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Samenvatting
5

In 2016 heeft Onderzoek & Statistiek een woononderzoek uitgevoerd. De afdeling Woon- en
Werkklimaat heeft aan O&S gevraagd om aanvullend ook een aantal aspecten op langere termijn
uit te werken. In dit onderzoek bekijken we het effect van vergrijzing op de Amersfoortse
woningmarkt op langere termijn.
75+ huishoudens in 2030: twee scenario’s
De bevolking vergrijst en bestaat uit steeds meer alleenstaanden. Deze ontwikkeling zien we ook in
Amersfoort. In 2030 zullen er naar verwachting circa 4.000 extra huishoudens zijn met een
hoofdbewoner van 75 jaar of ouder, waarvan meer dan de helft alleenstaanden. Een toename van
bijna 65% ten opzichte van 2016.
We beschrijven twee scenario’s die de mogelijk toekomstige woonsituatie van 75+ huishoudens in
2030 weergeven.
Scenario 1
In het eerste scenario leggen we de huidige woonsituatie van 75+ huishoudens op de prognose van
75+ huishoudens in 2030. Volgens dit scenario zullen in alle huur- en koopsegmenten in 2030 meer
oudere huishoudens wonen dan in 2016, simpelweg vanwege de toename van het aantal 75+
huishoudens. Echter, de toename van het absolute aantal oudere huishoudens dat woont in de
kernvoorraad en het duurdere koopsegment is beduidend groter dan in de andere segmenten. Zo
wonen in 2030 circa 2.000 75+ huishoudens meer in de kernvoorraad, en 1.300 meer in een
koopwoning vanaf €185.000, dan in 2016.
Scenario 2
In het tweede scenario leggen we de woonsituatie van de toekomstige 75+ huishoudens – de huidige
huishoudens van 61 t/m 74 jaar – op de prognose van 75+ huishoudens. Volgens dit scenario zien we
de groei van het aantal oudere huishoudens vooral terug in het duurdere koopsegment. In absolute
aantallen groeit ook het aantal huishoudens in de kernvoorraad nog wel, maar het aandeel 75+
huishoudens dat in de kernvoorraad woont neemt af tussen 2016 en 2030. Opvallend is de afname
van oudere huishoudens in gereguleerde particuliere huurwoningen.
Afweging
De vergelijking van beide scenario’s maakt duidelijk dat de huidige generatie 75+ huishoudens
(scenario 1) verschilt van de toekomstige generatie ouderen (scenario 2). Dit is een landelijke
ontwikkeling. De toekomstige generatie ouderen is welvarender, heeft een hoger inkomen en kent
een hoger aandeel eigenwoningbezit. De huidige generatie 75+’ers zijn juist overwegend huurders.
Scenario 2 houdt rekening met de toekomstige generatie 75+ huishoudens door te kijken naar de
woonsituatie van huidige huishoudens van 61 t/m 74 jaar (die dus in 2030 75+ jaar zijn). Daarom
verwachten wij dat scenario 2 een betere inschatting geeft van de woonsituatie van oudere
huishoudens in 2030 dan scenario 1.
Aanpassingsopgave
De vergrijzing, in combinatie met het langer thuis blijven wonen en de extramuralisering, betekent
een toenemende behoefte aan woningen die geschikt zijn om oud in te worden. De opgave voor de
woningvoorraad is er daarom eerder een van aanpassing van de bestaande voorraad dan van
uitbreiding door nieuwbouw. Vanwege het verwachte toenemende eigenwoningbezit onder ouderen,
verschuift de aanpassingsopgave meer en meer van de corporaties naar de huiseigenaren.

Vrijkomende woningen
Op de langere termijn gaan veel woningen vrijkomen wanneer de babyboomgeneratie door
overlijden of verhuizing naar een zorginstelling de woningmarkt gaat verlaten. Vanaf 2026 bereiken
de eerste babyboomers het 80e levensjaar. De veronderstelling is dat vanaf die leeftijd huishoudens
de woningmarkt in toenemende mate gaan verlaten. Het zijn vooral eengezins koopwoningen boven
de € 185.000 die op langere termijn vrijkomen maar ook veel gereguleerde corporatiewoningen.
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Gezien de omvang van de babyboomgeneratie zal vanaf 2026 de uitstroom uit de woningmarkt
vanwege overlijden of vertrek naar een zorginstelling een stuk hoger zijn dan de periode ervoor. We
verwachten voor Amersfoort dat in de periode 2026-2035 meer woningen vrijkomen door uitstroom
van de babyboomgeneratie dan door de voor zover nu bekend geplande nieuwbouw. Landelijk is
naar verwachting de uitstroom van de babyboomgeneratie uit koopwoningen rond 2030 van dezelfde
orde van grootte als de huidige nieuwbouwproductie. Hiermee moet rekening worden gehouden in
lokaal woonbeleid.
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1.1

Inleiding

Kader en achtergrond

Aanleiding
In 2016 heeft Onderzoek & Statistiek een Woononderzoek Amersfoort gepubliceerd met daarin
onder andere de huidige situatie van woningvoorraad en huishoudens, verhuis- en woonwensen en
gebaseerd hierop vraag en aanbod op de korte termijn.1 De afdeling Woon- en Werkklimaat heeft
aan O&S gevraagd ook een aantal aspecten op langere termijn uit te werken. Het gaat in dit
onderzoek om het effect van vergrijzing op de Amersfoortse woningmarkt.
Doel van het onderzoek en probleemstelling
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een goed inzicht in relevante toekomstige
ontwikkelingen op de woningmarkt in Amersfoort. De gemeente kan op basis hiervan haar beleid
goed onderbouwen en vormgeven. Concreet gaat het om de volgende vraag:
Wat is het effect van de toekomstige vergrijzing in Amersfoort op de woningmarkt en op de
woningbehoefte?

1.2

Opzet van het onderzoek

In deze paragraaf bespreken we de gebruikte onderzoeksmethode om de effecten van vergrijzing op
de woningmarkt in kaart te brengen.
Effect van vergrijzing op de Amersfoortse woningmarkt
Om inzicht te krijgen in het effect van de vergrijzing richten we ons op de groep huishoudens van 75
jaar en ouder. We analyseren eerst de huidige woonsituatie van de 75+ huishoudens. Vervolgens
gebruiken we de O&S huishoudensprognose om het aantal en type 75+ huishoudens in 2030 te
bepalen. Wanneer we de huidige woonsituatie leggen op de prognose van de 75+ huishoudens geeft
dit een mogelijk beeld van de toekomstige woonsituatie. Maar wellicht nog interessanter en
plausibeler is de huidige woonsituatie te analyseren van de generatie die in 2030 75 jaar of ouder is
en deze analyse te combineren met de huishoudensprognose van 75+ huishoudens. Ook interessant
is dat deze huishoudens met het oplopen van de leeftijd in toenemende mate de woningmarkt
verlaten omdat ze verhuizen naar een zorginstelling of overlijden. De laatst genoemde analyse biedt
daarom ook inzicht in hoeveel en welke woningen er vanaf 2030 beschikbaar komen op de
woningmarkt.
Woonwensen van de 75+’ers van nu zijn naar verwachting heel anders dan die van 75+’ers in 2030.
Ook het beleid van de overheid om mensen langer zelfstandig te laten wonen is van grote invloed
op de woonsituatie van 75+’ers.
Om zicht te krijgen op al deze ontwikkelingen zullen we een korte literatuurverkenning doen.
Hiermee willen we een beeld krijgen wat het effect is op de woningmarkt van deze veranderende
wensen en landelijk beleid. Verder onderzoeken we wat het effect is van het verlaten van de
woningmarkt van oudere huishoudens – babyboomers - op het woningaanbod op langere termijn.

1

Onderzoek & Statistiek (2016). Woononderzoek Amersfoort 2016: onderzoek naar de Amersfoortse
woningmarkt. Gemeente Amersfoort.

Afbakening
Gelijktijdig met dit onderzoek zijn en worden voor Amersfoort meer onderzoeken uitgevoerd op het
terrein van wonen. Hieronder een korte afbakening, zodat helder is waar dit onderzoek zich bevindt
ten opzichte van andere onderzoeken.
Eind 2016 heeft Onderzoek & Statistiek het Woononderzoek Amersfoort 2016 afgerond. Dat
onderzoek bracht de gehele Amersfoortse woningmarkt op dit moment in kaart, terwijl het huidige
onderzoek focust op de middellange termijn. We inventariseren nu de effecten van vergrijzing op
de Amersfoortse woningmarkt.
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Recent is ook onderzoek afgerond door Companen. Het onderzoek van Companen bouwt verder op
de bevindingen uit het O&S Woononderzoek Amersfoort 2016 en andere analyses om te bepalen hoe
de behoefte zich ontwikkelt in verschillende segmenten en wat dit betekent voor de programmering
op verschillende locaties.
Daarnaast wordt de toekomstige behoefte aan verschillende vormen van wonen met zorg in kaart
gebracht. In dat onderzoek staan de huishoudens die wonen met zorg centraal, ongeacht leeftijd.
Dit omvat ook mensen die wonen in ‘zorg met verblijf’. Deze laatste groep wordt in het huidige
onderzoek buiten beschouwing gelaten. Verder staan in het huidige onderzoek alle (toekomstige)
75+ huishoudens centraal, ongeacht of zij gebruik maken van zorg. Hoewel beide onderzoeken dus
enige overlap vertonen, kennen ze ieder een duidelijk andere insteek en andere onderzoeksvragen.

Resultaten
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2.1

Landelijke ontwikkelingen

Inleiding

Woonwensen van de 75+’ers van nu zijn naar verwachting heel anders dan die van 75+’ers in 2030.
Ook het beleid van de overheid om mensen langer zelfstandig te laten wonen, en beleid rondom
extramuralisering, is van grote invloed op de woonsituatie van 75+’ers. Om zicht te krijgen op al
deze ontwikkelingen doen we in dit hoofdstuk een korte literatuurverkenning.2 Hiermee schetsen
we een beeld van het effect op de woningmarkt van deze veranderende wensen en landelijk beleid.

2.2

Literatuurverkenning

Toenemend eigenwoningbezit ouderen
Een landelijke ontwikkeling is dat de toekomstige generatie ouderen meer welvarend is, een hoger
inkomen heeft en een hoger aandeel eigenwoningbezit kent. De huidige generatie 75+’ers zijn juist
overwegend huurders. Waarschijnlijk omdat de huidige 75+’ers de woningmarkt betraden in de tijd
dat er veel huurwoningen werden gebouwd, in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het is niet
zo dat oudere huishoudens van een koop- naar een huurwoning verhuizen. Men verhuist vooral
binnen de koop- of huursector. Ook blijft men veelal binnen de eigen gemeente en zelfs binnen de
eigen buurt wonen.
Verhuisgedrag ouderen in de toekomst
De nieuwe generatie ouderen geboren tussen 1945 en 1960 (babyboomgeneratie) is in het algemeen
hoger opgeleid, welvarender, vitaler, mobieler en actiever dan eerdere generaties ouderen. Deze
kenmerken zijn van grote invloed op het woningmarktgedrag.
Het PBL verwacht dat de honkvastheid van ouderen in de (nabije) toekomst verder toeneemt.
Hoewel juist hoger opgeleiden vaker verhuizen en de ouderen van de toekomst een hoger
opleidingsniveau hebben, worden de factoren die het verhuizen afremmen groter geacht. De
ouderen zijn vaker huiseigenaar. Ze zijn vitaler en welvarender en willen steeds langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen. Doordat ook het beleid van het Rijk hierop gericht is, zullen ouderen op
latere leeftijd zorg in huis halen. Met institutionele en technologische ontwikkelingen die het ook
mogelijk maken tot hoge leeftijd thuis te wonen, zal dit naar verwachting de verhuismobiliteit
afremmen.

2
De ontwikkelingen die we in dit hoofdstuk beschrijven, baseren we op de volgende literatuur:
- Dam, F. van, F. Daalhuizen, C. de Groot, M. van Middelkoop & P. Peeters (2012). Woongedrag, tijdsbesteding
en verplaatsingsgedrag van actieve ouderen. Den Haag: NIDI.
- Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en TNO (2011). Het succes van de vergrijzing: een
visie op de toekomst van werk, zorg, wonen en voorzieningen. Den Haag.
- Iersel, J. van, K. Leidelmeijer & A. Buys (2009). Senioren op de woningmarkt: achtergrondrapportage.
Amsterdam: Rigo.
- Nivel Overzichtstudies (2014). Ouderen van de toekomst: verschillen in de wensen en mogelijkheden
voor wonen, welzijn en zorg. Utrecht.
- Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2013). Vergrijzing en woningmarkt. Den Haag.
- Rigo Research en Advies (2016). Themapublicatie WoON 2015. Vergrijzing en extramuralisering op de
woningmarkt: senioren en groepen met beperkingen. Amsterdam.
- Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (februari 2013, nummer 1). Nu al voorsorteren op uitstroom oudere
huishoudens. Door M. Eskinasi en C. de Groot, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
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Overigens blijven er grote verschillen bestaan tussen ouderen. De ene oudere is de andere niet, of
het nu gaat om gezondheid, vitaliteit of inkomen. Op dat laatste vlak lijken de verschillen zelfs toe
te nemen. Zo beschrijft NIDI aan de ene kant welgestelde oudere paren met aanvullende
pensioenen en een afgeloste, sterk in waarde gestegen koopwoning, en aan de andere kant lager
opgeleide ouderen en degenen die op latere leeftijd op de arbeidsmarkt zijn ingetreden
(immigranten, vrouwen), met een bescheiden pensioen en een huurwoning. Ouderen met een
koopwoning en ouderen met een hoog inkomen zijn minder geneigd te verhuizen dan ouderen met
een huurwoning of laag inkomen, aldus Rigo.
Er dreigt een tweedeling te ontstaan tussen ouderen die over de hulpbronnen beschikken om
wonen, welzijn en zorg grotendeels zelf te regelen (via het informele netwerk en/of financiële
middelen) en ouderen die minder over deze hulpbronnen beschikken en daardoor volgens Nivel
onvoldoende ondersteuning en zorg zouden krijgen, terwijl zij wel vaak de grootste zorgvraag
hebben. De meeste zelfstandig wonende ouderen blijven dus zo lang mogelijk in de eigen woning
wonen. Maar er is ook een groep die wil verhuizen als ze meer zorg behoeven, omdat ze hun woning
niet geschikt vinden om tot het eind van het leven te blijven wonen. Woningcoöperaties kunnen
hierop volgens Nivel anticiperen door ook te investeren in woningen die geschikt zijn voor
zorgbehoevende ouderen, zoals kleinschalige woonvoorzieningen of gelijkvloerse woningen met
mogelijkheden voor woningaanpassingen.
Veranderende woningvraag
Waarheen verhuizen ouderen? Hierover bestaan de nodige misverstanden. Het clichébeeld van
oudere huiseigenaren die de koopsector en masse de rug toekeren wordt namelijk niet gesteund
door de feiten. Op de eerste plaats verhuist het merendeel van oudere huiseigenaren helemaal niet
en worden de meesten oud in de eigen woning. Ze verhuizen alleen als er een urgente noodzaak is
zoals overlijden van de partner of een sterk verslechterde gezondheid. Op de tweede plaats blijkt
dat als oudere huiseigenaren al verhuizen, zij vaak en in toenemende mate binnen de koopsector
blijven. ‘Neerwaarts‘ verhuizen gaat eigenlijk vooral op voor 75+ huiseigenaren en voor oudere
huiseigenaren met een lager inkomen c.q. goedkopere koopwoning3. De gemeenplaats dat
welgestelde ouderen die hun ruime, bewerkelijke koopwoning inruilen voor een luxe, compacte
huurwoning met alle denkbare service lijkt daarmee inderdaad niet op te gaan. Het zijn vooral de
minder welgestelde huiseigenaren die uitwijken naar de huursector. Dit kan ook eigenlijk niet
anders, omdat de sociale huursector (met huurwoningen tot de liberalisatiegrens) minder goed
toegankelijk is voor midden- en hogere inkomens.
Het stereotype beeld dat ouderen op een gegeven moment hun eengezinswoning inruilen voor een
appartement klopt wel: als oudere huiseigenaren al verhuizen, verruilt bijna tweederde de
eengezinswoning voor een flat of appartement. Ze verhuizen vooral naar (geliberaliseerde) huur- of
koopappartementen met lift. Ook verhuizen ouderen vaak van de ene naar de andere
grondgebonden koopwoning, maar dan wel kleiner en gelijkvloers (zoals bungalows en hofjes).
Ouderen stellen hierbij hoge kwaliteitseisen, aldus Rigo. Zo zou een koopappartement minimaal 80
vierkante meter moeten zijn en een aanzienlijk deel van deze vraag is gericht op appartementen
van meer dan 110 vierkante meter.
Extramuralisering en langer thuis blijven wonen
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de WMO. Door de extramuralisering vallen daar
steeds meer mensen onder. Het beleid rond de extramuralisering is erop gericht dat mensen met
beperkingen steeds minder in instellingen en meer in de reguliere woningvoorraad (blijven) wonen.
Dat brengt volgens Rigo een nieuwe, meer diverse en grotere vraag op de woningmarkt met zich
mee van mensen met beperkingen. Niet alleen voor het wonen zelf, maar ook voor
woonarrangementen waar wonen, zorg, ondersteuning, voorzieningen en woonomgeving deel van
uitmaken.
Daarnaast richt het beleid van het Rijk zich erop ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten
wonen. Het PBL stelt dat de meeste ouderen in hun huidige woning willen blijven wonen, óók
wanneer zij minder mobiel en vitaal worden en de behoefte aan zorg toeneemt. De vergrijzing in
combinatie met de extramuralisering betekent volgens het PBL dan ook een toenemende behoefte
aan woningen die geschikt zijn om oud in te worden. De opgave voor de woningvoorraad is er
daarom eerder een van aanpassing van de bestaande voorraad dan van uitbreiding door nieuwbouw.

3

Alle resultaten van woonwensen ouderen in deze sectie zijn gebaseerd op uitkomsten WBO 1981-2002 en
WoON 2006-2012 in Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2013). Vergrijzing en woningmarkt. Den Haag.

Als er al levensloopbestendige woningen voor ouderen gebouwd worden dan zou dat vooral binnen
vergrijsde woonbuurten plaats moeten vinden. Reden hiervoor is de grote gehechtheid van ouderen
aan de eigen woonomgeving, en het gegeven dat het ontbreken van aanbod in de gewenste (vaak
huidige) buurt een van de belangrijkste redenen is waarom oudere huishoudens die wel willen
verhuizen dat nog niet hebben gedaan.
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Aanpassing woningvoorraad
In de sociale huursector is het de verantwoordelijkheid van corporaties om woningen
levensloopgeschikt te maken, in de koopsector zijn de huiseigenaren zelf aan zet. Vanwege het
verwachte toenemende eigenwoningbezit onder ouderen, verschuift de aanpassingsopgave dus meer
en meer van de corporaties naar de huiseigenaren.
Wel moet hierbij een kanttekening worden gemaakt. Hoewel het aantal oudere huurders in
aantallen niet sterk zal toenemen, ligt binnen de sociale huursector wel een opgave. De sociale
huursector zal zich volgens het RIGO namelijk steeds meer moeten richten op groepen met de
laagste zelfredzaamheid, wat vaak samengaat met beperkingen in de gezondheid. Corporaties
moeten vanwege de vergrijzing meer aandacht hebben voor specialistische woonvormen voor
ouderen met een zwaardere zorgbehoefte, aldus het PBL.
Maar de meeste ouderen zijn sectortrouw en dus zal de aanpassingsopgave vooral voor de
koopsector gelden, die de komende decennia sterk zal vergrijzen.
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3.1

Wonen en vergrijzing

Inleiding

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van het effect van de vergrijzing op de Amersfoortse
woningmarkt. We richten ons op de groep huishoudens van 75 jaar en ouder. Hoe wonen deze 75+
huishoudens nu? Ook schetsen we twee scenario’s van hun mogelijk toekomstige woonsituatie.
Verder onderzoeken we wat het effect is van het verlaten van de woningmarkt van oudere
huishoudens – babyboomers - op het woningaanbod op langere termijn.

3.2

Huidige woonsituatie 75+ huishoudens

In 2016 woonden er in Amersfoort bijna 6500 zelfstandig wonende particuliere huishoudens waarvan
de hoofdbewoner 75 jaar of ouder is.4 Dit is bijna 10% van alle Amersfoortse huishoudens. De 75+
huishoudens zijn vooral alleenstaanden (61%) of tweepersoonshuishoudens (36%). Een fractie (3%)
van deze huishoudens zijn (eenouder)gezinnen, zoals huishoudens waarvan de volwassen kinderen
nog thuis wonen. Gezien de beperkte omvang van deze groep, circa 200 huishoudens in 2016, gaan
we hier in deze rapportage niet op in.
Oudere alleenstaanden huren, terwijl tweepersoonshuishoudens vaker kopen
In welke woningen wonen huishoudens van 75 jaar of ouder? Bijna tweederde van de 75+
huishoudens (64%) huurt een woning (figuur 1). Dit zijn vooral woningen in het bezit van de
corporatie. Een minderheid huurt van een particulier. De overige 75+ huishoudens zijn in het bezit
van een koopwoning; ruim een derde (36%) is eigenaar-bewoner.
Figuur 1
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Bron: BAG, WOZ, GBA en Corporaties 2016

4

We kijken naar zelfstandig wonende particuliere huishoudens. Onzelfstandig wonende particuliere
huishoudens wonen in bij de zelfstandig wonende huishoudens of delen een woning (kamerbewoners). Meestal
huren zij een deel van de woning en zijn niet de hoofdbewoner.

100%

We zien dat tweepersoonshuishoudens vaker een koopwoning hebben dan alleenstaanden. Bijna de
helft (49%) van de oudere tweepersoonshuishoudens is in het bezit van een koopwoning, veelal een
eengezinswoning. Alleenstaande 75+’ers huren vaker een woning (72%). Dit zijn vooral woningen in
het bezit van een corporatie en dan met name meergezinswoningen. We zien in het algemeen dat
oudere alleenstaanden vaker (59%) in een meergezinswoning wonen dan tweepersoonshuishoudens
(40%).
Helft oudere huishoudens in kernvoorraad
Wanneer we per huishouden kijken in welke prijsklasse men woont, dan zien we het volgende
beeld. Bijna de helft (48%) van de 75+ huishoudens woont in een gereguleerde corporatiewoning,
de kernvoorraad (figuur 2). Ook woont nog bijna 10% in een gereguleerde particuliere huurwoning.
Als oudere huishoudens in het bezit zijn van een koopwoning dan zijn dat vooral woningen boven de
€185.000.
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We zien dat alleenstaande 75+’ers vaker in de kernvoorraad wonen dan tweepersoonshuishoudens,
respectievelijk 54% en 38%. Ook wonen oudere alleenstaanden vaker in een gereguleerde
particuliere huurwoning. Tweepersoonshuishoudens blijken juist vaker in duurdere koopwoningen te
wonen. Ruim vier op tien tweepersoonshuishoudens bezitten een woning boven €185.000, tegenover
minder dan een kwart van de oudere alleenstaanden. Het aandeel dat een goedkopere koopwoning
(onder €185.000) bezit is gelijk onder oudere alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens.
Figuur 2

In welke prijsklasse wonen 75+ huishoudens?
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Gereguleerde huurwoning heeft een huur beneden de liberalisatiegrens van €711 (in 2016).
Geliberaliseerde huurwoning heeft een huur boven de grens van €711 (in 2016).
Bron: BAG, WOZ, GBA en Corporaties 2016

3.3

75+ huishoudens in 2030: twee scenario’s

De bevolking vergrijst en de huishoudens worden kleiner. Deze ontwikkeling zien we ook in
Amersfoort. In 2030 zullen er naar verwachting circa 4.000 extra huishoudens zijn met een
hoofdbewoner van 75 jaar of ouder, waarvan meer dan de helft alleenstaanden. Een toename van
bijna 65% ten opzichte van 2016.
In deze paragraaf beschrijven we twee scenario’s die de mogelijk toekomstige woonsituatie van 75+
huishoudens in 2030 weergeven. In het eerste scenario leggen we de huidige woonsituatie van 75+
huishoudens op de prognose van 75+ huishoudens in 2030. In het tweede scenario leggen we de
woonsituatie van de toekomstige 75+ huishoudens – de huidige huishoudens van 61 t/m 74 jaar – op
de prognose van 75+ huishoudens. Deze twee scenario’s geven een inschatting van hoe de
toekomstige woonsituatie van 75+’ers kan zijn.
Scenario 1: huidige woonsituatie op prognose 75+ huishoudens
Stel dat we aannemen dat de huidige woonsituatie van 75+’ers niet verandert tussen 2016 en 2030.

We leggen in dit scenario de huidige woonsituatie van 75+ huishoudens op de prognose van de 75+
huishoudens, hoe ziet de toekomstige woonsituatie er dan mogelijk uit? In welke woningen wonen
de 75+’ers volgens dit scenario dan in 2030?
Figuur 3 toont de woonsituatie van 75+ huishoudens in 2016 en de verwachte woonsituatie in 2030
volgens het zojuist beschreven scenario. In 2030 woont dus bijvoorbeeld, net als in 2016, 48% van de
75+ huishoudens in een gereguleerde corporatiewoning, de kernvoorraad. Hoewel het aandeel
75+’ers dat in de kernvoorraad woont gelijk blijft volgens dit scenario, neemt het aantal oudere
huishoudens in de kernvoorraad wel toe. Dit komt doordat er in 2030 vanwege de vergrijzing meer
75+ huishoudens zijn. Volgens dit scenario wonen in 2030 circa 5.100 oudere huishoudens in de
kernvoorraad. Dat zijn er ongeveer 2.000 meer dan in 2016. Deze toename betreft iets meer
meergezins- dan eengezins corporatiewoningen.5
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Figuur 3
Scenario 1: woonsituatie 75+ huishoudens naar prijsklasse in 2016 en 2030, situatie
2030 op basis van huishoudens 75+ jaar in 20161
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Toelichting:
1
In dit scenario nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers niet verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie van 75+ huishoudens op de prognose van 75+ huishoudens gelegd.
De figuur toont de mogelijke woonsituatie van 75+ huishoudens in 2030 volgens dit scenario.
* Gereguleerde huurwoning heeft een huur beneden de liberalisatiegrens van €711 (in 2016).
Geliberaliseerde huurwoning heeft een huur boven de grens van €711 (in 2016).
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.

Naast de kernvoorraad wonen ook veel oudere huishoudens in het duurdere koopsegment. In 2030
zullen naar verwachting zo’n 3.250 oudere huishoudens in een koopwoning vanaf €185.000 wonen.
Dat zijn circa 1.300 75+ huishoudens meer dan in 2016. Zij zullen vaker in een eengezins dan
meergezins koopwoning wonen.
Vanwege de toename van het aantal 75+ huishoudens zullen in alle marktsegmenten in 2030 meer
oudere huishoudens wonen dan in 2016. Echter, de toename van het absolute aantal oudere
huishoudens dat woont in de kernvoorraad en het duurdere koopsegment is beduidend groter dan in
de andere segmenten (figuur 3).
In bijlage 1 staan gedetailleerde tabellen over de verwachte woonsituatie in 2030 naar woningtype
en prijsklasse, volgens het scenario dat de huidige woonsituatie van 75+ huishoudens gelijk blijft. In
deze tabellen splitsen we de resultaten ook uit naar een- en tweepersoonshuishoudens.

5

Bij tweepersoonshuishoudens is deze verhouding gelijk; eenpersoonshuishoudens wonen in 2016 en 2030
duidelijk vaker in een meergezins dan eengezins corporatiewoning.

Scenario 2: toekomstige generatie 75+ huishoudens
Eerder in deze paragraaf beschreven we het scenario waarin we aannemen dat de huidige
woonsituatie van 75+ huishoudens niet verandert tussen 2016 en 2030. In dat scenario legden we de
huidige woonsituatie van 75+ huishoudens op de prognose van de 75+ huishoudens. Maar wellicht
nog interessanter en plausibeler is de huidige woonsituatie te analyseren van de generatie die in
2030 75 jaar of ouder is en deze analyse te combineren met de huishoudensprognose van
75+huishoudens. Het is een beschrijving van de situatie in 2030 van huishoudens waarvan de
hoofdbewoner in 2016 tussen de 61 en 74 jaar is. Ook hier vergelijken we weer met de huidige
woonsituatie van 75+ huishoudens.
In 2016 woont nog bijna de helft van de 75+ huishoudens in de kernvoorraad, in 2030 is dit nog maar
ruim een op de drie huishoudens. Bijna de helft van de 75+ huishoudens woont in 2030 in het
duurdere koopsegment, in 2016 was dat nog minder dan een derde (zie tabel 1).
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Tabel 1
Scenario 2: woonsituatie 75+ huishoudens naar eigendom en prijsklasse in 2016 en
2030, situatie 2030 op basis van huishoudens 61-74 jaar in 20161
1p 75+ jr
corporatie gereguleerd
corporatie geliberaliseerd
particulier gereguleerd
particulier geliberaliseerd
koop < € 185.000
koop € 185.000+
totaal %
totaal aantal

2p 75+ jr

totaal hh 75+ jr2

2016
54%
2%
12%
4%
5%
23%

2030
48%
1%
4%
4%
9%
34%

2016
38%
3%
5%
5%
5%
43%

2030
20%
2%
1%
3%
6%
68%

2016
48%
2%
9%
4%
5%
31%

2030
36%
2%
3%
3%
8%
48%

verschil
750
50
-300
100
450
3.150

100%
3.950

100%
6.100

100%
2.350

100%
4.150

100%
6.500

100%
10.650

4.150

Toelichting:
1
In dit scenario nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers wel verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie van huishoudens van 61-74 jaar – de 75+ huishoudens in 2030 - op
de prognose van 75+ huishoudens gelegd. De figuur toont de mogelijke woonsituatie van 75+ huishoudens in
2030 volgens dit scenario.
* Gereguleerde huurwoning heeft een huur beneden de liberalisatiegrens van €711 (in 2016).
Geliberaliseerde huurwoning heeft een huur boven de grens van €711 (in 2016).
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.

De groei van ruim 4.000 75+ huishoudens naar 10.650 huishoudens vertaalt zich vooral in een
grotere behoefte aan duurdere (eengezins) koopsegment (zie figuur 4). In absolute aantallen groeit
het aantal huishoudens in de kernvoorraad overigens wel nog met ongeveer 750 huishoudens in
voornamelijk eengezinswoningen. Opvallend is de forse afname van de 75+ huishoudens in
gereguleerde particuliere huurwoningen, vooral meergezinswoningen.

Figuur 4
Scenario 2: woonsituatie 75+ huishoudens naar eigendom en prijsklasse in 2016 en
2030, situatie 2030 op basis van huishoudens 61-74 jaar in 20161
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Toelichting:
In dit scenario nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers wel verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie van huishoudens van 61-74 jaar op de prognose van 75+
huishoudens gelegd. De figuur toont de mogelijke woonsituatie van 75+ huishoudens in 2030 volgens dit
scenario.
* Gereguleerde huurwoning heeft een huur beneden de liberalisatiegrens van €711 (in 2016).
Geliberaliseerde huurwoning heeft een huur boven de grens van €711 (in 2016).
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.
1

In bijlage 2 staan gedetailleerde tabellen over de verwachte woonsituatie in 2030 naar woningtype
en prijsklasse, volgens het scenario dat de woonsituatie van 75+ huishoudens verandert tussen 2016
en 2030. In deze tabellen splitsen we de resultaten ook uit naar een- en tweepersoonshuishoudens.

3.4

Beide scenario’s vergeleken

In de vorige paragraaf hebben we twee scenario’s beschreven die een inschatting geven van de
mogelijk toekomstige woonsituatie van 75+ huishoudens. In deze paragraaf zullen we beide
scenario’s naast elkaar zetten, kijken naar de verschillen en aangeven welk scenario wij
waarschijnlijker achten.
Verschillen tussen scenario’s
De grootste verschillen tussen beide scenario’s zijn zichtbaar in de kernvoorraad en het duurdere
koopsegment (zie figuur 5). Volgens scenario 1 wonen in 2030 zo’n 1.300 meer 75+ huishoudens in
de kernvoorraad dan volgens scenario 2. De oudere huishoudens wonen volgens dit tweede scenario
juist niet zo vaak in meergezins corporatiewoningen. Het aantal huishoudens dat in een eengezins
corporatiewoning woont is vrijwel gelijk in beide scenario’s (zie figuur 6).
Ook bij het duurdere koopsegment zien we een verschil tussen beide scenario’s. De toekomstige
generatie 75+ huishoudens woont volgens scenario 2 in 2030 aanmerkelijk vaker in een duurdere
koopwoning. Het gaat om bijna 1.900 meer oudere huishoudens in een koopwoning vanaf €185.000
dan volgens scenario 1. Dit zijn vooral eengezinswoningen.
Een derde verschil tussen beide scenario’s is zichtbaar bij de gereguleerde particuliere
huurwoningen. De toekomstige generatie 75+ huishoudens woont volgens scenario 2 in 2030 minder
vaak in particuliere huurwoningen onder de liberalisatiegrens. Dit zijn zo’n 700 oudere huishoudens
minder in vergelijking met scenario 1. Men woont vooral minder in meergezinswoningen.

Figuur 5
Verwachte woonsituatie 75+ huishoudens in 2030 naar prijsklasse, vergelijk beide
scenario’s1
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Toelichting:
1
In scenario 1 nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers niet verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie op de prognose van 75+ huishoudens gelegd.
In scenario 2 bekijken we de huidige woonsituatie van de generatie die in 2030 75 jaar of ouder is. Voor dit
scenario is die analyse op de prognose van 75+ huishoudens gelegd.
* Gereguleerde huurwoning heeft een huur beneden de liberalisatiegrens van €711 (in 2016).
Geliberaliseerde huurwoning heeft een huur boven de grens van €711 (in 2016).
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.

Figuur 6
Verwachte woonsituatie 75+ huishoudens in 2030 naar eigendom en woningtype,
vergelijk beide scenario’s1
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Toelichting:
1
In scenario 1 nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers niet verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie op de prognose van 75+ huishoudens gelegd.
In scenario 2 bekijken we de huidige woonsituatie van de generatie die in 2030 75 jaar of ouder is. Voor dit
scenario is die analyse op de prognose van 75+ huishoudens gelegd.
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.

In bijlage 3 staan gedetailleerde tabellen over de verwachte woonsituatie in 2030 naar woningtype
en prijsklasse. In deze tabellen vergelijken we beide scenario’s.

Afweging scenario’s
Beide scenario’s geven een inschatting van de mogelijk toekomstige woonsituatie van 75+
huishoudens in 2030, maar welk scenario is waarschijnlijker? De vergelijking van beide scenario’s
maakt duidelijk dat de huidige generatie 75+ huishoudens (scenario 1) verschilt van de toekomstige
generatie ouderen (scenario 2). Dit is een landelijke ontwikkeling, zoals we in het vorige hoofdstuk
al lazen. De toekomstige generatie ouderen is welvarender, heeft een hoger inkomen en kent een
hoger aandeel eigenwoningbezit. De huidige generatie 75+’ers huurt overwegend. Scenario 2 houdt
rekening met de toekomstige generatie 75+ huishoudens door te kijken naar de woonsituatie van
huidige huishoudens van 61 t/m 74 jaar (die dus in 2030 75+ jaar zijn). Daarom verwachten wij dat
scenario 2 een betere inschatting geeft van de woonsituatie van oudere huishoudens in 2030 dan
scenario 1.
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Wel moet ook bij scenario 2 een kanttekening worden geplaatst. Tussen nu en 2030 zal een (klein)
deel van de toekomstige 75+ huishoudens verhuizen. Uit de literatuur blijkt dat ouderen vooral
binnen de koop- of huursector verhuizen, en dat ze daarbij hun eengezinswoning veelal verruilen
voor een appartement (met lift). Uit analyses van daadwerkelijke verhuizingen in de periode 20132017 komen vergelijkbare resultaten. Als de 61 t/m 74-jarige huishoudens (de toekomstige 75+
huishoudens) al verhuizen dan doen ze dat vaak van een eengezinswoning naar een
meergezinswoning. Verder zien we dat de duurdere koopwoning ingewisseld wordt voor een
goedkope koopwoning of particuliere huurwoning. Daardoor woont in 2030 waarschijnlijk een iets
hoger aandeel 75+ huishoudens in een meergezinswoning en een iets lager aandeel 75+ huishoudens
in een duurdere koopwoning dan waar scenario 2 vanuit gaat.
Daarnaast kan scenario 2 geen rekening houden met mogelijke prijsontwikkelingen op de
Amersfoortse woningmarkt. Door grote prijsontwikkelingen kunnen de woningen van huishoudens,
waaronder ouderen, in een andere prijsklasse terecht komen (goedkope – duurdere koop,
gereguleerde – geliberaliseerde huur). Vanzelfsprekend kan een scenario hier geen rekening mee
houden, maar dit kan wel invloed hebben op de toekomstige woonsituatie van oudere huishoudens
in 2030. Overigens geldt dit voor beide scenario’s en niet uitsluitend voor oudere huishoudens.

3.5

Vrijkomende woningen door vergrijzing op lange termijn

Vergrijzing heeft nu nog een drukkend effect op de doorstroming op de woningmarkt, maar
resulteert op langere termijn in een groot vrijkomend woningaanbod6. In de komende tien jaar blijft
het dempende effect van de vergrijzing op de doorstroming voortduren, ook omdat het aantal en
aandeel ouderen nog verder stijgt. Op de langere termijn gaan veel woningen vrijkomen wanneer de
babyboomgeneratie door overlijden of verhuizing naar een zorginstelling de woningmarkt gaat
verlaten. Vanaf 2026 bereiken de eerste babyboomers7 het 80e levensjaar. De veronderstelling is dat
vanaf die leeftijd huishoudens de woningmarkt in toenemende mate gaan verlaten. Vanaf 75-80 jaar
gaat de fase van actieve ouderdom over in de fase van kwetsbare ouderdom8. Omdat het hier over
ontwikkelingen op langere termijn gaat en ouderen in de toekomst naar verwachting steeds actiever
en gezonder zijn, kiezen we als grens 80 jaar.
Dit betekent dat vanaf ongeveer 2026, als de eerste babyboomers 80 jaar worden, gedurende een
langere periode een hogere uitstroom te verwachten is en daarmee een groter vrijkomend aanbod
aan woningen. En die vrijkomende woningen gaan meewegen in de verhouding tussen woningvraag
en –aanbod. Aangezien oudere huishoudens weinig verhuizen is de kans groot dat hun huidige
woning pas vrijkomt als zij uitstromen uit de woningmarkt door overlijden of door verhuizing naar
een zorginstelling. De huidige woonsituatie van oudere huishoudens – babyboomers in dit geval zegt daarom iets over de woningen die straks, naar verwachting, als gevolg van de uitstroom

6

De ontwikkelingen die we in deze paragraaf beschrijven baseren we met name op het volgende artikel waar
diverse literatuur over dit thema gebruikt wordt:
- Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (februari 2013, nummer 1). Nu al voorsorteren op uitstroom oudere
huishoudens. Door M. Eskinasi en C. de Groot, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
7
De generatie die geboren is na de tweede wereldoorlog, toen er gedurende langere tijd een geboortegolf
plaatsvond. We definiëren hier babyboomgeneratie als degenen die geboren zijn in de periode 1946 t/m 1960.
Met name in 1946 en 1947, maar ook in de periode daarna, werden aanzienlijk meer kinderen geboren.
8
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2013). Vergrijzing en Ruimte. Den Haag.

vrijkomen. In tabel 2 hebben we uitgezocht in welke woningen babyboomers in Amersfoort nu
wonen.
Tabel 2
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Woonsituatie babyboomers
woningen
corporatie eengezins
2.900
corporatie meergezins
2.400
particulier eengezins
450
particulier meergezins
400
koop eengezins
8.100
koop meergezins
1.350

In Amersfoort 2016
%
19%
corporatie gereguleerd
15%
corporatie geliberaliseerd
3%
particulier gereguleerd
3%
particulier geliberaliseerd
52%
koop < € 185.000
9%
koop € 185.000+

totaal

100%

15.600

totaal

woningen
5.050
300
350
550
1.250
8.200

%
32%
2%
2%
4%
8%
53%

15.600

100%

Toelichting: Dit is de huidige woonsituatie van huishoudens die tot de babyboomgeneratie behoren. Het zijn
huishoudens waarvan het hoofd geboren is in de periode 1946-1960.
Bron: BAG, WOZ, GBA en O&S Amersfoort.

Het zijn vooral eengezins koopwoningen boven de € 185.000 die op langere termijn vrijkomen. En
verder relatief veel gereguleerde corporatiewoningen. Kanttekening hierbij is dat op langere
termijn een (klein) deel van deze huishoudens verhuisd is. Uit literatuur (zie vorig hoofdstuk) blijkt
dat ouderen niet zo snel de overstap maken van koop naar huur en vice versa of van de ene naar
andere prijsklasse. Maar wanneer oudere huishoudens verhuizen maken ze vaak de overstap van een
eengezinswoning naar een appartement.
Meer woningen komen vrij door verlaten woningmarkt dan door nieuwbouw
Stel dat we aannemen dat alle Amersfoortse babyboomers de woningmarkt verlaten tussen hun
80e en 94e jaar. Dan zouden vanaf 2026 in een periode van 30 jaar gemiddeld ruim 500
woningen per jaar door deze uitstroom van alleen de babyboomgeneratie vrijkomen. Dan
komen er hierdoor bijvoorbeeld in de periode 2026-2035 meer woningen vrij dan door de voor
zover nu bekend geplande nieuwbouw (ruim 200 per jaar). Uiteraard zijn er babyboomers die al
voor 2026 de Amersfoortse woningmarkt verlaten door verhuizing, overlijden of vertrek naar
een instelling. Maar het grootste deel zal in 2026 nog in Amersfoort wonen en meestal in
dezelfde woning.
Gezien de omvang van de babyboomgeneratie zal vanaf 2026 de uitstroom uit de woningmarkt
vanwege overlijden of vertrek naar een zorginstelling een stuk hoger zijn dan de periode
ervoor.
Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen die worden beschreven door PBL en Rigo.9 Zo stelt PBL
dat landelijk naar verwachting de uitstroom van de babyboomgeneratie uit koopwoningen rond 2030
van dezelfde orde van grootte is als de huidige nieuwbouwproductie. Bovendien verschuift de
samenstelling van het vrijkomende woningaanbod van huur steeds meer naar koopwoningen. Het
aanbod dat landelijk vrijkomt als gevolg van sterfte is in 2030 volgens Rigo voldoende om 75% van
de nieuwe huishoudens van woonruimte te voorzien. Steeds vaker zal niet een nieuwbouwwoning,
maar een sterfgeval aan het begin staan van een verhuisketen. Dit aanbod wordt daarmee
belangrijker voor de doorstroming dan het aanbod dat met nieuwbouw wordt toegevoegd, en
hiermee moet rekening worden gehouden in lokaal woonbeleid.
Conclusie is dat in de krappe Amersfoortse woningmarkt de toenemende uitstroom van babyboomers
op langere termijn – na 2026 - kan leiden tot evenwichtigere vraag en aanbod verhoudingen op de
woningmarkt, in het bijzonder in het segment van de eengezins koopwoningen en daarnaast ook van
gereguleerde huurwoningen.

9

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2013). Vergrijzing en woningmarkt. Den Haag.
RIGO Research en Advies (2016). Themapublicatie WoON 2015. Vergrijzing en extramuralisering op de
woningmarkt: senioren en groepen met beperkingen. Amsterdam.
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Bijlage 1 Verwachte woonsituatie 2030,
scenario 1: gelijkblijvende woonsituatie
75+
Woonsituatie 75+ huishoudens naar prijsklasse in 2016 en 2030, situatie 2030 op basis van
huishoudens 75+ jaar in 20161
1p 75+ jr
corporatie gereguleerd
corporatie geliberaliseerd
particulier gereguleerd
particulier geliberaliseerd
koop < € 185.000
koop € 185.000+
totaal

2p 75+ jr

totaal hh 75+ jr2

2016
2.100
50
450
150
200
900

2030
3.300
100
750
250
350
1.350

2016
900
50
100
100
150
1.00

2030
1.600
100
200
200
250
1.750

2016
3.100
150
600
300
350
2.000

2030
5.100
250
950
450
600
3.250

verschil
2.000
100
400
200
250
1.300

3.950

6.100

2.350

4.150

6.500

10.650

4.150

Toelichting:
1
In dit scenario nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers niet verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie op de prognose van 75+ huishoudens gelegd. De tabel toont de
mogelijke woonsituatie van 75+ huishoudens in 2030 volgens dit scenario.
2
Dit is inclusief (een)oudergezinnen. Gezien de beperkte omvang van deze groep, circa 400 huishoudens in
2030, gaan we hier in de rapportage en deze tabel niet apart op in.
* De aantallen in de tabel zijn afgerond op 50-tallen, omdat het niet om exacte aantallen gaat maar een
benadering betreft. Afzonderlijke optellingen zijn gemaakt met de niet-afgeronde getallen. Door afgeronde
weergave kan het lijken dat enkele optellingen niet kloppen.
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.

Woonsituatie 75+ huishoudens naar woningtype in 2016 en 2030, situatie 2030 op basis van
huishoudens 75+ jaar in 20161
1p 75+ jr
corporatie eengezins
corporatie meergezins
particulier eengezins
particulier meergezins
koop eengezins
koop meergezins

23

totaal

2p 75+ jr

totaal hh 75+ jr2

2016
700
1.500
150
500
750
350

2030
1.050
2.350
200
750
1.150
550

2016
500
450
100
150
850
300

2030
850
850
150
300
1.450
500

2016
1.250
2.000
200
650
1.700
650

2030
2.100
3.250
350
1.050
2.750
1.100

verschil
800
1.250
150
400
1.100
400

3.950

6.100

2.350

4.150

6.500

10.650

4.150

Toelichting:
1
In dit scenario nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers niet verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie op de prognose van 75+ huishoudens gelegd. De tabel toont de
mogelijke woonsituatie van 75+ huishoudens in 2030 volgens dit scenario.
2
Dit is inclusief (een)oudergezinnen. Gezien de beperkte omvang van deze groep, circa 400 huishoudens in
2030, gaan we hier in de rapportage en deze tabel niet apart op in.
* De aantallen in de tabel zijn afgerond op 50-tallen, omdat het niet om exacte aantallen gaat maar een
benadering betreft. Afzonderlijke optellingen zijn gemaakt met de niet-afgeronde getallen. Door afgeronde
weergave kan het lijken dat enkele optellingen niet kloppen.
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.
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Bijlage 2 Verwachte woonsituatie 2030,
scenario 2: woonsituatie toekomstige
generatie 75+
Woonsituatie 75+ huishoudens naar eigendom en prijsklasse in 2016 en 2030, situatie 2030 op
basis van huishoudens 61-74 jaar in 20161
1p 75+ jr
corporatie gereguleerd
corporatie geliberaliseerd
particulier gereguleerd
particulier geliberaliseerd
koop < € 185.000
koop € 185.000+
totaal

2p 75+ jr

totaal hh 75+ jr2

2016
2.100
50
450
150
200
900

2030
2.900
100
250
200
550
2.050

2016
900
50
100
100
150
1.000

2030
800
100
50
150
250
2.850

2016
3.100
150
600
300
350
2.000

2030
3.850
200
300
350
800
5.150

verschil
750
50
-300
100
450
3.150

3.950

6.100

2.350

4.150

6.500

10.650

4.150

Toelichting:
1
In dit scenario nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers wel verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie van huishoudens van 61-74 jaar op de prognose van 75+
huishoudens gelegd. De tabel toont de mogelijke woonsituatie van 75+ huishoudens in 2030 volgens dit
scenario.
2
Dit is inclusief (een)oudergezinnen. Gezien de beperkte omvang van deze groep, circa 400 huishoudens in
2030, gaan we hier in de rapportage en deze tabel niet apart op in.
* De aantallen in de tabel zijn afgerond op 50-tallen, omdat het niet om exacte aantallen gaat maar een
benadering betreft. Afzonderlijke optellingen zijn gemaakt met de niet-afgeronde getallen. Door afgeronde
weergave kan het lijken dat enkele optellingen niet kloppen.
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.

Woonsituatie 75+ huishoudens naar eigendom en woningtype in 2016 en 2030, situatie 2030 op
basis van huishoudens 61-74 jaar in 20161
1p 75+ jr
corporatie eengezins
corporatie meergezins
particulier eengezins
particulier meergezins
koop eengezins
koop meergezins
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totaal

2p 75+ jr

totaal hh 75+ jr2

2016
700
1.500
150
500
750
350

2030
1.400
1.550
200
250
2.000
650

2016
500
450
100
150
850
300

2030
650
300
100
50
2.650
400

2016
1.250
2.000
200
650
1.700
650

2030
2.150
1.900
300
350
4.900
1.050

verschil
850
-100
100
-300
3.200
400

3.950

6.100

2.350

4.150

6.500

10.650

4.150

Toelichting:
1
In dit scenario nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers wel verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie van huishoudens van 61-74 jaar op de prognose van 75+
huishoudens gelegd. De tabel toont de mogelijke woonsituatie van 75+ huishoudens in 2030 volgens dit
scenario.
2
Dit is inclusief (een)oudergezinnen. Gezien de beperkte omvang van deze groep, circa 400 huishoudens in
2030, gaan we hier in de rapportage en deze tabel niet apart op in.
* De aantallen in de tabel zijn afgerond op 50-tallen, omdat het niet om exacte aantallen gaat maar een
benadering betreft. Afzonderlijke optellingen zijn gemaakt met de niet-afgeronde getallen. Door afgeronde
weergave kan het lijken dat enkele optellingen niet kloppen.
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.

Bijlage 3 Verwachte woonsituatie 2030,
vergelijk beide scenario’s
26
Verwachte woonsituatie 75+ huishoudens1 in 2030 naar prijsklasse, vergelijk beide scenario’s
corporatie gereguleerd
corporatie geliberaliseerd
particulier gereguleerd
particulier geliberaliseerd
koop < € 185.000
koop € 185.000+
totaal

scenario 12

scenario 23

verschil

5.100
250
950
450
600
3.250

3.850
200
300
350
800
5.150

-1.300
-50
-700
-100
250
1.850

10.650

10.650

0

Toelichting:
1
Dit is inclusief (een)oudergezinnen. Gezien de beperkte omvang van deze groep, circa 400 huishoudens in
2030, gaan we hier in de rapportage en deze tabel niet apart op in.
2
In dit scenario nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers niet verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie op de prognose van 75+ huishoudens gelegd.
3
In dit scenario bekijken we de huidige woonsituatie van de generatie die in 2030 75 jaar of ouder is. Voor dit
scenario is die analyse op de prognose van 75+ huishoudens gelegd.
* De aantallen in de tabel zijn afgerond op 50-tallen, omdat het niet om exacte aantallen gaat maar een
benadering betreft. Afzonderlijke optellingen zijn gemaakt met de niet-afgeronde getallen. Door afgeronde
weergave kan het lijken dat enkele optellingen niet kloppen.
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.

Verwachte woonsituatie 75+ huishoudens1 in 2030 naar woningtype, vergelijk beide scenario’s
corporatie eengezins
corporatie meergezins
particulier eengezins
particulier meergezins
koop eengezins
koop meergezins
totaal
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scenario 12

scenario 23

verschil

2.100
3.250
350
1.050
2.750
1.100

2.150
1.900
300
350
4.900
1.050

50
-1.350
-50
-750
2.100
0

10.650

10.650

0

Toelichting:
1
Dit is inclusief (een)oudergezinnen. Gezien de beperkte omvang van deze groep, circa 400 huishoudens in
2030, gaan we hier in de rapportage en deze tabel niet apart op in.
2
In dit scenario nemen we aan dat de huidige woonsituatie van 75+’ers niet verandert tussen 2016 en 2030.
Voor dit scenario is de huidige woonsituatie op de prognose van 75+ huishoudens gelegd.
3
In dit scenario bekijken we de huidige woonsituatie van de generatie die in 2030 75 jaar of ouder is. Voor dit
scenario is die analyse op de prognose van 75+ huishoudens gelegd.
* De aantallen in de tabel zijn afgerond op 50-tallen, omdat het niet om exacte aantallen gaat maar een
benadering betreft. Afzonderlijke optellingen zijn gemaakt met de niet-afgeronde getallen. Door afgeronde
weergave kan het lijken dat enkele optellingen niet kloppen.
Bron: BAG, WOZ, GBA, Corporaties 2016 en O&S Amersfoort.

