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Conclusies op hoofdlijnen

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoek gedaan naar het maken van volkshuisvestingsbeleid en prestatieafspraken. Ten behoeve daarvan zijn ook factoren geïdentificeerd die van
belang zijn bij het maken van een afbakening van woningmarktgebieden. Bij wijze van pilot is
op basis van deze factoren een indeling van de Noordvleugel gemaakt.
Het onderzoek geeft een beeld hoe woningmarktgebieden kunnen worden gevormd en hoe er
vanuit een conceptueel kader kan worden gedacht over het maken van een specifiek volkshuisvestingsbeleid en prestatieafspraken per woningmarktgebied. Wat bepaalt de omvang van een
woningmarktgebied? Welke dynamieken zijn er zichtbaar in de woningmarkt van de Noordvleugel die van belang zijn bij het maken van prestatieafspraken? Hoe kan een gemeente een
afweging maken bij de inzet van investeringscapaciteit over verschillende beleidsthema’s? Bij
welke afspraken is het van belang om op welk schaalniveau af te stemmen? En hoe komt een
gemeente tot de juiste inzet van de investeringscapaciteit die rekening houdt met directe en
indirecte externe effecten?
Vorming van woningmarktgebieden
Voor dit onderzoek is de Noordvleugel opgedeeld in acht woningmarktgebieden. Hiervan zijn de
woningmarktgebieden rondom Utrecht en Amersfoort relatief autonoom en zijn de woningmarktgebieden Haarlem-Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Almere/Lelystad, Het Gooi en
Amstelland sterk verbonden met Amsterdam dat als spil fungeert in dit netwerk.
Door verhuisbewegingen op kenmerken (leeftijd, opleiding, inkomen) en naar sector (huur,
koop, huur naar koop) te analyseren ontstaat er een beeld van de huidige verwevenheid in de
Noordvleugel. Hieruit blijkt dat de dynamiek in de huursector verschilt met de dynamiek in de
koopsector. Dit wordt mede veroorzaakt door de woonruimteverdelingssystemen die binnen de
huursector van kracht zijn.
Om de verwevenheid van een woningmarktgebied te bepalen is een aantal factoren van belang,
te weten:
• Gedetailleerde historische verhuisbewegingen
• Huidige verhuiswensen
• Institutioneel kader
• Woningprijzen
Historische verhuisbewegingen geven een beeld van de verhuisdynamiek uit het verleden. De
huidige verhuiswensen zijn gebruikt om de actuele vraag in kaart te brengen. Deze verhuisbewegingen en -wensen zijn echter een resultante van de voorkeuren van de consument die
door relatieve prijsverhoudingen, institutioneel kader en toegankelijkheid op de woningmarkt
zijn bepaald.
Voor het maken van een specifiek volkshuisvestingsbeleid en afstemming van prestatieafspraken per woningmarktgebied is vooral van belang inzicht te hebben in hoe het te voeren beleid
van invloed is op andere gemeenten binnen het woningmarktgebied. Dit bepaalt of er afstemming en overleg tussen gemeenten dient plaats te vinden. Door veranderingen van relatieve
prijsverhoudingen, institutioneel kader en toegankelijkheid van de woningmarkt in de tijd zullen
ook de indeling van woningmarktgebieden en de afstemmingspartners in de tijd veranderen.
De indeling van gemeenten naar de acht gebieden is gemaakt op basis van de dynamieken in de
woningmarkt. Deze indeling staat los van de regio-indeling op grond van de Woningwet, artikel
41b. In de praktijk kunnen er andere redenen (politiek, bestuurlijk, financieel, sociaal, etc.) zijn
om af te wijken van de indeling in dit onderzoek.
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Volkshuisvestingsbeleid en beleidsafwegingen
Gemeenten kunnen in het volkshuisvestingsbeleid of een woonvisie de prioriteiten voor de
woningmarkt beschrijven. Met betrekking tot de prestatieafspraken met toegelaten instellingen
kunnen de prioriteiten worden ingedeeld naar drie hoofdthema’s: betaalbaarheid, kwaliteit en
toegankelijkheid. Voor een goede afweging van de verschillende speerpunten is een gedegen
analyse van de huidige woningmarktsituatie essentieel. Uit de analyse van de Noordvleugel
blijkt het volgende.
• Betaalbaarheid: de sociale woningmarkt is over het algemeen goed betaalbaar. Wel is er een
beperkte groep huishoudens die een netto huurquote hebben van boven de 30%, bij een deel
van deze huishoudens kunnen extra huurverhogingen betalingsproblemen veroorzaken.
Daartegenover staat het hoge aandeel scheefwoners binnen de Noordvleugel dat met zeer
lage netto huurquotes een substantieel deel van de sociale woningvoorraad bezet houdt.
• Kwaliteit: bij 20 tot 25% van de sociale woningvoorraad in de Noordvleugel zal de komende
decennia een substantiële investering nodig zijn om te voldoen aan de gevraagde woonkwaliteiten. Daarnaast staan gemeenten voor een belangrijke doelstelling die is vastgesteld in
het convenant energiebesparing huursector. Hierin wordt aangegeven dat alle huurwoningen
van toegelaten instellingen gemiddeld een energielabel B moeten hebben. Op dit moment ligt
dit gemiddelde in de Noordvleugel op D. Uitzondering hierop is het woningmarktgebied
Almere/Lelystad. Vanwege de relatief jongere voorraad zijn de benodigde kwaliteitsinvesteringen hier aanzienlijk lager.
• Toegankelijkheid: de toegankelijkheid van sociale huurwoningen verschilt met een wachttijd
van korter dan twee jaar tot meer dan tien jaar enorm in de Noordvleugel. De vraag-aanbodverhoudingen zijn per gemeente zeer divers, waardoor er met name in Amsterdam,
Amstelland en Het Gooi lange wachttijden zijn.
Het volkshuisvestingsbeleid beschrijft de speerpunten op deze drie thema’s, waarop de gemeente wil dat toegelaten instellingen een bijdrage leveren. Voor een groot deel is deze bijdrage
afhankelijk van de investeringscapaciteit van toegelaten instellingen. Derhalve is het voor
gemeenten van belang een goede afweging te maken tussen de inzet op de drie thema’s. Dit
betekent dat indien een gemeente bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de sociale woningvoorraad wil verbeteren dit ten koste zal gaan van de financiële bestedingsruimte op de andere
thema’s (betaalbaarheid en kwaliteit), zoals zichtbaar in figuur 1.

Figuur 1

Beleidsdriehoek

Betaalbaarheid (in €)

Kwaliteit (in €)

Bron: EIB
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Toegankelijkheid (in €)

Externe effecten en onderwerpen voor beleidsinterventies
De analyse op betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid geeft aan op welke beleidsterreinen
er nog belangrijke uitdagingen liggen op de woningmarkt. De mate waarin beleid moet worden
afgestemd met andere gemeenten hangt af van de externe effecten die beleidskeuzes veroorzaken. Hiervoor zijn vooral de effecten van relatieve veranderingen in betaalbaarheid, kwaliteit en
toegankelijkheid van belang. Een aanpassing op één van deze thema’s kan invloed hebben op de
vraag-aanbodverhoudingen binnen en buiten de gemeenten.
Een relatief betaalbaardere sociale huurvoorraad in de ene gemeente kan er toe leiden dat er
meer vraag naar deze woningen ontstaat vanuit andere (duurdere) gemeenten. Meer vraag naar
sociale huurwoningen zal uiteindelijk de toegankelijkheid van de voorraad verslechteren. Als
een gemeente of woningmarktgebied besluit de toegankelijkheid niet te vergroten, terwijl de
vraag in het gebied wel toeneemt door een verbeterde relatieve betaalbaarheid zal de relatieve
toegankelijkheid ten opzichte van omliggende gemeenten of woningmarktgebieden verslechteren. Doordat de gemeente in haar beleidsdriehoek vooral heeft geïnvesteerd in betaalbaarheid,
zal zij minder middelen hebben om de toegankelijkheid op hetzelfde niveau te houden.
Bij deze effecten is het voor gemeenten van belang om te weten hoe haar eigen beleid invloed
heeft op de omliggende gemeenten, maar belangrijker is het nog om inzicht te hebben in de
invloed van beleid in de omliggende gemeenten op haar eigen woningmarkt.
De beleidseffecten op de vrije huur- en koopsector binnen de eigen gemeente worden voornamelijk veroorzaakt door verschillen in relatieve prijsverhoudingen tussen de verschillende
sectoren. Zo kan een duurdere sociale woningvoorraad leiden tot meer vraag naar woningen in
de vrije huursector en koopsector.
In de afweging of een bepaalde beleidsinterventie moet worden afgestemd kan gebruik worden
gemaakt van een beleidsafwegingskader, zoals weergegeven in figuur 2. Een gemeente kan in
het volkshuisvestingsbeleid aan de hand van een aantal onderwerpen voor beleidsinterventies
onder andere aangeven hoeveel nieuwbouw, verkopen, liberalisaties en renovaties het voor ogen
heeft ten behoeve van een goed functionerende woningmarkt. Op basis van deze input zal met
het afwegingskader moeten worden bepaald welke invloed de verschillende beleidsinterventies
hebben op de sociale sector binnen de gemeente, op de koop- en vrije huursector binnen de
gemeente en welk effect er optreedt buiten de gemeente.

Betaalbaarheid

Renoveren,
verduurzamen
& leefbaarheid

Vervangende
nieuwbouw

Verkopen en
liberaliseren

Afwegingskader beleidsinvloeden per onderwerp

Nieuwbouw

Figuur 2

Wat is de invloed van beleid
binnen de sociale huursector in de gemeente?

op de private sector in de gemeente?
op andere (aangrenzende) gemeenten?

Bron: EIB
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De kwantificering van de investeringscapaciteit en beleidsinterventies kan worden benaderd via
het bepalen van de gezamenlijke operationele kasstroom van de toegelaten instellingen per
woningmarktgebied. De kosten van de beleidsinterventies kunnen vervolgens worden bepaald
door per onderwerp de onrendabele toppen of het effect op de inkomsten en/of uitgaven te
berekenen.
Om vast te stellen met welke gemeenten afstemming nodig is, is de woningmarktdynamiek
binnen het gevormde gebied van belang. Zo kan een inschatting worden gemaakt hoe de
vraag-aanbodverhoudingen, door bijvoorbeeld een verandering in de relatieve betaalbaarheid,
verschuiven door bepaalde beleidsinterventies. Om hier meer inzicht in te krijgen, strekt het tot
aanbeveling om handelingsperspectieven en beleidskeuzes te analyseren. Tevens is hiervoor
meer inzicht nodig in de beschikbare investeringscapaciteit per woningmarktgebied, zodat kan
worden bepaald welke doelstellingen rondom betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit er
per woningmarktgebied kunnen worden behaald. Op basis daarvan kan een inschatting worden
gemaakt welke effecten er hierdoor optreden binnen en buiten elke gemeente in de Noordvleugel.
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1

Inleiding

De nieuwe Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht. De wet heeft belangrijke gevolgen met
betrekking tot de rol van gemeenten in relatie tot de woningmarkt en toegelaten instellingen.
Gemeenten krijgen in de nieuwe Woningwet een meer sturende rol, waarbij het volkshuisvestingsbeleid van gemeenten leidend zal zijn bij activiteiten van toegelaten instellingen. Dit moet
tot uiting komen in bindende prestatieafspraken tussen gemeenten en toegelaten instellingen.
Het is gemeenten aan te bevelen deze afspraken te maken na interne afweging en externe
afstemming met het woningmarktgebied waarin de betreffende gemeente zich bevindt. Alvorens tot volkshuisvestingsbeleid en prestatieafspraken te komen is het derhalve van belang
goed inzichtelijk te krijgen binnen welke lokale woningmarkt een gemeente valt om tot een
woonvisie en prestatieafspraken te komen.
Voor een goede begeleiding van de nieuwe Woningwet heeft het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gevraagd onderzoek te doen naar de invloed van de beleidsinterventies op lokale en bovengemeentelijke
woningmarkten. Voorts is verzocht onderzoek te doen naar de wijze waarop er op bovengemeentelijk schaalniveau volkshuisvestingsbeleid en prestatieafspraken kunnen worden gemaakt tussen gemeenten en toegelaten instellingen en over welke investeringen van toegelaten
instellingen afstemming en afspraken moeten worden gemaakt tussen de verschillende stakeholders in een woningmarktgebied.
In dit onderzoek komen de volgende vragen aan bod:
• Hoe wordt een woningmarktgebied vastgesteld? Welke factoren zijn er van belang en hoe
moeten deze factoren worden geïnterpreteerd?
• Welke dynamieken spelen er in de huidige woningmarkten in de Noordvleugel? Wat zijn de
bepalende factoren hiervan binnen de huursector?
• Over welke onderwerpen zouden op welk niveau afspraken kunnen worden gemaakt?
Moeten alle prestatieafspraken met toegelaten instellingen ook op bovengemeentelijk niveau
zijn afgestemd of kunnen sommige afspraken ook op lokaal niveau worden gemaakt?
• Treden er externe effecten op bij het maken van afspraken met toegelaten instellingen en
hoe kan er met deze externe effecten rekening worden gehouden?
• Welke kennis is nodig voor gemeenten om te komen tot weloverwogen prestatieafspraken?
Het rapport is op te delen in twee deelonderwerpen, te weten de factoren die woningmarktgebieden bepalen en het volkshuisvestingsbeleid. In hoofdstuk 2 wordt op basis van de geïdentificeerde factoren een indeling gemaakt van de woningmarktgebieden in de Noordvleugel. Ook
wordt hier de dynamiek binnen de huursector in en tussen de gevormde woningmarktgebieden
geanalyseerd. Voorts wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de opgaven en afwegingen binnen de
drie belangrijkste thema’s in de huursector. Het hoofdstuk bespreekt ook de verschillende
onderwerpen voor beleidsinterventies en gaat daarbij in op het nut en de noodzaak van onderlinge afstemming tussen gemeenten en op welk niveau dit het beste kan plaatsvinden.
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2

Indeling woningmarktgebieden

Om te komen tot een goed inzicht in de effecten van de invulling van de verschillende beleidsinterventies is het van belang te weten hoe de woningmarkten op bovengemeentelijk niveau
werken. Wat valt wel of niet binnen een woningmarktgebied? Welke gemeenten hebben de
grootste invloed op elkaar? Welke factoren bepalen dit? Welke dynamieken bestaan er op
verschillende niveaus en in verschillende segmenten van de woningmarkt? Hoe hebben de
verschillende segmenten invloed op elkaar? Dit hoofdstuk zal vanuit verschillende invalshoeken
de huursector van de woningmarkt in de Noordvleugel analyseren, om te komen tot een indeling van woningmarktgebieden. Om de volledige woningmarkt goed in kaart te brengen en te
doorgronden hoe beleid in de huursector doorwerkt in andere segmenten, worden zowel de
huur- als de koopsector geanalyseerd en de dynamiek die bestaat tussen beide sectoren.
2.1

Afbakening van de Noordvleugel

Om te komen tot een indeling van de woningmarktgebieden in de Noordvleugel is het belangrijk
eerst de Noordvleugel als geheel af te bakenen. Dit is gedaan door te beginnen met de gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel Utrecht. Figuur 2.1
laat zien welke gemeenten binnen deze twee gebieden vallen.

Figuur 2.1

Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel Utrecht

Bron: Metropoolregio Amsterdam, NV Utrecht

De afbakening van de Noordvleugel vormt de basis van het onderzoek. Om de verwevenheid van
de woningmarktgebieden goed inzichtelijk te krijgen, zijn ook de randgemeenten betrokken in
de analyse. Op basis van inhoudelijke gronden zijn enkele gemeenten die binnen de regio’s
vallen uit het onderzoek gelaten en andere juist weer toegevoegd. In bijlage 1 is een overzicht
gegeven van alle gemeenten die zijn meegenomen in het onderzoek.
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2.1.1		 Woningmarktgebieden in de Noordvleugel
De verhuisbewegingen binnen de Noordvleugel laten het historisch gedrag van consumenten
zien. Het aantal verhuizingen tussen gemeenten is een goede indicator voor de verwevenheid
tussen de gemeentelijke woningmarkten.
In dit onderzoek is gekeken naar verhuisbewegingen van de afgelopen tien jaar. Hierbij zijn
zowel de vestigings- als de vertrekbewegingen geanalyseerd. Per gemeente binnen de metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel Utrecht is bekeken met welke andere gemeenten deze
de meeste binding heeft. Op basis hiervan zijn woningmarktgebieden gevormd. Vervolgens is
naar de omliggende gemeenten gekeken en per gemeente bepaald of deze aansluiting bij een
van de woningmarktgebieden heeft. Hierbij is het perspectief van de gemeente als leidend
aangehouden. Dit wil zeggen dat een randgemeente niet per se wordt toegevoegd omdat het een
belangrijke schakel in het woningmarktgebied is, maar omdat het voor de desbetreffende
gemeente wel belangrijk is om aansluiting bij het woningmarktgebied te hebben. De methode is
vergelijkbaar met een clusteranalyse. Op basis hiervan is een aantal gemeenten buiten de
metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel Utrecht toegevoegd aan het onderzoek. Vervolgens is nog gekeken of er gemeenten zijn die uit de analyse gehaald moeten worden. Hier is
gekozen om de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest niet mee te nemen. Deze gemeenten kennen vooral een onderlinge dynamiek en hebben slechts indirect een link met de grote
kernen in de gevormde woningmarktgebieden.
Uit bovenstaande methode voor het vormen van woningmarktgebieden blijkt dat er verschillende perspectieven van belang zijn voor het al dan niet toevoegen of af laten vallen van
gemeenten binnen woningmarktgebieden. Daarnaast hebben de verhuisstromen tussen gemeenten verschillende karakters. Er zijn in algemene zin drie relaties te onderscheiden tussen
gemeenten:
• Als voor twee of meer gemeenten geldt dat de belangrijkste verhuisstromen over en weer
plaatsvinden dan is de afhankelijkheid wederkerig. Een voorbeeld hiervan zijn de stromen
tussen Amersfoort en Leusden.
• Als de stroom uit de ene gemeente belangrijk is voor de andere gemeente, maar andersom
niet, dan is er sprake van eenzijdige afhankelijkheid. Dit is bijvoorbeeld het geval in de relatie
tussen Amsterdam en Landsmeer.
• Als laatste kan het zo zijn dat het deel verhuizingen van buiten de gemeente zeer klein is.
De dynamiek op de woningmarkt is vooral intern bepaald. Voorbeelden hiervan zijn EdamVolendam en Bunschoten.
In de eerste twee situaties treden externe effecten van beleid in één of beide gemeente(n) op en
is het dus belangrijk dat er onderlinge beleidsafstemming is. In het laatste geval is dit minder
belangrijk, maar kan de gemeente alsnog aansluiten bij de woningmarkt waar het de meeste
binding mee heeft.
Uit de analyse van alle verhuisbewegingen in de Noordvleugel blijkt dat er acht woningmarktgebieden te identificeren zijn. In figuur 2.2 zijn de gemeenten ingedeeld op basis van de totale
verhuisbewegingen. Voor de woningmarktgebieden Amersfoort en Utrecht geldt dat deze relatief
onafhankelijk zijn van de andere woningmarktgebieden. De woningmarktgebieden rondom
Amsterdam zijn alle vijf sterk verbonden met de hoofdstad, maar vertonen nauwelijks onderlinge verhuisbewegingen. Amsterdam zelf kent een relatief sterke, interne dynamiek. Om deze
reden is ervoor gekozen om de gemeenten binnen deze woningmarktgebieden niet in één groot
woningmarktgebied in te delen, maar zes aparte woningmarktgebieden te vormen.
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Figuur 2.2

Woningmarktgebieden op basis van totale verhuisbewegingen

Utrecht
Het Gooi
Amersfoort

Amstelland
Amsterdam
Zaanstreek-Waterland

Almere/Lelystad
Haarlem-Kennemerland

Bron: CBS, bewerking EIB

De indeling naar acht woningmarktgebieden is gebaseerd op de verhuisdynamieken in de
Noordvleugel. Dit is echter een proces dat niet volledig te vangen is in een statische gebiedsindeling. Op verschillende niveaus is een eigen dynamiek te onderscheiden. De relaties tussen de
gemeenten binnen een woningmarktgebied zijn niet homogeen. Ook kennen enkele gemeenten
een zeer sterke interne dynamiek, waar andere juist weer veel afhankelijker zijn van externe
ontwikkelingen. Tenslotte zijn er nog stromen tussen de woningmarktgebieden die elk hun
eigen karakter hebben.
Als eerste hebben de woningmarktgebieden duidelijke verschillen in hun interne dynamiek. Het
woningmarktgebied Haarlem-Kennemerland is gevormd rondom de kern Haarlem: voor de
gemeenten binnen het woningmarktgebied komt de belangrijkste verhuisstroom uit Haarlem.
Het woningmarktgebied Zaanstreek-Waterland heeft Zaanstad en Purmerend als twee sub-kernen. Amstelland en Het Gooi hebben een kern in respectievelijk Amstelveen en Hilversum, maar
deze zijn als kern een stuk zwakker dan Haarlem: de gemeenten binnen deze twee woningmarktgebieden hebben hun belangrijkste verhuisstroom met Amsterdam. In Almere/Lelystad
hebben beide gemeenten een sterke binding met Amsterdam en met elkaar. De rol die deze
gemeenten in het afstemmingsproces spelen, zal dus ook per woningmarktgebied verschillen.
Ten tweede hebben de individuele gemeenten verschillen in hun interne dynamiek. Belangrijk
om op te merken is dat gemiddeld de helft van alle verhuisbewegingen binnen dezelfde gemeente plaatsvindt. Dit verschilt echter sterk per gemeente. Van de verhuizingen in bijvoorbeeld Bunschoten komt meer dan 70% uit de gemeente zelf. Deze gemeenten kunnen vrij
autonoom beslissingen nemen, zonder dat dit grote externe effecten heeft voor andere gemeenten en dus afstemming vraagt. Dit in tegenstelling tot het nabijgelegen Blaricum waar minder
dan 25% van de verhuisbewegingen uit de gemeente zelf komt. Voor de gemeente Blaricum is
beleidsafstemming met omliggende gemeenten wel van groot belang.
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Ten derde blijkt uit de analyse dat de verhuisstromen tussen de woningmarktgebieden vaak via
de kernen lopen. De grootste verhuisstromen zijn zichtbaar tussen de kernen Amsterdam,
Utrecht, Amersfoort, Almere en Haarlem. In veel gevallen vormen deze kernen een ‘Hubs-andSpokessysteem’ waarbij de grootste, absolute stromen plaatsvinden tussen de grote kernen. Van
hieruit zijn vervolgens verhuisstromen verder het woningmarktgebied in. In de metropoolregio
Amsterdam staat dit ook wel bekend als het ‘roltrapmodel’. Voor deze kerngemeenten is het van
belang om hun beleid niet alleen met hun eigen woningmarktgebied af te stemmen, maar ook
met de andere kernen.
2.2

Huursector

Om te komen tot inzicht in de effecten voor de sociale huursector van de mogelijke beleidsinterventies is het belangrijk om de totale verhuisbewegingen te segmenteren naar huur- en
koopsector. Beide kennen een andere dynamiek, institutioneel kader en beleid. Ook is het
belangrijk om oog te hebben voor de dynamiek tussen beide sectoren. De focus hier ligt op de
huursector en het institutioneel kader dat hier invloed op heeft. De analyse van de koopsector
en woningprijzen zal vervolgens worden gebruikt als spiegel om de bewegingen binnen de
huursector te kunnen duiden. Tenslotte zal worden gekeken naar de dynamiek tussen beide
sectoren als opstap naar hoofdstuk 3.
2.2.1		 Verhuisbewegingen binnen de huursector
Een analyse van de verhuisbewegingen in de huursector levert deels een vergelijkbaar beeld op
als de totale verhuisbewegingen. Zo zijn de woningmarktgebieden Utrecht en Amersfoort ook in
de huursector relatief autonome woningmarktgebieden. Er zijn echter belangrijke verschillen.
De woningmarktgebieden rondom Amsterdam kennen een grotere eenzijdig afhankelijkheid. Zij
ontvangen hun grootste verhuisstromen van huurders vanuit Amsterdam, maar voor de Amsterdamse huurdersinstroom spelen zij een relatief bescheiden rol. Dit wordt mede veroorzaakt
doordat Amsterdam een grotere interne dynamiek kent in de huurmarkt.

Figuur 2.3

Woningmarktgebieden op basis van verhuisbewegingen in de huursector

Bron: CBS, bewerking EIB
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Uit tabel 2.1 blijkt dat de huursector in het woningmarktgebied Amsterdam vooral grote invloed
heeft op de woningmarktgebieden Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De eenzijdige afhankelijkheid van het woningmarktgebied Amstelland is kleiner dan die van Zaanstreek-Waterland,
aangezien er ook nog een verhuisstroom vanuit Amstelland naar Amsterdam plaatsvindt. In
Haarlem-Kennemerland is de invloed van Amsterdam ook sterk, maar hier is de interne dynamiek belangrijker. Om deze reden zijn de woningmarktgebieden Amsterdam, Amstelland en
Zaanstreek-Waterland voor de huursector samengevoegd tot één woningmarktgebied op basis
van de huurdynamiek.

Tabel 2.1

Verdeling van verhuisbewegingen naar herkomst per woningmarktgebied in
de huursector

Woningmarktgebied

Vanuit het
woningmarktgebied
(%)

Vanuit de
Noordvleugel
(wv. Amsterdam) (%)

Van buiten de
Noordvleugel
(%)

87
92
85
81
53
93
83
73

10
3
13
15 (14)
46 (43)
6 (4)
15 (11)
25 (24)

3
5
2
4
1
1
2
2

Amersfoort
Utrecht
Amsterdam
Haarlem-Kennemerland
Amstelland
Het Gooi
Almere/Lelystad
Zaanstreek-Waterland
Bron: CBS, WoON, bewerking EIB

De verhuiswensen van huurders schetsen een vergelijkbaar beeld met de werkelijke verhuisbewegingen. Ook de gewenste verhuisbewegingen zijn binnen het woningmarktgebied georiënteerd.
Als er verhuiswensen naar buiten de geïdentificeerde woningmarktgebieden zijn, dan is dit vrijwel
altijd naar een van de grotere kernen van de andere woningmarktgebieden. Bij de werkelijke en
gewenste verhuisbewegingen speelt mee dat deze mede worden gestuurd door de mogelijkheden
die men heeft. Het overgrote deel van de huursector in Nederland betreft gereguleerde huur.
Hierdoor heeft het institutioneel kader grote invloed op de verhuismogelijkheden van huurders.
2.2.2		

Institutioneel kader

De voorraad gereguleerde huurwoningen is grotendeels in handen van toegelaten instellingen.
Om in aanmerking te komen voor een woning van een toegelaten instelling moeten potentiële
huurders ingeschreven staan bij de toegelaten instelling of een samenwerkingsverband van
toegelaten instellingen. In de Noordvleugel zijn de meeste toegelaten instellingen aangesloten
bij WoningNet. WoningNet heeft samenwerkingsverbanden in verschillende regio’s. Huurders
kunnen zich inschrijven voor een bepaalde regio van WoningNet om in aanmerking te komen
voor een woning in de betreffende regio. Deze inschrijving is echter beperkt tot de specifieke
regio en men kan dus niet in aanmerking komen voor een woning over de grens van de regio
waarvoor men ingeschreven staat. Dit beperkt de verhuismogelijkheden van de (potentiële)
huurders van toegelaten instellingen.
Alleen in de gemeente Velsen, Lelystad, Eemnes en Baarn is geen sprake van regionale samenwerking in de woonruimteverdeling door middel van WoningNet. Velsen heeft haar eigen
woonruimteverdelingssysteem, maar heeft een uitwisselingssysteem met de WoningNet regio
Zuid-Kennemerland. De andere gemeenten regelen zelf hun toewijzingen. Almere heeft een
samenwerkingsverband met Zeewolde, maar dit wordt gedomineerd door Almere. In figuur 2.4
zijn de gebieden weergegeven waar toegelaten instellingen een gezamenlijke inschrijving en
toewijzing hanteren.
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Figuur 2.4

Samenwerkingsregio’s woonruimteverdeling o.b.v. WoningNet

Regio Utrecht
Gooi en Vechtstreek
Eemvallei

Almere
Zuid-Kennemerland (inclusief Velsen)
Stadsregio Amsterdam

Bron: WoningNet, bewerking EIB

De regio-indeling van WoningNet komt vrijwel een-op-een overeen met de indeling van woningmarktgebieden in de huursector. Dit is te verwachten aangezien de huurders beperkt zijn in hun
keuze waar zij een nieuwe sociale huurwoning kunnen krijgen. Deze trend wordt verder versterkt
door de wachttijden die in de regio’s gelden. Daar komt ook nog bij dat een aantal gemeenten
voorrang verlenen aan huurders als zij reeds economische of maatschappelijke binding hebben.
Wijzigingen in de regio-indeling van WoningNet of het voorrangsbeleid van gemeenten kunnen
grote invloed hebben op de bewegingsvrijheid van huurders en dus de werkelijke en gewenste
verhuisbewegingen. Het samenvoegen van regio’s van WoningNet of afschaffen van lokale
bindingseisen vergroot de mogelijkheden van huurders om ook buiten de regio waar zij staan
ingeschreven een woning te bemachtigen.
2.3

Koopsector

Om een goed beeld te krijgen van de invloed van de institutionele kaders op de verhuisbewegingen in de huursector is het nuttig om te kijken naar de verhuisstromen en woningprijzen in de
koopsector. Deze kunnen dienen als spiegel voor de huursector. In de koopsector hebben
consumenten een vrije keuze in de vestigingsplaats en bestaan er geen gebiedsbeperkingen
zoals in de huursector.
2.3.1		 Verhuisbewegingen binnen de koopsector
Ten opzichte van de huursector wijkt de dynamiek in de koopsector het meest af rondom
Amsterdam. De dynamiek in de woningmarktgebieden Utrecht en Amersfoort tussen de huuren de koopsector is zeer vergelijkbaar. De gemeenten in de woningmarktgebieden Amsterdam,
Amstelland en Het Gooi vertonen binnen de koopsector een sterke wederkerige afhankelijkheid.
Vooral de relaties tussen Amsterdam en de andere twee woningmarktgebieden heeft een sterk
wederkerig karakter. Om deze reden zouden de woningmarktgebieden voor de koopsector
samen kunnen worden gevoegd tot één woningmarktgebied, zie figuur 2.5.
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Figuur 2.5

Woningmarktgebieden op basis van verhuisbewegingen in de koopsector

Bron: CBS, bewerking EIB

Uit tabel 2.2 blijkt dat in vergelijking met de huursector er in de koopsector een grotere binding
tussen Amsterdam en Het Gooi is en er tegelijkertijd een veel mindere binding tussen Amsterdam en Zaanstreek-Waterland bestaat. De binding met Amstelland is ook kleiner in de koopsector, maar blijft het grootst van alle woningmarktgebieden.

Tabel 2.2

Verdeling van verhuisbewegingen naar herkomst per woningmarktgebied in
de koopsector

Woningmarktgebied

Vanuit het
woningmarktgebied
(%)

Vanuit de
Noordvleugel
(wv. Amsterdam) (%)

Van buiten de
Noordvleugel
(%)

89
91
79
82
71
81
88
86

9
3
17
14 (10)
28 (17)
18 (16)
9 (5)
12 (11)

2
6
4
4
1
1
3
2

Amersfoort
Utrecht
Amsterdam
Haarlem-Kennemerland
Amstelland
Het Gooi
Almere/Lelystad
Zaanstreek-Waterland
Bron: CBS, WoON, bewerking EIB
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Net als binnen de huursector komen binnen de koopsector de woonwensen van kopers sterk
overeen met de werkelijke verhuisbewegingen. Hierbij geldt dat de wensen van consumenten
een stuk minder worden bepaald door institutionele kaders. De belangrijkste factor die hier
meespeelt, is de prijs die de consument bereid is te betalen voor de woning. Hierdoor komen de
voorkeuren van consumenten niet alleen tot uiting in de verhuisbewegingen, maar vooral ook
in de woningprijzen.
2.3.2		

Woningprijzen

De voorgaande analyse van verhuisbewegingen in de koopsector geeft aan wat het werkelijke
en gewenste gedrag van consumenten is, maar het geeft niet weer wat de keuze tussen verschillende alternatieven die consumenten hebben inhoudt. Zij geven slechts het resultaat van de
keuze weer. Om meer inzicht te krijgen in de dynamiek tussen vraag en aanbod in de verschillende woningmarktgebieden is het belangrijk om ook de woningprijzen te vergelijken. Deze
geven een goed beeld van de alternatieven die consumenten hebben bij het kopen van een huis.
Gebieden met een vergelijkbaar prijsniveau zijn vaak goede alternatieven voor elkaar. Ze zijn
evenveel in trek bij vergelijkbaar vermogende woonconsumenten.
Figuur 2.6 geeft een overzicht van de gemiddelde woningprijzen per postcode-3 gebied. Dit geeft
een goed beeld van de prijsklassen per woningmarktgebied. De woningmarktgebieden Amsterdam, Haarlem-Kennemerland, Amstelland en Het Gooi hebben de hoogste gemiddelde woningprijzen. In Amsterdam is ook zichtbaar dat het gebied binnen de ring A10 zeer hoge prijzen kent,
maar het gebied daarbuiten snel aan waarde verliest. Het woningmarktgebied Almere/Lelystad
heeft de laagste prijzen in de Noordvleugel.

Figuur 2.6

Woningprijzen in de Noordvleugel, in euro per m²

< € 1.750
€ 2.500 - € 3.000

€ 1.750 - € 2.250
€ 3.000 - € 4.000

Bron: WoON 2012, NVM, Huizenzoeker.nl, bewerking EIB
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€ 2.250 - € 2.500
> € 4.000

Prijsverschillen zijn belangrijk voor de analyse om de concurrentie op de woningmarkt beter te
kunnen begrijpen. De afweging die kopers maken is sterk gebaseerd op de verschillen in prijs tussen
woningen. Op basis van deze indeling en de eerder geanalyseerde verhuisbewegingen wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de woningmarktgebieden Haarlem-Kennemerland, Amstelland en Het Gooi
concurreren voor de meer vermogende kopers die Amsterdam verlaten. Almere/Lelystad daarentegen trekt juist de minder vermogende kopers. De koopmarkt in het woningmarktgebied ZaanstreekWaterland zit hier tussenin. De verschillen in prijs verklaren voor een deel waarom er weinig verhuisbewegingen zijn tussen de vijf woningmarktgebieden rondom Amsterdam.
Op basis van het uitgangspunt dat huurders vergelijkbare woonvoorkeuren hebben als kopers
voor wat betreft locatie, kan worden gesteld dat de regio-indeling van WoningNet een sterke
invloed heeft op het gedrag van huurders. De verhuisstromen tussen Het Gooi en Amsterdam
zijn in de huursector een stuk kleiner. De huurders uit Amsterdam geven meer voorkeur aan het
woningmarktgebied Zaanstreek-Waterland mede omdat dit binnen de regio van WoningNet ligt,
waarbinnen zij kunnen reageren op het aanbod.
2.4

Huur–naar-koopsector

Beleid gericht op de huursector zal ook invloed hebben op de dynamiek tussen de huur- en
koopsector. Zo kan een aanpak van scheefwoners deels leiden tot een uitstroom uit de huursector naar de koopsector indien de relatieve prijzen tussen huren en kopen veranderen. Om dit
scherp in beeld te krijgen is een analyse van de verhuisbewegingen vanuit de huur- naar de
koopsector belangrijk. Een omgekeerde stroom is theoretisch ook mogelijk op het moment dat
huren goedkoper wordt. Uit de huidige cijfers blijkt echter dat de verhuizingen vanuit de koopnaar de huursector zeer beperkt zijn.
Een analyse van de verhuisbewegingen tussen de huur- en de koopsector levert een nieuw beeld
op van de dynamiek rondom Amsterdam. Utrecht en Amersfoort zijn wederom vrij autonome
woningmarktgebieden. In tabel 2.3 is zichtbaar dat Amsterdam een sterke bovengemeentelijke
functie heeft. In de omliggende woningmarktgebieden komt bijna een kwart of meer van de
bewegingen van huur naar koop uit Amsterdam. In het woningmarktgebied Amstelland is dit
zelfs bijna de helft. Hier is een duidelijke eenzijdige afhankelijkheid van de vijf woningmarktgebieden rondom Amsterdam. Voor dit segment van de markt zou men uit moeten gaan van één
Groot-Amsterdam woningmarktgebied bestaande uit alle zes de woningmarktgebieden uit de
analyse van de totale verhuisbewegingen. Voor dit segment zijn er te weinig observaties van de
gewenste verhuisbewegingen om een goede duiding te kunnen geven aan de huidige wensen
van consumenten.
Tabel 2.3

Verdeling van huur naar koop verhuisbewegingen naar herkomst per
woningmarktgebied

Woningmarktgebied

Vanuit het
woningmarktgebied
(%)

Vanuit de
Noordvleugel
(wv. Amsterdam) (%)

Van buiten de
Noordvleugel
(%)

84
84
92
70
52
60
69
63

13
10
6
26 (24)
47 (46)
40 (23)
29 (23)
33 (31)

3
6
3
4
1
0
2
4

Amersfoort
Utrecht
Amsterdam
Haarlem-Kennemerland
Amstelland
Het Gooi
Almere/Lelystad
Zaanstreek-Waterland
Bron: CBS, WoON, bewerking EIB
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2.5

Conclusie

De Noordvleugel is op te delen in acht woningmarktgebieden. Hiervan zijn de woningmarktgebieden Utrecht en Amersfoort relatief autonoom en zijn de woningmarktgebieden HaarlemKennemerland, Zaanstreek-Waterland, Almere/Lelystad, Het Gooi en Amstelland sterk verbonden met Amsterdam, dat als spil fungeert in dit netwerk. Er is niet voor gekozen deze
woningmarktgebieden samen te voegen tot één groot woningmarktgebied omdat de woningmarktgebieden wel een sterke binding met Amsterdam hebben, maar niet met elkaar. Daarbij
heeft Amsterdam zelf juist een sterke interne dynamiek. Deze indeling kijkt naar de dynamiek
van de totale verhuisbewegingen tussen de gemeenten in de Noordvleugel. Om een compleet
beeld te krijgen is het echter ook van belang de dynamiek binnen gemeenten en tussen de
kernen van de woningmarktgebieden mee te nemen.
De werkelijke verhuisbewegingen en woonwensen in de huursector blijken voor een belangrijk
deel ingekaderd door de bestaande regelingen rondom de toewijzing van sociale huurwoningen.
Vooral rondom Amsterdam blijkt dat de koopsector een andere dynamiek en indeling vertoont
dan de huursector. Woningprijzen, als proxy voor de voorkeuren van woonconsumenten, laten
zien dat de vraag naar woningen in Het Gooi en Haarlem-Kennemerland groter is dan die naar
woningen in Zaanstreek-Waterland. De indeling van regio’s door WoningNet beperkt echter de
bewegingsvrijheid van huurders in deze richtingen waardoor meer van hen kiezen voor een
huurwoning in het woningmarktgebied Zaanstreek-Waterland, dat wel in de regio van WoningNet ligt, waarbinnen zij kunnen reageren op het aanbod.
Een belangrijke conclusie die uit dit hoofdstuk naar voren komt, is dat het vormen van een
woningmarktgebied van meer factoren afhankelijk zal zijn dan alleen verhuisstatistieken. De
institutionele context en alternatieven die consumenten hebben zijn ook van significant belang.
Daarbij kan in de tijd de dynamiek veranderen wanneer er ander beleid wordt gevoerd, waardoor relatieve betaalbaarheid en toegankelijkheid van de huursector veranderen.
Daarnaast kunnen er zwaarwegende, externe redenen zijn om af te wijken van de indeling op
basis van de woningmarkt. Zo kunnen bestuurlijke affiniteiten of (her)indelingen ervoor zorgen
dat woningmarktgebieden anders tot stand komen. Reeds bestaande samenwerkingsverbanden
of regio-indelingen voor andere overheidsdiensten of markten zullen zeker een rol spelen, met
name in grensgemeenten (zie kader).
Indeling van randgemeenten: meer dan statistiek alleen
De indeling van een aantal gemeenten in woningmarktgebieden is besloten op andere
criteria dan alleen de factoren die genoemd zijn in de hoofdtekst. Een paar voorbeelden
laten goed zien dat er meer factoren meespelen bij het indelen van woningmarktgebieden.
Graft-de Rijp: op basis van de historische verhuisbewegingen vertoont de woningmarkt in
de (voormalige) gemeente Graft-de Rijp een sterke verwevenheid met het woningmarktgebied Zaanstreek-Waterland. Begin 2015 is de gemeente echter gefuseerd met de gemeente
Alkmaar. Door deze gemeentelijke herindeling zullen de prestatieafspraken met toegelaten
instellingen met de gemeente Alkmaar worden gemaakt.
Zeewolde: hoewel de gemeente Zeewolde een gemeenschappelijke regio van WoningNet
vormt met Almere blijkt uit de verhuisbewegingen dat er vooral binding is met Harderwijk.
Uit een analyse blijkt dat Harderwijk waarschijnlijk een eigen woningmarktgebied kan
vormen of eventueel aansluiting heeft bij Apeldoorn-Deventer of Zwolle. Vanuit de huidige
samenwerkingsvorm van de toegelaten instellingen is het echter goed mogelijk om
Zeewolde aansluiting te laten behouden bij het woningmarktgebied Almere/Lelystad.
Haarlemmermeer: bij de indeling van de gemeente Haarlemmermeer geven de verhuisbewegingen wel de doorslag binnen dit onderzoek. Uit de verhuisbewegingen blijkt dat de
grootste verhuisstromen met het woningmarktgebied Haarlem-Kennemerland plaatsvinden. Bij het maken van prestatieafspraken kan echter gekozen worden om aansluiting te
zoeken bij Amsterdam of Amstelland vanuit bestuurlijke redenen.
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De Ronde Venen: in de gemeente De Ronde Venen is een vergelijkbare situatie als in de
Haarlemmermeer. De verhuisstromen laten zien dat de woningmarkt de meeste binding
heeft met het woningmarktgebied Amstelland. Echter de verhuisbewegingen met het
woningmarktgebied Utrecht zijn ook substantieel. Bij het maken van een gedeelde woonvisie voor het woningmarktgebied Amstelland is het voor de gemeente De Ronde Venen ook
van belang om rekening te houden met de ontwikkelingen in het woningmarktgebied
Utrecht.
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3

Volkshuisvestingsbeleid en beleidsdoorwerkingen

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste beleidsthema’s, beleidsinterventies en doorwerkingen
worden geanalyseerd. Allereerst zullen de drie grote thema’s binnen het volkshuisvestingsbeleid
worden besproken, met speciale aandacht voor de situatie in de woningmarktgebieden van de
Noordvleugel. Vervolgens zullen de afwegingskaders voor beleid, zowel intern als extern, uiteen
worden gezet. Als laatste zullen de beleidsinterventies worden geanalyseerd en hun doorwerking binnen de beleidskaders.
3.1

Volkshuisvestingsbeleid

Alvorens tussen een gemeente en toegelaten instellingen prestatieafspraken worden gemaakt,
kan een gemeente in haar woonvisie thema’s aandragen waarop zij vindt dat de toegelaten
instellingen dienen te presteren. Dit kan worden vastgelegd in een woonvisie of het volkshuisvestingsbeleid. In dit beleid kunnen de prioriteiten van een gemeente worden beschreven
uiteenlopend van de hoeveelheid benodigde sociale woningbouw tot aan investeringen in de
leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Het is mogelijk dit uit te werken op wijk-, buurt-,
stadsdeel- of gemeenteniveau. De thema’s die beschreven kunnen worden in het beleid zijn
divers, maar kunnen met betrekking tot de werkzaamheden van toegelaten instellingen worden
teruggebracht tot drie hoofdthema’s, te weten:
• Betaalbaarheid
• Kwaliteit
• Toegankelijkheid
Deze drie beleidsthema’s worden hieronder verder uitgewerkt. Per thema wordt tevens de
opgave per woningmarktgebied van de Noordvleugel in kaart gebracht. Om hierbij tot een
optimale beleidssturing te komen, is het van belang om de verschillende thema’s zowel gesegmenteerd als per woningmarktgebied te benaderen. Het gaat hierbij om vragen als hoe betaalbaar is de huidige woningmarkt? Hoeveel en welk type huishouden hebben bij extra huurverhogingen moeilijkheden met de betaalbaarheid? Hoe toegankelijk is de sociale huursector? Hoe
lang moet iemand ingeschreven staan alvorens een huishouden kans maakt op een woning?
Welke alternatieven heeft een huishouden op de woningmarkt binnen en buiten de gemeente?
Is er flankerend beleid mogelijk om op één van de thema’s doelstellingen te realiseren, zonder
dat dit ten koste gaat van de investeringsmogelijkheden op de andere thema’s? Is het mogelijk
om doelstellingen te bereiken in samenwerking met andere gemeenten binnen het woningmarktgebied? Dit zijn allemaal vragen die van belang zijn om tot een juiste afweging en tot een
optimale beleidssturing te komen.
3.1.1		 Betaalbaarheid in de Noordvleugel
Een diepgaande analyse van de betaalbaarheid in relatie tot de gebruiker kan handelingsperspectieven geven voor beleidsdoelstellingen. Een generieke aanpak van het thema betaalbaarheid heeft dermate impact op de investeringscapaciteit voor andere beleidsdoelen en voor
andere deelmarkten (vrije huursector en koopsector), dat het essentieel is om betaalbaarheid
met specifiek beleid aan te grijpen. Alvorens beleidsmatig in te spelen op de betaalbaarheid van
de sociale huursector is het belangrijk te weten wat het huidige betaalbaarheidsniveau is van de
sociale huursector binnen het woningmarktgebied of de gemeente. Derhalve is het van belang
een analyse uit te voeren naar het betaalbare aanbod binnen de sociale huurwoningen in relatie
tot de huurders van deze woningen. In tabel 3.1 volgt een aantal factoren die een indicatie
geven van de betaalbaarheid van de sociale huurwoningvoorraad in de Noordvleugel.
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Tabel 3.1

Betaalbaarheid van de sociale huursector in de Noordvleugel

Woningmarktgebied

Mediane huur
Mediane huur
Huishoudens
t.o.v. maximale
t.o.v.
met een bruto
WWS-huur
markthuur
inkomen
(%)1		
> 34.911 (%)

Amersfoort
Utrecht
Amsterdam
Haarlem-Kennemerland
Amstelland
Het Gooi
Almere/Lelystad
Zaanstreek-Waterland

70
69
74
74
75
73
73
72

70
68
61
70
66
66
95
74

28
33
29
33
40
34
28
28

Huishoudens
met een bruto
inkomen
> 38.350 (%)
20
26
23
27
34
28
27
22

1 Markthuur is vastgesteld op 5% van de WOZ-waarde van de woning

Bron: WoON 2012, bewerking EIB

Uit de tabel blijkt dat in de Noordvleugel toegelaten instellingen een mediane huur hanteren
van circa 70% van de maximale redelijke huur vastgesteld op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Als echter op basis van de marktconforme huren (5% van WOZ-waarde)1 wordt
geredeneerd, blijkt dat de betaalbaarheid van het aanbod het beste is in de woningmarktgebieden Amsterdam, Het Gooi, Amstelland en Utrecht. In deze woningmarktgebieden wordt, in
verhouding tot de marktconforme huur, namelijk de grootste ‘impliciete subsidie’ gegeven aan
de huurder. In deze woningmarktgebieden bedraagt de impliciete subsidie 30 tot 40%, vanwege
de relatief hogere markthuren. Terwijl de impliciete subsidie in Almere/Lelystad het kleinste is,
namelijk 5%. De mate waarin een impliciete subsidie wordt gegeven aan een huurder heeft
invloed op het investeringsklimaat in de vrije huur- en koopsector. Naarmate deze hoger ligt zal
een belegger minder snel geneigd zijn te investeren in vrije huursectorwoningen. Dit komt
doordat de vraag voor een deel wordt opgevangen in de sociale huurmarkt, waarmee een
belegger gezien de marktconforme huren niet kan concurreren.
Dit zegt niettemin niet alles over de betaalbaarheid van de sociale huursector. In hoeverre de
sociale huursector betaalbaar is hangt mede af van het besteedbare inkomen van de huurders/
doelgroep in relatie tot het aanbod. Uit tabel 3.1 bleek reeds dat het aandeel hogere inkomens,
die niet tot de primaire doelgroep van toegelaten instellingen behoren, relatief hoog is (tussen
28 en 40%). Het landelijk gemiddelde ligt op 27%. Dit zijn tevens de huishoudens waarbij de
netto huurquote relatief laag is (zie figuur 3.1). De netto huurquote is uitgedrukt in de netto
huurlasten als aandeel van het besteedbare huishoudinkomen.
Uit figuur 3.1 blijkt dat verdeling van netto huurquotes naar percentielen in de gehele Noordvleugel redelijk gelijk verdeeld zijn. Duidelijk wordt dat circa 10 tot 20% van de huishoudens in
de sociale huursector met relatief hoge huurquotes (> 30%) te maken heeft. Verdere huurverhogingen kunnen bij deze huishoudens op termijn betalingsproblemen veroorzaken, echter is dit
sterk afhankelijk van het type huishouden met deze quotes: een gemiddeld gezin met kinderen
heeft een hoger primair uitgavenpatroon dan een ouder éénpersoonshuishouden.

1 Uit eerdere studies en uit het WoonOnderzoek Nederland 2012 blijkt dat markconforme huren tussen 4,5% en
5,5% van de WOZ-waarde van de betreffende woning liggen.
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Figuur 3.1

Gemiddelde netto huurquote binnen de sociale sector, naar percentiel, naar 		
woningmarktgebied
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In totaal gaat het om circa 80.000 huishoudens in de Noordvleugel die te maken hebben met een
huurquote hoger dan 30%. Dit betreft overwegend éénpersoonshuishoudens (80%). Van de groep
huishoudens met een huurquote hoger dan 30% is een derde 65-plusser.
Verdere huurverhoging bij deze huurders kan tot betalingsproblemen leiden. Een deel van deze
huishoudens woont in een relatief dure, kwalitatief goede woning. Een betere allocatie en
huurbeleid bij deze huishoudens, zoals nu is ingevoerd met de passendheidstoets en de huursombenadering, kan een deel van dit betaalbaarheidsrisico in de toekomst verhelpen. Immers,
42% van de huishoudens met een huurquote boven de 30% woont in een woning met een huur
tussen de aftoppingsgrens (€ 577) en de liberalisatiegrens (€ 711).
Uit het bovenstaande blijkt dat in de Noordvleugel de sociale huursector generiek gezien goed
betaalbaar is. Een beperkte groep huishoudens heeft te maken met hogere huurquotes en kan
bij nieuwe huurstijgingen in betalingsproblemen komen. Daarentegen is er ook een grote groep
huishoudens die een lage huur betaalt ten opzichte van het inkomen. Om beleid met betrekking
tot betaalbaarheid te maken is het essentieel om gesegmenteerd en met gerichter beleid naar
het vraagstuk te kijken. Hoe wordt er omgegaan met de groep huishoudens die lastig nieuwe
huurverhogingen kan betalen. En hoe wordt er omgegaan met de huishoudens met zeer lage
huurquotes? Door het beleid meer te richten op de sociale doelgroep en gesegmenteerd naar de
juiste beleidssturing te kijken, kan een gemeente tot een optimaal resultaat komen. Hierdoor
krijgt het betaalbaar houden van (een deel van) de voorraad een beperkte invloed op de investeringscapaciteit van toegelaten instellingen.
3.1.2		 Kwaliteit in de Noordvleugel
De gevraagde woonkwaliteit verandert in de loop der jaren. Derhalve is het van belang dat de
kwaliteit van het aanbod in de tijd aansluit bij de gevraagde kwaliteit van de gebruikers. Dit
betekent dat toegelaten instellingen naast regulier onderhoud ook kwaliteitsinvesteringen
zullen moeten doen om de sociale huurvoorraad op het gevraagde niveau te behouden.

27

Naast grootschalige renovaties, duurzaamheidsinvesteringen en leefbaarheidsinvesteringen zal
een deel van de voorraad in de loop van de jaren moeten worden vervangen. Voor een deel van
de voorraad zal voor de komende decennia gaan gelden dat de kwaliteit dermate achterloopt op
de gevraagde kwaliteit dat vervangende nieuwbouw de meest reële optie is. Dit vergt een
betrekkelijk grote investering van toegelaten instellingen die niet meer op andere beleidsterreinen kan worden ingezet.
Het langjarig gemiddelde aantal gesloopte woningen (1998-2012) ligt bij de sociale huurwoningen op circa 11.000 woningen per jaar. Dit betekent dat er jaarlijks 0,46% van de voorraad wordt
vervangen door nieuwe woningen. Gelet op de distributie (bouwjaar, oppervlakte) van de
huidige voorraad sociale huurwoningen mag worden verwacht dat het slooppercentage de
komende decennia gaat toenemen. Dit geldt ook voor een groot deel van de Noordvleugel.

Tabel 3.2

Kwaliteit van sociale huurwoningen in de Noordvleugel

Woningmarktgebied

Amersfoort
Utrecht
Amsterdam
Haarlem-Kennemerland
Amstelland
Het Gooi
Almere/Lelystad
Zaanstreek-Waterland

Mediane
oppervlakte

Gemiddeld
bouwjaar

Gemiddeld
energielabel

Kwetsbare
voorraad (%)1

72
76
63
77
77
74
89
77

1969
1972
1958
1970
1977
1966
1983
1974

C/D
C/D
D
D/E
C/D
D
C
D/E

25
21
22
19
20
25
5
25

1 Alle woningen gebouwd tussen 1945 en 1980 met een oppervlakte kleiner dan 70 m² worden aangemerkt als
kwetsbare voorraad

Bron: WoON 2012, bewerking EIB

Uit tabel 3.2 blijkt dat het gemiddelde bouwjaar van de sociale huurwoningen in de Noordvleugel rond 1970 ligt met een oppervlakte van circa 75 m². Alleen in Almere/Lelystad is sprake van
een relatief jonge sociale huurvoorraad. Uitgedrukt in een kwetsbare voorraad betekent dit dat
in bijna alle woningmarktgebieden in de Noordvleugel circa 20 tot 25% van de sociale huurvoorraad in de komende decennia een substantiële investering nodig heeft om te voldoen aan de
gevraagde kwaliteiten dan wel vervangen zal moeten worden door nieuwbouw. Dit vergt een
grote opgave voor toegelaten instellingen en zal in de komende jaren een belangrijke impact
hebben op de investeringsmogelijkheden op andere beleidsterreinen.
Ook de duurzaamheidsdoelstellingen, vastgesteld in het convenant energiebesparing huursector, zorgen voor een grote opgave binnen de Noordvleugel. Hierin staat dat landelijk een gemiddelde energieindex wordt behaald van 1,25 bij alle huurwoningen van toegelaten instellingen in
2020. Dit staat gelijk aan een gemiddeld energielabel B. Gelet op het huidige gemiddelde van
energielabel D betekent dit dat er nog veel energetische investeringen gedaan moeten worden,
alvorens deze doelstelling kan worden gehaald.
In het volkshuisvestelijk beleid van gemeenten kan het kwaliteitsniveau gecombineerd met
duurzaamheidsdoelstellingen worden opgenomen. De vervanging van de kwalitatief mindere
voorraad kan zo bijdragen aan de doelstellingen rondom de energetische kwaliteit van woningen.
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3.1.3		 Toegankelijkheid in de Noordvleugel
Laatste beleidspijler is de toegankelijkheid van de sociale huurvoorraad binnen een gemeente of
woningmarktgebied. Dit geeft aan of het voor een huishouden gemakkelijk is om de beschikking
te krijgen over een sociale huurwoning op de gevraagde locatie. De toegankelijkheid wordt
veelal uitgedrukt in wachttijd of slagingskans.
Zoals eerder in het institutionele kader is aangegeven, wordt in de verschillende woningmarktgebieden gewerkt met een regionaal woonruimteverdelingssysteem. Voorheen schreef men zich
in bij een toegelaten instelling of een samenwerkingsverband van toegelaten instellingen
binnen de gemeente. Huishoudens die ingeschreven stonden, konden zo reageren op het
aanbod van de desbetreffende toegelaten instelling. In veel woningmarkten, zo ook binnen de
Noordvleugel, is nu sprake van een regionaal woonruimteverdelingssysteem, waardoor een
huishouden zich voor een regio kan inschrijven. Dit betekent dat een huishouden ook kan
reageren op het aanbod van andere toegelaten instellingen in die betreffende regio. Dit zorgt er
voor dat de keuzemogelijkheden van huishoudens in de loop der jaren zijn toegenomen, echter
beperkt de keuzevrijheid zich nog steeds tot de regio waarin men staat ingeschreven. Voor zover
er geen economische of maatschappelijke binding wordt vereist, is het voor een huishouden wel
mogelijk om in meerdere regio’s ingeschreven te staan.
De wachttijd om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is een belangrijke
indicator voor de mate waarin de markt toegankelijk is. Het kan worden gezien als een uitdrukking van het verschil tussen vraag en aanbod. Naarmate de wachttijden korter zijn, betekent dit
dat het aanbod beter aansluit op de vraag naar sociale huurwoningen in de betreffende gemeente.

Figuur 3.2

Wachttijden voor een sociale huurwoning naar gemeenten in de Noordvleugel,
in jaren
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Figuur 3.2 geeft een overzicht van de wachttijden voor een sociale huurwoning op gemeentelijk
niveau. Binnen de Noordvleugel lopen de wachttijden uiteen van minder dan 2,5 jaar tot boven
de tien jaar. De wachttijden binnen de Noordvleugel zijn in vergelijking tot andere delen van
Nederland relatief hoog. Op buurtniveau kunnen deze wachttijden nog sterker verschillen. Het
aanbod van sociale huurwoningen blijft dus achter bij de vraag naar dit woonsegment. In de
Noordvleugel wonen relatief veel huishoudens in een sociale huurwoning die op basis van het
huidige inkomen eigenlijk niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het
hoge aandeel ‘scheefwoners’ heeft zo een negatieve invloed op de toegankelijkheid van de
sociale huurvoorraad voor de primaire doelgroep.
De toegankelijkheid van de sociale huurvoorraad is van invloed op de verhuiskeuze van huishoudens. De keuzevrijheid voor een huishouden wordt beperkt door de beschikbare voorraad en
de inschrijfduur. In de meeste woningmarktgebieden binnen de Noordvleugel worden de
woningen binnen de sociale huursector toegewezen op basis van inschrijfduur of zoekwaarde.
Hierbij geldt, over het algemeen, dat hoe langer iemand staat ingeschreven hoe groter de kans is
op een woning. Dit betekent dat naarmate de inschrijfduur korter is, de keuzemogelijkheid voor
een woning binnen de verschillende woningmarktgebieden kleiner is. Dit kan als effect sorteren
dat een huishouden de locatie en het type woning gaat heroverwegen om de kans op een
woning te vergroten. Ook kan een huishouden er voor kiezen ergens te blijven wonen of op zoek
te gaan naar een woning buiten de sociale huursector.
De toegankelijkheid van de sociale huursector kan derhalve leiden tot externe effecten naar
andere woonsegmenten (vrije huursector, koopsector) en andere gemeenten. Zo kan het zijn dat
een huishouden dat graag in Haarlem wil wonen er uiteindelijk voor kiest om in Zandvoort te
gaan wonen, omdat het huishouden daar eerder in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.
De toegankelijkheid speelt hierdoor een belangrijke rol in de woningmarktdynamiek en verhuisbewegingen binnen de sociale sector. Beleid met betrekking tot de toegankelijkheid, zoals de
verkoop, liberalisatie of nieuwbouw van sociale huurwoningen, kan een belangrijke doorwerking hebben binnen en buiten de eigen gemeente.
3.2

Beleidsdriehoek

Op alle drie de beleidsthema’s ligt een belangrijke opgave binnen de Noordvleugel. De mate
waarin de verschillende opgaven kunnen worden aangepakt hangt echter af van de investeringscapaciteit van de toegelaten instellingen per woningmarktgebied. Gemeenten zullen met
hen afspraken moeten maken over de verdeling van hun beschikbare financiële middelen over
de beleidsthema’s.
In figuur 3.3 is de verdeling van de investeringscapaciteit (het gebied binnen de lijn) naar de
verschillende thema’s grafisch weergegeven. Indien er door een betreffende gemeente wordt
gekozen voor meer investeringen in een goed betaalbare sociale woningmarkt (bruine lijn,
figuur 3.3) heeft dit direct consequenties voor de investeringscapaciteit van een toegelaten
instelling. Er komen immers minder huurstromen binnen tegenover de operationele kosten die
worden gemaakt door de instelling. Daarbij kan de vraag naar sociale huurwoningen toenemen
vanwege de aantrekkelijkere huurvoorwaarden. Dit betekent minder vrije middelen voor de
andere thema’s kwaliteit en toegankelijkheid.
Hetzelfde geldt indien een gemeente afspreekt dat de toegelaten instellingen investeren in een
kwalitatief goede sociale huurvoorraad (gele lijn, figuur 3.1). Dit betekent dat een groot deel van
de investeringscapaciteit in vervangende nieuwbouw, grootschalige renovaties, energetische
prestatie en leefbaarheid terecht komt. Dit gaat ten koste van investeringen met het doel het
aantal sociale huurwoningen te vergroten (toegankelijkheid) of de woningmarkt betaalbaarder
te houden. Dit geldt ook indien een gemeente inzet om de toegankelijkheid te verbeteren
(blauwe lijn, figuur 3.1).
Bij het volkshuisvestingsbeleid gaat het vooral om de verdeling van de investeringscapaciteit
naar de verschillende thema’s. Daarbij heeft elke keuze voor een bepaald thema invloed op de
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Figuur 3.3

Beleidsdriehoek

Betaalbaarheid (in €)

Kwaliteit (in €)

Toegankelijkheid (in €)

Bron: EIB

mogelijkheden binnen een ander thema. Dit zorgt ervoor dat gemeenten in het volkshuisvestingsbeleid weloverwogen beleidskeuzes zullen moeten maken in welke mate er wordt ingezet
op betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit.
Door de analyse van de opgaven op de drie beleidsthema’s is een beter beeld ontstaan van de
huidige situatie binnen de sociale voorraad van de Noordvleugel. Tevens geeft het aan op welke
terreinen nog belangrijke beleidsuitdagingen liggen en waar bepaalde woningmarktgebieden
achterblijven in verhouding tot andere woningmarktgebieden. Na de nulmeting kan worden
afgewogen op welke beleidsdoeleinden een gemeente en/of woningmarktgebied (extra) wil
investeren.
Om tot een goede afweging te komen is het van belang om meer inzicht te krijgen in de exacte
omvang van de investeringscapaciteit van de toegelaten instellingen die actief zijn binnen de
gemeente en binnen het woningmarktgebied. Deze kan worden bepaald door te berekenen in
welke mate de operationele kasstroom de onrendabele top van nieuwe investeringen af kan
dekken. De operationele kasstroom van een toegelaten instelling wordt bepaald door de inkomsten uit huren en overige activiteiten te verminderen met de uitgaven aan onderhoud, personeel, rentelasten en overige operationele uitgaven. Dit resulteert in het bedrag dat jaarlijks
beschikbaar is om het onrendabele deel van nieuwe investeringen op te vangen.
Om een gemeente in handelingsperspectieven te voorzien is het belangrijk om meer inzicht te
geven in de afruil tussen bepaalde beleidskeuzes. Hoeveel renovaties kunnen worden uitgevoerd
voor de kosten van een nieuwbouwwoning? Hoeveel moet worden geïnvesteerd om een gemiddeld energielabel B te bewerkstelligen? Om dit soort vragen te beantwoorden, dienen de verschillende beleidsinterventies gekwantificeerd te worden. Door de onrendabele top per onderwerp voor beleidsinterventie te bepalen, kan een afweging worden gemaakt tussen de
verschillende mogelijkheden. Voor betaalbaarheid geldt dat deze niet zozeer een onrendabele
top heeft, maar dat deze de inkomensstroom aan huur verlaagt en daarmee de operationele
kasstroom naar beneden brengt. De berekening van de onrendabele toppen geeft gemeenten
inzicht in de kosten van beleidsinterventies. Doordat het budget vanuit de operationele kasstroom beperkt is, zullen zij keuzes moeten maken aan welke onderwerpen zij het meeste geld
uitgeven. In paragraaf 3.4 zal per onderwerp uiteengezet worden hoe de onrendabele top
bepaald kan worden.
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De inzichten in de afruil tussen verschillende doelstellingen kan gemeenten handelingsperspectieven geven en helpt gemeenten te komen tot een weloverwogen volkshuisvestingsbeleid
dat tevens rekening houdt met de positieve en negatieve gevolgen (afruil) van beleidskeuzes. Zo
kunnen gemeenten een goed oordeel geven over de te vormen prestatieafspraken aangaande de
nieuwbouw van woningen, welke en hoeveel woningen er moeten worden gerenoveerd en
verduurzaamd en welke prestatie toegelaten instellingen kunnen leveren met betrekking tot de
betaalbaarheid van de voorraad.
3.3

Nut en noodzaak van bovengemeentelijke beleidsafstemming

Naast inzicht in de afwegingen tussen de beleidsthema’s is beter inzicht in de werking van de
bovengemeentelijke woningmarkt van groot belang. In het beslissingsproces laten de meeste
huishoudens hun zoekgebied namelijk niet beperken door gemeentegrenzen. Voor het maken
van een volkshuisvestingsbeleid en het maken van afspraken met toegelaten instellingen is het
voor gemeenten derhalve van essentieel belang om de effecten van beleid op de bovengemeentelijke woningmarktdynamiek te begrijpen. Dit beperkt zich niet tot het begrijpen van het effect
van het eigen beleid op andere gemeenten, maar vooral van het effect dat het beleid in naburige
gemeenten heeft op de eigen woningmarkt.
De mate waarin een gemeente beleid moet afstemmen is vooral afhankelijk van de externe
effecten die optreden in het te voeren beleid. Niet elk beleid heeft namelijk dezelfde effecten op
de andere sectoren in de woningmarkt of op de buurgemeenten. Per beleidsthema zullen er
andere relatieve effecten optreden. Om een beeld te geven van de doorwerking van beleid wordt
hieronder per beleidsthema beschreven hoe beleid conceptueel doorwerkt
De beleidseffecten op de vrije huursector en koopsector binnen de eigen gemeente worden
voornamelijk veroorzaakt door verschillen in prijs-kwaliteitverhouding en aanbod. Bij een
duurdere sociale huursector zal een aantal huurders uitwijken naar de vaak kwalitatief betere
vrije huursector. Voor een ander deel zal de relatieve prijs tussen huren en kopen dalen waardoor de vraag naar koopwoningen toe zal nemen. Een verkleining van het aanbod in de sociale
huursector zal de wachttijd voor huurders doen oplopen waardoor zij ook sneller geneigd zullen
zijn om te huren in de vrije sector of een eigen huis te gaan kopen.
Binnen het thema betaalbaarheid zal beleid vooral externe effecten over de gemeentegrenzen
heen hebben via het relatieve-prijsmechanisme van de vraag. Als een gemeente inzet op een
betaalbare sociale huurvoorraad, maar de omliggende gemeenten doen dit niet dan wordt de
gemeente voor huurders aantrekkelijker ten opzichte van de buurgemeenten. Hierdoor zal druk
ontstaan op de huursector in deze gemeente wat zal leiden tot langere wachttijden. Juist omdat
de gemeente heeft ingezet op betaalbaarheid in haar beleidsdriehoek, zal het lastig zijn om de
toegankelijkheid op peil te houden bij deze toename van de vraag. Hetzelfde soort effecten zal
optreden in de gemeente als buurgemeenten beleid voeren op betaalbaarheid zonder dit te
coördineren met de desbetreffende gemeente. Afstemming over beleid gericht op betaalbaarheid is dus voor individuele gemeenten van groot belang. Ook tussen woningmarktgebieden is
het aan te bevelen dit soort effecten af te stemmen.
Voor het thema toegankelijkheid geldt eenzelfde soort relatief mechanisme, maar dan meer
gestuurd vanuit het aanbod. Als een gemeente of woningmarktgebied besluit de toegankelijkheid niet te vergroten terwijl de vraag in het gebied wel toeneemt zal de relatieve toegankelijkheid ten opzichte van omliggende gemeenten of woningmarktgebieden verslechteren. Dit zal
betekenen dat een aantal huishoudens gaat uitwijken naar de omliggende gemeenten of
woningmarktgebieden. Deze zullen de toename in de vraag moeten opvangen of ook riskeren
dat hun eigen toegankelijkheid verslechtert. Het is voor gemeenten verstandig om inzicht te
krijgen in het beleid dat naburige gemeenten voeren op toegankelijkheid en hier hun eigen
beleid op af te stemmen. Overleg binnen de woningmarktgebieden, waar toenemende vraag
wordt opgevangen, voorkomt dat er scheve verdelingen optreden.
Het relatieve mechanisme voor kwaliteit zal voor de Noordvleugel minder invloed hebben. De
vraag naar huurwoningen is er zo groot dat huishoudens vaak ook een kwalitatief mindere
woning accepteren. Als de toegankelijkheid binnen een gemeente of woningmarktgebied
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dermate goed is dat er meer keuze voor huishoudens komt, dan zal een verbetering in kwaliteit
ook invloed gaan hebben op de vraag naar huurwoningen in de gemeente. Op dit moment zal
het inzetten op kwaliteit in de beleidsdriehoek door gemeenten vooral indirect extern effect
hebben doordat er minder aan betaalbaarheid en toegankelijkheid kan worden gedaan.
In de afweging welke beleidsinterventies moeten worden afgestemd met andere partijen of
gemeenten kan een beleidsafwegingskader worden doorlopen, zoals weergegeven in figuur 3.4.
Op basis van de vragen in figuur 3.4 wordt per onderwerp afgewogen of afstemming met private
partijen of andere gemeenten van belang is voor het te voeren beleid.

Betaalbaarheid

Renoveren,
verduurzamen
& leefbaarheid

Vervangende
nieuwbouw

Verkopen en
liberaliseren

Afwegingskader beleidsinvloeden

Nieuwbouw

Figuur 3.4

Wat is de invloed van beleid
binnen de sociale huursector in de gemeente?

op de private sector in de gemeente?
op andere (aangrenzende) gemeenten?

Bron: EIB

Uit het voorgaande blijkt dat op de verschillende beleidsthema’s externe effecten kunnen
ontstaan die in (naastgelegen) gemeenten merkbaar kunnen zijn op de woningmarkt. Om tot
een goed functionerende bovengemeentelijke woningmarkt te komen, is afstemming van het
woningmarktbeleid essentieel. Daarbij is het niet altijd nodig met alle gemeenten binnen een
woningmarktgebied tot afstemming te komen, maar gaat het vooral om die gemeenten die de
externe effecten ondervinden van het te voeren beleid.
Daarbij kan, door een goede afstemming van het beleid, de beschikbare investeringscapaciteit
per woningmarktgebied optimaal worden ingezet. Zo is het mogelijk om investeringscapaciteit
die in de ene gemeente binnen het woningmarktgebied is gegenereerd in te zetten in een
andere gemeente ten behoeve van een goed functionerende bovengemeentelijke woningmarkt.
Op deze manier worden er niet (onnodig) investeringen gedaan, die beter op andere terreinen
en andere locaties hadden kunnen worden ingezet.
3.4

Doorwerking van beleidsinterventies

De verschillende beleidsinterventies werken elk op hun eigen wijze door op de investeringscapaciteit van de toegelaten instellingen, de beleidsthema’s en de bovengemeentelijke woningmarkt.
3.4.1		

Nieuwbouw

Gemeenten zullen moeten afwegen hoeveel nieuwbouw er binnen de sociale voorraad nodig is.
Dit onderwerp speelt in op de toegankelijkheid van de sociale woningmarkt. Naarmate het
aanbod in verhouding tot de vraag toeneemt, betekent dit een verbeterde toegankelijkheid.
Daarnaast heeft het invloed op de kwaliteit van de gemiddelde voorraad. Immers, nieuwbouw
of vervangende nieuwbouw verbetert de gemiddelde kwaliteit van de voorraad.
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De keuze om in te zetten op veel of weinig nieuwbouw zal effect hebben op de bovengemeentelijke woningmarkt. Indien er onvoldoende sociale huurwoningen worden gerealiseerd in een
bepaalde gemeente betekent dit een verslechtering van de relatieve toegankelijkheid van de
betreffende gemeente. Hierdoor zal een huishouden de keuze voor een gemeente kunnen
heroverwegen en kunnen kiezen voor een andere, beter toegankelijke gemeente waar de vraag
naar sociale huurwoningen zal toenemen. Indien de toegankelijkheid juist wordt verbeterd
zorgt dit voor het tegenovergestelde effect. Een groter deel van de vraag kan gefaciliteerd
worden binnen de gemeente, waardoor er minder huishoudens hoeven te kiezen voor een
substituut.
Een beleidsinterventie binnen de nieuwbouw heeft ook effect op de kwaliteit van de voorraad.
Doordat nieuwbouwwoningen tot een hogere standaard worden gebouwd dan in het verleden,
is bijvoorbeeld de energetische kwaliteit hoger. Deze kwaliteitsverbetering zal naar verwachting
weinig externe effecten hebben op naburige gemeenten.
De onrendabele top van een nieuwbouwwoning in de sociale huursector kan worden bepaald
door een normale vastgoedexploitatie te maken van de woning. Het verschil tussen de jaarlijkse
kosten en opbrengsten zal moeten worden bijgelegd vanuit de operationele kasstroom van de
toegelaten instelling.
Om te bepalen waar de externe effecten terecht komen, zowel ruimtelijk als binnen de beleidsdriehoek, is het van belang de dynamiek op de woningmarkt goed te begrijpen. Met betrekking
tot de doorwerking van een beleidsinterventie binnen het onderwerp nieuwbouw zal in onderstaand kader een voorbeeld worden gegeven aan de hand van de situatie in Amsterdam.
Doorwerking van beleidsinterventies: te weinig toevoegingen in de Amsterdamse sociale
woningvoorraad
Om in te kunnen schatten wat de effecten zijn als de gemeente Amsterdam in samenwerking met de toegelaten instellingen onvoldoende nieuwe sociale huurwoningen kan
toevoegen aan de bestaande voorraad, is het essentieel om te weten in hoeverre dit keuzes
van de consument zal beïnvloeden en vooral waar de externe effecten terechtkomen.
Indien er te weinig nieuwe sociale huurwoningen worden gerealiseerd binnen de gemeente kan dit betekenen dat huishoudens zullen moeten wachten met het betrekken van een
sociale huurwoning of kiezen voor een ander woonsegment. Dit betekent dat de vraag naar
vrije huursector en koopwoningen kan toenemen. Een derde mogelijkheid is dat het leidt
tot uitstroom naar andere gemeenten. Gedetailleerde verhuisbewegingen uit het verleden
kunnen hier een indicatie van geven. De onderstaande grafiek laat zien waar huishoudens
uit de huursector van Amsterdam (incl. studentenwoningen) naar toe verhuizen en naar
welk segment ze verhuizen. Overigens blijft circa 80% binnen Amsterdam wonen.
Huur naar koop

Huur naar huur

2%

1%

9%

16%

27%
18%

7%

42%

17%

12%
18%
7%

8%
Amersfoort
Almere/Lelystad
Het Gooi
Zaanstreek-Waterland
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15%

Amstelland
Haarlem-Kennemerland
Utrecht
Andere regio's

2%
2%

Uit de grafieken blijkt dat de grootste uitstroom naar de koopsector plaatsvindt naar de
woningmarktgebieden Almere/Lelystad (Almere) en Haarlem-Kennemerland (Haarlem en
Haarlemmermeer). Voor de uitstroom naar de huursector zijn Amstelland (Amstelveen,
Diemen), Zaanstreek-Waterland (Zaanstad en Purmerend) en Haarlem-Kennemerland
(Haarlem en Haarlemmermeer) de woningmarktgebieden waar de meeste huishoudens
naartoe verhuizen. Daarnaast vertrekt een relatief groot aandeel naar buiten de Noordvleugel. Dit zijn diverse vestigingsplaatsen, het betreft hier vooral verhuizingen van jonge
huishoudens.
Met betrekking tot de doorwerking van beleidsinterventies binnen de nieuwbouw kan op
basis van de huidige woningmarktsituatie worden verwacht dat de voornaamste externe
effecten zullen optreden in de bovengenoemde woningmarktgebieden/gemeenten. Bij het
maken van prestatieafspraken tussen de gemeente Amsterdam en toegelaten instellingen
kan derhalve afstemming plaatsvinden met de betreffende woningmarktgebieden/gemeenten over beleidsinterventies binnen de nieuwbouw. Immers minder nieuwbouw in
Amsterdam zal voor een deel gevolgen hebben voor de vraag naar woningen in de genoemde woningmarktgebieden/gemeenten.
Bij andere gemeenten binnen de Noordvleugel geldt dat de externe effecten voornamelijk
plaatsvinden binnen het eigen woningmarktgebied. De dynamiek tussen die gemeenten is
het grootst, zoals bleek uit de analyse van het voorgaande hoofdstuk.

3.4.2		

Verkoop

De geraamde verkopen van woningen van toegelaten instellingen aan particulieren of beleggers
zullen met de nieuwe Woningwet aan gemeenten moeten worden voorgelegd. Daarnaast
kunnen gemeenten de verkoop van bezit van toegelaten instellingen ook expliciet meenemen in
het volkshuisvestingsbeleid. Het verkopen van bezit uit de sociale voorraad kan invloed hebben
op de toegankelijkheid van de sociale sector. Het aanbod neemt door de verkopen af. Ook kan
het betekenen dat de vraag proportioneel afneemt, waardoor de toegankelijkheid per saldo
gelijk blijft: dit is het geval indien de woning wordt verkocht aan de zittende huurder. De
zittende huurder was, indien de woning niet te koop was aangeboden, immers veelal blijven
wonen in de huidige sociale huurwoning. In een dergelijke situatie ligt afstemming tussen
gemeenten minder in de rede, want de relatieve toegankelijkheid verandert niet en het leidt niet
tot externe effecten. Dezelfde situatie is ook van toepassing bij verkopen aan een andere
toegelaten instelling die de woning gaat verhuren onder de liberalisatiegrens.
Indien woningen worden verkocht aan derden (particulieren of beleggers) kan de toegankelijkheid wel verslechteren als de opbrengst van de verkoop van de woning niet leidt tot een extra
investering in nieuwbouw. Bij dit type verkoop kan er een vergelijkbare verandering in de
situatie optreden als bij nieuwbouw, waarbij huishoudens substituten gaan overwegen vanwege
de verandering in de relatieve toegankelijkheid.
Het gevolg voor de investeringscapaciteit van de toegelaten instelling zal per verkochte woning
verschillen, afhankelijk van de kosten en opbrengsten van de verkochte woning. Een algemeen
te verwachten beeld is dat er meer ruimte in de operationele kasstroom en investeringscapaciteit zal komen.
3.4.3 Liberalisatie
Het liberaliseren van sociale huurwoningen betekent dat de woningen bij mutatie worden
verhuurd boven de liberalisatiegrens. Dit is alleen mogelijk bij sociale huurwoningen die op
basis van kwaliteit verhuurd mogen worden boven de liberalisatiegrens (€ 711). In de Noordvleugel geldt dit voor 41% van de totale sociale woningvoorraad, waardoor deze voorraad ook
interessant kan zijn voor beleggers om op te kopen.
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Liberalisatie van een huurwoning heeft gevolgen op de drie eerder genoemde beleidsthema’s.
De betaalbaarheid van de woning verslechtert, doordat de huur na vrijkomen van de woning
wordt opgetrokken tot boven de liberalisatiegrens. De toegankelijkheid van de sociale voorraad
verslechtert, doordat het aanbod van woningen onder de liberalisatiegrens afneemt, tenzij de
extra middelen worden ingezet voor de realisatie van extra sociale huurwoningen. De kwaliteit
van de sociale voorraad gaat per saldo achteruit, omdat het vooral de kwalitatief betere woningen zijn die geliberaliseerd kunnen worden.
Afstemming met andere gemeenten/woningmarktgebieden kan noodzakelijk zijn als de relatieve toegankelijkheid en betaalbaarheid binnen een gemeente significant verslechteren,
waardoor er externe effecten optreden naar andere gemeenten.
De investeringscapaciteit van de toegelaten instelling neemt over het algemeen wel toe doordat
er meer huurinkomsten binnenkomen. Dit vergroot de operationele kasstroom en daarmee de
mogelijkheden van de toegelaten instellingen om nieuwe investeringen te doen.
3.4.4		

Vervangende nieuwbouw

Ook vervangende nieuwbouw kan op alle drie de beleidsinvalshoeken invloed hebben. De mate
waarin de toegankelijkheid verandert, is afhankelijk van de ratio waarmee nieuwbouw wordt
teruggebouwd. Bij een ratio van één of hoger verandert er niets aan de toegankelijkheid of deze
verbetert. Bij een ratio lager dan één verslechtert de toegankelijkheid van de sociale voorraad.
Normaliter verbetert de kwaliteit van de sociale woningvoorraad, omdat veelal de kwalitatief
slechtere woningvoorraad wordt vervangen en woningen conform het huidige Bouwbesluit
worden teruggebouwd. Dit betekent ook vaak een enorme verbetering in de energetische
kwaliteit. Of er veranderingen plaatsvinden in de betaalbaarheid is afhankelijk van de verhuring
van het nieuwe bezit. De huidige nieuwbouw wordt vaak verhuurd tegen een hogere huurprijs
dan de voorraad die onttrokken wordt. Daardoor kan de betaalbaarheid verslechteren. Echter
moet in deze analyse wel in acht worden genomen dat de energielasten vaak aanzienlijk lager
liggen in de nieuwe woning vanwege de verbeterde energetische kwaliteit. Per saldo kan het dan
zo zijn dat de betaalbaarheid gelijk blijft of verbetert, terwijl de gemiddelde huur hoger ligt.
Wanneer beleid op vervangende nieuwbouw van invloed is op de relatieve betaalbaarheid of
toegankelijkheid van de sociale woningvoorraad ligt het in de rede dat dit wordt afgestemd met
gemeenten die de externe effecten kunnen ondervinden van dit beleid. De verbetering van de
relatieve kwaliteit van de voorraad zal door de hoge vraag naar woningen voor de gemeenten in
de Noordvleugel zoals gezegd minder van belang zijn en dus minder reden zijn voor afstemming.
De onrendabele top van vervangende nieuwbouw is over het algemeen groter dan van normale
nieuwbouw. De kosten voor sloop moeten hierbij worden opgeteld. Hier tegenover staat dat de
onderhoudskosten lager zijn voor nieuwe woningen. Als de vervangende nieuwbouw gepaard
gaat met huurverhoging dan zullen de inkomsten toenemen.
3.4.5

Renovatie, verduurzaming en leefbaarheid

Beleidsinterventies met betrekking tot renovaties, verduurzaming en leefbaarheid zijn van
invloed op de kwaliteit van de sociale woningvoorraad. Een dergelijke beleidsinterventie zal
minder snel van invloed zijn op de andere beleidsthema’s, waardoor afstemming met andere
gemeenten met betrekking tot verbeteringen van de relatieve kwaliteit van de voorraad minder
relevant is. Wel zal de afweging binnen de beleidsdriehoek van een gemeente er toe leiden dat
ook deze beleidsinterventie bij de afstemming naar voren zal komen. Immers, investeringen die
worden gedaan aan renovatie, verduurzaming en leefbaarheid gaan ten koste van investeringen
op andere thema’s die wel tot externe effecten kunnen leiden. Dit betekent dat er wel indirecte
externe effecten optreden.
De onrendabele toppen van renovatie-, verduurzamings- en leefbaarheidsinvesteringen lopen
sterk uiteen. Als hierdoor kosten bespaard kunnen worden of huren kunnen worden verhoogd,
dan kan de investering volledig rendabel uitpakken. Over het algemeen zal er echter een deel
zijn dat niet rendabel is en dus beslag legt op de investeringscapaciteit van de toegelaten
instelling.
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3.4.6

Betaalbaarheid

Beleidsinterventies op de betaalbaarheid hebben directe gevolgen voor de vraag naar verschillende type woonsegmenten. Naarmate de sociale woningmarkt in verhouding tot de koop- en
vrije huursector betaalbaarder wordt, zal dit leiden tot verhoging van de relatieve prijs van
kopen of huren in de vrije sector. Dat zal weer leiden tot een toenemende vraag naar sociale
huurwoningen en een afnemende vraag naar woningen in de koop- en vrije huursector. De
afnemende vraag naar vrije huursectorwoningen en koopwoningen beïnvloedt tevens het
investeringsklimaat voor beleggers en projectontwikkelaars om meer aanbod te creëren in deze
sectoren.
Voor beleidsinterventies op dit onderwerp heeft het ook zin om naar de mogelijkheden van
flankerend beleid te kijken. Door de doelgroepen goed te segmenteren kan scheefwonen worden
aangepakt of voorkomen en blijft de sociale sector betaalbaar voor de doelgroep.
Een beleidsinterventie op het terrein van betaalbaarheid heeft door de relatieve prijseffecten
niet alleen gevolgen binnen de sociale huursector, ook op andere woningmarktsectoren en op
andere gemeenten. Beleidsinterventies met betrekking tot de betaalbaarheid vergen dan ook
afstemming met andere gemeenten. Het kan ook nuttig zijn dit af te stemmen met marktpartijen, zodat inzicht kan worden verkregen in de rol die deze partijen kunnen innemen in het
verbeteren van de woningmarktsituatie.
Betaalbaarheid heeft de meest directe invloed op de operationele kasstroom. Een huurverhoging
of -matiging vertaalt een-op-een door in de operationele kasstroom en daarmee de mogelijkheden van de toegelaten instelling om onrendabele toppen af te dekken.
3.5

Conclusie

Gemeenten zullen in samenwerking met elkaar en de toegelaten instellingen af moeten wegen
op welke beleidsthema’s de investeringscapaciteit op korte termijn wordt ingezet en op welke
beleidsterreinen flankerend beleid kan helpen de bovengemeentelijke woningmarkt goed te
laten functioneren.
Bij het vaststellen van het volkshuisvestingsbeleid per woningmarktgebied is het van belang
afspraken goed af te stemmen tussen gemeenten, indien het beleid effect heeft op een andere
gemeente. Daarbij kan het per beleidsonderwerp of beleidsinterventie verschillen of en zo ja
met welke gemeenten er afstemming nodig is. Daarnaast kan worden bekeken hoe beschikbare
investeringscapaciteit per woningmarktgebied op de meest efficiënte manier binnen het
woningmarktgebied kan worden ingezet.
Om tot een goede afweging te komen is inzicht in de beschikbare investeringscapaciteit per
woningmarktgebied nodig. Daarnaast strekt het tot aanbeveling om meer zicht te krijgen op de
handelingsperspectieven van gemeenten in de beleidskeuzes. Op welke manier kan de investeringscapaciteit worden benut, welke doelstellingen rondom betaalbaarheid, toegankelijkheid en
kwaliteit kunnen dan worden behaald en welke effecten heeft dat op de woningmarkt binnen
de eigen gemeente en op andere gemeenten?
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Bijlage: Indeling woningmarktgebieden Noordvleugel

Amersfoort
Nijkerk
Amersfoort
Baarn
Bunschoten
Leusden
Soest
Woudenberg
Het Gooi
Eemnes
Blaricum
Bussum
Hilversum
Huizen
Laren
Muiden
Naarden
Weesp
Wijdemeren
Utrecht
De Bilt
Bunnik
Houten
Lopik
Montfoort
Utrecht
Wijk bij Duurstede
IJsselstein
Zeist
Nieuwegein
Oudewater
Vianen
Woerden
Utrechtse Heuvelrug
Stichtse Vecht

Amstelland
Aalsmeer
Amstelveen
Diemen
Ouder-Amstel
Uithoorn
De Ronde Venen
Amsterdam
Amsterdam
Zaanstreek-Waterland
Beemster
Edam-Volendam
Landsmeer
Oostzaan
Purmerend
Zeevang
Zaanstad
Waterland
Wormerland
Haarlem-Kennemerland
Bloemendaal
Haarlem
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Haarlemmermeer
Heemstede
Velsen
Zandvoort
Almere/Lelystad
Almere
Lelystad
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