoekwoningen worden in beide uitleggebieden ook vrije kavels aangeboden. De 
fasering in Westeraam ligt in de periode 2013-2015. De kwantitatieve doelstelling van Schuyt-
graaf is onlangs naar beneden bijgesteld en de oplevering van de woningen verder gefaseerd tot 
2028. In Loovelden worden de meeste koopwoningen juist in 2016 en 2017 opgeleverd. Loovelden 
bouwt meer traditionele bouw met bijvoorbeeld meer puntdaken, waardoor het een ander 
aanzicht heeft dan Westeraam en Schuytgraaf. Ruim 250 huishoudens zijn vanuit Arnhem-Zuid 
naar Rheden verhuisd, maar dit betreft verhuizingen naar de gemeente Rheden waar bijvoor-
beeld ook Velp onder valt. Verhuisbewegingen tussen Lingewaard, Overbetuwe en Rheden laten 
zien dat er relatief weinig migratiesamenhang tussen deze gemeenten is. Vanuit deze gemeen-
ten wordt eerder naar een stedelijk gebied verhuisd, waarbij verhuisgeneigdheid met Arnhem 
(met name Arnhem-Noord) groter is dan met de gemeente Nijmegen.

Uit gesprekken met marktpartijen en gemeenten is naar voren gekomen dat twee factoren de 
afweging in de keuze van de locatie sterk kunnen beïnvloeden. Ten eerste wordt aangegeven dat 
nieuwbouwprojecten sinds het uitbreken van de crisis zijn omgeven met onzekerheid, waardoor 
ontwikkelaars geen harde opleverdatum kunnen geven. Nieuwbouw waar deze zekerheid wel 
kan worden geboden (of bestaande bouw) wordt daardoor aantrekkelijker gevonden door 
potentiële kopers. In vergelijking met Schuytgraaf zijn de andere uitleggebieden kleiner van 
omvang en het merendeel van de woningen is al gerealiseerd. Marktpartijen geven aan dat bij 
Schuytgraaf minder zekerheid is over de daadwerkelijke opleverdatum. 
Daarnaast wordt aangegeven dat het voorzieningenniveau van een uitleggebied een belangrijke 
factor is in de afweging voor potentiële kopers. De uitleggebieden van Overbetuwe, Lingewaard 
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en Rheden liggen in tegenstelling tot Schuytgraaf naast een bestaande dorpskern, waardoor de 
voorzieningen vanaf de start van de ontwikkeling al van een behoorlijk niveau zijn. Uit gesprek-
ken met de gemeente Arnhem bleek dat de ontwikkeling van voorzieningen in Schuytgraaf de 
komende jaren een hogere prioriteit krijgt. 
Tussen Schuytgraaf en Westeraam verwachten wij een sterke mate van concurrentie. Schuyt-
graaf en Loovelden concurreren in redelijke mate met elkaar en tussen Grinthuizen en Schuyt-
graaf is sprake van geringe concurrentie. Tussen de uitleggebieden Westeraam, Loovelden en 
Grinthuizen is nauwelijks sprake van onderlinge concurrentie.

Waalsprong
Het uitleggebied Waalsprong in de gemeente Nijmegen is meer naar gemeenten ten zuiden van 
Nijmegen georiënteerd. Meer dan de helft van het aantal in Waalsprong gevestigde personen in 
de periode 2009-2011 was daarvoor al woonachtig in Nijmegen. De verhuisbewegingen vanuit 
Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard zijn dusdanig laag dat locaties in deze gemeenten nauwe-
lijks concurreren met Waalsprong. Het aantal gevestigde huishoudens van buiten de Stadsregio 
Arnhem Nijmegen ligt hoger op deze locatie dan bij Schuytgraaf. Relatief veel van deze huis-
houdens komen uit Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Verhuisbewegingen binnen de 
gemeente Nijmegen laten zien dat de dynamiek tussen het centrum van Nijmegen en Waal-
sprong het grootst is. Ruim 30% van de gevestigde huishoudens in de periode 2009-2011 is 
afkomstig uit het centrum van Nijmegen en daarnaast is bijna 30% van de huishoudens binnen 
Nijmegen-Noord verhuisd. De verhuisbewegingen naar nieuwbouwwoningen laten zien dat zo’n 
73% van de gevestigde huishoudens uit de gemeente Nijmegen zelf komt. Het overige deel komt 
voornamelijk van buiten de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

In gesprekken met marktpartijen is aangegeven dat Waalsprong nauwelijks concurreert met 
uitleggebieden buiten de gemeente. Als mogelijk concurrerende uitleglocaties zijn in de ge-
meente Beuningen de projecten ‘t Hof van Campe (Ewijk) en Roozenburg (Weurt) en in de 
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Figuur 3.2 Concurrentie tussen Schuytgraaf, Westeraam, Loovelden en Grinthuizen
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gemeente Wijchen het project Huurlingsedam nader bekeken. In diverse gesprekken is aangege-
ven dat het Maas-Waalkanaal een natuurlijke barrière is waarover maar weinig migratie plaats-
vindt. Verhuisbewegingen laten zien dat in de periode 2009-2011 meer huishoudens vanuit 
Nijmegen naar Beuningen en Wijchen zijn verhuisd dan naar de andere omliggende gemeenten. 
Het betreft echter voor een aanzienlijk deel huishoudens uit de stadsdelen Lindenholt en 
Dukenburg, waarvandaan nauwelijks migratie naar Waalsprong plaatsvindt. Zo’n 80% van de 
koopwoningen die in de afgelopen jaren door marktpartijen in deze gemeenten zijn gereali-
seerd, zijn gekocht door inwoners uit de eigen gemeente. Daarnaast hebben deze uitleggebieden 
een aanzienlijk langere reistijd naar de voorzieningen in het centrum van Nijmegen. Op basis 
van deze gegevens verwachten wij dat ‘t Hof van Campe, Roozenburg en Huurlingsedam maar 
in geringe mate concurreren met Waalsprong. 

Westeraam
In Westeraam worden in de periode 2013-2015 naast grote aantallen rij- en hoekwoningen ook 
vrije kavels aangeboden. Tuin van Elden is een ruim opgezette bouwlocatie met veel rij- en 
hoekwoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen in het duurdere prijs-
segment. In de periode 2014-2016 worden in de Tuin van Elden 142 grondgebonden koopwonin-
gen op ruime kavels in het duurdere prijssegment gerealiseerd. Beide projecten richten zich op 
doorstromers, die bij hun keuze een afweging maken tussen het dorps opgezette Tuin ven Elden 
en de ruime kavels op de uitleglocatie Westeraam. Eerder is de sterke migratiesamenhang 
tussen het zuidelijk deel van Arnhem en Westeraam beschreven. 
Tuin van Elden heeft een betere ligging ten opzichte van het centrum van Arnhem en wordt in 
een bestaand deel van de stad gebouwd. Westeraam ligt nabij het centrum van Elst, waardoor 
hier gebruik kan worden gemaakt van de reeds bestaande voorzieningen. Tussen deze projecten 
zit echter wel een aanzienlijk prijsverschil. Waar nagenoeg alle woningen bij Tuin van Elden in 
het duurdere prijssegment vallen, worden in Westeraam ook veel woningen in het middeldure 

Bron: EIB

Figuur 3.3 Concurrentie tussen Waalsprong, ‘t Hof van Campe, Roozenburg en 
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prijssegment aangeboden. Hierdoor is de overlap in de doelgroep beperkter van omvang. Wij 
verwachten tussen deze projecten een geringe mate van concurrentie.

3.3 Concurrentieanalyse binnen gemeenten

Om de mate van concurrentie van bouwlocaties binnen de verschillende gemeenten te analyse-
ren, is allereerst onderscheid gemaakt naar de eigendomsvorm van de te ontwikkelen wonin-
gen. De concurrentieanalyse richt zich primair op woningbouwplannen waar koopwoningen en 
huurwoningen in de vrije sector worden ontwikkeld. Daarnaast is uitgebreid gekeken naar het 
woningtype, prijssegment en de fasering van de woningbouwplannen. 

3.3.1  Gemeente Arnhem

In gesprekken met de gemeente Arnhem, woningcorporaties en marktpartijen zijn verschil-
lende bouwlocaties aangedragen waartussen sprake kan zijn van concurrentie. In de binnenge-
meentelijke concurrentieanalyse is hierbij onderscheid gemaakt naar concurrentie tussen 
Arnhem-Noord en -Zuid en concurrentie binnen Arnhem-Noord en -Zuid.

Concurrentie tussen Arnhem- en -Zuid 
Tussen Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid werden in diverse interviews en workshops Saksen 
Weimar en Tuin van Elden als mogelijk concurrerende bouwlocaties aangewezen. Tuin van 
Elden is net als Saksen Weimar een ruim opgezette bouwlocatie met veel twee-onder-een 
kapwoningen en vrijstaande woningen in het duurdere prijssegment. Tuin van Elden wordt 
omschreven als nieuwbouw met een dorps karakter, waar ruimere kavels in een groenrijke 
omgeving worden aangeboden. Volgens de woningbouwplannen zullen 168 van de 249 woningen 
in de verkoop gaan. In het noordelijk gelegen Saksen Weimar is dit bij 185 van de 310 woningen 
het geval. Saksen Weimar is in relatief kleine delen gefaseerd in de periode 2013-2017 en de 
realisatie van Tuin van Elden wordt in de periode 2014-2015 verwacht. 
Op basis van de grote overlap in woningtype, woonmilieu en prijsklasse is tussen deze bouw-
locaties concurrentie te verwachten. In verschillende gesprekken is aangedragen dat de migra-
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Figuur 3.4 Concurrentie tussen Westeraam en Tuin van Elden
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tiesamenhang tussen het deel ten noorden en zuiden van de Rijn erg laag is. Verhuisbewegingen 
in de periode 2009-2011 laten zien dat van alle binnengemeentelijke verhuizingen in Arnhem 
25% verhuisde over de Rijn. Op basis van verhuisbewegingen is dus wel sprake van een redelijke 
migratiesamenhang. Aan de hand van deze verhuisbewegingen en het krappe regionale aanbod 
van ruime kavels op binnenstedelijke locaties wordt tussen deze woningbouwlocaties een 
geringe mate van concurrentie verwacht.

Figuur 3.5 Concurrerende locaties tussen verschillende gemeenten

Bron: EIB
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Concurrentie in Arnhem-Noord
In Arnhem-Noord bevinden zich diverse bouwlocaties waar in de periode 2013-2017 koopwonin-
gen zullen worden gerealiseerd. De belangrijkste projecten in het noordelijke deel van Arnhem 
zijn Fluvium-Noord, Rijnboog, Saksen Weimar en Presikhaaf. Op het Kazerneterrein van Saksen 
Weimar staan 135 meergezinswoningen gepland, maar hiervan zijn 125 bestemd voor de sociale 
verhuur. Gezien het afwijkende woonmilieu en karakter van het plan wordt tussen Saksen 
Weimar en de overige binnenstedelijke projecten in Arnhem-Noord geen concurrentie verwacht3.
Rijnboog is een binnenstedelijk herstructureringsproject waar in de periode 2016-2017 apparte-
menten en grondgebonden woningen zijn gepland. Aangezien Rijnboog in het hart van het 
centrum wordt gebouwd, wordt hier geen concurrentie verwacht met Saksen Weimar en het ten 
oosten van het centrum gelegen Presikhaaf en Fluvium. In deze oostelijk gelegen projecten 
Fluvium en Presikhaaf worden voornamelijk rij- en hoekwoningen en appartementen in het 
middeldure segment gebouwd. Presikhaaf is een herstructureringsproject. Fluvium ligt op een 
oud fabrieksterrein waar aanzienlijke sanering plaats moet vinden alvorens hier kan worden 
gebouwd. De eengezinswoningen in Presikhaaf staan gepland voor 2013, waar de eengezinswo-
ningen van Fluvium pas in de periode 2016-2017 worden gerealiseerd. De meergezinswoningen 
worden voor beide projecten echter in 2015 verwacht, waardoor hier wel enige concurrentie kan 
optreden. Voor de meergezinswoningen richt Presikhaaf zich specifiek op senioren, waar de 
doelgroep van Fluvium aanzienlijk breder is. Hierdoor verwachten wij geen concurrentie tussen 
binnenstedelijke projecten in Arnhem-Noord.

Concurrentie in Arnhem-Zuid
Ten zuiden van de Rijn worden in de periode 2013-2017 een drietal grote bouwlocaties ontwik-
keld, te weten Schuytgraaf, Tuin van Elden en Malburgen. Zoals eerder beschreven, is Schuyt-
graaf de grote uitleglocatie van Arnhem, waar in de periode 2013-2017 voor het merendeel 

3 In de afrondende fase van het onderzoek is door de gemeente Arnhem ook het plan Hoogstedelaan als mogelijke  
 concurrent van Saksen Weimar aangedragen. Voor dit project was het echter niet meer mogelijk om tijdig de  
 verhuisbewegingen en plankenmerken te analyseren en de bevindingen te toetsen bij marktpartijen.
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Figuur 3.6 Concurrentie tussen Tuin van Elden en Schuytgraaf
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grondgebonden koopwoningen worden gerealiseerd. Daarnaast worden ook appartementen en 
vrije kavels aangeboden. Tuin van Elden is net als Saksen Weimar een ruim opgezette bouwloca-
tie met veel rij- en hoekwoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen in 
het duurdere prijssegment. In Malburgen vindt mede met behulp van de Tijdelijke Stimulerings-
regeling Woningbouwprojecten grootschalige herstructurering plaats. Hier worden tot 2016 zo’n 
550 woningen aan de bestaande voorraad toegevoegd, waaronder eengezins- en meergezins 
koopwoningen in het goedkope en middeldure segment. 

Gezien het grote verschil tussen Tuin van Elden en Malburgen qua stedenbouwkundige opzet 
verwachten wij tussen deze bouwlocaties geen sprake van concurrentie. Tussen Tuin van Elden 
en Schuytgraaf kan echter wel concurrentie optreden. In de periode 2014-2016 worden in de 
Tuin van Elden 142 grondgebonden koopwoningen op ruime kavels in het duurdere prijsseg-
ment gerealiseerd. In deze periode staan in Schuytgraaf zo’n 150 grondgebonden woningen en 
vrije kavels in het duurdere segment gefaseerd. Beide projecten richten zich op doorstromers, 
die bij hun keuze een afweging maken tussen het dorps opgezette Tuin ven Elden en de ruime 
kavels op de uitleglocatie Schuytgraaf. Tuin van Elden heeft een betere ligging ten opzichte van 
het centrum van Arnhem en wordt in een bestaand deel van de stad gebouwd. Tussen deze 
projecten verwachten wij een redelijke mate van binnengemeentelijke concurrentie.

Met het herstructureren van Malburgen wordt geprobeerd een betere diversiteit in de wijk te 
creëren door onder andere sociale huurwoningen aan de bestaande voorraad te onttrekken en 
koopwoningen aan te bieden. Uit het doorstromingsonderzoek in Arnhem blijkt dat bewoners in 
de wijk Malburgen over het algemeen binnen de eigen wijk verhuizen. Het betreft hier voorna-
melijk verhuizingen binnen de sociale huursector. De personen die naar een koopwoning zijn 
verhuisd, vestigden zich voor het merendeel in de wijken Elderveld, De Laar en Rijkerswoerd. 
Ook zijn eerder gerealiseerde koopwoningen in Malburgen vaak betrokken door bewoners uit de 
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Figuur 3.7 Concurrentie tussen Tuin van Elden, Malburgen en Schuytgraaf
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drie zuidelijk gelegen wijken. Op de koopwoningmarkt is dus sprake van enige dynamiek tussen 
Malburgen en de zuidelijk gelegen wijken Elderveld, De Laar en Rijkerswoerd. De realisatie van 
koopwoningen in Malburgen kan hierdoor gevolgen hebben op de instroom vanuit Malburgen 
naar de zuidelijke wijken van Arnhem. Deze verlaagde instroom heeft een negatief effect op de 
doorstroom naar Schuytgraaf. Daarnaast kunnen koopwoningen in Malburgen ook rechtstreeks 
mensen uit de zuidelijke wijken aantrekken. Tussen Malburgen en Schuytgraaf verwachten wij 
door de beperkte doorstroom een redelijke mate van concurrentie. De gevolgen van deze 
concurrentie zijn echter beperkt merkbaar in de korte termijnperiode.

Figuur 3.8 Concurrerende locaties binnen gemeente Arnhem
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3.3.2  Gemeente Nijmegen

In gesprekken met de gemeente Nijmegen, woningcorporaties en marktpartijen zijn verschil-
lende bouwlocaties aangedragen waartussen sprake kan zijn van binnengemeentelijke concur-
rentie. In de wijken Dukenburg en Lindenholt staan in de periode 2013-2017 kleinschalige 
projecten met voornamelijk sociale huurwoningen gepland. Tussen de wijken Lindenholt en 
Dukenburg en de rest van Nijmegen ligt het Maas-Waalkanaal, waarover weinig verhuisbewe-
gingen zijn. Tussen de verschillende locaties binnen dit stadsdeel verwachten wij geen concur-
rentie. In de gemeente Nijmegen vindt de concurrentie voornamelijk binnen het centrum en de 
daar direct aangelegen stadsdelen plaats. In de volgende paragrafen maken wij in de concurren-
tieanalyse onderscheid in binnengemeentelijke concurrentie tussen eengezinswoningen en 
tussen meergezinswoningen. 

Concurrentie tussen meergezinswoningen 
Zoals eerder beschreven, worden in Nijmegen relatief veel meergezinswoningen gebouwd in de 
periode 2013-2017, waarvan het merendeel bestemd is voor de sociale huur. In Nijmegen 
worden in de periode 2013-2017 op drie locaties grote aantallen meergezins koopwoningen 
gerealiseerd. In het hart van het centrum van Nijmegen worden in het project Plein 1944 134 
woningen aan de bestaande voorraad toegevoegd, waarvan bijna 90 meergezins koopwoningen. 
Deze woningen worden allemaal gerealiseerd in 2013 en zijn bestemd voor starters op de 
woningmarkt. Opvallend is dat het merendeel van deze woningen in het middeldure prijsseg-
ment ligt en enkele zelfs in het dure prijssegment. Vanaf 2014 wordt begonnen met de ontwik-
keling van 540 woningen van het deelplan Handelskade op Waalfront. Hier worden meergezins-
woningen gerealiseerd die op diverse doelgroepen zijn gericht. Zo varieert het aanbod van lofts 
en startersappartementen tot luxe appartementen met uitzicht over de Waal. De meergezins 
koopwoningen worden voornamelijk in het middeldure en dure segment aangeboden. Ten 
noorden van de Waal worden op Waalsprong in de periode 2015-2017 bijna 200 meergezins 
koopwoningen gerealiseerd. Deze appartementen worden volgens de planning aangeboden in 
het goedkope en middeldure prijssegment. 

Tussen deze projecten kan sprake zijn van binnengemeentelijke concurrentie, aangezien deze 
projecten een sterke overlap in woningtype, prijssegment en doelgroep hebben. Plein 1944 richt 
zich primair op starters, de doelgroep waar Waalfront zich ook ten dele op richt. Aangezien Plein 
1944 eerder is gefaseerd dan Waalfront is tussen deze projecten sprake van geringe mate van 
concurrentie. Op Waalsprong worden in de periode 2013-2015 meergezins koopwoningen 
gerealiseerd. Een deel van deze appartementen wordt aangeboden in het goedkopere prijsseg-
ment en zijn bestemd voor starters. Aangezien Waalsprong en Waalfront zich beide richten op 
mensen uit het centrum van Nijmegen en tussen deze delen van Nijmegen en het centrum een 
sterke migratiesamenhang is, verwachten wij tussen deze projecten veel concurrentie. De 
meergezinswoningen op Waalfront staan voor 2017 gepland en de verwachting is dat deze sterk 
concurreren met de meergezinswoningen op Waalsprong. Waalfront is aanzienlijk beter gelegen 
ten opzichte van de voorzieningen in het centrum van Nijmegen, hetgeen betekent dat dit 
project bij een vergelijkbaar prijsniveau aantrekkelijker wordt gevonden. 

Concurrentie tussen eengezinswoningen 
In de periode 2013-2017 worden in de gemeente Nijmegen op diverse centraal gelegen locaties 
grondgebonden woningen gepland. In gesprekken met marktpartijen, gemeenten en corporaties 
is hier een aantal projecten aangedragen waartussen mogelijk concurrentie kan optreden. Het 
merendeel van de eengezins koopwoningen (zo’n 1.100) in de periode 2013-2017 staat gepland 
in Nijmegen-Noord op de Waalsprong. Deze woningen worden voornamelijk in het duurdere 
prijssegment aangeboden en de fasering ligt in de periode 2014-2017. 
In het stadsdeel Oud-West zijn op Waalfront in 2017 100 grondgebonden woningen gepland die 
voornamelijk in het duurdere prijssegment worden aangeboden. Het Waterkwartier (Kanaal-, 
Water- en Maasstraat) ligt in het Stadsdeel Oud-West ten zuiden van Waalfront. Hier worden in 
2013 86 rij- en hoekwoningen opgeleverd en aangeboden in het goedkope en middeldure 
prijssegment. De verkoop van de laatste fase in het Waterkwartier is reeds van start gegaan. 
Daarnaast staat vanaf 2014 een aantal projecten gepland waar eengezinswoningen worden 
gerealiseerd. Van deze projecten is echter een kleiner deel van de woningen bestemd voor de 
verkoop. Het betreft de projecten Wolfskuil Nachtegaalplein (Oud-West, 115 woningen vanaf 
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2014, waarvan 51 koopwoningen) en Ruusbroecstraat (Nije Veld, 89 woningen vanaf 2014, 
waarvan 39 koopwoningen). 

Tussen deze projecten kan volgens corporaties en marktpartijen concurrentie ontstaan. In het 
stadsdeel Oud-West liggen op vergelijkbare afstand van het centrum de projecten Waterkwar-
tier, Waalfront en Wolfskuil Nachtegaalplein. Daarnaast ligt de bouwlocatie op de Ruus-
broecstraat op vergelijkbare afstand van het centrum van Nijmegen en vlakbij het Wolfskuil 
Nachtegaalplein. Met uitzondering van Waalfront (2017) zijn deze projecten in de periode 
2013-2015 gepland, waardoor wij tussen deze projecten onderling veel concurrentie verwachten. 

Uit een analyse van huishoudens die binnen Nijmegen zijn verhuisd, blijkt dat de spoorlijn 
nauwelijks een barrière vormt voor verhuizingen tussen Oud-West en het centrum van Nijme-
gen. Van alle huishoudens die in de periode 2011-2012 zijn verhuisd in het stadsdeel Oud-West, 
verhuisde bijna 25% naar het centrum van Nijmegen. Van alle verhuisde huishoudens in het 
centrum verhuisde meer dan de helft binnen het centrum en bijna 10% naar het stadsdeel 
Oud-West. Ter vergelijking, ruim 7% is naar Nijmegen-Noord verhuisd. Het grote aanbod van 
eengezinswoningen in het centrum van Nijmegen heeft hierdoor effect op de vraag naar 
grondgebonden woningen op de uitleglocatie Waalsprong. Uit de confrontatie naar woonmilieus 
blijkt dat meer vraag is naar binnenstedelijk gelegen woningen dan naar woningen op uitleglo-
caties. Op regionaal niveau is het aanbod van woningen op uitleglocaties groter dan de geprog-
nosticeerde vraag en een groot deel van dit aanbod ligt in de gemeente Nijmegen. Voor de 
periode 2013-2015 verwachten wij sterke concurrentie tussen de uitleglocatie Waalsprong en de 
bouwlocaties in het centrum van Nijmegen. Naar verwachting zullen in 2017 ook grondgebon-
den woningen in Waalfront tot ontwikkeling komen. Deze zullen naar verwachting ook sterk 
concurreren met de grondgebonden woningen op Waalsprong. 
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Figuur 3.9 Concurrentie tussen meergezinswoningen Waalsprong, Plein1944 en 
 Waalfront
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3.3.3  Gemeente Overbetuwe

In de gemeente Overbetuwe zijn in de periode 2013-2017 meerdere grote projecten gepland. 
De woningbouwplannen van de gemeente Overbetuwe concentreren zich voornamelijk in Elst. 
Inclusief het uitleggebied Westeraam worden in Elst in de periode 2013-2017 zo’n 750 woningen 
aan de bestaande voorraad toegevoegd, waarvan bijna 700 te koop worden aangeboden. Dit 
betekent een toevoeging van bijna 9% ten opzichte van het huidige aantal huishoudens in Elst. 
Het betreft voornamelijk woningen in het middeldure prijssegment. Gezien het relatief grote 
aanbod van woningen in Elst ten opzichte van de eigen bevolking kan hier sprake zijn van enige 
concurrentie, maar zoals in paragraaf 3.2 staat beschreven wordt deze concurrentie buiten de 
eigen gemeente verwacht.

Figuur 3.10 Concurrerende locaties binnen gemeente Nijmegen

Bron: EIB

Sterke concurentie eengezinswoningen

Sterke concurentie meergezinswoningen

Geringe concurentie meergezinswoningen
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Daarnaast kent de gemeente Overbetuwe nog vier projecten waar meer dan 100 woningen 
worden gerealiseerd. Deze liggen in de omringende dorpen van Elst, te weten Heteren, Zetten, 
Valburg en Oosterhout. Het betreft hier voornamelijk grondgebonden woningen. Uit gesprekken 
kwam naar voren dat deze locaties ten behoeve van de eigen bevolking worden ontwikkeld. Het 
is opvallend dat in het centrum van Heteren relatief veel koopappartementen worden aangebo-
den. Tussen deze locaties wordt geen onderlinge concurrentie verwacht. 

3.3.4  Gemeente Lingewaard

In de gemeente Lingewaard worden naast het uitleggebied Loovelden voornamelijk kleine 
projecten met grondgebonden woningen ontwikkeld. Naast Loovelden bevindt zich nog een 
klein project van 55 woningen op de Plakselaan in Bemmel, dat voornamelijk is gericht op de 
eigen bevolking. Hier wordt dan ook geen binnengemeentelijke concurrentie verwacht. Daar-
naast worden nog 70 koopappartementen voor starters gerealiseerd. Gezien het relatief hoge 
aanbod van meergezinswoningen in de regio moet worden bezien of hier voldoende vraag naar is. 

3.4 Conclusies

Op basis van verhuisbewegingen, informatie over geplande woningbouwprojecten en informatie 
uit interviews en workshops is geanalyseerd in welke mate woningbouwlocaties met elkaar 
concurreren. Opvallend is dat Schutgraaf met name concurrentie ondervindt van projecten van 
buiten de gemeente Arnhem, terwijl Waalsprong juist sterker concurreert met locaties binnen 
de gemeente Nijmegen. De belangrijkste concurrent van de Arnhemse uitleglocatie Schuytgraaf 

Figuur 3.11 Grotere woningbouwlocaties in gemeente Lingewaard en Overbetuwe

Bron: EIB
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is Westeraam (Overbetuwe). Tussen deze locaties is een sterke overlap in de plannen in termen 
van woonmilieu, doelgroepen, karakteristieken van de woningen, prijsklassen en fasering. 
Daarnaast is tussen deze locaties een sterke migratiesamenhang. Loovelden (Lingewaard) en 
Tuin van Elden (Arnhem) en in mindere mate Malburgen (Arnhem) en Grinthuizen (Rheden) 
concurreren met Schuytgraaf. Binnen de gemeente Arnhem is daarnaast sprake van concurren-
tie tussen Tuin van Elden en Saksen Weimar, maar door het krappe planaanbod in dit woonseg-
ment worden hier geringe gevolgen verwacht. 
In Nijmegen vindt de concurrentie voornamelijk binnen de gemeente zelf plaats. Bij het cen-
trum van Nijmegen liggen de projecten Waterkwartier, Wolfskuil Nachtegaalplein, Ruus-
broecstraat en Waalfront waar voornamelijk eengezins koopwoningen zijn gepland. Deze zullen 
naar verwachting sterk met elkaar concurreren en met de eengezinswoningen op de uitlegloca-
tie Waalsprong. De geplande meergezinswoningen op Waalsprong zullen in de eerste jaren sterk 
concurreren met Plein1944 en daarna met de meergezinswoningen op Waalfront. Binnen de 
gemeenten Overbetuwe en Lingewaard is, naast de reeds genoemde projecten, de concurrentie 
beperkt. Alleen tussen de uitleglocatie Westeraam en Tuin van Elden is sprake van concurrentie.
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4 Gereguleerde huursector

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal aparte aandacht worden besteed aan de gereguleerde huurwoningbouw. In 
beginsel wordt hiermee gedoeld op woningen met een maandhuur lager dan € 665 (prijspeil 
2012). Een groot deel van deze woningvoorraad is in bezit van de corporaties. Een deel van deze 
voorraad is in bezit van particuliere verhuurders. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de aantallen 
huurwoningen, zoals deze in het WOZ-bestand van 2012 bekend zijn. De gereguleerde huursec-
tor betreft volgens deze cijfers ruim 70.000 woningen. 

Tabel 4.1 Overzicht huursector naar eigenaar en prijs

Bron: WOZ-bestand 2012

 Corporaties  Corporaties Particulier Particulier
 gereguleerd geliberaliseerd gereguleerd geliberaliseerd
    
Nijmegen 30.282 797 1.249 8.982
Arnhem 26.017 573 4.384 6.687
Middengebied 8.006 174 420 3.508

Totaal 64.305 1.544 6.053 19.177

De sociale huursector verschilt van de marktsector door een andere dynamiek. Deze dynamiek 
is namelijk niet markt gedreven, wat bij marktwoningen wel het geval is. Het is niet vraag en 
aanbod dat de prijs bepaalt, maar de prijs wordt beleidsmatig vastgesteld. Deze prijs is boven-
dien vaak lager dan de marktprijs. Dit leidt in veel gevallen tot wachtlijsten. Deze wachtlijsten 
zijn een indicatie van de woningvraag, maar geven geen volledig beeld. Niet iedereen die op een 
wachtlijst staat is werkelijk op zoek naar een woning. Vaak wordt een wachtlijst als verzekering 
gebruikt om, als de wachtende daadwerkelijk een woning wil, voldoende wachttijd te hebben 
opgebouwd en snel aan de beurt te zijn. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor een 
gereguleerde huurwoning. De toewijzing is aan inkomensgrenzen gebonden en bovendien wordt 
het scheefwonen aangepakt. Hoeveel nieuwe woningen er gebouwd worden, hangt af van de 
investeringscapaciteit van woningcorporaties. Door de onzekere uitwerking van plannen uit 
Den Haag besluiten veel corporaties hun nieuwbouwplannen op te schorten. 

4.2 Doelgroep gereguleerde huursector 

Uit WoON2012 kan informatie worden gehaald over personen en huishoudens die in de geregu-
leerde huursector wonen. Deze percentages kunnen iets afwijken van de werkelijkheid door de 
wijze waarop de gegevens verzameld zijn.

De primaire doelgroep van sociale huurwoningen zijn huishoudens die niet meer dan € 33.614 
per jaar verdienen. Corporaties mogen van de Europese Unie maximaal 10% van de  vrijkomen-
de woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens verhuren aan huishoudens met een 
hoger inkomen. Dit is gemaximeerd, omdat dit (ongeoorloofde) staatssteun zou betekenen. 
Particuliere huurders mogen wel goedkope woningen aan hoge inkomens verhuren. Zittende 
huurders mogen ook als zij meer dan deze inkomensgrens gaan verdienen in hun huurwoning 
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blijven wonen. Door de corporaties in de regio Arnhem-Nijmegen is als doel gesteld 90% van de 
nieuwe huurders uit de lagere inkomensklasse te laten komen. De primaire doelgroep van de 
gereguleerde huursector zijn dus huishoudens met een inkomen lager dan €33.614. Middenin-
komens betreft de groep tussen € 33.614 en € 43.614. Huishoudens met een inkomen dat hoger 
ligt dan € 43.614 horen tot de groep hoge inkomens. 
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de bewoners van gereguleerde huurwoningen naar leeftijd en 
inkomen. In de gereguleerde huurwoningen heeft 70% van de huishoudens een laag inkomen. 
In het totaal aantal huurwoningen dat in het bezit is van corporaties ligt dit percentage op 71%. 
Het zijn vooral ouderen en jongeren met een laag inkomen die in de sociale huursector wonen. 
Dit percentage huishoudens uit de lage inkomensklasse ligt aanzienlijk lager dan de 90% die als 
doel is gesteld. Wanneer het inkomen van een huishouden stijgt, blijven deze het recht houden 
om in de huidige huurwoning te blijven wonen. Wanneer het inkomen van een huishouden 
boven € 33.614 komt, mogen corporaties vanaf 1 juli 2013 een hogere huurverhoging doorvoeren 
dan voorheen was toegestaan. De Rijksoverheid heeft de volgende normen voor zelfstandige 
woningen opgesteld:

• Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 33.614 is de maximale huurverhoging per 
 1 juli 2013 gelijk aan het inflatiepercentage over 2012 vermeerderd met 1,5%, te weten 4%.
• Voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.614 en € 43.000 wordt per 1 juli 2013 een 
 maximale huurstijging van inflatie + 2% toegestaan, te weten 4,5%.
• Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000 wordt per 1 juli 2013 een maximale 
 huurstijging van inflatie + 4% toegestaan, te weten 6,5%.

Tabel 4.2 Aantal sociale huurwoningen en verdeling per leeftijdsgroep naar inkomen 
 in regio Arnhem-Nijmegen, 2012 (%) 

Bron: WoON2012

 <30 30-44 45-65 65+ Totaal

Laag 81 63 62 83 70
Midden 6 19 14 10 13
Hoog 13 18 24 7 17

Totaal 17 25 35 23 100

Een vergelijking tussen WoON2012 en WoON2009 laat zien dat het percentage van de ouderen 
dat boven de liberalisatiegrens huurt sinds de crisis is toegenomen. Waar in WoON2009 (beslaat 
de jaren 2007 en 2008) bijna 8% van de ouderen een woning boven de liberalisatiegrens huurde, 
is dit percentage in WoON2012 (beslaat de jaren 2010 en 2011) toegenomen tot ruim 14%. 
Daarnaast valt op dat het percentage huishoudens in huurwoningen boven de liberalisatiegrens 
uit de hoge inkomensklasse in dezelfde periode juist is afgenomen. Uit gesprekken met corpo-
raties bleek dat sinds het uitbreken van de crisis de betalingsachterstanden ook sterk toe zijn 
genomen. Deze toename blijkt echter niet bij de huurders van woningen boven de liberalisatie-
grens te zitten, maar juist bij de huurwoningen tussen € 450 en € 600. Deze toename is te verkla-
ren door de versobering van de inkomensafhankelijke huursubsidie. 

Van de totale groep huishoudens met een inkomen onder € 33.614 woont bijna 55% in een 
gereguleerde huurwoning. Circa 24% woont onzelfstandig. Hier is met name de grote groep 
studenten in de regio Arnhem-Nijmegen zichtbaar. De groep huishoudens met een inkomen 
onder € 33.614 en niet woonachtig in een koopwoning is gelijk aan 40% van de huishoudens in 
de regio Arnhem-Nijmegen. Van deze groep woont 11% onzelfstandig, 26% zelfstandig en 1,5% 
heeft een woning boven de liberalisatiegrens. De totale voorraad gereguleerde huurwoningen 
beslaat 38% van de woningvoorraad en 13% betreft onzelfstandige woningen. Totaal is dit 51% 
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van de voorraad. De doelgroep, die niet in een koopwoning woont, is dus kleiner dan de voor-
raad. Een groot deel - 30% - van de gereguleerde huurwoningen wordt bewoond door huishou-
dens van buiten de doelgroep. De hierboven geschetste prijsstijgingen kunnen leiden tot een 
versnelde uitstroom van hoge inkomens. Hierdoor komen er meer woningen voor de lage 
inkomens vrij. Een vergelijking van WoON2009 en WoON2012 laat zien dat het aandeel hogere 
inkomens in gereguleerde huurwoningen is afgenomen van 32,5% naar 30%. Op korte termijn 
zijn geen grote verschuivingen binnen de doelgroep te verwachten. Dit betekent dat er voldoen-
de afzetmogelijkheden voor de woningen te verwachten zijn. Wel dient hierbij te worden 
opgemerkt dat het bijbouwen niet gedreven is uit een tekort aan aanbod voor de doelgroep, 
maar een gedeeltelijke mismatch tussen doelgroep en bewoners van de gereguleerde huurwo-
ningen. Door beleid zal deze mismatch wel worden verkleind. 

4.3 Ontwikkelingen in de voorraad corporatiewoningen

Figuur 4.1 toont de ontwikkelingen in huurwoningen van corporaties (geel) en de totale voor-
raad corporatiewoningen (blauw). Dit is een ander onderscheid dan in de vorige paragraaf, 
omdat hier op prijsniveau voldoende data ontbreken. Vrijwel alle huurwoningen van corporaties 
zijn gereguleerde huurwoningen. De figuur laat zien dat er gemiddeld jaarlijks bijna 800 nieuwe 
huurwoningen zijn opgeleverd. Hiertegenover staat een sloop van circa 500 woningen per jaar 
en een verkoop van 600 woningen per jaar. Per saldo daalde het aantal huurwoningen van de 
corporaties gemiddeld jaarlijks met 266 woningen. In totaal daalde de voorraad met ruim 1.000 
woningen. 

Figuur 4.1 Realisaties per jaar in de corporatiesector, 2008-2011, aantallen woningen

Bron: CFV, bewerking EIB
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Figuur 4.2 laat het aantal opgeleverde huurwoningen van corporaties zien. Hierbij is onder-
scheid gemaakt naar gemeente en jaar. Het totaal aantal opgeleverde huurwoningen piekte in 
2009, toen meer dan 1.000 nieuwe huurwoningen werden opgeleverd. Deze piek wordt verklaard 
door het grote aantal opleveringen in Malburgen en Presikhaaf. Hier vond in deze periode een 
grote herstructurering plaats die voortvloeide uit beleidsdoelen van de periode 2006-2008. 

4.4 Studentenwoningen

In Nijmegen is de Radboud Universiteit gevestigd en in Arnhem en Nijmegen zijn vestigingen 
van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Hiernaast is in Arnhem de ARTez Hogeschool voor 
de Kunsten gevestigd. In 2012 studeerden in Nijmegen bijna 34.000 personen, waarvan bijna 
18.000 aan de Radboud Universiteit. In Arnhem studeerden in dezelfde periode bijna 10.500 
personen, allen aan het HBO. Vooral in Nijmegen zijn studenten een factor van betekenis voor 
de woningmarkt. In 2012 woonden bijna 14.000 studenten in Nijmegen, waarvan het merendeel 
ingeschreven stond bij de universiteit. In Arnhem woonden ruim 2.000 uitwonende studenten. 

ABF heeft met behulp van het Apollo-model een raming gemaakt van het toekomstig aantal 
uitwonende studenten in Arnhem en Nijmegen. De raming is gebaseerd op een schatting van 
het toekomstig aantal studenten, waarbij rekening is gehouden met Havo/VWO-uitstroom en 
hogeronderwijsparticipatie. Hierna is een verdeling gemaakt van uitwonende en thuiswonende 
studenten. In de prognose van ABF is rekening gehouden met een groei van 2.600 HBO-studen-
ten tot 2020 in Nijmegen en 1.750 WO-studenten. Opvallend genoeg laten cijfers van DUO zien 
dat het aantal studenten aan de Radboud Universiteit sinds 2011 is afgenomen. In 2012 waren er 
ruim 1.000 ingeschreven studenten minder dan in 2010, waarvan ruim 300 eerstejaars. Het 
aantal studenten aan de HAN groeide tot en met 2011. Het aantal studenten aan ArtEZ is min of 
meer constant. Deze onderwijsinstelling heeft een beperkt aantal plaatsen en kent een toela-
tingsprocedure. De huidige regering wil vanaf 2015 een sociaal leenstelsel voor studenten 
invoeren waardoor de studiefinanciering verdwijnt. Volgens berekeningen van het CPB leidt dit 
tot 2,1% minder universitaire studenten en 1,5% minder HBO-studenten. Het CPB heeft niet 
onderzocht wat het effect op studieduur en woonvoorkeuren is (CPB, 2013). 

Figuur 4.2 Aantal opgeleverde nieuwbouwhuurwoningen van corporaties per jaar en 
 gemeente, 2008-2011 

Bron: CFV, bewerking EIB
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Als het aantal 18-jarigen als voorspeller voor het aantal eerstejaarsstudenten wordt gebruikt, 
zien we dat deze groep afneemt tot 2014. Hierna zal het aantal stijgen tot een piek wordt bereikt 
in 2019, waarna een langdurige daling te verwachten is. Deze daling is in lijn met het aantal 
afnemende studenten in Nijmegen. Gezien deze demografische prognose is een groei tussen 
2014 en 2017 niet onwaarschijnlijk. 

Tabel 4.3 Aantal studenten woonachtig in Arnhem en Nijmegen

Bron: Apollo 2012

 2012 2015 2020 Jaarlijkse groei Jaarlijkse groei
    2012-2015 2012-2020

Nijmegen - WO  9.850 10.180 10.890 110 130
Nijmegen - HBO  4.040 4.170 4.750 43 89
Totaal Nijmegen  13.890 14.350 15.540 153 219

Arnhem - HBO  2.430 2.460 2.790 10 45

Studentenwooneenheden worden particulier of via corporaties aangeboden. De grootste studen-
tenhuisvester van Nijmegen is de SSHN. Deze biedt eigen wooneenheden aan en verhuurt 
kamers van andere corporaties. Momenteel verhuurt de SSHN 5.551 wooneenheden, oftewel 
circa 40% van de uitwonende studenten wordt door de SSHN gehuisvest. In werkelijkheid kan 
dit aantal lager liggen, omdat een deel van de SSHN-bewoners niet (meer) aan een onderwijsin-
stelling studeert. 

Dit is niet voldoende om alle eerstejaars ingeschrevenen binnen een jaar een kamer te bieden. 
In 2012 hebben bijna 4.000 studenten zich ingeschreven om in aanmerking te komen voor een 
studentenwoning, waaronder ruim 3.400 eerstejaars studenten. De SSHN heeft als beleidsdoel 
gesteld alle eerstejaars studenten een kamer aan te bieden voordat de nieuwe lichting eerste-
jaars studenten binnenstroomt (omstreeks juli). Honderd studenten hebben in 2012 geen 
aanbod van de SSHN ontvangen. Het verhuispercentage bij de SSHN lag in 2012 exclusief 
interne verhuizingen op 29%, wat aangeeft dat de doorstroming in de studentenwoningen 
relatief snel gaat. De gemiddelde woonduur lag in 2012 dan ook op 3,4 jaar.

De SSHN heeft prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Nijmegen en de onderwijsinstel-
lingen dat tot en met 2014 1.250 extra wooneenheden voor studenten aan de bestaande voor-
raad worden toegevoegd. Dit zou het totaal aantal verhuurbare eenheden op 6.801 brengen. 
Tabel 4.4 geeft een overzicht van de bouwplannen van de SSHN. Het aantal nieuwe studenten-
eenheden groeit hiermee harder dan de extra vraag naar studentenkamers. Hierdoor kan een 
groter aandeel studenten een wooneenheid krijgen. Uit de door de gemeente Nijmegen aange-
dragen woningbouwplannen blijkt dat in de periode 2013-2017 zo’n 1.450 wooneenheden voor 
studenten worden gerealiseerd, waarvan de fasering voornamelijk in de periode 2015-2016 ligt. 
Gezien de wachttijd voor een kamer en de verwachte groei van de studentenpopulatie lijken de 
plannen op korte termijn niet overmatig. 
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Tabel 4.4 Overzicht plannen SSHN tot 2015

Bron: SSHN

 Plan Aantal Extra
  eenheden

2010-2012 Orion 231 Opgeleverd
2012-2014 TPG-locatie 347 In uitvoering
2013-2015 Marienbosch 346 In ontwikkeling
2014 Sonneheart 150 Ombouw verzorgingshuis
2014 Overige locaties 150

Totaal  1.224

4.5 Afspraken gemeenten en corporaties

Alle vier gemeenten hebben afspraken gemaakt met de corporaties rondom het aantal op te 
leveren nieuwe huurwoningen. Op gemeenteniveau bestaan er gezamenlijke afspraken over de 
ondergrens van het aantal sociale huurwoningen. De corporaties in Arnhem hebben het geza-
menlijke doel om 2.000 nieuwe woningen te realiseren en maximaal 565 woningen te slopen. In 
Nijmegen wordt gestreefd naar 2.600 nieuwe woningen tot en met 2015. Ook in de gemeenten 
Lingewaard en Overbetuwe zijn prestatieafspraken met corporaties gemaakt, waarbij een meer 
dorpsgerichte benadering is gekozen. Naast deze kwantitatieve doelstellingen zijn ook verschil-
lende extra prestatieafspraken gemaakt rond specifieke doelgroepen als starters en ouderen. 
Gemeenten willen hierbij inspelen op een grote vraag naar corporatiewoningen onder starters 
en jongeren. Daarnaast vergrijzen sommige wijken in de stad, waardoor toenemende vraag naar 
aangepaste woningen en wonen in combinatie met zorg wordt verwacht.

Vanuit de Stadsregio Arnhem Nijmegen is het samenwerkingsverband Entree opgezet. Bij Entree 
zijn 20 woningcorporaties aangesloten en op hun website kan in de gehele regio naar woningen 
worden gezocht. Regionale samenwerking op het gebied van nieuwbouw en voorraadbeheer 
tussen gemeenten en woningcorporaties vindt in beperkte mate plaats. Corporaties hebben 
vaak alleen inzicht in hun eigen voorraad waardoor ontwikkelingen in de wijk niet optimaal 
gemonitord worden. Een nauwere samenwerking kan hier een efficiëntere toewijzing op de 
reeds beschikbare woningen op regionaal niveau geven. Regionale samenwerking kan voordelen 
hebben voor gemeenten en corporaties indien binnen de samenwerkende regio een grote 
migratiesamenhang is. De precieze afbakening van de regio hoeft niet per se de vier gemeenten 
te betreffen die in dit onderzoek betrokken zijn en sommige onderwerpen kunnen meer lokaal 
afgesproken worden. Corporaties geven aan dat regionale toewijzing tot een lagere prioriteit 
voor de differentiatie van bewoners in de wijk kan leiden. Daarnaast staan grondposities die 
woningcorporaties bezitten een regionale samenwerking in de weg. Veel corporaties hebben 
groot belang bij de ontwikkeling van locaties waar zij grondposities bezitten. De ontwikkeling 
van deze locaties geeft individuele corporaties een betere financiële positie, maar ligt onder het 
welvaart economisch optimum dat door regionale samenwerking kan worden bereikt. 

4.6 Ontwikkelingen corporaties 

Verhuurders die meer dan tien sociale huurwoningen verhuren, gaan vanaf 2013 een heffing 
betalen over de waarde van deze huurwoningen. Hiertegenover staat extra ruimte die corpora-
ties krijgen om hun huren te verhogen, de extra huurruimte. Indien deze te betalen verhuurder-
heffing hoger is dan de hogere huren die verhuurders ontvangen, leidt dit tot een afnemende 
investeringsfaciliteit en dit kan leiden tot minder financiële ruimte voor het realiseren van 
bouwplannen.
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Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting beoordeelt de financiële uitgangspositie van 
vrijwel alle woningcorporaties in de regio op dit moment als gunstig. De vraag is hoe de kabi-
netsmaatregelen uitwerken op de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Uit een eigen 
analyse die het EIB heeft verricht blijkt dat, toegerekend naar alle sociale huurwoningen in het 
bezit van corporaties in de vier onderzochte gemeenten, in de regio een bedrag van ruim € 30 
miljoen aan verhuurderheffing betaald moet worden. Hiertegenover staat de mogelijkheid voor 
woningcorporaties de huren te verhogen. De huurruimte die ontstaat ten laste van zittende 
bewoners bedraagt bijna € 20 miljoen. Het gaat hier om de boven inflatoire huurverhogingen die 
gevraagd mogen worden van 1,5% voor zittende bewoners met een inkomen tot € 33.614 en 
hogere percentages voor bewoners met hogere inkomens, de zogenaamde aanpak van het 
scheefwonen. Daarnaast wordt er een nieuw woningwaarderingsstelsel ingevoerd, waarvan de 
contouren op Prinsjesdag 2013 bekend zijn geworden. De effecten hiervan werken door in de 
nieuwe verhuringen. In het korte tijdsbestek was het niet mogelijk het precieze effect hiervan 
op de huurruimte die ontstaat bij nieuwe verhuringen te kwantificeren. Op basis van wat 
bekend is van het effect van de kabinetsmaatregelen op de huren van zittende bewoners en de 
te betalen verhuurderheffing, bedraagt het totale effect van de kabinetsmaatregelen op de finan-
ciën van woningcorporaties maximaal € 10 miljoen negatief. Gezien de gezonde uitgangspositie 
van woningcorporaties in de regio kan dan ook verwacht worden dat de investeringscapaciteit 
van corporaties niet in die mate wordt aangetast dat het geplande aanbod van sociale huurwo-
ningen op de onderzochte locaties niet gerealiseerd kan worden. Het kan natuurlijk zijn dat dit 
voor individuele corporaties wel geldt, aangezien de verdeling van huurruimte en verhuurder-
heffing onderling kan verschillen. Tevens geldt dat sommige corporaties een werkgebied hebben 
dat de in dit onderzoek onderzochte regio overstijgt.

Tabel 4.5 geeft een verdeling van deze opbrengsten naar inkomen van de zittende bewoners. Het 
grootste deel van de hogere huren wordt betaald door de lagere inkomens. Dit komt vooral 
omdat zij het meest vertegenwoordigd zijn in de gereguleerde huursector. Van de huurders 
behoort 70% tot de lagere inkomensklasse en zij betalen ruim 65% van de extra huurruimte. 
Hiernaast geldt dat de woningcorporaties in de regio de huidige huurruimte niet optimaal 
benutten, maar bijvoorbeeld slechts 70-90% van de huur in rekening brengen die zij op grond 
van de wettelijke mogelijkheden mogen vragen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de investe-
ringscapaciteit en de betaalbaarheid. 

Tabel 4.5 Potentiële opbrengst benutting huurruimte zittende bewoners (mln euro)

Bron: EIB

Inkomen Zittende bewoners

 <34.000 10,7
34.000-43.000 2,4
 >43.000 6,1

Totaal   19,2

4.7 Conclusies

Vraag en aanbod van en naar sociale huurwoningen kennen een andere dynamiek dan het 
marktsegment. Hier is de investeringscapaciteit van woningcorporaties leidend, aangezien er in 
de regio nog voldoende vraag is om te huisvesten en deze, indien deze keus er is, zal kiezen voor 
een sociale huurwoning aangezien de huurprijzen hier gereguleerd zijn en hierdoor lager liggen 
dan in het marktsegment. Een groot deel - 30% - van de gereguleerde huurwoningen wordt 
bewoond door huishoudens van buiten de doelgroep. Het bijbouwen van sociale huurwoningen 
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is hierdoor niet gedreven door een tekort aan aanbod voor de doelgroep, maar een gedeeltelijke 
mismatch tussen doelgroep en bewoners van de gereguleerde huurwoningen. Door beleid zal 
deze mismatch wel worden verkleind. Woningcorporaties hebben goed zicht op de woningvoor-
raad die in eigen beheer is, maar het zicht ontbreekt veelal op de woningvoorraad van andere 
corporaties. Gemeenten kunnen door inzicht in het bezit, verkoopplannen, sloop- en herstructu-
reringsplannen naar woningtype effectiever afspraken maken op de inzet van de investerings-
capaciteit van woningcorporaties. Welke volkshuisvestelijke opgave wordt in de nieuwbouw 
aangepakt en welke in de bestaande voorraad? Welke oplossing kan effectiever in de ene 
gemeente gerealiseerd worden en welke in de andere?

Regionale samenwerking kan op het gebied van nieuwbouw en voorraadbeheer voordelen 
hebben voor de gemeenten en woningcorporaties. Zowel de bestaande voorraad sociale huur-
woningen als het aanbod via de nieuwbouw kan hierdoor beter benut worden en de investe-
ringscapaciteit van corporaties zo effectief mogelijk worden aangewend. Regionale samenwer-
king biedt mogelijkheden het gebruik van de bestaande voorraad huurwoningen te 
optimaliseren en daar waar nodig meer gericht woningen toe te voegen. Als gemeenten op 
regionale schaal afspraken maken over de bestaande voorraad en nieuwbouw, kan een betere 
prioritering plaatsvinden met de schaarse middelen die corporaties hebben. Zo kan de ene 
gemeente focussen op nieuwbouw, terwijl de andere gemeente de prioriteit bij wijkenaanpak 
legt. Regionale samenwerking kan voordelen hebben voor gemeenten en corporaties indien 
binnen de samenwerkende regio een grote migratiesamenhang is. De precieze afbakening van 
de regio hoeft niet per se de vier gemeenten te betreffen die in dit onderzoek betrokken zijn en 
sommige onderwerpen kunnen meer lokaal afgesproken worden.

Een nadere analyse van de effecten op zowel de investeringscapaciteit als de betaalbaarheid van 
het wonen kan meer uitsluitsel geven over mogelijkheden tot optimalisering van deze beleids-
keuzes op regionale schaal. Deze kan gebruikt worden om in de afspraken met corporaties 
scherper toe te wijzen, zodat de doelgroep die op grond van de inkomenspositie meer huur kan 
betalen, ook daadwerkelijk bij de toewijzing de woningen aangeboden krijgt waar nog huur-
ruimte is. De wijze waarop deze huurruimte wordt ingezet, kan aldus in regionaal verband 
geoptimaliseerd worden als onderdeel van de inzet van de bij corporaties aanwezige financiële 
ruimte.

 

Plan

Per strategie: analyse consequenties
Financieel, volkshuisvestelijk en maatschappelijk

Robuuste beleidsstrategie
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5 Beleidsanalyse

5.1 Inleiding

Uit de confrontatie tussen vraag en aanbod en de concurrentieanalyse blijkt dat er in de regio 
Arnhem-Nijmegen een aantal belangrijke knelpunten zijn met betrekking tot de woningbouw-
programmering. Het regionale planaanbod ligt redelijk in lijn met de geprognosticeerde vraag 
voor de periode 2013-2017. Het geplande kwalitatieve woningaanbod sluit echter niet volledig 
aan bij de vraag van woonconsumenten. Ook ondervinden woonconsumenten problemen met 
het realiseren van woonwensen onder de huidige marktomstandigheden. Beleidsaanbevelingen 
kunnen enerzijds het kwalitatieve aanbod beter in lijn brengen met de vraag van woonconsu-
menten. Anderzijds kan de vraag van woonconsumenten over de hele linie of locatie specifiek 
worden gestimuleerd. In de beleidsanalyse zullen aanpassingsmogelijkheden vanuit de aanbod-
zijde en de vraagzijde worden bekeken.

Een aantal knelpunten heeft een nationaal karakter, maar een deel van deze knelpunten laat 
zich ook regionaal of op gemeentelijk niveau beïnvloeden. Sommige beleidsaanbevelingen en 
beleidsacties kunnen dan ook voor de hele regio of een gemeente gelden, andere hebben 
betrekking op een specifieke locatie of project. In de beleidsanalyse worden de volgende thema’s 
behandeld:
• beleidsopties aanbodzijde
• beleidsopties vraagzijde
• sociale huursector
• grondbeleid

5.2 Beleidsopties aanbodzijde 

Uit de confrontatie tussen vraag en aanbod blijkt dat het geplande kwalitatieve woningaanbod 
in de regio Arnhem-Nijmegen niet altijd aansluit bij de vraag van de woonconsument. Met een 
alternatieve woningbouwprogrammering kan worden ingespeeld op dit verschil tussen vraag en 
aanbod. In de beleidsanalyse is een beslismodel opgesteld, waarin verschillende mogelijkheden 
locatiespecifiek worden uiteengezet. Elk plan wordt getoetst aan dit beslismodel om tot juiste 
beleidsaanbevelingen te komen. Deze analyse heeft als doel het aanbod kwalitatief beter te 
laten aansluiten op de vraag van woonconsumenten. Deze aanbevelingen zijn derhalve vanuit 
de aanbodzijde gericht. Voor de verschillende plannen is in kaart gebracht welke mogelijkheden 
er zijn. De mogelijke beleidsstrategieën zijn weergegeven in figuur 5.1. Voor deze beleidsstrate-
gieën is voor elk plan bepaald wat de meest robuuste strategie is, rekening houdend met 
financiële, volkshuisvestelijke en maatschappelijke overwegingen. 

Met het beslismodel wordt in kaart gebracht welke consequenties een beleidskeuze heeft. Op 
deze wijze kunnen de voor- en nadelen van een bepaalde beleidskeuze worden afgewogen, 
alvorens de beslissing wordt genomen welke beleidsstrategie wordt gevolgd. 

De plannen waarvoor een robuuste strategie is gevormd, zijn op deze wijze ingedeeld in groe-
pen. In tabel 5.1 is zichtbaar voor welke plannen welke strategie past, gezien de situatie van het 
plan. In de tabel zijn niet alle plannen zichtbaar voor de korte termijn. Voor de plannen die niet 
in de tabel zijn weergegeven kan worden uitgegaan dat geen aanpassing nodig is vanuit de 
aanbodzijde. Voor een aantal uitleglocaties is het mogelijk meerdere strategieën te kiezen.
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Uit tabel 5.1 kan worden geconcludeerd dat bij het merendeel van de plannen beleidsaanpassin-
gen niet leiden tot een verbetering voor de volkshuisvestelijke, financiële en maatschappelijke 
uitgangspunten. Bij deze plannen wordt binnen de huidige strategie al ingespeeld op de consu-
mentenwensen, waardoor de opnamecapaciteit van de markt wordt benut vanuit de aanbod-
zijde. 

Meer flexibiliteit
In Arnhem en Nijmegen komt uit gesprekken met gemeenten, corporaties en marktpartijen 
naar voren dat de prioriteit van nieuwbouwplannen ligt bij Schuytgraaf (Arnhem) en Waal-
sprong en Waalfront (Nijmegen). Dit komt mede doordat de gemeenten hier (deels) eigenaar van 
de grond zijn. Er kan worden gesteld dat deze prioritering voor een groot deel financieel gedre-
ven is. De gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn binnen deze plannen zeer flexibel in aanpassin-
gen, aangezien de prioriteit in de afzet van woningen in deze gebieden ligt. Uit gesprekken met 
marktpartijen en corporaties blijkt dat bij binnengemeentelijke plannen, waar de gemeente 
geen grondeigenaar is, de flexibiliteit aanzienlijk lager ligt. Dit gaat ten koste van een goede 
afstemming van het aanbod op de vraag en het leidt tot een ongelijk speelveld binnen de 
vastgoedontwikkeling. Mede vanwege de financiële druk die is ontstaan voor deze uitleglocaties, 
is het voor de gemeenten van belang afzet te genereren voor deze locaties. De privaatrechtelijke 
rol van gemeenten speelt op deze wijze een grotere rol bij de invulling van de uitleglocaties dan 
de publiekrechtelijke rol. 

Uit de concurrentieanalyse blijkt dat de uitleglocaties waar de gemeenten Arnhem en Nijmegen 
hoge prioriteit aan stellen, concurreren met binnenstedelijke locaties waar de gemeente geen 
grondeigenaar is. Een hogere flexibiliteit bij deze binnenstedelijke plannen leidt echter niet tot 
een sterk verlaagde slagingskans van de plannen waar de gemeenten prioriteit aan stellen. Het 
stopzetten van binnenstedelijke plannen leidt voor een deel tot meer vraag op de resterende 
locaties, maar voor een deel ook tot vraaguitval in de desbetreffende regio of gemeente. De sub- 
stitutievraag zal niet één op één terugvloeien in de plannen waar de gemeente prioriteit aan geeft. 

Plan

Mogelijke strategie

- Afstemmen
- Herprogrammering

 Per strategie: analyse consequenties
Financieel, volkshuisvestelijk en maatschappelijk

Robuuste beleidsstrategie

Bron: EIB

Figuur 5.1 Beslismodel beleidsaanbevelingen

Bron: EIB
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Tabel 5.1 Aanpassing van beleidsstrategie

Bron: EIB

Plan Monito- Meer Grond- Herpro- Afstem- Grond uit
 ring flexibili- prijs- gramme- men de markt
 externe teit verlaging ring  nemen
 vraag

Arnhem
- Presikhaaf
- Fluvium
- Rijnboog
- Malburgen
- Schuytgraaf

Lingewaard

Nijmegen
- Kamerlingh
Onnestraat
- Margriet1

- Ruusbroecstraat
- Wolfskuil
Nachtegaalplein
- Waterkwartier
- Plein 1944
- Waalsprong

Overbetuwe
- Centrum Elst
- Westeraam
- Elst Centraal
- Elst Zuid

1 Reeds aanpassingen geweest in de plannen

Immers, een deel van de woonconsumenten zal wachten tot zij een woning op de locatie van 
hun voorkeur kan krijgen of zal uitwijken naar buiten de gemeente of regio. Daarnaast heeft dit 
als nadeel dat de woonconsument gedwongen wordt te kiezen voor een locatie van mindere 
kwaliteit, hetgeen uit welvaartseconomisch perspectief niet wenselijk is. Het is dan ook van 
belang verschillende woonmilieus te blijven aanbieden.

Aangezien de vraag naar verschillende woningentypen op uitleglocaties en binnenstedelijke 
locaties volatiel is, strekt het tot aanbeveling de stedenbouwkundige eisen, voorschriften voor 
sociale huur, welstandseisen en parkeernormen zoveel mogelijk flexibel toe te passen. Hier kan 
worden gewerkt met ruimere bandbreedtes binnen het bestemmingsplan, waardoor na vaststel-
ling van het bestemmingsplan voor een binnenstedelijke locatie snel kan worden ingespeeld op 
een veranderende vraag. Uit eerder onderzoek van het EIB naar het Bouwbesluit en omgevings-
wet blijkt dat regulering en eisen tot wel 20% additionele projectkosten kunnen leiden. Daar-
naast leidt dit tot snellere realisatie van plannen. Hierdoor is het niet alleen van volkshuisveste-
lijk en maatschappelijk belang goed in te spelen op de veranderende vraag, maar wordt ook een 
bijdrage geleverd aan de financiële haalbaarheid van een plan. 



68

Monitoring externe vraag
De woningbouwplannen in Elst, waaronder Westeraam, realiseren een grotere afzet dan het 
naastgelegen uitleggebied Schuytgraaf. Het ambitieniveau van de plannen in Elst ligt echter 
hoger dan de andere locaties. De plannen in Elst zijn dan ook voor een groot deel afhankelijk 
van toestroom van buiten de eigen gemeente. Bij een stagnerende migratiestroom kan de 
afzetsnelheid van de plannen in Elst derhalve te ambitieus zijn. Voor de plannen in Elst is het 
van belang te monitoren in hoeverre de huidige fasering kan worden gerealiseerd of dat op 
korte termijn aanpassingen nodig zijn in de fasering. Bij een meer gelijkwaardigere concurren-
tieverhouding met nieuwbouwprojecten in de omgeving kunnen migratiestromen afnemen 
waardoor de huidige fasering wellicht niet wordt gehaald. Deze monitoring vindt reeds plaats in 
de gemeente Overbetuwe, waardoor de fasering van enkele projecten neerwaarts is bijgesteld. 

Grondprijsbeleid
Uit de verschillende interviews en workshops komt naar voren dat sinds de crisis de grondprij-
zen tot op heden alleen in Nijmegen zijn verlaagd (10%). Op basis van de beschikbare informatie 
komt het beeld naar voren dat afboekingen op gemeentelijke grondposities die tot op heden 
hebben plaatsgevonden met name verband houden met uitfasering en herprogrammering en in 
mindere mate met een lagere residuele waarde als gevolg van lagere vrij-op-naam prijzen in 
algemene zin. De woningprijzen en bouwkosten zijn sinds de piek van de woningmarkt met 
respectievelijk 15% tot 20% gedaald. De grondprijzen lijken tot op heden niet op deze prijsdalin-
gen van de VON-prijzen te reageren. Dit zorgt ervoor dat de prijs/kwaliteit verhouding van deze 
nieuwbouwwoningen op korte termijn ongunstig is ten opzichte van de nieuwbouwprojecten 
waar grondprijsdalingen wel zijn doorgevoerd. Deze verslechterde concurrentiepositie leidt tot 
extra vraaguitval. Voor de plannen binnen de regio heeft dit er toe geleid dat plannen verder 
moeten worden uitgefaseerd dan oorspronkelijk geraamd. Het hanteren van marktconforme 
grondprijzen vergroot de afzetkansen, zodat geprognosticeerde grondopbrengsten daadwerke-
lijk gerealiseerd worden.
Grondprijzen boven marktconform niveau belemmeren de afzet. In dit geval kan worden 
overwogen de grondprijzen aan te passen aan de residuele waarde op basis van de huidige VON-
prijs van de woningen. Als de grondprijs een belemmering is voor de uitvoering, zal het niet 
aanpassen van de grondprijs leiden tot een impasse in de woningbouwontwikkeling die ook 
negatief zal uitwerken op de grondexploitatie. 

Herprogrammering
Uit de confrontatie tussen vraag en aanbod bleek dat het planaanbod in uitleglocaties hoog is 
ten opzichte van de geprognosticeerde vraag. Een deel van de uitleglocaties kan worden omge-
vormd naar stedenbouwkundige opzet dat beter aansluit op een meer landelijk woonmilieu. Op 
deze wijze kan wordt ingespeeld op de vraag van woonconsumenten naar landelijke woon-
milieus, waar in het planaanbod een tekort aan is. De dichtheden van dit woonmilieu wijken 
sterk af van de huidig gehanteerde dichtheden van de uitleglocatie waardoor het aantrekkelijker 
wordt voor huishoudens die op zoek zijn naar ruimte en vrijheid. Ditzelfde geldt voor het 
aanbod van meergezinswoningen, dat ruimer is ten opzichte van de vraag vergeleken met 
eengezinswoningen.

Afstemmen
De vraag is of het zinvol en wenselijk is het planaanbod op bepaalde locaties te temporiseren 
ten gunste van andere locaties. Voor locaties die met elkaar concurreren, zoals Schuytgraaf en 
Westeraam of Waalsprong met enkele binnenstedelijke locaties in Nijmegen, geldt dat het 
uitnemen van planaanbod voor een deel leidt tot meer vraag op de resterende locaties, maar 
voor een deel ook tot vraaguitval in de desbetreffende regio of gemeente. Immers, een deel van 
de woonconsumenten zal wachten tot zij een woning op de locatie van hun voorkeur kan 
krijgen of zal uitwijken naar buiten de gemeente of regio. Een dergelijk beleid zal dus deels 
slagen, maar per saldo wel ten koste gaan van de afzet in de gemeente of regio als geheel. 
Daarnaast heeft dit als nadeel dat de woonconsument gedwongen wordt te kiezen voor een 
locatie van mindere kwaliteit, hetgeen uit welvaartseconomisch perspectief niet wenselijk is. 
Voor het lostrekken van projecten is een alternatief mogelijk, namelijk het inzetten op deze 
specifieke locaties van overige vraagstimuleringsmaatregelen, waarvoor de bovengenoemde 
nadelen niet gelden. Regionale afstemming, dat wil zeggen tussen locaties in verschillende 
gemeenten, is in beginsel alleen aan de orde bij de locaties Schuytgraaf en Westeraam en in 
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mindere mate Loovelden. Uit verhuisbewegingen en ervaringen van marktpartijen blijkt dat 
deze concurrentie met name ten koste gaat van het doorontwikkelen van Schuytgraaf. Indien 
wordt gekozen voor afstemming en verevening tussen gemeenten van mogelijke kosten en 
baten die hiermee gemoeid zijn, leidt dit tot een complexe uitvoering. Gezien deze overwegin-
gen lijken dan ook de andere genoemde opties voor deze locaties meer kansrijk.

Grond uit de markt nemen
Het overaanbod op uitleglocaties heeft met name gevolgen voor de uitleglocaties Schuytgraaf en 
Waalsprong. Eerder zijn de beleidsstrategieën ‘Grondprijsverlaging’ en ‘Herprogrammering’ 
geopperd voor deze twee uitleglocaties. Mogelijk kan de provincie een deel van de gemeentelijke 
gronden kopen welke niet binnen afzienbare tijd kunnen worden afgezet. De provincie Gelder-
land bekijkt op dit moment de mogelijkheden om delen van gemeentelijk grondbezit over te 
kopen. Dit kan op twee manieren worden vormgeven, met twee verschillende consequenties. 
De gronden worden uit de markt gehaald na verkoop aan de provincie of in exploitatie gehou-
den. In het eerste geval wordt het aanbod op uitleglocaties verkrapt. Dit vermindert de afzetri-
sico’s op de resterende gronden, maar vermindert tevens de keuzemogelijkheden voor de 
woonconsument. Als de gronden in exploitatie worden gehouden, heeft een dergelijke verkoop 
als positief gevolg dat gemeenten in staat worden gesteld een beter evenwicht te vinden tussen 
hun privaat- en publiekrechtelijke rol binnen de vastgoedontwikkeling. Dat wil zeggen, de wijze 
waarop zij hun bevoegdheid ten aanzien van bestemmingsplannen en andere gemeentelijke 
publiekrechtelijke middelen uitoefenen, wordt niet beïnvloed door financiële afwegingen voor 
de gemeente. In beide gevallen heeft het als positief effect dat gemeenten verlicht worden van 
een deel van de risico’s in de grondexploitatie. Afhankelijk van de vormgeving en verwervings-
prijs en rekening houdend met zowel de BBV-wetgeving als de Europese staatssteunregels kan 
tevens het proces van afboeking op gronden vanuit het perspectief van gemeenten geoptimali-
seerd worden.

Extra voorinvesteringen
Gemeenten staan voor de keuze extra te investeren in verschillende plannen. Bij deze keuze is 
het van belang inzichtelijk te maken of een extra investering het probleem van een locatie 
oplost, waardoor meer afzet mogelijk is welke de extra investering rechtvaardigt. Als de extra 
investering niet de oorzaak van de lage afzet van woningen verhelpt, leidt de extra investering 
in een plan alleen tot extra risico. Over het algemeen spelen meer factoren een rol waarom de 
ene locatie aantrekkelijker is dan de andere, welke niet eenvoudig zijn weg te nemen. Als een 
type voorinvestering niet bewezen effectief is zodat deze daadwerkelijk leidt tot meer afzet, 
leidt een dergelijke aanpak vooral tot meer kosten en risico’s in de grondexploitatie. Er wordt 
dan ook sterk aanbevolen goed inzichtelijk te maken wat de mogelijke effecten zijn van een 
extra investering en welke risico’s hiermee verbonden zijn alvorens de investering plaatsvindt.

Verhuurfonds
Uit de confrontatie tussen vraag en aanbod blijkt een relatief grote vraag naar vrije sector 
huurwoningen ten opzichte van het geplande aanbod. In de huidige situatie moeten beleggers 
enerzijds op zoek naar projecten om dit aanbod te realiseren en anderzijds wordt er binnen 
projecten gezocht naar financiers. Om vraag en aanbod meer efficiënt op elkaar te laten aanslui-
ten, kan een verhuurfonds worden gevormd voor alle partijen die in de regio in dit segment 
willen investeren, zodat coördinatieproblemen verminderd worden. Deze partijen kunnen zowel 
institutionele beleggers zijn, als particulieren en woningcorporaties die in dit segment willen 
investeren buiten de WSW-borging om.
Corporaties worden momenteel beperkt in het aanbieden van dit type woningen. Om het 
aanbod van deze woningen te vergroten, is het mogelijk een verhuurfonds te introduceren. Een 
fonds kan worden ontwikkeld waarin particuliere beleggers, institutionele beleggers en de 
provincie kunnen participeren. Op deze wijze ontstaan financieringsmogelijkheden voor 
corporaties bij niet-DAEB activiteiten naast de reguliere weg en voor beleggers die in de regio 
willen investeren. Het fonds zorgt voor de financiering en afzet van vrije sector huurwoningen. 
Tevens bestaat de mogelijkheid het verhuurfonds te integreren met de garantieregeling. De 
woningen die na afgifte van garantie niet verkocht worden en in bezit komen van het gemeen-
telijk/provinciale consortium kunnen worden overgebracht naar het verhuurfonds. 
Uitgangspunt van een dergelijk fonds zou moeten zijn dat op zichzelf goede projecten met een 
goede product-locatie combinatie die nu geen doorgang vinden vanwege coördinatieproblemen 
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(in combinatie met afzetgaranties: financieringsproblematiek in de koopsector) toch doorgang 
kunnen vinden. Uiteraard zijn hier risico’s mee gemoeid die aldus over meerdere partijen 
gespreid kunnen worden.

Mogelijkheden voor landelijk wonen vergroten
Uit de confrontatie blijkt dat er op regionaal niveau een tekort is aan woningen in het landelijke 
woonmilieu. Eerder is in de beleidsanalyse al stil gestaan bij de mogelijkheid om een deel van 
de uitleglocaties te herprogrammeren naar een meer landelijk woonmilieu waardoor wordt 
ingespeeld op de vraag naar dit woonsegment. De bebouwingsdichtheden zullen daarin aan-
zienlijk moeten worden aangepast. Landelijk wonen wordt getypeerd als een hoog vrijheidsge-
halte waarbij de maximale dichtheid 12 woningen per hectare is. Ook kan binnen de verschil-
lende gemeenten worden gekeken naar andere mogelijkheden voor de totstandkoming van het 
landelijke segment. In Overbetuwe en Lingewaard is dit mogelijk bij beëindiging van bedrijfsma-
tige activiteiten. Restrictief beleid heeft echter een remmende werking op het tot stand komen 
van het landelijke woonsegment bij functieverandering van deze bedrijfspanden. In de huidige 
situatie kan in zeer beperkte mate in een landelijk woonmilieu worden bebouwd. Bij sloop van 
de bedrijfsgebouwen mogen maximaal 1 à 2 woongebouwen of 1 of 2 vrijstaande woningen wor-
den teruggebouwd. Daarbij geldt dat maximaal 50% van de gesloopte oppervlakte mag worden 
bebouwd. Bij de herontwikkeling van glastuinbouwbedrijven mag wel 100% van de bedrijfsge-
bouwenoppervlakte worden bebouwd voor bewoning. Dit geldt niet voor de bebouwing ten 
behoeve van de primaire teelt (Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2007). Deze restricties leiden ertoe 
dat een groot deel van de gronden niet bebouwd worden, terwijl deze juist geschikt zijn voor 
landelijk wonen. Dit geldt met name voor de gronden van de voormalige glastuinbouw. Het 
huidige beleid biedt te weinig ruimte om te voldoen aan de vraag naar landelijk wonen binnen 
de regio. Het strekt tot aanbeveling te streven naar alternatief beleid om oude bedrijfslocaties, 
waaronder tuinbouwkassen, intensiever te kunnen bebouwen zonder dat het ten koste gaat van 
de landelijke omgeving. Hier kan in samenspraak met verschillende marktpartijen worden 
gekeken naar de mogelijkheden om tot een structureel hoger aanbod van landelijk wonen te 
komen.

Voor de gemeenten Arnhem en Nijmegen geldt dat er binnen het huidige grondbezit van de 
gemeenten een programmeringstoets kan worden gevormd over de bouwgrond in exploitatie 
(BIE) en gronden die in het bezit van gemeenten maar niet in exploitatie zijn genomen, om de 
mogelijkheden te bekijken voor de realisatie van het landelijke woonsegment. Bij gemeentelijke 
gronden die niet in exploitatie zijn genomen en zich goed lenen voor het landelijke woonseg-
ment (Arnhem-Noord) kan worden overwogen om deze gronden in exploitatie te nemen ten 
behoeve van de realisatie van het landelijk woonsegment. Hierbij dient wel de concurrentie met 
bestaande plannen te worden afgewogen. Indien dit specifiek voor het landelijke woonsegment 
wordt ingezet, is dit naar verwachting beperkt. De grondopbrengsten uit deze gronden kunnen 
als binnengemeentelijke verevening voor andere plannen worden gebruikt. 
 
5.3 Beleidsopties vraagzijde

Het kernprobleem van de huidige crisis op de woningmarkt ligt bij de ongelukkige combinatie
van economische crisis (gebrek aan koopkrachtgroei), kredietrantsoenering door de banken en
het nationale beleid (stapeling van aanscherping van hypotheeknormen, beperking van de
hypotheekrenteaftrek en de verhuurderheffing). In de afgelopen jaren zijn normen voor
hypotheekverstrekking (inkomens, Loan-to-value) en aflossing aangescherpt mede gericht op 
schuldafbouw. Dit zorgt nu voor een belangrijk aanpassingsproces voor banken en huishoudens 
en daarmee voor een transitieprobleem op de woningmarkt. Vooral de financieringsproblemen 
voor de kopers van woningen, starters en doorstromers in de koopsector, vormen een beletsel 
voor het kopen van een woning. Daar komt bij dat potentiële kopers bij de huidige prijsdalingen 
wachten tot de aankoop, omdat de timing van het verwachte herstel van de woningmarkt en de 
prijzen onzeker is. Bovendien wijzen recente studies van het EIB, Autoriteit Consument en 
Markt, DNB en CPB erop dat de hypotheekrente in Nederland hoger is dan in omringende 
landen door het gebrek aan concurrentie tussen de banken en de hogere fundingkosten. Belang-
rijke oplossingen liggen dan ook op die terreinen die wat veranderen aan de mogelijkheden 
voor financiering voor kopers, de kapitaalruimte van de banken, de hoogte van de hypotheek-
rente en koopkrachtgroei. Op het gebied van het financieringsprobleem van banken en de 
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hoogte van de hypotheekrente heeft de Commissie Van Dijkhuizen onlangs enkele voorstellen 
gedaan die hierop verbetering kunnen brengen. In eerste instantie ligt de sleutel voor de 
oplossing van het vraagprobleem dus op nationale (en zelfs Europese) schaal. De invloed van de 
regio hierop is klein. Dit betekent niet dat de regio geen mogelijkheden heeft de financierings-
mogelijkheden voor kopers van woningen te verbeteren. Er zijn verschillende instrumenten die 
in samenwerking met overige overheden en marktpartijen kunnen worden ingezet om de 
dynamiek tussen huur en koop en de dynamiek binnen de koopsector meer op gang te krijgen. 
In de volgende paragrafen wordt een analyse gemaakt voor starters en doorstromers op de 
koopwoningenmarkt.

5.3.1  Starters

De starters worden in meerdere studies gezien als de motor van de woningmarkt. Uit gesprek-
ken met marktpartijen wordt aangegeven dat starters de woningmarkt nog betreden, maar dat 
er weinig doorstroming plaats vindt. Dit wordt ook ondersteund door verhuiscijfers uit WoON 
2012. Ook het aantal toetreders op de koopmarkt is echter lager dan voorheen. De starters 
kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de woningmarkt. Op 
dit moment worden starters al ondersteund door het verlenen van een starterslening. 

Het EIB heeft de bestaande startersregelingen van diverse gemeenten in de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen op een rij gezet. De startersleningen beogen in het algemeen het verschil in gewenste 
hypotheek en maximaal verstrekte hypotheek door banken voor starters te overbruggen. Dit 
sorteert een positief effect op de totale toetreding van starters, doordat starters eerder de 
koopmarkt kunnen betreden. Tevens leidt het tot meer kwaliteitsvraag. Starters die een koop-
woning wilden kopen, kunnen nu een kwalitatief beter huis financieren.

Het Rijk heeft per 1 januari 2013 een extra budget beschikbaar gesteld van € 30 miljoen voor de 
startersleningen. Voor het verkrijgen van de startersleningen worden door het Rijk de volgende 
voorwaarden gesteld:
• de uiteindelijke hoogte van de hoofdsom van de starterslening wordt door de gemeente 
 vastgesteld en bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten
• de totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de verwervingskostengrens 
 volgens actuele NHG normen (tot 1 juli 2013 € 320.000, vanaf 1 juli 2013 € 290.000).
• de starter is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning
• de gemeente heeft een revolverend fonds bij SVn (de afkoopmethodiek komt dus niet in 
 aanmerking)

Naast deze voorwaarden is de gemeente vrij de voorwaarden te vergroten in een verordening. In 
de verordening worden o.a. de volgende zaken vastgesteld:
• de definitie van de doelgroep(en)
• woningcategorie (bestaand, nieuwbouw, projectmatig)
• meerwerk c.q. verbouwingskosten mogen worden meegeteld ter bepaling van de hoogte van 
 de starterslening
• de aankoopkostengrens
• de maximale starterslening

Ook door verschillende marktpartijen (corporaties en projectontwikkelaars) worden startersle-
ningen verstrekt via het SVn. In tabel 5.2 wordt een overzicht van regelingen voor starterslenin-
gen voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen gepresenteerd. 

Uit de tabel zijn opvallende verschillen te constateren tussen de gemeenten en instellingen die 
regelingen voor startersleningen toepassen. Zowel de woonsegmenten (bestaand, nieuwbouw of 
projectgebonden) als de leencondities (maximale waarde van de woning, minimum en maxi-
mum leenbedrag, overige voorwaarden) verschillen vrij sterk. Zo kan men in Overbetuwe en 
Nijmegen een starterslening krijgen, ook wanneer het huishouden nog niet gevestigd is in de 
gemeente, terwijl in Arnhem als voorwaarde wordt gesteld woonachtig te zijn binnen de 
gemeente. Daarnaast kan binnen de gemeente Lingewaard helemaal geen starterslening meer 
worden verkregen vanuit de gemeente. Wel bestaat er een starterslening voor de woningen in 
Loovelden die ter beschikking gesteld is door Bouwfonds.
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Het nadeel van de (uiteenlopende) condities is enerzijds dat de mobiliteit naar de gemeente 
Arnhem beperkt wordt (vanwege de vestigingseisen), anderzijds dat het voor woonconsumen-
ten vrij onoverzichtelijk is welke regels binnen de regio gelden. Harmonisatie strekt hierbij tot 
aanbeveling. Hiernaast kan de startersregeling worden verruimd tot de minimumeisen van het 
Rijk. Door een vermindering van de voorwaarden kan het effect van startersleningen worden 
gemaximaliseerd. Een snellere afname van startersregeling betekent een hoger vraageffect, dat 
doorwerkt in de gehele keten. Doordat de gemeenten niet de enige financier zijn van de star-
tersregeling, zorgt de financiering van de lening tevens voor een hefboomeffect. 

Uit verschillende landelijke evaluaties en evaluaties uit de Stadsregio blijkt dat een overgroot 
deel van de afnemers van startersleningen een inkomen heeft tussen € 34.000 en € 43.000. De 
leeftijd valt voornamelijk tussen 20 en 30 jaar. Van deze groep is het overgrote deel afkomstig uit 
de sociale sector en een deel is afkomstig vanuit het ouderlijk huis of een onzelfstandige 
woning. Derhalve stimuleert het juist de groepen die anders niet gemakkelijk de mogelijkheid 
hebben om de stap naar de koopsector te maken.

Tabel 5.2 Voorwaarden startersleningen Stadsregio Arnhem Nijmegen

Bron: EIB

 Arnhem Arnhem Lingewaard Nijmegen Over-
  (corporatie) (Bouwfonds)  betuwe

Woningsegment
Bestaande bouw Ja Ja2 Nee Ja Ja
Nieuwbouw Nee Ja2 Ja Ja Ja
Specifieke projecten Nee Ja2 Ja Nee Nee

Voorwaarden
Jaren woonachtig in 
gemeente 01 0 0 0 0
Eerder in het bezit 
van koopwoning Nee Nee Nee Nee Nee

Condities
Verwervingskosten € 250.000 € 250.000 € 220.000 € 225.0003 € 200.000
Meerwerk/verbeter- Ja Nee Nee Nee Ja
kosten toegestaan?
Percentage van  20 20 20 20 20
verwervingskosten 
als max. hoogte 
starterslening
Minimaal € 0 € 0 € 0 € 3.000 € 10.000
Maximaal € 25.000 € 25.000 € 35.000 € 35.000 € 30.000

1 Wel ingeschreven in Arnhem
2 Oud huurwoning of nieuwbouw van de corporatie
3 Verkoper dient een deel van de starterslening te financieren
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Door de starterslening ontstaat dynamiek in de gehele woningmarkt. Indien de invulling van de 
voorwaarden zo is dat iedere in Nederland woonachtige in aanmerking komt voor de regeling 
kan het tevens voor een positief migratiesaldo leiden. Tevens kan de starterslening worden
ingezet voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw. Inzet in de bestaande bouw kan via 
de verhuisketen leiden tot meer vraag naar nieuwbouwwoningen. Met name voor de gemeente 
Arnhem en in het bijzonder de plannen in Schuytgraaf kan dit een positieve uitwerking hebben. 
De startersleningen vergroten de mogelijkheden voor een nieuwbouwwoning in Schuytgraaf. 
Daarnaast kan Schuytgraaf beter starters van buiten de eigen gemeente trekken wanneer er 
geen vestigingsrestricties zijn op de starterslening. Per saldo zal dit binnen de regio Arnhem-
Nijmegen leiden tot een verhoogde vraag doordat de regio een sterkere aantrekkingskracht 
heeft op huishoudens.

5.3.2  Doorstromers

In de COROP-regio Arnhem-Nijmegen zijn de woningprijzen sinds 2008 met ruim 15% gedaald. 
De woningprijzen in de regio Arnhem-Nijmegen bevinden zich nu op een niveau vergelijkbaar 
met de woningprijzen in 2003. De huizenprijsdaling kan gevolgen hebben voor huishoudens die 
in deze tussenliggende periode een woning hebben gekocht. Voor deze huishoudens is het 
mogelijk dat de uitstaande hypotheek op dit moment hoger is dan de huidige woningwaarde. 
De zogeheten onderwaterleningen kunnen een probleem vormen indien deze huishoudens 
willen verhuizen.
In WoON2012 is geanalyseerd hoeveel huishoudens in de regio Arnhem-Nijmegen mogelijk te 

maken hebben met een hogere uitstaande hypotheek dan de huidige woningwaarde. Gemiddeld 
ligt de Loan-to Value4 (LTV) in de regio Arnhem-Nijmegen op een hoogte van 70%. Dit is verge-
lijkbaar met het landelijke niveau (68%). Van alle huishoudens in een koopwoning heeft 37% een 
LTV hoger dan 100%. Dit geeft aan dat de afgesloten hypotheek hoger ligt dan de woningwaarde. 

4 De LTV is berekend door binnen de WoON2012 de hoogte van het totaal geleende bedrag van de afgesloten  
 hypotheken minus het vermogen in box 3 te vergelijken met de WOZ-waarde gecorrigeerd naar 2013

Figuur 5.2 Verdeling Loan-to-Value van de huishoudens in Stadsregio Arnhem Nijmegen

Bron: EIB
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In de regio Arnhem-Nijmegen zijn 32.000 huishoudens (16% van het totaal aantal huishoudens) 
die potentieel een onderwaterlening hebben met een gemiddelde mogelijke restschuld van 
€ 43.000. Het feitelijke aantal ligt waarschijnlijk aanzienlijk lager. Dit komt doordat een groot 
deel van de hypotheken deels of volledig bestaat uit een hypotheek waarbij vermogen wordt 
opgebouwd ten behoeve van de aflossing van de hypotheek. Van de huishoudens die mogelijk 
onder water staan, heeft 47% een enkele hypotheekvorm. Deze hypotheekvorm betreft in 56% 
van de gevallen een levens-, spaar-, beleggings- of bankspaarhypotheek. Deze huishoudens hebben 
in de jaren na betrekking van de woning al een vermogen opgebouwd om de restschuld (deels) te 
kunnen bekostigen. De hoogte van dit vermogen is echter niet duidelijk vast te stellen. Wel kan 
worden gesteld dat het aantal doorstromers dat te maken zal krijgen met een restschuld aanzienlijk 
lager zal liggen dan 32.000 doordat het opgebouwde vermogen opweegt tegen de restschuld. 

Ook de spreiding van de LTV geeft aan dat er een beperkter aantal huishoudens een grotere 
restschuld zal krijgen indien de woning nu verkocht zal worden. Van de huishoudens die een 
LTV hebben hoger dan 100% zal een beperkt aandeel reeds weer willen verhuizen. Doordat deze 
huishoudens juist recent zijn verhuisd (85% na 2003) zal de urgentie om te verhuizen naar een 
andere koopwoning bij veel van deze huishoudens lager liggen. De huishoudens die te maken 
hebben met een restschuld bevinden zich voornamelijk in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 
jaar (73%).

Belangrijk is welke huishoudens nu zouden willen doorstromen. Uit onderzoek blijkt dat een 
huishouden gemiddeld eens in de tien jaar verhuist. De verhuissnelheid ligt echter aanzienlijk 
hoger bij huishoudens met een jonge leeftijd dan bij huishoudens met een oudere leeftijd. De 
meeste huishoudens die nu zouden willen doorstromen, wonen tussen zes en tien jaar in de 
huidige woning. In figuur 5.3 zijn de huishoudens weergegeven naar woonduur, ingedeeld naar 
de hoogte van de LTV. Van de huishoudens die nu zouden willen doorstromen (woonduur tussen 
zes en tien  jaar) heeft ruim 50% een LTV onder 100%. Een percentage van 30% heeft een LTV 
van 115% of hoger. Een aanzienlijk deel van de huishoudens die normaliter zou willen doorstro-
men, zal mogelijk te maken krijgen met een restschuld indien het opgebouwde vermogen niet 
afdoende blijkt te zijn. 

Figuur 5.3 Huishoudens ingedeeld in woonduurgroepen in verhouding tot de hoogte van 
 de LTV (%)

Bron: EIB
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De LTV van de huishoudens die tussen drie en vijf jaar in de huidige woning wonen, is het 
hoogst. Dit betekent niet dat deze mensen niet kunnen verhuizen. Voor de doorstromers die wel 
zouden willen verhuizen, maar met een restschuld geconfronteerd zullen worden bij verkoop 
van de woning, is een regeling vanuit het Rijk getroffen, waarmee de rente die betaald wordt 
over de herfinanciering van de restschuld de eerste tien jaar na verkoop van de woning kan 
worden afgetrokken. Ook valt er in de meeste gevallen de restschuld mee te financieren in de 
koop van een nieuwe woning of een extra financiering naast de financiering van de nieuwe 
woning. Banken geven aan dat de restschulden kunnen worden gefinancierd zolang het huis-
houdensinkomen de zekerheid voor de bank biedt dat de lening kan worden terugbetaald. Er 
bevinden zich alleen meer restricties indien de huidige hypotheek is afgesloten onder NHG-
voorwaarden. 

De huidige doorstromers verdienen normaliter meer dan dat zij verdienden ten tijde van de 
afname van de hypotheek van de vorige woning. De financieringscapaciteit is hiermee vergroot, 
waardoor er ruimte ontstaat voor de lening van de restschuld. De maximale financieringscapa-
citeit van de huishoudens die tussen zes en tien jaar in de huidige woning woonachtig zijn en 
nu een onderwaterlening hebben is € 42.000 hoger dan de huidige hypotheek. Er zijn dan ook in 
beperkte mate kredietrestricties voor restschulden. Een opvangregeling of een doorstroomlening 
vanuit de overheid wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Tevens biedt dit geen echte oplos-
sing doordat dit ook een lening zal zijn. Het probleem is dan ook niet zozeer de financiering, 
maar meer dat men niet wil doorstromen omdat er dan een groot verlies geleden wordt op de 
huidige woning. Een oplossing ligt hier in het algehele vertrouwen van de woningmarkt wat ook 
doorstromers in beweging zal moeten krijgen. De starterslening biedt hiervoor een goed perspectief. 

Afzetgaranties door gemeentelijk/provinciaal consortium
De realisatie van nieuwbouwwoningen is in de huidige crisis omgeven door onzekerheid. De 
onzekerheid over wanneer een woning gereed zal zijn, speelt tevens door in de keuze van het 
kopen van een nieuwbouwwoning. Om de onzekerheid weg te nemen die nieuwbouw nu geeft, 
kunnen de gemeenten en provincie gezamenlijk een tijdelijk consortium oprichten die garant 
kan staan voor een beperkt deel van de aankopen. Indien een ontwikkelaar 60% van de wonin-
gen heeft verkocht, kan het woonbedrijf garant staan voor 10%. Dit zorgt voor voldoende 
garantie voor de financiering van de bank. In de onderstaande casus zal worden weergegeven 
hoe deze garantieregeling werkt.

Garantieregeling Zaanstad 

De gemeente Zaanstad heeft een garantieregeling in het leven geroepen die deels
gefinancierd werd met de TSW-gelden en deels via interne financiering van de
garantstelling zelf. De korting op de VON-prijs die de gemeente bedong bij een eventuele
aankoop van de woningen waarvoor de garantie was afgegeven, diende als dekking voor
de garantie zelf. 

De analyse van de woningbouw was dat de voorverkoop van woningen bleef steken op 
40-50% van het totale project, terwijl banken 70-80% eisten alvorens zij tot financiering van 
het project zouden overgaan. Daarom werd een afzetgarantie in het leven geroepen. Het 
idee dat de gemeente op deze manier zou interveniëren in de woningmarkt lag niet 
controversieel in Zaanstad. De afzetgarantieregeling werd ondergebracht bij een BV, 
waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is. Als de garantie door een ontwikkelaar wordt 
ingeroepen, koopt de BV de woningen, met een korting van 10% op de VON-prijs. De BV zal 
in eerste instantie proberen de woningen weer te verkopen. Hierbij spelen erfpachtvarian-
ten een grote rol. Pas als het niet lukt om de woning te verkopen, is verhuur een optie. De 
gemeente heeft bij negen projecten, die zij van strategisch belang achtte voor Zaanstad, de 
afzetgarantieregeling gebruikt. De gelden van de 2e en 3e tranche van de TSW-regeling zijn 
hiervoor ingezet, de 1e tranche kwam te vroeg om het systeem operationeel te hebben. Alle 
projecten zijn daadwerkelijk van start gegaan. Totaal heeft de gemeente van ongeveer ruim 
150 woningen de afzet gegarandeerd. Door deze garantstelling is de bouw van 950 wonin-
gen mogelijk geworden. In de praktijk blijkt dat de resterende woningen vaak tijdens de 
bouw of na oplevering alsnog gekocht worden door particulieren, zodat de gemeente haar 
garantie niet hoeft te effectueren.
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Erfpachtconstructie voor vrije kavels
Indien een vrije kavel wordt aangekocht door een huishouden dient de financiering van deze 
vrije kavel direct inclusief de toekomstige woning plaats te vinden. Voor een huishouden is de 
financiering van de grond inclusief de toekomstige opstal niet altijd mogelijk. Als een mogelijk-
heid om de aantrekkelijkheid van vrije kavels te vergroten, kan worden gedacht aan een groei-
model via erfpacht. Indien de grond van de woning wordt uitgegeven via erfpacht hoeft alleen 
de opstal van de woning gefinancierd te worden indien deze gebouwd wordt. Op het moment 
dat de woning volledig is afgebouwd, kan de grond in erfpacht vervolgens worden verkocht aan 
het huishouden, welke kan worden gefinancierd met een verhoging van de opstalhypotheek. 

5.4 Sociale huursector

In de regio Arnhem-Nijmegen vallen ruim 70.000 huurwoningen binnen de gereguleerde sector, 
waarvan ruim 64.000 in het bezit zijn van corporaties. Ook op korte termijn zal, ondanks de 
grote herstructureringsopdrachten, de omvang van de gereguleerde huursector verder toene-
men. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 is de dynamiek bij sociale huurwoningen anders dan bij 
marktwoningen. Aangezien deze woningen veelal voor een huurprijs onder de marktprijs 
worden aangeboden, is er voldoende vraag naar deze woningen. De omvang van de sociale 
huursector wordt veelal bepaald door politiek gedreven beleidsdoelen. Wel kan worden bezien 
in hoeverre deze gemeentelijke middelen efficiënter kunnen worden ingezet om deze beleids-
doelen te behalen.

Afspraken tussen gemeenten en corporaties
Op gemeentelijk niveau worden tussen gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken 
gemaakt, waar kwantitatieve doelstellingen worden geformuleerd al dan niet voor bijzondere 
doelgroepen. Deze prestatieafspraken hadden tot op heden een meer vrijblijvend karakter. Een 
recent advies van de commissie-Dekker (april 2013) gaf aan dat deze vrijblijvendheid in de 
wederzijdse prestatieafspraken opgeheven dient te worden en dat de afspraken een meer 
wederkerig en verplichtend karakter moeten krijgen. De verplichte woonvisie van de gemeente 
vormt het richtsnoer voor de activiteiten van de corporatie, waardoor de gemeenten inhoude-
lijke sturing kunnen geven. Wanneer de gemeente geen woonvisie ontwikkelt, hoeft de corpora-
tie haar beleid ook niet af te stemmen op het gemeentelijk woonbeleid. 

Deze woonvisie kan ook een regionaal karakter hebben, en gaat onder meer over:
• de gewenste ontwikkeling van de gemeentelijke woningvoorraad (koop en huur) met de 
 (des)investeringen die daarvoor nodig zijn
• de betaalbaarheid en de bereikbaarheid van de woningvoorraad voor de lagere inkomens-
 groepen
• de kwaliteit, de duurzaamheid en de leefbaarheid van de woningvoorraad (inclusief goedkoop
 particulier woningbezit) en de woonomgeving
• de woningtoewijzing en de huisvesting van bijzondere doelgroepen

Vooruitlopend op een mogelijke aanpassing van de Herzieningswet biedt dit sturingsmecha-
nisme de regio aangrijpingspunten de gereguleerde huursector efficiënter aan te sturen. Ge-
meenten en woningcorporaties hebben de doelstelling voldoende woningcapaciteit voor speci-
fieke doelgroepen te realiseren. Daarnaast wordt ook een verbeterde leefbaarheid in bepaalde 
wijken nagestreefd. De verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen en koopwoningen 
in een wijk is hierbij een belangrijk sturingspunt. Een gelijkere verdeling tussen deze eigendoms-
vormen leidt tot een grotere differentiatie van bewoners, wat de leefbaarheid ten goede komt. 

Regionale afstemming
In de uitwerking van deze beoogde differentiatie van bepaalde wijken wordt echter gestuit op 
informatie-asymmetrie en uiteenlopende belangen. Woningbouwcorporaties hebben goed zicht 
op de woningvoorraad in eigen beheer, maar er ontbreekt veelal het overzicht op de woning-
voorraad van andere corporaties. Dit overzicht ontbreekt niet alleen op regionaal niveau, maar 
ook op gemeentelijk en zelfs wijkniveau. Corporaties in de regio hebben in de afgelopen jaren 
deze informatie middels een intensievere samenwerking (waaronder het samenwerkingsver-
band KR8) vollediger in beeld weten te krijgen. Voor de regio kan een rol weggelegd zijn deze 
informatie volledig in beeld te krijgen, zodat hier beter op kan worden aangestuurd. Inzicht in 
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bezit, verkoopplannen en sloop- en herstructureringsplannen naar woningtype is hierbij van 
belang. Daarnaast is in diverse gesprekken naar voren gekomen dat het financieel belang om tot 
ontwikkeling van de eigen gronden te komen dusdanig groot is, dat het corporaties in de weg 
kan staan om tot een optimale programmering te komen. Indien nodig moeten eerst de verlie-
zen op grondbezit worden genomen alvorens een optimale afstemming kan worden bereikt. 
Regionale samenwerking kan voordelen hebben voor gemeenten en corporaties indien binnen 
de samenwerkende regio een grote migratiesamenhang is. De precieze afbakening van de regio 
hoeft niet per se de vier gemeenten te betreffen die in dit onderzoek betrokken zijn en sommige 
onderwerpen kunnen meer lokaal afgesproken worden.

Dynamiek sociale huur versterken
De mutatiegraad binnen de sociale huursector in de regio is erg laag. Bij nieuwe verhuringen 
wordt over het algemeen een hogere huur gevraagd dan zittende huurders op dit moment 
betalen. Een pilot van Waard Wonen, waarbij zittende huurders met behoud van huur konden 
verhuizen, liet zien dat de mutatiegraad hier ook onder oudere huurders aanzienlijk toenam. 
Wanneer een huurder door indicatiestelling recht krijgt op een aangepaste woning is het voor 
deze huurder voordeliger wanneer de huidige woning aan de nieuwe eisen wordt aangepast dan 
te verhuizen naar een reeds aangepaste woning. Voor de individuele huurder leidt dit tot een 
optimale uitkomst; deze heeft immers een aangepaste woning en behoudt de oude huurprijs. 
Deze woningaanpassing wordt echter mede gefinancierd uit de WMO. Wanneer een huurder kan 
worden verleid een nieuwe huurwoning te betreden die reeds is aangepast, leidt dit tot een 
betere benutting van de bestaande voorraad. Voor corporaties is een rol weggelegd voor het 
bieden van zelfstandige woonruimte ten behoeve van ouderen. Het aantal ouderen in de regio 
Arnhem-Nijmegen neemt al op korte termijn toe. Ouderen moeten en willen zelfstandig blijven 
wonen en corporaties kunnen hier op inspelen. Immers, in de AWBZ worden maatregelen 
voorbereid voor het scheiden van wonen en zorg, waarbij een groot deel van de huidige zorg 
wordt geëxtramuraliseerd. Het bieden van zelfstandige woonruimte ten behoeve van deze 
doelgroep is een uitdaging voor de komende periode. 

Kwaliteit sociale huurwoningen
In gesprekken met corporaties is naar voren gekomen dat de nieuw te realiseren huurwoningen 
vrijwel allemaal richting de liberalisatiegrens worden aangeboden. De maximaal toegestane 
huur is vastgesteld op basis van het WWS-puntensysteem. Een berekening van de maximaal 
toegestane huurprijs middels het WWS-puntensysteem laat zien dat deze gevraagde huurprijs 
beneden de maximaal toegestane huurprijs ligt. Hierdoor kan de vraag worden gesteld of de 
gebouwde huurwoningen voor de sociale sector niet van een kwalitatief te hoog niveau zijn. 
Nieuw te bouwen woningen moeten echter voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Bouwbe-
sluit. Een vergelijking tussen de gestelde eisen in het Bouwbesluit en het WWS-puntensysteem 
laat zien dat corporaties bijzonder weinig vrijheidsgraden hebben om te differentiëren in de 
kwaliteit van de woningen. Veel duurzaamheidseisen met betrekking tot isolatie zijn op basis 
van het Bouwbesluit verplicht gesteld. In het WWS-puntensysteem worden hier relatief veel 
punten voor gegeven, waardoor de maximaal toegestane huurprijs vrijwel altijd boven de 
liberalisatiegrens ligt. Meer flexibiliteit ten aanzien van de te bouwen kwaliteit van woningen 
voor de sociale sector zou hiervoor wenselijk zijn, maar deze flexibiliteit kan alleen op landelijk 
niveau worden geboden. 

5.5 Grondbeleid

De huidige situatie en vooruitzichten op de woningmarkt hebben zijn weerslag op de grond-
markt. Door de dalende woningprijzen staan grondprijzen onder druk. De begrote grondop-
brengsten lijken niet meer haalbaar wat er toe leidt dat landelijk veel gemeenten zich genood-
zaakt zien af te schrijven op hun grondposities. Binnen de regio Arnhem-Nijmegen is dit ook het 
geval. Tot op heden wordt binnen de regio met name afgeboekt doordat projecten worden 
uitgefaseerd, er herprogrammering plaatsvindt, doordat de parameter grondopbrengstenstijging 
wordt aangepast voor de eerste jaren of doordat de projecten worden ‘ontgemt’. Dit houdt in dat 
het consortium voor de woningbouwrealisatie wordt afgebroken en dat het grondbezit in 
eigendom komt van de desbetreffende gemeente. Deze aanpassingen hebben geleid tot aan-
zienlijke afboekingen met name in Arnhem en Nijmegen. In Overbetuwe en Lingewaard zijn 
deze afboekingen aanzienlijk beperkter omdat hier voornamelijk facilitair grondbeleid wordt 
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gevoerd. Tot op heden vinden afboekingen in mindere mate plaats doordat er daadwerkelijk 
grondprijsverlagingen worden doorgevoerd. Alleen Nijmegen geeft aan een prijsverlaging van 
10% te hanteren ten opzichte van voorheen. Door de mate van activiteit in de grondmarkt 
bevinden de gemeenten Arnhem en Nijmegen zich in een andere situatie dan de gemeenten 
Lingewaard en Overbetuwe. Arnhem en Nijmegen hebben beide het volledige eigendom over de 
grond in de desbetreffende uitleglocaties. 

5.5.1  Gevolgen beleidsaanpak

In de voorgaande paragraaf is een aantal beleidsstrategieën besproken die allen haar uitwerking 
hebben op de lopende grondexploitaties. Een aanpassing in programma, grondprijs of fasering 
heeft invloed op de te voeren exploitatie. Ervan uitgaande dat opgegeven plannen en fasering 
overeenkomen met de fasering in de grondexploitatie, zijn ook bij uitvoering van het huidige 
beleid aanpassingen nodig, die negatieve gevolgen hebben voor de grondexploitatie. Realiteits-
zin in de grondexploitaties is van essentieel belang om niet alleen een goede marktverhouding 
te creëren maar ook om de risico’s juist in te schatten. Het transparant maken van de risico’s 
leidt ertoe dat kan worden geanticipeerd op de financiële gevolgen van de lopende grondexploi-
taties. Voor met name de grondexploitaties op uitleglocaties strekt het tot aanbeveling dat goed 
getoetst wordt in hoeverre de grondprijs, fasering en het programma marktconform zijn. Bij 
afwijkingen moet de grondexploitatie hierop kunnen worden aangepast. Uit de verschillende 
interviews en workshops kwam naar voren dat er nog geen grote grondprijsaanpassingen zijn 
gedaan. Om een juiste marktverhouding te creëren, is het dan ook van belang reële grondprij-
zen te vragen, gebaseerd op het residu van de huidige VON-prijzen. De recente daling in de 
woningprijzen zou kunnen worden teruggebracht in de grondprijzen. Indien dit niet wordt 
gedaan, zal dit leiden tot een verdere vraaguitval en een langere uitfasering van de plannen, wat 
tevens resulteert in lagere opbrengsten en hogere kosten in de lopende grondexploitaties. 

De aanpassingen in de plannen, zowel via verdere uitfasering, grondprijsverlaging of herpro-
grammering, zullen leiden tot het verder afboeken op de grondexploitaties. In de praktijk wordt 
er verschillend omgegaan met afboeken. Onderstaand wordt een aantal wijzen van afboeken 
weergegeven.

Treffen van een voorziening
Het treffen van een voorziening is nodig voor geprognosticeerde verliezen vanuit de grondex-
ploitatie. Voor deze voorziening zal dekking moeten worden gevonden binnen de gemeentelijke 
reserves of opbrengsten vanuit andere grondexploitaties die als verevening dienen.

Directe afboeking op gemeentelijke reserves
Het is mogelijk geprognosticeerde verliezen direct af te boeken van de gemeentelijke reserves. 

Kosten verschuiven naar algemene diensten
In de praktijk worden ook kosten ondergebracht in de algemene diensten dan wel naar bijvoor-
beeld een rioleringsfonds. Voor wat betreft de infrastructuur kunnen deze kosten worden 
opgenomen in de investeringsbegroting van de algemene diensten. Dit heeft als voordeel dat er 
alleen dekking hoeft te worden gezocht voor de kapitaallasten van de investering op het mo-
ment dat de investering is afgerond. Daarmee is dus sprake van een spreiding van de kosten. 

Rioleringsfonds
De kosten van de aanleg van riolering kunnen worden overgebracht naar een rioleringsfonds 
binnen de algemene diensten. Indien dit wordt gedaan, dient er alsnog een structurele dekking 
te worden gevonden voor deze kosten, maar kan dit door middel van een verhoging van de 
rioolrechten binnen de gemeente. Tevens is het mogelijk de kosten over een langere looptijd af 
te schrijven.

Deze administratieve verschuivingen zorgen ervoor dat de exploitatiesaldi aanzienlijk zullen 
verbeteren en dat de grootte van het treffen van een voorziening voor de verliezen kleiner 
wordt. De kosten verdwijnen hier echter niet mee en worden via deze verschuiving onderge-
bracht in een fonds dat ook zal moeten worden bekostigd. In bijvoorbeeld Heerenveen heeft een 
dergelijke verschuiving echter wel de druk op de grondexploitatie verlicht van een tekort van 
€ 14 miljoen naar een winst van € 3 miljoen. 
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Kostenbesparingen door versobering van de plannen
De plannen worden in een volkshuisvestelijke mindere kwaliteit gerealiseerd, wat de kosten 
voor de aanleg van de wijk zal verminderen. Dit heeft ook zijn weerslag op het grondexploitatie-
saldo. 

5.5.2  Weerstandsvermogen gemeenten

Naast de korte termijn afboekingen in de grondexploitatie is het weerstandsvermogen op 
middellange termijn van belang om risico’s op te vangen. Binnen de Stadsregio wordt dit 
weerstandvermogen jaarlijks goed in kaart gebracht. De verschillende gemeenten brengen in 
kaart wat de risico’s van de verschillende projecten zijn door te kijken naar de gemaakte en nog 
te maken investeringen en naar de nog te realiseren opbrengsten. Van belang is hierbij dat er 
gewerkt wordt met de juiste uitgangspositie. De grondexploitatie dient dan qua grondprijs, 
programma en fasering marktconform te zijn bij toetsing van de risico’s. In de gemeenten wordt 
al goed in kaart gebracht waar de risico’s van de projecten liggen en wat dit voor financiële 
gevolgen heeft bij tegenvallende resultaten. Van belang is om dit jaarlijks te blijven monitoren 
en te werken in verschillende scenario’s. Zo wordt de bandbreedte duidelijk zichtbaar van de 
risico’s die gelopen worden. Er kan zo goed worden ingespeeld op financiële tegenvallers en het 
benodigde weerstandvermogen. Op deze wijze zal een toekomstige financiële tegenvaller niet 
leiden tot extra bezuinigingen binnen de gemeente. 

5.6 Implicaties

Op basis van de geconstateerde knelpunten op de regionale woningmarkt zijn in tabel 5.2 
beleidsopties uiteengezet die deze knelpunten op verschillende manieren kunnen verminderen. 
Een aantal van deze beleidsaanbevelingen leidt nauwelijks of niet tot additionele kosten en 
risico’s. Deze beleidsinstrumenten kunnen uiteraard ook op specifieke locaties toegespitst worden. 

Gemeenten
Bij het merendeel van de beleidsaanbevelingen kan het voortouw worden genomen door de 
gemeenten. Gemeenten kunnen door herprogrammering het aanbod kwalitatief beter in lijn 
brengen met de vraag van woonconsumenten. Uit de confrontatie tussen vraag en aanbod bleek 
dat het planaanbod in uitleglocaties hoog is ten opzichte van de geprognosticeerde vraag. Een 
deel van de uitleglocaties kan worden omgevormd naar stedenbouwkundige opzet dat beter 
aansluit op een meer landelijk woonmilieu. Daarnaast kunnen gemeenten ruimhartiger zijn 
met planaanpassingen, normen en regelgeving op binnenstedelijke locaties, waardoor de 
daadwerkelijke afzet van deze projecten kan worden versneld. Ook liggen er voor gemeenten 
mogelijkheden om het aanbod van woningen in een landelijk woonmilieu te verruimen. Deze 
mogelijkheden kunnen zowel door herprogrammering op uitleglocaties worden benut als door 
gemeentelijke gronden te gebruiken die nog niet in exploitatie zijn genomen. Daarnaast biedt 
aanpassing van de regelgeving rond herontwikkeling na bedrijfsbeëindiging in het middenge-
bied mogelijkheden dit aanbod te verruimen. Een mogelijkheid om de aantrekkelijkheid van 
vrije kavels te vergroten bestaat uit een groeimodel via erfpacht. Indien de grond van de woning 
wordt uitgegeven via erfpacht hoeft alleen de opstal van de woning gefinancierd te worden. Het 
hanteren van marktconforme grondprijzen vergroot de afzetkansen, zodat geprognosticeerde 
grondopbrengsten daadwerkelijk gerealiseerd worden. Marktconforme grondprijzen op uitleglo-
caties zorgen ervoor dat de vraag die er is daadwerkelijk wordt gematerialiseerd, maar leiden 
voor gemeenten wel tot aanzienlijke additionele kosten. De mate waarin deze kosten zich 
voordoen zal verschillen per gemeente.  
Ook kan de provincie mogelijk een deel van de gemeentelijke gronden kopen welke niet binnen 
afzienbare tijd kunnen worden afgezet. Hierdoor worden gemeenten verlicht van een deel van 
de risico’s in de grondexploitatie.
In de sociale huursector kunnen gemeenten, door inzicht in bezit, verkoopplannen en sloop- en 
herstructureringsplannen naar woningtype, effectiever afspraken maken op de inzet van de 
investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het helpt afspraken met corporaties te maken 
over de inzet van de geboden huurruimte.
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Tabel 5.2 Beleidsaanbevelingen regio Arnhem-Nijmegen naar type en uitvoerder

Bron: EIB

Type  Beleidsaanbeveling Meerwaarde regionale
beleidsaanbeveling  samenwerking

Aanbod:   Herprogrammering
Betere aansluiting van  Flexibiliteit bij binnenstedelijk
het aanbod op de vraag bouwen
 Mogelijkheden landelijk wonen
 vergroten

Financiële instrumenten:  Verhuurfonds voor vrije sector x
Generiek of locatie- huurwoningen
specifiek Verruiming en harmonisatie x
 startersleningen
 Afzetgaranties in gemeentelijk of x
 provinciaal consortium
 Erfpachtregeling vrije kavels

Grondbeleid Grondprijs marktconform maken
 Ontvlechting publieke rollen door
 verkoop grond aan provincie 

Sociale huursector Afspraken over huurruimte,  x
 nieuwbouw versus bestaande bouw 
 en investeringscapaciteit
 Regionale afstemming sociale huur x

Meerwaarde regionale samenwerking
Bij een aantal beleidsaanbevelingen heeft regionale samenwerking meerwaarde. Deze meer-
waarde kan bestaan uit:

• Effectievere benutting investeringscapaciteit (zowel bij corporaties als bij beleggers van vrije 
 sector huurwoningen)
• Spreiding van risico’s (afzetgaranties)
• Betere mobiliteit woningvraag (startersleningen)

In de sociale huursector kan regionale samenwerking op het gebied van nieuwbouw en voor-
raadbeheer voordelen hebben voor de gemeenten en woningcorporaties. Zowel de bestaande 
voorraad sociale huurwoningen als het aanbod via de nieuwbouw kan hierdoor beter benut 
worden en de investeringscapaciteit van corporaties kan zo effectief mogelijk aangewend 
worden. Regionale samenwerking kan voordelen hebben voor gemeenten en corporaties indien 
binnen de samenwerkende regio een grote migratiesamenhang is. De precieze afbakening van 
de regio hoeft dus niet per se de vier gemeenten te betreffen die in dit onderzoek betrokken zijn 
en sommige onderwerpen kunnen meer lokaal afgesproken worden. Op regionaal niveau kunnen 
de mogelijkheden die de starterslening biedt zoveel mogelijk worden benut. Harmonisatie en 
vermindering van de voorwaarden kan het vraageffect maximaliseren. Ook kan er voor gekozen 
worden de starterslening juist ten behoeve van specifieke projecten in te zetten. Daarnaast 
kunnen de gemeenten en provincie gezamenlijk een tijdelijk consortium oprichten dat garant kan 
staan voor een beperkt deel van de verkoop van woningen. Een fonds kan worden ontwikkeld 
waarin particuliere beleggers, institutionele beleggers en de provincie kunnen participeren ter 
bevordering van de financiering en afzet van vrije sector huurwoningen. 
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EIB-publicaties

2008

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2007

Kostendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf

Infrastructuurmonitor - MIRT 2008

Bouw in beeld 2007

Openbaarvervoerinfrastructuur in een geliberaliseerde markt

Algemene kosten in het bouwbedrijf

Het ziekteverzuim in de bouw in 2007

Kwaliteit van de dienstverlening en het bestuurlijk proces van lagere overheden

De markt voor restauratie en onderhoud van monumenten tot 2013

Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen - regionale ontwikkelingen en beleid 
na 2009

De Vastgoedlezing 2008 - crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt? (ASRE)

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2007

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2007 (ARBOUW)

Bouwconcerns in beeld 2007/2008

2009

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2008

Middenkaderopleidingen in de bouw

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2007

Bouw in beeld 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2009-2014

De zelfstandige zonder personeel in de bestratingsbranche
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Het ziekteverzuim in de bouw in 2008

Verkenning effecten stimuleringsmaatregelen rond de woningbouw (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2008 (ARBOUW)

Hervorming van de woningmarkt

Reïntegratie van langdurig zieke werknemers in de bouw

Bouwconcerns in beeld 2008-2009 

2010

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2008

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2008

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2010-2015

Zzp’ers in de bouw

De arbeidsmarkt in de bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbranche

Kantorenleegstand - probleemanalyse en oplossingsrichtingen (www.eib.nl)

Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2009 (ARBOUW)

Ziekteverzuim in de bouw 2009

Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector (www.eib.nl)

Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud

Bouw in beeld 2009

De bouwarbeidsmarkt 2010-2015

Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007-2008

Strategie en crisis

Vrouwen in technische functies

Marktstudie AFNL 2011-2012

Infrastuctuurmonitor - MIRT 2011

Kantorenleegstand - analyse van de marktwerking (www.eib.nl)
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2011

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2007-2009

Openbare aanbestedingen in de gww

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2009

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2009

Succesvol binnenstedelijk bouwen

De winst van innoveren (www.eib.nl)

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van B&U-projecten 2010 (ARBOUW)

Productiviteit en strategie (www.eib.nl)

Bouwconcerns in beeld 2009-2010

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2011-2016

Restauratie en onderhoud van monumenten - marktverkenning tot 2015

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Actuele situatie in de bouw - overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie (www.eib.nl)

Dynamiek op de woningmarkt

De civiele betonbouw tot 2016 - ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het 
bouwproces (www.eib.nl)

Monumenten en corporaties - monumentenbezit en -beleid van corporaties (www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2010 (www.eib.nl)

Maatschappelijke woonagenda - van programmeren naar stimuleren 

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2010 (ARBOUW)

Kantorenmonitor - analyse van vraag en aanbod (www.eib.nl)

MKBA Herstructurering Eemsdelta

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2010 (www.eib.nl)

Kosten en baten van de bouw bbl-opleiding (www.eib.nl)

Overheid en markt; nieuw evenwicht in aanbesteden (www.eib.nl)

Dienstverlening van medeoverheden - quick scan onder architectenbureaus
(www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2012 (www.eib.nl)
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Algemene kosten in het bouwbedrijf 2008-2010 (www.eib.nl)
 
Kostenmodel omgevingsrecht (www.eib.nl)

Bouwen voor kwaliteit (www.eib.nl)

2012

Evaluatie stimuleringspakket woningbouw (www.eib.nl)

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012

Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Arbeid en scholing in de restauratiesector

Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 (www.eib.nl)

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017

Bouwconcerns in beeld 2010-2011

Effecten van bezuinigingen in de infrastructuur (www.eib.nl)

Annuïtaire beperking hypotheekrenteaftrek (www.eib.nl)

Vitaliteit: van feit tot beleid (www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2011 (www.eib.nl)

Landelijke samenvatting kantorenmonitor (www.eib.nl)

Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2011 (ARBOUW)

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord Nederland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Oost Nederland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt provincie Utrecht (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Zuid-Holland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Zeeland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord-Brabant (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Limburg (www.eib.nl)

Verkiezingsprogramma’s - gevolgen voor de woningmarkt en de bouwproductie (www.eib.nl)
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Bouwen voor de zorg (www.eib.nl)

De bouw in 2020 (www.eib.nl)

Inventarisatie projecten Noord-Holland Noord 2013 (www.eib.nl)

Bouwschoolverlaters (www.eib.nl)

Perspectief voor de funderingsbranche (www.eib.nl)

Bouw in beeld 2011-2012

Regeerakkoord en woningcorporaties (www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2013 (www.eib.nl)

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2009-2011 (www.eib.nl)

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2011 (www.eib.nl)

Marktstudie AFNL 2012-2017

2013

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013

Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio’s (www.eib.nl)

Bouwconcerns in beeld 2011-2012

Woonakkoord - effecten op bouwproductie en werkgelegenheid (www.eib.nl)

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013-2018

Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing (www.eib.nl)

De Stroomversnelling (www.eib.nl)

Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort (www.eib.nl)

De feiten rond aanbesteden (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2012 (ARBOUW)

Bouwen voor het onderwijs

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (www.eib.nl)

SER Energieakkoord (www.eib.nl)

Duurzame inzetbaarheid van arbeid

Bouw in beeld 2012-2013

Restauratie en onderhoud van monumenten

Waterbouw en waterschappen tot 2020
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MKBA Zeeuws-Vlaanderen
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