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Samenvatting
Huishoudens en woningvoorraad
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Woningvoorraad
Amersfoort telt bijna 64.000 bewoonde woningen, waarvan 59% bestaat uit koopwoningen,
31% corporatie huurwoningen en 10% particuliere huurwoningen. De Amersfoortse
woningvoorraad groeit nog steeds maar alleen het aantal en aandeel corporatiewoningen
neemt de laatste jaren af. Dit is een ontwikkeling die al langer gaande is en deels te
maken heeft met de verkoop van corporatiewoningen (aan bewoners), maar ook vanwege
sloop en beperkte nieuwbouw.
Ruim acht van de tien koopwoningen zijn eengezinswoningen, terwijl bij
corporatiewoningen ruim vier van de tien en bij particuliere huurwoningen minder dan vier
van de tien eengezinswoningen zijn.
Het overgrote deel van de corporatiewoningen horen tot het gereguleerde segment (93%,
ruim 18.000 woningen). Het gaat hierbij om de zogenaamde kernvoorraad, het deel van de
woningen die betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen met een huur onder de
€711. Zeven van de tien corporatiewoningen behoren tot de goedkopere huurklassen tot de
aftoppingsgrens (€ 587). Bij de particuliere huurwoningen zijn er ongeveer 3.400
gereguleerde woningen, ruim de helft van het totaal aantal particuliere huurwoningen
(51%). Van de koopwoningen behoort 20% tot het goedkope segment onder de € 185.000.
Huishoudens
Wie wonen er in welke woningen en in welke prijsklasse? De goedkopere woningen – het
gereguleerde deel van corporatie- en particuliere huurwoningen en koopwoningen onder €
185.000 – worden voor meer dan de helft bewoond door alleenstaanden. In duurdere
koopwoningen boven de € 185.000 wonen slechts 16% alleenstaanden en de helft ervan
wordt bewoond door gezinnen.
Met name bij een- en tweepersoonshuishoudens zien we een groeiend aandeel dat in de
kernvoorraad woont wanneer de leeftijd oploopt.
Bij corporatiewoningen valt op dat naarmate de huurprijzen oplopen, de
corporatiewoningen meer bewoond worden door tweepersoonshuishoudens en gezinnen. De
goedkoopste huurprijssegmenten worden vooral bewoond door alleenstaanden: tot
kwaliteitskortingsgrens (€ 410) 62% en tot aftoppingsgrens (€ 587) 57% alleenstaanden.
Scheefheid
Scheefheid of scheefwonen slaat op de situatie dat een huishouden eigenlijk niet in een
sociale huurwoning thuis hoort, omdat het inkomen hoog genoeg is om ook zonder de hulp
van de sociale sector een woning te betalen. In de discussies over het tekort aan sociale
huurwoningen speelt scheefheid een prominente rol. Het terugdringen van het aantal
scheefwoners wordt wel gezien als de belangrijkste oplossing voor het tekort aan sociale
huurwoningen.
De kernvoorraad van sociale huurwoningen in Amersfoort bestaat uit ongeveer 18.000
woningen. 22% daarvan wordt volgens de definitie ‘scheef’ bewoont, dus door een
huishouden met een inkomen boven de doelgroepgrens. Of dat nou hoog is of niet, de

scheefheid is sinds 2013 wel gedaald, want toen lag het aandeel 5 procentpunt hoger op
27%. Een deel van de verklaring voor die daling ligt bij verkleining van de kernvoorraad
met 600 woningen. Maar ondanks die krimp hebben de lagere inkomens wel enigszins
geprofiteerd van de verminderde scheefheid. Het totaal aantal huishoudens in de
doelgroep veranderde niet, terwijl nu een groter deel van hen een plek heeft gevonden in
de kernvoorraad.
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Betaalbaarheid
Sinds het begin van deze eeuw is in Nederland het risico op betaalproblemen - vanwege te
hoge woonlasten in verhouding tot het inkomen - gestaag gegroeid. In 2015 ging het om 9%
van de Nederlandse huishoudens, ten opzichte van 3% in 2002. Het beeld in Amersfoort is
niet veel anders: hier zien we op dit moment bij 8% van de huishoudens een betaalrisico
met de hypotheek of de huur.
Betaalbaarheidrisico’s doen zich onder eigenaar-bewoners veel minder voor dan onder
huurders. Van alle kopers woont in Amersfoort ongeveer 3% te duur - afgemeten aan hun
inkomen. Bij de huurders ligt dat aandeel boven de 15%. Een belangrijk verschil tussen
kopers en huurders is verder, dat de situatie bij de kopers de afgelopen vijftien jaar min of
meer stabiel bleef. Daarentegen is de betaalproblematiek onder huurders sinds 2002 flink
toegenomen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar
het onderwerp, ziet de huurverhogingen boven inflatie van de afgelopen jaren als een
reden van de toegenomen problematiek. Maar de voornaamste factor blijft het
huishoudeninkomen. Betaalrisico’s concentreren zich bij de allerlaagste inkomensgroepen,
huishoudens met een inkomen beneden het sociaal minimum. En voor huishoudens op het
sociaal minimum is ondanks huurtoeslag in de woorden van het PBL: “Het inkomen
simpelweg te laag om betaalbaar te kunnen wonen.”
Verhuis- en woonwensen
Verhuiswensen
Ongeveer 26.300 van de in totaal 63.750 Amersfoortse huishoudens willen binnen twee jaar
verhuizen. Het gaat om ruim vier op de tien huishoudens die willen verhuizen. Dit betekent
dat aan de dalende trend sinds het begin van de crisis een einde is gekomen en een groter
deel van de huishoudens wil verhuizen dan in 2013.
De verhuisgeneigdheid is het hoogst onder huurders in het middeldure (vanaf
aftoppingsgrens van €587 tot liberalisatiegrens van €711) en dure (boven liberalisatiegrens
van € 711) segment en huishoudens in koopwoningen uit het goedkopere sociale
koopsegment (< € 185.000). Verder is het zo dat met het stijgen van de leeftijd de wens
om te verhuizen afneemt.
Bij slechts een derde van de huishoudens die willen verhuizen zijn de verhuisplannen heel
concreet. Tweederde van de huishoudens heeft latente verhuisplannen: ze geven aan
eventueel of misschien binnen twee jaar te verhuizen. De onzekerheid in de
verhuisplannen zien we ook terug in de voorgenomen verhuistermijn: zeven op de tien
verhuisgeneigde huishoudens weet nog niet wanneer ze gaan verhuizen.
Verhuismotieven
Als huishoudens niet willen verhuizen doen ze dat vooral omdat ze tevreden zijn met hun
woning,woonomgeving en niet weg willen uit hun buurt. In 2013 zagen velen de
huizenmarkt als ongunstig en aanleiding om niet te verhuizen. In 2016 is dat vrijwel nooit
meer een reden om niet te verhuizen. De strengere eisen om een hypotheek te krijgen of
om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning spelen nauwelijks een rol bij de
beslissing om niet te verhuizen.

Als huishoudens wel willen verhuizen doen ze dat vooral vanwege hun huidige woning,
buurt en ook om financiële redenen.
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Woonwensen
Zelfstandig wonende huishoudens met verhuiswensen noemen we in dit onderzoek
doorstromers. Ongeveer zes van de tien doorstromers wil een woning kopen. Ruim een
derde zoekt een huurwoning en slechts een klein deel heeft geen voorkeur voor huur of
koop.
Acht van de tien huishoudens die nu in een koopwoning wonen zoekt weer een
koopwoning, terwijl ruim zes van de tien huurders weer een huurwoning wil. De grootste
groep (69%) zoekt een eengezinswoning (bijvoorbeeld een tussenwoning of twee onder een
kap woning), meestal dus een koopwoning. Jongere huishoudens (onder de 55 jaar) willen
vooral een eengezins koopwoning, een belangrijk deel van de oudere huishoudens (55 jaar
en ouder) wil een meergezins huurwoning (bijvoorbeeld een flat of appartement).
Doorstromers zoeken overwegend in Amersfoort en daar vooral in het eigen stadsdeel een
woning.
Prijs
Het grootste deel van de vraag naar huurwoningen gaat uit naar gereguleerde (onder de €
711) huurwoningen (83%), slechts 17% van de doorstromers zoekt een geliberaliseerde
huurwoning (boven de € 711). Opvallend is dat de vraag naar geliberaliseerde
huurwoningen sterk afnam van 47% in 2013 naar 17% in 2016.
De vraag naar duurdere koopwoningen vanaf €300.000 steeg van 33% in 2013 naar 42% in
2016 en de vraag naar koopwoningen onder de €300.000 daalde van 67% naar 58%.
Ouderen
Oudere huishoudens zijn minder verhuisgeneigd: 27% van hen wil verhuizen tegenover 41%
gemiddeld. Net als bij het gemiddelde Amersfoortse huishouden zijn de verhuisplannen
vaak nog niet zo concreet: bijna negen op de tien (87% tegenover 72% gemiddeld)
verhuisgeneigde oudere huishoudens weet nog niet wanneer ze gaan verhuizen. Als oudere
huishoudens willen verhuizen noemen ze als motief naast woning, buurt en financiële
redenen relatief vaak gezondheid of behoefte aan zorg.
In vergelijking met een gemiddeld Amersfoorts huishoudens willen ouderen veel vaker
huren (72% tegenover 36% gemiddeld) en slechts een of de vijf zoekt een koopwoning (20%
tegenover 58% gemiddeld). Oudere huishoudens zoeken vooral meergezins huurwoningen
(61% tegenover 21% gemiddeld) en nauwelijks eengezins koopwoningen (5% tegenover 51%
gemiddeld). Verhuisgeneigde ouderen zoeken als het om koopwoningen gaat in vrijwel
dezelfde prijsklasse als de gemiddelde Amersfoorter. Wel valt op dat oudere huishoudens
vaker een huurwoning zoeken in het goedkopere segment tot de aftoppingsgrens.
Van de oudere huishoudens zoekt zes van de tien een woning die speciaal bestemd is voor
ouderen. Ouderen zoeken minder dan gemiddeld een woning in de regio.
Starters
Acht op tien starters heeft verhuiswens
Acht op de tien starters (79%) heeft een verhuiswens1. Een derde (32%) van hen wil beslist
binnen twee jaar verhuizen, terwijl bijna de helft (47%) nog niet zeker weet of dit binnen
twee jaar zal zijn. Starters hebben vaker een hardere en snellere verhuiswens dan
doorstromers. Starters die (nog) niet willen verhuizen noemen als reden vooral:
tevredenheid woning (van hun ouders of hun kamer; 55%), woonomgeving (41%), buurt
(18%) en nog thuis (bij de ouders) wil blijven wonen (17%). Veel genoemde redenen om wel

1

Een starter is een inwonende (thuiswonende kinderen, kamerbewoners e.d.) van 18 jaar of ouder die op zoek
is naar woonruimte.

te verhuizen zijn zelfstandig willen wonen (59%), bijvoorbeeld voor studie, werk of
samenwonen.
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Starters willen vooral meergezins huurwoning onder liberalisatiegrens
Starters willen vooral huren (65%). Met name meergezins-huurwoningen zijn populair onder
starters. Doorstromers willen juist liever een koophuis (58%) en dan vooral een eengezinskoopwoning. De maximum huurprijs ligt voor twee op de vijf starters onder de
aftoppingsgrens (< € 587,-). Zo’n tweederde is bereid om tot de liberalisatiegrens (< €
711,-) te betalen. Voor doorstromers is het beeld vergelijkbaar, al zijn zij iets vaker
bereid om tot de liberalisatiegrens te betalen. Als starters willen kopen, dan wil/kan de
helft (52%) niet meer dan € 185.000 aan de woning kwijt zijn. Ongeveer drie op de tien
wil/kan een bedrag tussen de 185.000 euro en 3 ton betalen. Voor doorstromers is deze
verdeling anders: zij zijn vaak bereid en in de mogelijkheid om meer geld te besteden aan
een koopwoning.
Meeste starters willen in Amersfoort blijven wonen, in Stadshart of Amersfoort Noord
Zo’n driekwart van de starters (74%) wil in Amersfoort blijven wonen. Voor doorstromers
ligt dit percentage nog iets hoger. Daarnaast is bij starters de Randstad populair (24%),
terwijl dit voor doorstromers vooral de regio is (22%). Vooral onder jonge starters (18-24) is
de Randstad populair, waarschijnlijk vanwege de studeer- en uitgaansmogelijkheden.
Starters wonen liefst in Amersfoort Stadshart (41%) of Amersfoort Noord (exclusief
Vathorst; 35%). Bij doorstromers is het Stadshart minder populair: bij hen zijn Amersfoort
Noord (36%) Amersfoort Zuid (29%) het meest in trek. Amersfoort Midden1 en
Vathorst/Hooglanderveen worden zowel door starters als door doorstromers het minst vaak
genoemd als gewenste wijk(en) om te wonen.
Vraag en aanbod
De woningmarkt heeft een eigen karakteristiek en vraag en aanbod kunnen we niet zomaar
beschrijven als in een stereotype markt. Toch wordt ook hier de situatie in essentie
bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Als we de vraag naar woningen in
Amersfoort vergelijken met het (theoretische) woningaanbod, dan zien we dat in
vergelijking met het vorige woningmarktonderzoek uit 2013 de krapte op de woningmarkt
is toegenomen. Het woningtekort op de korte termijn groeide met ongeveer 1500, en
bedraagt momenteel een kleine 4300 woningen. Het aantal nieuwkomers (starters en
vestigers) is dus groter dan het aantal vertrekkers en ‘finishers’ (huishoudens die vanwege
sterfte of vertrek naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis ophouden te bestaan).
In 2013 was het tekort in de koopsector iets groter dan in de huursector. Nu is dat
andersom, maar de verschillen zijn gering. De meeste spanning zit in het segment van de
goedkopere eengezins koopwoningen. Onder andere een toegenomen vertrouwen onder
starters en huurders in een toekomst als eigenaar-bewoner is hiervan de oorzaak.
Een opvallende verschuiving zien we bij de eengezinshuurwoningen in de kernvoorraad.
Ten opzichte van 2013 sloeg het theoretische overschot om in een aanzienlijk tekort van
bijna 1000 woningen. De kernvoorraad eengezinswoningen vormt voor het oplossen van
tekorten een lastig marktsegment. Nieuwbouw valt nauwelijks te realiseren, omdat de
exploitatiekosten al snel hoger liggen dan de huurgrens. Bovendien komen weinig woning
vrij vanwege een relatief lage mutatiegraad. De omvang van de kernvoorraad in
Amersfoort is zelfs geslonken de afgelopen jaren.

1

Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Rustenburg, Schuilenburg en Randenbroek

Aanbod in verhuisketens
Vraag en aanbod op de woningmarkt kunnen eigenlijk niet koud tegen elkaar worden
afgezet. Veel woningaanbod komt pas beschikbaar als potentiële verhuizers zelf hun
verhuiswens hebben kunnen realiseren. Het is sluimerend aanbod. Door het simpel
wegstrepen van vraag tegen aanbod gaan wij ervan uit dat alle doorstromers hun
verhuizing realiseren en dat hun huidige woning dus als aanbod op de markt komt. In
werkelijkheid vindt een dergelijke ideale doorstroming niet plaats. In een krappe
woningmarkt zonder structurele leegstand staat woningaanbod daarom nooit los van
elkaar. In plaats van de aanbodkant te beschrijven in de vorm van individuele woningen is
het daarom zinvoller gebruik te maken van verhuisketens, waarin de woningen als schakels
met elkaar zijn verbonden.
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Welke verhuisketens er op de Amersfoortse woningmarkt ontstaan is sterk bepalend voor
het woningaanbod. Verhuisketens beginnen bij primair aanbod: nieuwbouw of de
achtergelaten woning van een vertrekker of finisher. De keten stopt als een starter of
vestiger de woning betrekt. Dat betekent dat iedere verhuisketen uiteindelijk één
nieuwkomer (starter of vestiger) aan een woning helpt. Hoeveel doorstromers worden
geholpen, hangt af van de lengte van de verhuisketen. En de samenstelling van de keten –
wat voor type woningen vormen de schakels – bepaald voor wélke doorstromers, vestigers
of starters het aanbod aantrekkelijk is.
De gemiddelde ketenlengte in Amersfoort is 1,80. Wat wil dat zeggen? Stel dat 100
woningen worden opgeleverd. Hiermee worden direct 100 huishoudens aan een nieuwe
woning geholpen. Bovendien komen daar nog eens 80 woningen bij die verderop in de
keten via doorstroming als aanbod vrijkomen. Het totale rendement komt zo op 180
woningen. Dure eengezinskoopwoningen ontlokken de langste verhuisketen,
meergezinskoopwoningen de kortste. Maar de verschillen zijn gering: 1,89 tegenover 1,66.
De samenstelling van de verschillende ketens vertoont meer variatie dan de lengte, zeker
in de koopsector. Goedkope en dure eengezinskoopwoningen ontlokken beide een vrijwel
even lange keten. Maar de keten van de dure woning bestaat voor tweederde uit andere
koopwoningen, die van de goedkopere variant voor 90% uit huurwoningen. Omdat de
ketenlengtes van de marktsegmenten elkaar weinig ontlopen, maakt het voor het aantal
woningen dat vrijkomt via doorstroming niet veel uit, uit welke woningen een bepaald
nieuwbouwprogramma bestaat.
In vrijwel alle verhuisketens komen meer huurwoningen voor dan koopwoningen. Daarom is
het de koopsector waar een stagnerende doorstroming vanwege te weinig verhuisketens
het sterkst doorwerkt. En dat pleit voor een nieuwbouwvariant met het accent op koop.
Maar de keuze voor het een, is ook altijd de keuze tegen het ander. Bouwen van meer
koopwoningen reduceert vooral de kansen van starters in de huursector.
De mogelijkheden om met een strategisch nieuwbouwprogramma de doorstroming te
sturen vallen al met al tegen. Bijvoorbeeld omdat de meeste verhuisketens worden gestart
door het vertrek van huishoudens naar buiten Amersfoort, in plaats van door een
nieuwbouwwoning. Er zijn naast nieuwbouw ook nog andere mogelijkheden om meer
beweging op de woningmarkt te krijgen. Aan de aanbodkant moeten we dan denken aan
het laten bestaan of uitbreiden van de voorraad woningen van met name goedkopere
woningen, zodat nieuwkomers minder snel de concurrentie met doorstromers hoeven aan
te gaan. Een lastige maar interessante optie om gewenste doorstroming te bevorderen is
het verlagen van de drempel om te verhuizen voor ouderen in een (te) grote
eengezinshuurwoning. Maatwerk in de vorm van een combinatie van huurkorting, voorrang
op andere woningzoekenden en bemiddeling blijkt succesvol te kunnen zijn, zo wijzen
experimenten uit.

1.
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1.1

Inleiding

Kader en achtergrond

Aanleiding
De gemeenteraad heeft in oktober 2015 richting gegeven aan de taakopvatting op het
gebied van bouwen en wonen. Dat betekent dat de rol van de gemeente in de woningmarkt
actiever is dan in het verleden het geval was. De actieve rol betekent stimuleren van
gewenste ontwikkelingen, het hebben van een visie op het beleidsterrein en het mede
investeerder kunnen zijn. Om die rollen goed te kunnen spelen is goede marktinformatie
van groot belang.
Omdat de woningmarkt de laatste jaren sterk in beweging is, is een actualisering van het
totale beeld noodzakelijk. De afdeling Woon- en Werkklimaat wil een beeld hebben van de
sociale en particuliere huursector en de koopsector. De belangrijkste vraag is waar de
kansen en knelpunten zitten in de Amersfoortse woningmarkt. Ook wordt er aandacht
besteedt aan specifieke doelgroepen, zoals starters, doorstromers en ouderen. De afdeling
Woon- en Werkklimaat heeft O&S gevraagd hiernaar onderzoek te doen.
Doel van het onderzoek, probleemstelling en deelvragen
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een goed inzicht in de huidige situatie en de
toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt in Amersfoort. Centrale vraag is: welke
kansen en knelpunten zijn er op de Amersfoortse woningmarkt?
Dit doel en de centrale vraag leiden tot de volgende deelvragen:
• Wat is de huidige samenstelling van de woningvoorraad naar verschillende
marktsegmenten?;
• Welke huishoudens (type, leeftijd en inkomen) wonen in de diverse segmenten van de
Amersfoortse woningvoorraad?;
• Welke wooncarrière (op de korte termijn) wensen de huidige inwoners van Amersfoort?
Bij de huidige inwoners gaat het niet alleen om zelfstandig wonende huishoudens maar
ook om onzelfstandige huishoudens, die nu nog bij hun ouders wonen, op kamers wonen
of bij een ander huishouden inwonen;
• Wat is het woningaanbod op de korte termijn? Het gaat dan om de vrijkomende
woningen van doorstromers, vertrekkers en woningverlaters. De samenstelling van
geplande of beoogde nieuwbouwprogramma’s speelt hierbij een belangrijke rol.
Vanwege de onderlinge afhankelijkheid van verhuizingen zullen er namelijk andere
verhuisketens ontstaan (en daarmee ander woningaanbod) bij verschillende
programma’s;
• Wat is de woningvraag op de korte termijn? In hoeverre sluit het woningaanbod aan bij
de vraag en, in het verlengde daarvan, welke knelpunten kunnen zich daarbij voordoen?
• Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor starters op de Amersfoortse woningmarkt?;

1.2

Opzet van het onderzoek

Voor dit onderzoek is aan een steekproef van de Amersfoortse bevolking een vragenlijst
voorgelegd over verhuis- en woonwensen. Deze resultaten zijn aangevuld met
Amersfoortse resultaten van het landelijke ‘WoON onderzoek’ 2016. Dit is een grootschalig
onderzoek van de Rijksoverheid dat om de 3 of 4 jaar gehouden wordt. Voor de
verhuisketenanalyse en voor de samenstelling van woningvoorraad en huishoudens zijn
bestanden van GBA, BAG en WOZ en corporaties gebruikt.
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Amersfoorts steekproefonderzoek
Het Amersfoortse steekproefonderzoek is van begin mei tot medio juni 2016 gehouden
onder 4.000 Amersfoorters van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van de bevolking in
instellingen en tehuizen. Daarvoor is een gestratificeerde steekproef getrokken uit de
gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens. Deze Amersfoorters hebben een brief in
de bus ontvangen, met een wachtwoord. Met dit wachtwoord kon men de enquête op
internet invullen. Degenen die niet gebruik maakten van deze mogelijkheid, kregen na
twee weken een papieren vragenlijst in de bus, die via een retourenvelop kon worden
terug gestuurd. Twee weken later is er nog een herinnering verstuurd naar degenen die de
vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Deze wijze van enquêteren leverde een respons op
van 43% (1.713 ingevulde vragenlijsten).
Aanvulling resultaten met gegevens uit het WoON
De resultaten van het Amersfoortse steekproefonderzoek zijn aangevuld met de resultaten
van het WoON onderzoek. Het WoON is gebaseerd op data uit 2015 onder Nederlanders van
18 jaar en ouder, met uitsluiting van de bevolking in instellingen en tehuizen. Het WoON
kon niet als enige bron gebruikt worden, omdat er voor individuele gemeenten te weinig
huishoudens in het bestand zaten om op dat niveau betrouwbare uitspraken te kunnen
doen. Het WoON is daarom gebruikt als aanvulling op het Amersfoortse
steekproefonderzoek. Hiervoor zijn de vragenlijsten uit het WoON gebruikt die door
Amersfoorters zijn ingevuld of uit gemeenten die qua geografische ligging, inwonertal en
stedelijkheid daarmee overeenkomen. Om de twee onderzoeken op elkaar te laten
aansluiten, zijn de vragen van het Amersfoortse steekproefonderzoek aangepast naar de
precieze vraagstellingen van het WoON.
Weging
De respons uit het Amersfoortse steekproefonderzoek en het WoON was enigszins
vertekend. Die scheve verhouding is rechtgetrokken door de respons te wegen naar
bewonerskenmerken (leeftijd, huishoudentype) en naar eigendomsverhouding. De gewogen
uitkomsten zijn vervolgens opgehoogd naar populatieaantallen. Daarmee zijn de resultaten
representatief voor de populatie, dat wil zeggen dat ze een getrouwe afspiegeling vormen
van de Amersfoortse bevolking.
Trendbreuk
Omdat er dit jaar is besloten om de vragen van het Amersfoortse steekproefonderzoek
precies overeen te laten komen met de vragen van het WoON, zijn de resultaten niet
vergelijkbaar met die van de eerdere O&S woononderzoeken uit 2011 en 2013. In sommige
gevallen wijkt de vraagstelling in geringe mate af van de voorgaande jaren en waren
voorzichtige vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk. In deze gevallen wordt telkens
vermeld dat het om een benadering gaat en dat een precieze vergelijking niet mogelijk is.

Representativiteit
Hoewel het in sommige gevallen om een kleine groep gaat is de respons nog groot genoeg
om betrouwbare uitspraken te doen. Wanneer de uitspraken gaan over een deel van zo’n
kleine groep, kunnen de uitspraken minder betrouwbaar zijn. Waar dit voorkomt is in de
tekst aangegeven dat die resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd
moeten worden.
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Resultaten

2.
13

2.1

Woningvoorraad en huishoudens

Inleiding

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van hoe de woningvoorraad er in Amersfoort uitziet
en wie in welke woningen woont. Vervolgens gaan we in op scheefheid – wie woont er
gezien zijn of haar inkomen in een te goedkope sociale woning – en op
betaalbaarheidsproblemen.

2.2

Samenstelling bewoonde woningvoorraad

Tabel 1

Kerncijfers bewoonde woningvoorraad
2013

2016

bewoonde woningen

61.432

63.750

corporatie huurwoningen

19.649

19.453

% corporatie huurwoningen

32,0%

30,5%

particuliere huurwoningen

5.669

6.574

9,2%

10,3%

36.114

37.723

% koop

58,8%

59,2%

% eengezins binnen corporatie huurwoningen

44,2%

44,3%

% eengezins binnen particuliere huurwoningen

39,5%

37,2%

% eengezins binnen koopwoningen

82,6%

81,9%

18.591

18.036

94,6%

92,7%

gereguleerde huurwoningen

3.781

3.367

% gereguleerde huurwoningen

66,7%

51,2%

€ 239.000

€ 229.000

5.401

7.519

15,0%

19,9%

samenstelling woningvoorraad

% particuliere huur
koopwoningen

corporatie huurvoorraad
gereguleerde huurwoningen
% gereguleerde huurwoningen
particuliere huurvoorraad

koopvoorraad
gemiddelde WOZ waarde koopwoningen
koopwoningen < € 185.000
% koopwoningen < € 185.000
Bron: BAG, WOZ, GBA en Corporaties 2013 en 2016

Koop en particuliere huur groeit, corporatiebezit neemt af
Amersfoort heeft bijna 64.000 bewoonde woningen. De Amersfoortse woningvoorraad
groeit sinds de aanwijzing als groeistad in de jaren tachtig van de vorige eeuw
voornamelijk door nieuwbouw van koopwoningen. Sinds het begin van de crisis in 2009
worden er veel minder (koop)woningen gebouwd en is tegelijk ook sprake van een
toename van de particuliere huurvoorraad. Deze laatste ontwikkeling heeft mogelijk te
maken met het tijdelijk verhuren van (lang) te koop staande woningen. Alleen het aantal
corporatiewoningen neemt af. Dit is een ontwikkeling die al langer gaande is en deels te
maken heeft met de verkoop van corporatiewoningen aan bewoners, maar ook vanwege
sloop en beperkte nieuwbouw. In 2016 bestaat de bewoonde woningvoorraad voor 59% uit
koopwoningen, 31% corporatie huurwoningen en 10% particuliere huurwoningen. Ter
vergelijking: in 2000 was minder dan de helft koopwoningen en bijna 40% corporatiebezit.
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Koop vooral grotere eengezinswoningen, corporatiewoning kleiner en veel meergezins
De Amersfoortse woningvoorraad bestaat voor tweederde uit eengezinswoningen. Voor het
grootste deel zijn dit koopwoningen. Ruim acht van de tien koopwoningen zijn
eengezinswoningen. Bij corporatiewoningen zijn ruim vier van de tien en bij particuliere
huurwoningen minder dan vier van de tien eengezinswoningen (zie figuur 1).
Figuur 1

Aantal woningen naar eigendom en type woning
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Bron: BAG, WOZ en GBA 2016

De gemiddelde oppervlakte van koopwoningen is onder andere vanwege het veel hogere
aandeel eengezinswoningen groter en is gemiddeld 140 m2 terwijl corporatiewoningen
slechts 89 m2 meten en particuliere huurwoningen 106 m2. Met name is er een groot
verschil in oppervlak tussen eengezinswoningen van corporaties met 105 m2 en eengezins
koopwoningen met 150 m2. Bij meergezinswoningen is er een kleiner verschil: 77 m2
gemiddeld bij corporatiewoningen en 92 m2 bij koopwoningen.
Bijna de helft van de eengezins corporatiewoningen is kleiner dan 100 m2 en 80% is kleiner
dan 125 m2 terwijl bijna 70% van de eengezins koopwoningen groter is dan 125 m2 (zie
figuur 2).

Figuur 2

Woningen naar eigendom, type en oppervlakte
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Bron: BAG, WOZ en GBA 2016

Corporatiewoningen voornamelijk gereguleerd, particuliere huur helft gereguleerd
Het overgrote deel van de corporatiewoningen horen tot het gereguleerde segment
(huurprijs onder € 711; 93%, zie tabel 1 en figuur 3), bij de particuliere huurwoningen is dit
ruim de helft (51%).
Figuur 3

Huurwoningen naar prijssegment
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Bron: BAG, WOZ en GBA 2016
Gereguleerd is een huur onder € 711, geliberaliseerd is een huur vanaf € 711.

Daling gereguleerde woningen bij particuliere huur
Opvallend is dat het gereguleerde deel bij de corporaties maar licht is afgenomen
afgelopen drie jaar, terwijl het aandeel bij de particuliere huur gedaald is van 67% naar
51% (zie tabel 1).
Figuur 4

Corporatiewoningen naar prijssegment
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Bron: BAG, WOZ, GBA en Corporaties 2016

Amersfoortse corporatiewoningen veel goedkope huur
In Amersfoort behoren in 2016 zeven van de tien corporatiewoningen tot de goedkopere
huurklassen tot de aftoppingsgrens (huurprijs tot € 587; zie figuur 4 en tabel 2). Dat is
meer dan landelijk gemiddelde van 64% (WoON onderzoek Nederland 2015). Het totale
gereguleerde deel van de corporatievoorraad is net iets groter dan het landelijk
gemiddelde: Amersfoort 93% en Nederland 91%.
Tabel 2

Corporatiewoningen naar prijssegment
bewoonde woningen

aandeel

tot kwaliteitskortingsgrens (< €410)

3.619

19%

tussen kwaliteitskortings- en aftoppingsgrens (€410-€587)

9.980

51%

tussen aftoppings- en liberalisatiegrens (€587-€711)

4.437

23%

boven liberalisatiegrens (> € 711)

1.417

7%

19.453

100%

totaal
Bron: BAG, WOZ, GBA en Corporaties 2016

Toename goedkope koopwoningen
Bij de koopwoningen zien we ook nog de afgelopen drie jaar een waardedaling van de
gemiddelde WOZ-waarde van € 239.000 naar € 229.000. Met name het aantal goedkope
koopwoningen tot €185.000 groeide in de afgelopen drie jaar met 34%. Ook het aantal
koopwoningen van €185.000-€225.000 groeide nog met 10% in die periode, koopwoningen
boven de €225.00 namen 8% af.

2.3

Huishoudens in woningen

Figuur 5

Welke huishoudens wonen in welke woningen?
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Bron: BAG, WOZ, GBA en Corporaties 2016
Gereguleerde huurwoning heeft een huur beneden de huurtoeslaggrens van € 711 (in 2016). Bij een
gereguleerde huurwoning gelden maximale huurprijzen, een maximale huurverhoging en de huurder kan
huurtoeslag krijgen.
Geliberaliseerde huurwoning heeft een huur boven de grens van € 711 (in 2016). Er geldt dan geen maximale
huurprijs, geen maximale jaarlijkse huurstijging en er is geen mogelijkheid voor huurtoeslag.

Goedkopere woning veel bewoond door alleenstaanden
Wie wonen er in corporatie- en particuliere huurwoningen of in koopwoningen en in welke
prijsklasse? We hebben hier gekeken naar zelfstandig wonende particuliere huishoudens.
Mensen op kamers zijn buiten beschouwing gelaten3.
De goedkopere woningen –het gereguleerde deel van corporatie- en particuliere
huurwoningen en koopwoningen onder € 185.000 – worden voor meer dan de helft bewoond
door alleenstaanden (zie figuur 5). In de duurdere segmenten is het aandeel
alleenstaanden veel lager: 24% in geliberaliseerde corporatie huurwoningen en 16% in
duurdere koopwoningen boven de € 185.000. Koopwoningen boven de € 185.000 worden
voor de helft bewoond door gezinnen.
Als we kijken naar de grote aantallen woningen (zie tabel 1) in de koopsector boven de €
185.000 (30.200 woningen) en de gereguleerde corporatiewoningen (18.000 woningen,
kernvoorraad), betekent dit dat er toch nog aanzienlijke aantallen alleenstaanden in het
duurdere koopsegment wonen en ook nog veel (eenouder)gezinnen en
tweepersoonshuishoudens juist in de kernvoorraad wonen.
Kijken we wat meer in detail naar corporatiewoningen in diverse huurprijssegmenten dan
valt op dat naarmate de huurprijzen oplopen, de corporatiewoningen meer bewoond
worden door tweepersoonshuishoudens en gezinnen (zie figuur 6). De goedkoopste

3

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. Er zijn
mei 2016 63.750 zelfstandig wonende huishoudens en 3.390 onzelfstandig wonende huishoudens. Dat betekent
dat 5% van de huishoudens inwoont bij een ander huishouden of een woning met anderen deelt en een aantal
voorzieningen gemeenschappelijk gebruikt.

huurprijssegmenten worden vooral bewoond door alleenstaanden: tot
kwaliteitskortingsgrens (€410) 62% en tot aftoppingsgrens (€ 587) 57% alleenstaanden.
Figuur 6

Welke huishoudens wonen in welk deel1 van de corporatiewoningen?
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Bron: BAG, WOZ, GBA en Corporaties 2016
Aantallen bewoonde woningen in de diverse huurprijssegmenten: tot kwaliteitskortingsgrens (< €410) 3.619
woningen; van kwaliteitskortings- tot aftoppingsgrens (€410-€587) 9.980 woningen; van aftoppings- tot
liberalisatiegrens (€587-€711) 4.437 woningen; geliberaliseerd (> €711) 1.417 woningen

Oudere een- en tweepersoonshuishoudens meer in kernvoorraad
Wanneer we per type huishouden kijken waar men woont, zien we het volgende beeld.
(zie figuur 7). Bij eenoudergezinnen en bij alleenstaanden zien we dat een groot deel in
een gereguleerde (corporatie) huurwoning woont, respectievelijk 48% en 44%. Voor
alleenstaanden geldt dat met oplopende leeftijd het aandeel dat in de kernvoorraad woont
hoger is. Gezinnen wonen voor het overgrote deel in koopwoningen en vooral in woningen
boven de € 185.000. Tweepersoonshuishoudens wonen ook vaak in koopwoningen maar in
mindere mate dan gezinnen. Ook bij tweepersoonshuishoudens zien we een groeiend
aandeel dat in de kernvoorraad woont met oplopende leeftijd. Tenslotte valt nog op dat
een aanzienlijk deel van een- en tweepersoonshuishoudens onder de 35 jaar in
(gereguleerde) particuliere huurwoningen woont.
In figuur 7 kunnen we ook zien of specifieke huishoudens over- of ondervertegenwoordigd
zijn over de verschillende soorten woningen. Een klein voorbeeld hoe de figuur te lezen: In
de onderste staaf kunnen we zien dat bijna 3 van de tien huishoudens tezamen in een

Figuur 7

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

gereguleerde corporatiewoning woont. In de 3e en 4e staaf van boven zien we ook dat ruim
de helft van de alleenstaanden van boven 55 jaar en ouder in dat prijssegment
(donkerblauw) woont. Een oververtegenwoordiging dus, tegelijk zien we dat
tweepersoonshuishoudens onder de 55 jaar (staaf 5 en 6 van boven) en gezinnen (staaf 9
en 10 van boven) in dit segment ondervertegenwoordigd zijn.
Alleenstaanden wonen vooral in goedkopere segment corporatiewoningen
Wanneer we in meer detail kijken naar alleen de huishoudens die in corporatiewoningen
wonen dan zien we het volgende beeld (zie figuur 8). Alleenstaanden wonen voor het
overgrote deel (ongeveer 80%) in het goedkopere prijssegment tot de aftoppingsgrens. Hoe
jonger de alleenstaande, hoe groter het aandeel van het goedkoopste segment tot de
kwaliteitskortingsgrens. Tweepersoonshuishoudens wonen voor minstens de helft in het
goedkopere segment tot de aftoppingsgrens. Bij tweepersoonshuishoudens geldt juist dat
hou ouder, hoe hoger het aandeel van het goedkopere segment.
(Eenouder)gezinnen wonen voor een groter deel in het duurdere segment boven de
aftoppingsgrens van de corporatiewoningen. Bij gezinnen onder de 45 jaar is dat zelfs de
helft.

Figuur 8

In welke huurprijsklasse wonen huishoudens in corporatiewoningen1?
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Bron: BAG, WOZ, GBA en Corporaties 2016
Tot kwaliteitskortingsgrens < €410; van kwaliteitskortings- tot aftoppingsgrens €410-€587;van aftoppings- tot
liberalisatiegrens €587-€711; geliberaliseerd > €711

2.4

Scheefheid

Een begrip dat al zeker vijfentwintig jaar almaar blijft terugkomen in discussies over de
woningmarkt, is ‘scheefheid’. Scheefheid slaat op de situatie waarin een huishouden in
een sociale huurwoning woont met een niet bij het inkomen passende huur. De woning kan
dan te duur zijn, of juist te goedkoop. In de discussies gaat het vrijwel altijd om deze
laatste situatie, de gevallen waarin huishoudens in een sociale huurwoning wonen met een
inkomen dat daar eigenlijk te hoog voor is.
In de jaren negentig van de vorige eeuw was scheefheidbestrijding een kernpunt van het
rijksbeleid. Later is dat wat meer naar de achtergrond gedreven, omdat de vrijheid van
keuze van de woonconsument als belangrijker werd gezien. Maar onder invloed van de
Europese regels over de afbakening van de sociale taak van woningcorporaties staat
scheefheid weer in het brandpunt van de belangstelling. We zien dat bijvoorbeeld in de
introductie van inkomensafhankelijke huurverhogingen of in de ideeën voor het breder
mogelijk maken van tijdelijke huurcontracten.
Over de waardering van scheefheid bestaat overigens weinig overeenstemming. Aan de ene
kant wordt benadrukt dat het bestaan van scheefheid de efficiënte inzet van
gemeenschapsgeld frustreert en onrechtvaardig uitpakt, omdat mensen profiteren die daar
gezien hun inkomen geen recht op hebben en daardoor bovendien een blokkade opwerpen
voor mensen die deze steun wel zouden moeten krijgen. Aan de andere kant ziet men wel
voordelen in het bestaan van enige scheefheid. Scheefheid vormt een middel tegen
overmatige segregatie in buurten en stigmatisering van de sociale huursector en fungeert

als buffer om schommelingen in de koopsector op te kunnen vangen. In de praktijk blijkt
scheefheid ook lastig tegen te gaan.
De precieze definitie van scheefheid vertoont de neiging nogal te variëren in de tijd.
Momenteel (vanaf 2009) draait het om de afbakening van de taak van woningcorporaties.
Corporaties moeten zich van de Europese Commissie beperken tot het huisvesten van
huishoudens met een laag inkomen (tot € 35.739 in 2016). Vertaalt in concrete regelgeving
betekent dat, dat corporaties 90% van hun gereguleerde woningen (tot € 710,68 in 2016)
moeten toewijzen aan de doelgroep. Of, anders gezegd: ze mogen maximaal 10% van hun
goedkopere woningen ‘scheef’ toewijzen4.
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Het is goed om op te merken dat de regelgeving gaat over het moment van toewijzen. Als
het inkomen na een passende toewijzing oploopt, en het huishouden zo de doelgroep
financieel ontgroeid, ontstaat er niet zoiets als een verhuisplicht. De Europese Commissie
en Nederland hebben hierover geen verdere afspraken gemaakt5. Vanuit Europa worden
formeel zo geen grenzen gesteld aan ‘scheef’ wonen, alleen aan ‘scheef’ toewijzen.
Figuur 9

Kernvoorraad, doelgroep en scheefheid, 2013 en 2016
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Bron: WoON 2015, O&S Amersfoort

O&S heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de omvang en de huisvestingssituatie van de
doelgroep in Amersfoort6. Daaruit bleek dat in dat jaar ongeveer 40% van de Amersfoortse
huishoudens een inkomen beneden de doelgroepgrens had, in absolute aantallen ruim
25.000 huishoudens (figuur 9). De kernvoorraad – de corporatiewoningen met een
gereguleerde huur – bestond uit ongeveer 18.600 woningen. Zo’n 5.075 woningen hiervan
werden verhuurd aan huishoudens met een inkomen boven de doelgroepgrens. In dit deel
van de kernvoorraad was dus sprake van ‘scheefwonen’, wat neerkomt op een scheefheid
van 27%.
4

Tot 2020 geldt een tijdelijke verruiming en mag nog eens 10% van de kernvoorraad toegewezen worden aan
huishoudens met een inkomen tot €39.874,-.
5
ABF (2015), ‘Passend wonen’
6
O&S Amersfoort (2015), ‘Ontwikkeling sociale huur in de regio Amersfoort’. Cijfers aangepast aan nieuwe
huishoudenberekening.

In 2016 ligt de scheefheid 5 procentpunt lager: 22%7. Waar komt die daling vandaan? Het
aantal huishoudens met een te hoog inkomen in de kernvoorraad is in de afgelopen drie
jaar flink afgenomen. Echter, door verkoop van woningen of het verhogen van huren tot
boven de liberalisatiegrens, kromp tegelijkertijd de kernvoorraad. Die is nu 600 woningen
minder groot. Het lagere scheefheidspercentage wordt daarom niet alleen veroorzaakt
door het terugdringen van de verhuur aan hogere inkomens, maar ook door een verkleining
van de kernvoorraad.
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De doelgroep is in Amersfoort min of meer even groot als in 2013. Nog altijd gaat het om
ruim 25.000 huishoudens. Daarvan wordt nu een iets groter deel gehuisvest in de
kernvoorraad. De lagere inkomens hebben dus enigszins geprofiteerd van de
teruggedrongen scheefheid.

2.5

Betaalbaarheid

Net als scheefheid is de betaalbaarheid van het wonen een al lang bestaand thema dat in
de afgelopen jaren fors aan actualiteit heeft gewonnen. De economische crisis - al lijkt die
inmiddels achter de rug - zorgde voor oplopende werkloosheid en achterblijvende
koopkrachtontwikkeling. De betaalbaarheidproblemen waartoe dat heeft geleid zijn nog
niet weg. Zo laat een recente studie van Aedes zien dat het aantal huurders in Nederland
dat er structureel niet in slaagt de huur te betalen tussen 2013 en 2014 is gegroeid, net als
in de jaren daarvoor8.

Budgetbenadering versus woonquote als maat voor problemen met betaalbaarheid
Een betaalrisico doet zich voor als een huishouden moeite heeft de huur of hypotheeklasten te
betalen. Traditioneel wordt dit vaak in kaart gebracht met behulp van de woonquote. De
woonquote geeft aan welk deel van het netto besteedbaar inkomen een huishouden uitgeeft
aan de netto woonlasten. Als vuistregel geldt dan dat een woonquote van 30% waarschijnlijk
het maximum is dat een huishouden zonder problemen kan opbrengen. Boven dat percentage is
dan sprake van een risico.
Een beperking van woonquotes is dat geen rekening wordt gehouden met het absolute bedrag
dat na betaling van de woonlasten overblijft voor andere noodzakelijke uitgaven, zoals kleding
en voeding. Bijvoorbeeld: bij eenzelfde woonquote houdt een huishouden met een hoog
inkomen na het betalen van de woonlasten meer geld over dan een huishouden met een laag
inkomen. Een hoge woonquote leidt daardoor vooral onder hoge inkomenshuishoudens niet
zonder meer tot een betaalrisico.
Een betere manier voor het in kaart brengen van betaalrisico’s is de budgetbenadering. De
budgetbenadering werkt in vergelijking met de woonquote precies andersom. Hij begint met
een berekening van de minimaal noodzakelijk uitgaven van een huishouden, en wat daarna
overblijft is beschikbaar om aan huur of hypotheek te besteden. Huishoudens met een hoog en
middeninkomen krijgen volgens deze berekening dan ook minder snel met een
betaalbaarheidrisico te maken dan volgens de methode met maximale woonquote’s. Vanwege
de realistischer uitkomsten hebben wij gekozen om de betaalbaarheidproblematiek niet met
woonquote’s, maar met de budgetbenadering in kaart te brengen.

7

We hebben hier geen rekening gehouden met de tijdelijke uitbreiding van de doelgroep tot 2020. Zouden we
dat wel doen, dan daalt het aantal scheefwoners met ongeveer 800 en komt de scheefheid uit op 17%.
8
Aedes kenniscentrum (2015), Corporatiemonitor Huisuitzettingen en Huurachterstanden.

Berekening betaalrisico’s via budgetbenadering
Of een huishouden te maken heeft met een (potentieel) betaalbaarheidprobleem hebben
we in kaart gebracht met behulp van de budgetbenadering. De budgetbenadering bekijkt
of het besteedbaar huishoudeninkomen toereikend is voor zowel de woonlasten als voor
overige noodzakelijke uitgaven. Schematisch ziet dat er als volgt uit:
budgetruimte = huishoudeninkomen - minimaal basisbudget - woonlasten
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Het minimale basisbudget is het bedrag waarvan het Nibud (Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting) heeft berekend dat minimaal noodzakelijk is om in het
levensonderhoud te voorzien. Het omvat uitgaven die voor iedereen onvermijdbaar en
noodzakelijk zijn, zoals kleding en voeding. Bij het vaststellen van dit budget wordt
rekening gehouden met de huishoudensamenstelling en de eigendomssituatie van de
woning9. Als de berekende budgetruimte negatief is (‘in de min’), dan is het besteedbaar
huishoudeninkomen feitelijk ontoereikend voor de woonlasten. Deze huishoudens lopen
betaalrisico’s. Betaalrisico zegt iets over potentiële betaalproblemen. Lang niet altijd zal
men ook daadwerkelijk achterlopen met de hypotheek of huur. Huishoudens zijn creatief;
sommigen hebben wellicht nog een spaarpotje achter de hand of bezuinigen meer op
zaken als bijvoorbeeld voeding dan het Nibud als maximaal mogelijk acht.
Figuur 10 Percentage Nederlandse huishoudens met een betaalrisico, 2002-2015
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Landelijk heeft zo’n 18% van de huurders een inkomen dat eigenlijk ontoereikend is om de
kosten van het wonen en de meest basale uitgaven voor levensonderhoud te dragen10. Dat
er sprake is van een groeiend probleem blijkt wel uit de stijging van 13 procentpunt ten
opzichte van 2002, wat neerkomt op meer dan een verdriedubbeling van de huurders met
9

Het Nibud rekent met een vast bedrag voor energie. Maar energielasten maken een steeds groter deel uit van
de totale woonlasten en de verschillen tussen woningen en huishoudens nemen bovendien toe.
Energiebesparende maatregelen vormen daarom een goede mogelijkheid om betaalbaarheidproblemen aan te
pakken.

10

CBS, PBL, Wageningen UR (2016). Betaalrisico's in de huur- en koopsector, 2002-2015 (indicator 2174, versie
02 , 14 april 2016 ). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de
Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

een betaalbaarheidrisico (figuur 10). De oorzaak hiervan ligt in een combinatie van
stijgende huren (huurstijgingen van jaarlijks 1,5% tot 4% boven inflatie en grote sprongen
bij huurharmonisatie) en een daarbij achterblijvende inkomensontwikkeling, vooral voor de
lagere inkomens.
Betaalbaarheidrisico’s doen zich onder eigenaar-bewoners veel minder voor dan onder
huurders. Van alle kopers woont landelijk ongeveer 3% te duur - afgemeten aan hun
inkomen. Een belangrijk verschil met de huurders is verder, dat de situatie hier de
afgelopen vijftien jaar min of meer stabiel bleef. De betaalproblematiek onder kopers was
in 2002 even groot als nu.

24

Wat een rol speelt bij het verschil tussen de kopers en huurders is hoe in beide
marktsegmenten de toegankelijkheid is geregeld. In de (sociale) huursector nam – althans
tot voor kort - de poortwachterfunctie af. Minimale eisen aan het inkomen werden steeds
minder gesteld. De verantwoordelijkheid om een woning te huren met een bij het
inkomend passende huur lag bij de woningzoekenden zelf. Aan de andere kant zagen we in
de koopsector de bescherming tegen te hoge woonlasten juist toenemen. De eisen van NHG
en de banken zijn nu aanmerkelijk strenger dan een jaar of wat geleden. In verhouding
was het in de huursector dan ook gemakkelijker om te duur te gaan wonen. Met de
invoering van de verplichting aan corporaties om passend toe te wijzen behoort dat nu tot
het verleden.
Voor Amersfoort hebben we geen historische data zoals we die voor Nederland hebben.
Het is echter niet aannemelijk dat de ontwikkelingen in Amersfoort afwijken van de
landelijke trend: een gestaag groeiend probleem onder huurders met het opbrengen van de
kosten voor het wonen.
Figuur 11 Percentage Amersfoortse huishoudens met een betaalrisico, totaal en in de huuren koopsector, 2015
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Betaalrisico’s in Amersfoort
Ongeveer 8% van de Amersfoortse huishoudens heeft een potentieel probleem met de
hoogte van de woonlasten (figuur 11). Amersfoort doet het in vergelijking met Nederland
als geheel iets beter. Landelijk loopt bijna 9% van de huishoudens een betaalrisico. Met
een aandeel risico lopende huurders van iets meer dan 15%, lijken de problemen binnen de

huursector in Amersfoort eveneens wat minder fors dan gemiddeld in de rest van het land.
In totaal gaat het om zo’n 5.000 Amersfoortse huishoudens met een potentieel
betaalprobleem, 4.000 daarvan zijn huurders.
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Huurders met een laag inkomen
Waar concentreren zich de risico’s? Zoals gezegd vooral bij huurders. Maar ook binnen de
huursector zien we grote verschillen. De problemen concentreren zich feitelijk geheel bij
de huurders met de laagste inkomens: huishoudens met een inkomen onder de
huurtoeslaggrens (die inkomensgrens ligt afhankelijk van leeftijd en huishoudengrootte op
een ander niveau, maar in ieder geval onder €30.000). Van deze groep loopt in Amersfoort
bijna 30% een risico om bij een beetje extra tegenslag de huur niet langer te kunnen
opbrengen. Daarentegen kennen inkomens boven de huurtoeslaggrens nauwelijks
betaalrisico’s. Landelijk niet, en evenmin in Amersfoort.
Aan de ene kant is het begrijpelijk dat de problematiek zich bij de allerlaagste inkomens
concentreert. Immers, hoe minder inkomen, hoe minder bewegingsruimte om (te) hoge
woonlasten te voorkomen. Maar het blijft opvallend dat het vooral huurtoeslagontvangers
zijn die betaalrisico lopen, omdat huurtoeslag juist een beleidsinstrument van de
Rijksoverheid is om dergelijke problemen te voorkomen.
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam in hun vorige grootschalige onderzoek
naar betaalbaarheid tot de conclusie dat de tussen 2002 en 2012 toegenomen betaalrisico's
onder huurtoeslagontvangers vooral samenhingen met de gestegen kosten van het
levensonderhoud en achtergebleven inkomensontwikkeling, en in veel mindere mate met
het huurbeleid11. Sindsdien is dat volgens het PBL wel enigszins veranderd. De afgelopen
drie jaar stegen de huren met een royaal hoger percentage dan de inflatie en
huurtoeslagontvangers moesten bovendien een groter deel van de huur zelf betalen
vanwege verhoging van de ‘normhuur’. De ‘normhuur’ is het bedrag dat iedere huurder
zelf moet betalen, ongeacht het inkomen, en niemand ontvangt hier huurtoeslag over.
Desalniettemin ziet het PBL het inkomen nog altijd als de voornaamste bepalende factor
bij het ontstaan van betaalrisico’s. Want het zijn binnen de groep huurtoeslagontvangers
ook daar weer de laagste inkomens – huishoudens met een inkomen onder het sociale
minimum - waar de risico’s zich concentreren. Landelijk geldt dat bijna de helft van hen
een betaalrisico loopt. Een inkomen onder het sociaal minimum is simpelweg te laag voor
een betaalbare woning. Dat zal in Amersfoort niet anders zijn dan in de rest van het land.
Jongeren, alleenstaanden en eenoudergezinnen
We zien, landelijk en in Amersfoort, ook een verband tussen betaalrisico’s en de
samenstelling van het huishouden. Vooral jonge huishoudens, onder de 25 jaar, lopen het
risico dat ze moeite hebben om de huur te betalen. Daarna neemt het aandeel langzaam
maar zeker met de leeftijd af. Veel jonge huishoudens bestaan uit één persoon, en zij
kunnen de woonlasten niet met een ander inkomen delen. Onder oudere alleenstaanden en
eenoudergezinnen – ook met slechts één inkomen - blijven de betaalrisico’s dan ook vaker
bestaan dan bij gezinnen of oudere tweepersoonshuishoudens.
De kwetsbaarheid van jonge huishoudens zit niet alleen in het feit dat ze het als
alleenstaande vaker met één inkomen moeten rooien. Jonge huishoudens staan nog aan
het begin van hun wooncarrière en zijn vaker relatief kort geleden naar hun nieuwe woning
verhuist. Jonge huurders hebben een slechtere concurrentiepositie dan oudere. Voor de
aantrekkelijkste goedkope eengezinswoningen komen ze als starter niet gauw in
aanmerking. En vaak werden ze geconfronteerd met fors hogere huren, omdat de
11

Planbureau voor de Leefomgeving (2014), ‘Kwetsbaarheid van regionale woningmarkten: financiële risico’s
van huishoudens en hun toegang tot de woningmarkt’.

verhuurder bij de nieuwe verhuring de mogelijkheid kreeg om het huurniveau in één keer
op te trekken (huurharmonisatie).
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3.1

Verhuis- en woonwensen

Inleiding

Sinds 2013 is op de woningmarkt het herstel ingezet van de crisis die vanaf 2008 zijn
sporen heeft nagelaten. Het laatste Amersfoortse woningmarktonderzoek uit 2013 stond
vooral in het teken van die crisis. In dit onderzoek zullen we zien of er ook in Amersfoort
tekenen van herstel in de woningmarkt zichtbaar zijn12. Waar mogelijk en relevant maken
we een vergelijking met het vorige Woningmarktonderzoek uit 2013 en met Nederlandse
cijfers uit het landelijk WoON onderzoek.
Dit hoofdstuk gaat over de verhuis- en woonwensen van zelfstandig wonende huishoudens
in Amersfoort. Wanneer deze huishoudens binnen twee jaar naar een andere woning willen
verhuizen noemen we hen doorstromers. De mensen die niet zelfstandig wonen maar nog
bij ouders, op kamers of bij familie, vrienden en kennissen wonen noemen we starters
wanneer ze verhuisplannen hebben. In hoofdstuk 4 worden de verhuis- en woonwensen van
starters besproken.

3.2

Verhuiswensen

Meer zelfstandige huishouden willen verhuizen
Ongeveer 26.300 van de in totaal 63.750 Amersfoortse huishoudens willen binnen twee jaar
verhuizen. Het gaat om ruim vier op de tien huishoudens (41%) die willen verhuizen. Dit
betekent dat aan de dalende trend sinds het begin van de crisis een einde is gekomen en
een groter deel van de huishoudens wil verhuizen dan in 201313. Amersfoorters lijken meer
verhuisgeneigd dan het gemiddelde Nederlandse huishouden: ruim vier op de tien
Amersfoortse zelfstandige huishoudens wil binnen twee jaar verhuizen tegenover drie op
de tien in Nederland gemiddeld.
Vooral huurders en alleenstaanden willen verhuizen
Van de Amersfoortse huishoudens met een huurwoning wil 48% verhuizen. Voor mensen
met een koopwoning is dit 37%. Gemiddeld is dat in Nederland respectievelijk 42% en 29%.
Het zijn vooral de huurders in het middeldure (vanaf aftoppingsgrens € 411 tot
liberalisatiegrens €711) en dure (boven liberalisatiegrens € 711) segment die vaker willen
verhuizen. Bij huishoudens met een koopwoning zien we juist het omgekeerde: vooral de
mensen uit koopwoningen uit het goedkopere ‘sociale’ koopsegment (< € 185.000) willen
verhuizen.

12

Aangezien de vragenlijst ingrijpend is aangepast zullen we maar beperkt vergelijkingen maken met het
onderzoek uit 2013 en alleen daar waar het verantwoord is (zie hoofdstuk 1).
13
In vorige Amersfoortse woningmarktonderzoeken werd gevraagd of men binnen 5 jaar wil verhuizen, nu is
gevraagd of men binnen 2 jaar wil verhuizen. Het genoemde percentage van 2016 zou waarschijnlijk hoger
uitvallen als 5 jaar gevraagd zou zijn. Het aandeel verhuisgeneigde huishoudens in 2008, 2011 en 2013 was
respectievelijk 42%, 39% en 36%.

Het zijn vooral alleenstaanden onder de 55 jaar en tweepersoonshuishoudens onder de 55
jaar die willen verhuizen. Gemiddeld is het zo dat met het stijgen van de leeftijd de wens
om te verhuizen afneemt (zie tabel 4).
Tabel 3
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Verhuisgeneigdheid van huishoudens naar leeftijd
% verhuisgeneigd

% van totaal
verhuisgeneigden

1p < 35 jr

69%

11%

1p 35-54 jr

48%

9%

1p 55-74 jr

36%

11%

1p 75+ jr

20%

3%

2p < 35 jr

69%

9%

2p 35-54 jr

56%

6%

2p 55-74 jr

32%

10%

2p 75+ jr

23%

2%

gezin <45 jr

42%

17%

gezin 45+ jr

32%

11%

eenoudergezin

48%

9%

41%

100%

totaal
Bron: O&S Amersfoort

Het grootste deel (34%) van het totaal aantal zelfstandige huishoudens die willen verhuizen
bestaat uit alleenstaanden.

3.3

Hardheid verhuiswens en verhuistermijn

Nog veel onzekere plannen
Bij slechts een derde van de huishoudens die willen verhuizen zijn de verhuisplannen heel
concreet. Tweederde van de huishoudens (66%) die willen verhuizen heeft latente
verhuisplannen: ze geven aan eventueel of misschien binnen twee jaar te verhuizen. Voor
Nederland gemiddeld zien we een vergelijkbaar beeld (zie figuur 12).

Figuur 12 Hardheid verhuiswens doorstromers
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Bron: O&S Amersfoort en WoON

In Nederland gemiddeld zit de groei van het aandeel verhuisgeneigde zelfstandige
huishoudens sinds 2013 vooral in de grote groep met een latente verhuiswens14. Voor
Amersfoort hebben we voor 2013 deze gegevens niet, maar er is geen reden om aan te
nemen dat dit voor Amersfoort anders is.
De verhuiswens is het meest concreet bij tweepersoonshuishoudens onder de 55 jaar en
eenoudergezinnen en het minst concreet bij tweepersoonshuishoudens tussen de 55 en 74
jaar en gezinnen boven de 45 jaar. Relatief veel alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder geven aan dat zij moeten verhuizen
(alleenstaanden 75+: 31%; tweepersoonshuishoudens 75+ 21%). Dit is waarschijnlijk
vanwege hun gezondheid.
Verder valt op dat vier op de vijf huishoudens in eengezins koopwoningen boven de
€185.000 relatief weinig concrete verhuisplannen hebben. Huishoudens in duurdere
huurwoningen (geliberaliseerd, huur boven de € 711) daarentegen zijn juist veel concreter
in hun verhuiswens .
Verhuistermijn ook vaak nog niet bekend
Dat veel verhuisplannen niet zo concreet zijn zien we ook terug in de voorgenomen
verhuistermijn: zeven op de tien (72%) verhuisgeneigde huishoudens weet nog niet
wanneer ze gaan verhuizen (zie figuur 13). In Nederland gemiddeld weet 61% nog niet
wanneer ze gaan verhuizen.
De patronen die we bij de verhuiswens zagen, zien we deels ook terug bij de
verhuistermijn. Tweepersoonshuishoudens jonger dan 55 jaar en huishoudens in duurdere
huurwoningen voorzien hun verhuizing vaker op kortere termijn.
Samengevat lijkt de verhuisgeneigdheid in Amersfoort hoger te zijn dan landelijk. Wanneer
we echter kijken naar het aantal concrete plannen en de termijn waaraan men denkt te
verhuizen, dan zijn er in Amersfoort relatief meer latente verhuisplannen in vergelijking
met Nederland.

14

In de vorige Amersfoortse woningmarktonderzoeken is deze vraag anders gesteld en niet vergelijkbaar. Een
aantal Nederlandse trends zullen wellicht ook in Amersfoort zichtbaar zijn.

Figuur 13 Verhuistermijn doorstromers
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Bron: O&S Amersfoort en WoON

3.4

Verhuismotieven

Motieven om wel te verhuizen: woning en buurt
Doorstromers willen vooral verhuizen vanwege hun huidige woning (48%) en buurt (28%).
Ook financiële redenen worden nog vrij vaak genoemd (13%). Voor alleenstaande
55plussers en tweepersoonshuishoudens van 75+ zijn gezondheid en behoefte aan zorg
relatief vaker een reden om te verhuizen. Alleenstaanden jonger dan 55 jaar en ook
eenoudergezinnen noemen relatief vaker huwelijk of samenwonen als verhuismotief.
Figuur 14 Motieven om te verhuizen
huidige woning
huidige woonomgeving/buurt
financiële reden
gezondheid of behoefte aan zorg
huwelijk of samenwonen
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wil zelfstandig gaan wonen
scheiding
studie
andere reden
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Bron: O&S Amersfoort
Mensen mogen meerdere reden aangeven waarom ze willen verhuizen. Alle redenen tellen bij elkaar op tot
meer dan 100%.

Motief woning is vaak ander woningtype of grotere woning gewenst
Wanneer men (ook) wil verhuizen vanwege de huidige woning is ook gevraagd wat de
belangrijkste reden daarvan is. Als de belangrijkste redenen om te verhuizen vanwege de
woning noemt men vooral dat men een ander type woning wil of de woning te klein is (zie
tabel 4). Bij huishoudens in een huurwoning is de belangrijkste reden dat men naar een

koopwoning wil verhuizen. Omgekeerd zien we nauwelijks dat huishoudens in een
koopwoning willen gaan huren als belangrijk motief.
Motief woonomgeving: bebouwing, samenstelling buurt en overlast
Wanneer men (ook) wil verhuizen vanwege de huidige woonomgeving is gevraagd wat er
schort aan de huidige woonomgeving. Relatief vaak wordt de soort bebouwing,
samenstelling van de buurt en overlast van stank en lawaai genoemd (zie tabel 5). Voor
huishoudens in een huurwoning is ook overlast door bewoners relatief vaak een motief. Bij
huishoudens in een koopwoning speelt ook teveel parkeerdruk vaak een rol.
Tabel 4
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Belangrijkste redenen vanwege huidige woning
totaal

huur

koop

wil een ander type woning

23%

12%

32%

woning te klein

23%

20%

25%

wil gaan kopen

14%

29%

0%

wil een tuin

13%

12%

14%

woning te groot

12%

6%

17%

slechte isolatie warmte, geluid

8%

12%

5%

slecht onderhouden woning

3%

7%

0%

wil gaan huren

3%

1%

5%

wil geen tuin meer

1%

2%

1%

100%

100%

100%

totaal
Bron: O&S Amersfoort

Tabel 5

Belangrijkste redenen om te verhuizen vanwege huidige woonomgeving
totaal

huur

koop

soort bebouwing

23%

29%

19%

overlast bewoners

18%

25%

12%

buurtsamenstelling

16%

14%

19%

overlast stank, lawaai

16%

14%

17%

teveel parkeerdruk

13%

5%

22%

onveiligheid buurt

7%

5%

9%

slecht onderhoud buurt

5%

8%

2%

bekladding, vernieling

0%

1%

0%

overlast (zwerf)vuil

0%

0%

1%

100%

100%

100%

totaal
Bron:O&S Amersfoort

Motieven om niet te verhuizen: tevreden met woning, woonomgeving en buurt
Amersfoorters willen niet verhuizen omdat ze tevreden zijn met hun woning
(86%),woonomgeving (68%) en niet weg willen uit hun buurt (35%) (zie figuur 15). De
belangrijkste redenen om niet te verhuizen zijn dezelfde als in 2013.

Figuur 15 Motieven om niet te verhuizen
ben tevreden met mijn woning
ben tevreden met mijn woonomgeving
wil niet weg uit deze buurt
woon hier nog niet zo lang
verhuizen kost teveel
wil dichtbij mijn werk, bedrijf of studie blijven …
wil nog thuis blijven wonen
ben te oud om te verhuizen

32

verbouw liever
kan (waarschijnlijk) geen geschikte woning vinden
huizenmarkt is momenteel ongunstig
andere reden
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Bron: O&S Amersfoort
Mensen mogen meerdere redenen noemen waarom ze niet willen verhuizen. Alle redenen bij elkaar tellen op
tot meer dan 100%.

Huizenmarkt niet meer als ongunstig gezien en strenge hypotheekeisen spelen geen rol
Opvallend is dat vrijwel niemand vindt dat de huizenmarkt ongunstig is en aanleiding is om
niet te verhuizen. De strengere eisen om een hypotheek te krijgen of in aanmerking te
komen voor een sociale huurwoning spelen nauwelijks een rol bij de beslissing om niet te
verhuizen. Het lijkt erop dat in 2013 de eisen om een hypotheek te krijgen een grotere rol
speelden15.

3.5

Woonvoorkeuren

Doorstromers willen vooral kopen
Doorstromers willen vaker een koop- dan een huurwoning. Ongeveer zes van de tien
doorstromers (58%) wil een woning kopen. Ruim een derde (36%) zoekt een huurwoning en
slechts een klein deel (5%) heeft geen voorkeur voor huur of koop (zie tabel 6).
Acht van de tien huishoudens die nu in een koopwoning wonen zoekt weer een
koopwoning, terwijl ruim zes van de tien huurders weer een huurwoning wil.
Tweepersoonshuishoudens jonger dan 55 jaar en gezinnen zoeken vooral koopwoningen.
Alleenstaanden van 55 jaar en ouder en eenoudergezinnen zoeken voor het grootste deel
een huurwoning (zie figuur 16). Bij al deze huishoudenstypen geldt dat hoe jonger, hoe
groter de voorkeur voor koop- in plaats van huurwoning: bijvoorbeeld 85% van
tweepersoonshuishoudens onder de 35 jaar zoekt een koopwoning, terwijl bijna acht op de
tien alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder een huurwoning
zoekt.
Doorstromer zoekt eengezinskoopwoning
Zeven op de tien doorstromers (69%) zoekt een eengezins woning, meestal is dat een
koopwoning. Doorstromers die nu in een corporatiewoning wonen hebben vooral een
voorkeur voor meergezins huurwoningen en op de tweede plaats eengezins huurwoningen.
15

De vragenlijst is aangepast en in 2013 is een andere, maar wel vergelijkbare vraag over hypotheek gesteld.

Jonger huishouden wil vaker (eengezins) koopwoning
Onderstaande figuur geeft weer per huishoudenstype waar men naar zoekt. Ruim driekwart
van tweepersoonshuishoudens en gezinnen jonger dan 55 jaar en zes op de tien
alleenstaanden jonger dan 55 jaar zoeken een koopwoning. Zeven op de tien
alleenstaanden van 55 jaar en ouder en bijna de helft van tweepersoonshuishoudens van 55
jaar en ouder willen een huurwoning.
Figuur 16 Woonvoorkeur huishoudenstype voor huur of koop
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Over het algemeen geldt dat hoe hoger de leeftijd van het huishouden is, hoe sterker de
voorkeur voor een (meergezins) huurwoning. En omgekeerd: hoe jonger het huishouden,
hoe sterker de voorkeur voor een (eengezins) koopwoning.

Tabel 6

Woonvoorkeuren doorstromers

bestaand of nieuw
bestaande bouw

37%

nieuwbouw

18%

geen voorkeur

45%

totaal

100%

eigendom
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huur

36%

koop

58%

huur of koop

5%

onzelfstandig

1%

totaal

100%

woningtype en eigendom

meergezins1
huur

21%

koop

7%

huur of koop

1%

2

eengezins
huur

14%

koop

51%

huur of koop

4%

onzelfstandig

1%

totaal
100%
Bron: O&S Amersfoort
1
meergezinswoning is een flat, etagewoning, maisonnette, appartement, bovenwoning of benedenwoning
2
eengezinswoning is een rij-, geschakelde- of hoekwoning, 2 onder 1-kap woning, patiowoning, vrijstaande
woning of bungalow

Huurprijs: meer vraag naar gereguleerde huur
Het grootste deel van de vraag van doorstromers naar huurwoningen gaat uit naar
gereguleerde huurwoningen (83%). Slechts 17% van de doorstromers zoekt een
geliberaliseerde huurwoning (zie tabel 7). De vraag naar geliberaliseerde huurwoningen
nam sterk af van 47% in 2013 naar 17% in 201616. De vraag naar de goedkoopste
huurwoningen tot de aftoppingsgrens nam toe van 31% in 2013 naar 38% in 2016 en de
vraag naar middeldure huurwoningen van aftoppings- tot liberalisatiegrens verdubbelde
zelfs van 22% naar 45%. De vraag naar betaalbare huisvesting neemt in Amersfoort toe.
Zoals we in hoofdstuk 2 zagen neemt de kernvoorraad af en is er een krapte in dat
segment.

16

De vragen in 2013 en 2016 naar huur- en koopprijs zijn niet exact hetzelfde gesteld, maar de uitkomsten zijn
wel redelijk vergelijkbaar. In 2013 is bij gewenste huur- of koopprijs alleen gekeken naar degenen die
aangegeven hebben respectievelijk te willen huren of kopen en in 2016 is gekeken naar iedereen die een
gewenste huur- of koopprijs aangeven, ook degenen die het niet uitmaakt of ze willen huren of kopen.

Kopers die willen gaan huren zoeken gereguleerde huurwoning
Van de doorstromers die een huurwoning zoeken is driekwart nu ook huurder en een kwart
woont in een koopwoning. Bijna negen op de tien van deze huurders zoekt een
gereguleerde huurwoning (huurprijs < € 711), in 2013 was dat nog maar twee derde. Ook
driekwart van de huishoudens die nu in een koopwoning wonen en willen gaan huren
zoeken een goedkope gereguleerde huurwoning. In 2013 zocht nog een ruime meerderheid
van deze groep een geliberaliseerde huurwoning (huurprijs > € 711).
Bijna de helft van de doorstromers die een huurwoning zoeken is alleenstaand.
Alleenstaanden die willen huren zoeken bijna allemaal een gereguleerde huurwoning en
het grootste deel hiervan zelfs in het goedkoopste segment onder de aftoppingsgrens.
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Koopprijs: meer vraag naar duurdere koopwoning
De vraag naar duurdere koopwoningen vanaf €300.000 steeg van 33% in 2013 naar 42% in
2016 en de vraag naar koopwoningen onder de €300.000 daalde van 67% naar 58%17.
Driekwart van de doorstromers die een koopwoning zoeken woont nu ook in een
koopwoning. Deze kopers zoeken meestal een huis in een categorie hoger dan ze nu
wonen, wat betekent dat ze een middeldure (€185.000-€300.000) en vooral duurdere (>
€300.000) koopwoning zoeken. Huurders die willen kopen zoeken voor het grootste deel
een middeldure koopwoning van €185.000-€300.000.
Het merendeel van de doorstromers die een koopwoning zoeken zijn gezinnen en
tweepersoonshuishoudens. Gezinnen zijn met name op zoek naar duurdere koopwoningen
vanaf €300.000 en tweepersoonshuishoudens voor een deel ook, maar hun interesse gaat
vooral uit naar middeldure koopwoningen van €185.000-€300.000.
Tabel 7

Woonvoorkeur prijsklasse gewenste huur- en koopwoning

huurwoning
huur - tot aftoppingsgrens

38%

huur - tot liberalisatiegrens

45%

huur - geliberaliseerd

17%

totaal

100%

koopwoning
koop - < €185.000

15%

koop - €185.000-€300.000

43%

koop - > €300.000+

42%

totaal
100%
Bron: O&S Amersfoort
Zowel bij gewenste huur- als koopwoning is iedereen meegenomen die een bedrag heeft ingevuld bij wat de
gewenste woning mag kosten, ook degenen die geen voorkeur voor huur of koop hebben en/of zowel bij
gewenste huur- of koopprijs iets hebben ingevuld.

Vier op de vijf doorstromers zoeken woning in Amersfoort
Ruim vier op de vijf doorstromers zoeken een woning in Amersfoort, een op de vijf in de
regio en een op de tien in de Randstad (zie figuur 17). Huurders hebben een iets sterkere
voorkeur voor Amersfoort dan kopers.
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In 2013 werd gevraagd in welke categorie de gewenste koopwoning viel en de laagste 2 categorieën waren
<€200.000 en €200.000-€300.000. De laagste categorie is dus niet vergelijkbaar met de indeling in 2016. Wel
vergelijkbaar is het percentage onder en boven de €300.000.

Figuur 17 Waar wil men wonen?
Amersfoort
regio
Randstad
overig Nederland
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Men mocht meerdere antwoorden geven. Daarom tellen de antwoordcategorieën op tot meer dan 100%.

Doorstromers zoeken vooral woning in eigen stadsdeel
Wanneer men in Amersfoort zelf een woning zoekt, dan zoekt men vooral in het eigen
stadsdeel een woning. Dit geldt niet voor bewoners van Amersfoort Midden
(Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Rustenburg, Schuilenburg en
Randenbroek). Het sterkst is de binding met het eigen stadsdeel in Amersfoort Zuid en
Stadshart. In verhouding tot hun omvang (woningen en huishoudens) zijn Amersfoort
Stadshart en Zuid ook de meeste gewilde stadsdelen en is Amersfoort Midden het minst
geliefd.
Figuur 18 In welke wijk wil men wonen?
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Amersfoort Midden
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Bron:O&S Amersfoort
Stadshart = Stadskern, Zonnehof en Eemkwartier
Zuid = Berg-, Leusder- en Vermeerkwartier
Midden = Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Rustenburg, Schuilenburg en Randenbroek
Noord = Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland en Hoogland
Men mocht meerdere antwoorden geven. Daarom tellen de antwoordcategorieën op tot meer dan 100%.

Nieuwbouw of bestaande bouw?
Minder dan een op de vijf doorstromers is op zoek naar een nieuwbouwwoning, ruim een
op de drie zoekt het in bestaande bouw maar de meeste mensen maakt het niet uit of het
nieuw of bestaand is (zie tabel 6).

3.6

Ouderen en hun verhuis- en woonwensen

Vergrijzing is van invloed op de woningmarkt zeker nu oudere huishoudens langer thuis
blijven wonen. Omdat oudere huishoudens een steeds grotere groep vormen, langer actief
zijn op de woningmarkt zijn en specifieke woonwensen hebben bespreken we hun verhuisen woonwensen in een afzonderlijk paragraaf.
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23% van de huishoudens zijn ouderen
Van de in totaal 63.750 huishoudens bestaat ongeveer 14.600 (23%) uit ouderen (65 jaar en
ouder). Ruim de helft (56%) is tussen de 65 en 74 jaar en de rest (44%) is 75 jaar of ouder.
De helft van deze oudere huishoudens bestaat uit alleenstaanden en zo’n 44%
tweepersoonshuishoudens. De rest, zo’n 6%, zijn (eenouder)gezinnen, waarbij de kinderen
(nog) thuis wonen. Oudere huishoudens wonen vaker in een corporatiewoning (44%
tegenover 31% gemiddeld). Vier op de tien ouderen woont in een koopwoning boven de €
185.000 (39%). Ongeveer een kwart woont in een woning speciaal bestemd voor ouderen.
Onder 75 plussers ligt dat aandeel hoger (29% van de 75 plussers).
27% van de oudere huishoudens wenst te verhuizen
Ongeveer 3.700 oudere huishoudens willen binnen twee jaar verhuizen. In vergelijking met
het gemiddelde Amersfoortse huishouden zijn oudere huishoudens minder verhuisgeneigd
(zie tabel 8). Vooral oudere tweepersoonshuishoudens tussen de 65 en 74 jaar willen nog
relatief vaak verhuizen: een op de drie wil verhuizen.
Net als bij het gemiddelde Amersfoortse huishouden zijn veel verhuisplannen van ouderen
niet altijd concreet: tweederde geeft aan eventueel of misschien binnen twee jaar te
verhuizen. Van de 75 plussers geeft 30% aan dat ze moeten verhuizen, vaak vanwege
gezondheid. Dat verhuisplannen nog niet concreet zijn zien we nog sterker terug bij
oudere huishoudens in de voorgenomen verhuistermijn: bijna negen op de tien (87%
tegenover 72% gemiddeld) verhuisgeneigde oudere huishoudens weet nog niet wanneer ze
gaan verhuizen.
Sommige ouderen vinden zich te oud om te verhuizen
Ook oudere huishoudens willen niet verhuizen omdat ze tevreden zijn met hun woning,
woonomgeving of niet weg willen uit hun buurt. Ongeveer een kwart van de huishoudens
van 75 jaar en ouder geeft aan niet te willen verhuizen omdat ze zich te oud vinden om te
verhuizen.
Als oudere huishoudens wel willen verhuizen noemen ze als motief naast woning, buurt en
financiële redenen relatief vaak gezondheid of behoefte aan zorg (34%).
Ouderen zoeken vaker huurwoning
In vergelijking met een gemiddeld Amersfoorts huishoudens willen ouderen veel vaker
huren (72% tegenover 36% gemiddeld) en slechts een of de vijf zoekt een koopwoning (20%
tegenover 58% gemiddeld). Oudere huishoudens zoeken vooral meergezins huurwoningen
(61% tegenover 21% gemiddeld) en nauwelijks eengezins koopwoningen (5% tegenover 51%
gemiddeld). Verhuisgeneigde ouderen zoeken koopwoningen in vrijwel dezelfde prijsklasse
als de gemiddelde Amersfoorter. Wanneer ouderen een huurwoning zoeken valt op dat ze
vaker een huurwoning zoeken in het goedkopere segment tot de aftoppingsgrens.
Van de oudere doorstromers zoekt zes van de tien een woning die speciaal bestemd is voor
ouderen. Onder 75 plussers ligt dat logischerwijs nog hoger, namelijk acht van de tien. Wat
voor ouderenhuisvesting zoeken ouderen dan? De meerderheid zoekt een seniorenwoning
(59%) en ongeveer een kwart zoekt huisvesting in een instelling (woon-zorgcomplex,
bejaarden- of verzorgingshuis 26%).

Oudere zoekt minder vaak in regio
Oudere huishoudens zoeken vaker dan gemiddeld een woning in Amersfoort (88% tegenover
83% gemiddeld) en minder vaak in de regio (10% tegenover 22% gemiddeld). Net als de
meeste huishoudens zoeken ouderen bij voorkeur een woning in het eigen stadsdeel.
En slechts 18% zoekt specifiek een nieuwbouwwoning net als het gemiddelde Amersfoorts
huishouden.
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Tabel 8

Verhuis- en woonwensen ouderen

verhuiswens

ouderen

totaal

verhuisgeneigd

27%

41%

verhuistermijn 'weet nog niet'

87%

72%

huur

72%

36%

koop

20%

58%

huur of koop

6%

5%

onzelfstandig

2%

1%

100%

100%

huur

61%

21%

koop

16%

7%

5%

1%

huur

11%

14%

koop

5%

51%

huur of koop

1%

4%

onzelfstandig

2%

1%

100%

100%

huur - tot aftoppingsgrens

47%

38%

huur - tot liberalisatiegrens

37%

45%

huur - geliberaliseerd

16%

17%

100%

100%

koop - < €185.000

14%

16%

koop - €185.000-€300.000

46%

43%

koop - > €300.000+

40%

42%

100%

100%

woonvoorkeuren

eigendom
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totaal

woningtype en eigendom
meergezins

huur of koop

eengezins

totaal

prijs
huurwoning

totaal

koopwoning

totaal
Bron: O&S Amersfoort
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4.1

Starters

Inleiding

De meeste mensen tussen de 18 en 85 jaar wonen zelfstandig en vormen daarmee een
zelfstandig wonend huishouden. Een deel van de mensen tussen 18 en 85 woont niet
zelfstandig. Een starter is iemand van 18 jaar of ouder die nog niet zelfstandig woont. Het
gaat dan om kinderen die nog bij hun ouders wonen, studenten die op kamers wonen of
iemand die inwoont bij een ander huishouden.18
Amersfoort telt zo’n 13.652 starters, waarvan 10.754 aangeven te willen verhuizen (79%).
Starters zijn bijna allemaal tussen de 18 en 34 jaar. Driekwart van de starters woont bij de
ouder(s).De rest woont in een studentenhuis of bij iemand anders in (bijv. hospita). In dit
hoofdstuk worden de verhuis- en woonwensen van deze starters beschreven. Waar dat
relevant en mogelijk is, worden deze wensen vergeleken met de wensen van doorstromers.
In de hoofdstukken vijf en zes wordt ingegaan op vraag, aanbod en verhuisketens, waarbij
ook aandacht is voor de positie van starters.

4.2

Verhuisgeneigdheid

Acht op de tien starters heeft verhuiswens
Van alle starters in Amersfoort wil 79% binnen twee jaar verhuizen (oftewel: is
‘verhuisgeneigd’). Dit percentage is een stuk hoger dan bij de zelfstandig wonende
Amersfoorters: van hen wil 41% binnen twee jaar verhuizen.
Een derde starters wil beslist binnen twee jaar verhuizen
Bijna de helft van de starters die willen verhuizen (47%) weet nog niet zeker of zij binnen
twee jaar willen verhuizen. Voor ongeveer een derde (32%) is de verhuiswens juist vrij
hard: zij willen beslist binnen twee jaar verhuizen.
Vergeleken met doorstromers valt het op dat starters vaker een harde verhuiswens
hebben. Dit komt omdat starters meestal andere motieven hebben om te verhuizen dan
doorstromers, zoals zelfstandig willen wonen, elders studeren of werken of willen
samenwonen. Doorstromers hebben vaak minder haast en willen vooral hun woonsituatie
verbeteren.

18

Deze definitie van starters wijkt iets af van de definitie gebruikt in hoofdstuk 5. In laatstgenoemd hoofdstuk
worden starters die op zoek zijn naar onzelfstandige woonruimte buiten beschouwing gelaten. In het huidige
hoofdstuk worden zowel starters op zoek naar zelfstandige, als starters op zoek naar onzelfstandige
woonruimte tot de groep ‘starters’ gerekend.

Figuur 19 Hardheid verhuiswens starters en doorstromers
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Bron: O&S Amersfoort

Starters willen sneller verhuizen dan doorstromers
Van de starters wil ongeveer een op de vijf (19%) binnen een half jaar verhuizen. Een
ongeveer even groot deel wil binnen een jaar verhuizen (17%) en eveneens een op de vijf
binnen twee jaar. Ook hier geldt dat de meeste starters concreter zijn in hun verhuiswens
dan doorstromers.
Verhuiswens jongste starters iets minder hard en iets minder snel
Uitgesplitst naar leeftijd valt het op dat de verhuiswens van starters van 18 tot 25 jaar iets
minder hard is dan die van de 25-plussers. Ook willen de jongste starters minder vaak
binnen een half jaar verhuizen, vergeleken met de 25-plussers. Wellicht is de jongste
groep starters nog redelijk tevreden met het inwonen bij de ouders en is de urgentie om te
verhuizen daarom lager.

Figuur 20 Termijn verhuiswens
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4.3

Verhuismotieven

Redenen om te verhuizen: zelfstandig wonen, studie, werk en samenwonen
Starters noemen als reden om te verhuizen vooral dat zij zelfstandig willen gaan wonen
(59%). Veel starters geven ook aan dat zij willen verhuizen voor studie (29%), werk (19%) of
het samenwonen met een partner (20%).
Doorstromers vinden andere redenen belangrijk om te verhuizen. Met name de huidige
woning (bijv. te klein, te groot, niet gelijkvloers, geen tuin) wordt als reden genoemd.

Figuur 21 Redenen om wel te verhuizen
wil zelfstandig gaan wonen
studie
huwelijk of samenwonen
werk
huidige woning
financiële reden
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woonomgeving of woonbuurt van mijn huidige woning
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Respondenten mochten meerdere antwoorden invullen. De antwoordcategorieën tellen daarom op tot meer
dan 100%.
Bron: O&S Amersfoort

Verhuizen vanwege woning: ander type woning, koopwoning en huidige woning te klein
Aan alle starters die (ook) vanwege hun huidige woning willen verhuizen, is gevraagd wat
hiervoor de belangrijkste reden is. De meesten geven aan een ander type woning te zoeken
(31%). Ook noemen velen dat zij een woning willen gaan kopen (23%) of dat hun huidige
woning te klein is (18%).
Aan doorstromers is deze vraag ook gesteld. Zij noemen dezelfde redenen, al speelt het
willen switchen van huur naar een koopwoning een iets kleinere rol en een te kleine
woning een iets grotere rol. Ook geven doorstromers nog relatief vaak als reden dat zij een
tuin willen of dat de huidige woning te groot is.

Figuur 22 Belangrijkste reden verhuizen vanwege huidige woning
Wil een ander type woning

Wil gaan kopen

Woning te klein

Wil gaan huren

Wil een tuin
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Verhuizen vanwege woonomgeving: overlast bewoners, teveel parkeerdruk
Aan alle starters die (ook) vanwege hun huidige woonomgeving willen verhuizen, is
gevraagd wat hiervoor de belangrijkste reden is. Omdat deze vraag door een beperkt
aantal starters (46) is ingevuld, moeten de resultaten met enige voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden. Verreweg de meesten noemen de overlast van (buurt)bewoners
als belangrijkste reden, gevolgd door teveel parkeerdruk. Doorstromers noemen naast
overlast van (buurt)bewoners, ook relatief vaak het soort bebouwing van de
woonomgeving, overlast van stank of lawaai en de buurtsamenstelling.
Motieven niet verhuizen: tevreden woning, woonomgeving en langer thuis wonen
Starters die niet willen verhuizen, noemen als reden vooral dat zij tevreden zijn met de
woning (van hun ouders of hun kamer; 55%) en dat zij tevreden zijn met hun
woonomgeving (41%). Zij verschillen daarin niet van doorstromers.

Figuur 23 Redenen om niet te verhuizen
tevreden met woning
tevreden met woonomgeving
wil niet weg uit deze buurt
wil nog thuis blijven wonen
wil dichtbij werk, bedrijf of studie blijven
verhuizen is te duur
kan (waarschijnlijk) geen geschikte woning vinden
woon hier nog niet zo lang
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verbouw liever
huizenmarkt is momenteel te ongunstig
te oud om te verhuizen
andere reden
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Respondenten mochten meerdere antwoorden aankruisen. De antwoordcategorieën tellen daarom op tot meer
dan 100%. Starters kruisten minder antwoorden aan dan doorstromers.
Bron: O&S Amersfoort

4.4

Woonwensen

Starter kiest voor meergezins huurwoning, doorstromer voor eengezins koopwoning
Starters willen vooral zelfstandig huren en doorstromers willen vooral kopen. Bijna vier op
de tien starters wil een meergezinswoning huren (ter vergelijking: slechts twee op de tien
doorstromers zoekt een dergelijke woning). Maar weinig starters (een op de zes) zijn op
zoek naar een eengezins-koopwoning (ter vergelijking: de helft van de doorstromers graag
een eengezinswoning wil kopen).
Het maakt ongeveer de helft van de starters niet uit of de woning een bestaande woning of
nieuwbouw woning is. Voor doorstromers geldt hetzelfde. Als starters een voorkeur hebben
voor oud- of nieuwbouw, verkiest men oudbouw boven nieuwbouw. Ook dat is geen ander
beeld dan bij de doorstromers.

Tabel 9

Woonwensen starters en doorstromers

bestaand of nieuw

starters

doorstromers

bestaande bouw

30%

37%

nieuwbouw

18%

18%

geen voorkeur

52%

45%

100%

100%

huur

48%

36%

koop

29%

58%

huur of koop

5%

5%

onzelfstandig

17%

1%

100%

100%

huur

39%

21%

koop

12%

7%

4%

1%

huur

10%

14%

koop

16%

51%

huur of koop

2%

4%

onzelfstandig

17%

1%

totaal
eigendom

46

totaal
woningtype en eigendom

meergezins¹

huur of koop

eengezins²

totaal
100%
100%
meergezinswoning is een flat, etagewoning, maisonnette, appartement, bovenwoning of benedenwoning
2
eengezinswoning is een rij-, geschakelde- of hoekwoning, 2 onder 1-kap woning, patiowoning, vrijstaande
woning of bungalow
Bron: O&S Amersfoort
1

Twee op vijf starters wil huren tot aftoppingsgrens
Zo’n twee op de vijf starters die willen huren, willen graag een huurprijs in de onderste
prijsklasse betalen (tot de aftoppingsgrens: huurprijs < € 587,-). Voor ongeveer een derde
mag de huur oplopen tot de liberalisatiegrens (huurprijs < € 711,-) en voor twee op de tien
mag het ook een geliberaliseerde huurwoning zijn. Voor doorstromers is het beeld
vergelijkbaar, al zijn zij iets vaker bereid om tot de liberalisatiegrens te betalen.

Figuur 24 Gewenste prijsklasse huurwoning starters en doorstromers
Starters

Doorstromers

17%

22%

huur - tot aftoppingsgrens
38%
43%

huur - tot
liberalisatiegrens
huur - geliberaliseerd
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45%

35%

In de analyse is iedereen meegenomen die een bedrag heeft ingevuld bij wat de gewenste huurwoning mag
kosten, ook degenen die geen voorkeur voor huur of koop hebben en/of zowel bij gewenste huur- als koopprijs
iets hebben ingevuld.
Bron: O&S Amersfoort

Starters zoeken goedkopere koopwoning dan doorstromers
Van de starters die overwegen een woning te kopen, wil ongeveer de helft niet meer dan
185.000 euro betalen. Ongeveer drie op de tien wil een bedrag tussen de 185.000 euro en
3 ton betalen en de rest zou nog wel meer dan dat willen besteden. Doorstromers hebben
duidelijk meer te besteden dan starters: meer dan twee op de vijf willen tussen de
185.000 euro en 3 ton betalen. Een ongeveer even groot deel is bereid om boven de 3 ton
aan een nieuwe woning te besteden.
Figuur 25 Gewenste prijsklasse koopwoning starters en doorstromers
Starters

Doorstromers

15%

17%

koop - < 185.000

42%

52%

koop - 185.000-300.000
koop - 300.000+

31%
43%

In de analyse is iedereen meegenomen die een bedrag heeft ingevuld bij wat de gewenste koopwoning mag
kosten, ook degenen die geen voorkeur voor huur of koop hebben en/of zowel bij gewenste huur- als koopprijs
iets hebben ingevuld.
Bron: O&S Amersfoort

4.5

Gewenste woonplaats

Meeste starters en doorstromers willen in Amersfoort blijven wonen
Aan alle starters en doorstromers met een verhuiswens is gevraagd waar zij zouden willen
wonen. Men mocht hierbij meerdere antwoordcategorieën aankruisen. Zo’n driekwart van
de starters (74%) wil in Amersfoort blijven wonen. Bij doorstromers ligt dit aandeel nog
iets hoger. Daarnaast is bij starters de Randstad populair (24%), terwijl dit voor
doorstromers vooral de regio is (22%).19 Vooral onder jonge starters (18-24) is de Randstad
populair, waarschijnlijk vanwege de studeer- en uitgaansmogelijkheden.
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Figuur 26 Gewenste woonplaats starters en doorstromers
Amersfoort

regio

Randstad

Nederland

buitenland

0%

20%

40%
starters

60%

80%

100%

doorstromers

Op deze vraag mocht men meerdere antwoorden aankruisen
Bron: O&S Amersfoort

Starters wonen liefst in Stadshart of Amersfoort Noord
Aan alle starters en doorstromers die (ook) in Amersfoort een woning zoeken, is gevraagd
in welke wijk zij zouden willen wonen. Men mocht hierbij meerdere antwoordcategorieën
aankruisen. Starters wonen liefst in Amersfoort Stadshart (41%) of Amersfoort Noord
(35%)20. Bij doorstromers is het Stadshart minder populair. Amersfoort Midden21 en
Vathorst/Hooglanderveen worden het minst vaak genoemd als gewenste wijk(en) om te
wonen.

19
20
21

Regiogemeenten zijn de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Nijkerk, Leusden, Soest en Woudenberg.
Exclusief Vathorst
Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Rustenburg, Schuilenburg en Randenbroek

Figuur 27 Gewenste woonwijk starters en doorstromers

Amersfoort Stadshart

Amersfoort Noord
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Amersfoort Zuid

Amersfoort Midden

Vathorst of Hooglanderveen

0%

20%
starters

40%
doorstromers

Op deze vraag mocht men meerdere antwoorden aankruisen
Stadshart = Stadskern, Zonnehof en Eemkwartier plus enkele buurten van andere wijken
Noord = Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, Nieuwland en Hoogland
Zuid = Berg-, Leusder- en Vermeerkwartier
Midden = Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Rustenburg, Schuilenburg en Randenbroek
Bron: O&S Amersfoort
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5.1

Vraag en aanbod

Inleiding

In dit en het volgende hoofdstuk belichten we de situatie op de Amersfoortse
woningmarkt. Net als op andere markten gaat het bij woningen in essentie om de
verhouding tussen vraag en aanbod. Maar er bestaan ook fundamentele verschillen tussen
de woningmarkt en een ‘gewone’ markt. We beginnen dit hoofdstuk daarom met een korte
bespreking van het bijzondere karakter van de woningmarkt.

5.2

De eigenaardigheden van de woningmarkt

‘De markt zit op slot’ zegt men vaak wanneer het over de woningmarkt gaat. Als het gaat
om de markt voor zaken als mobiele telefoons, auto’s, spijkerbroeken of verzekeringen,
dan is dat een eigenaardige uitspraak, waarbij het lastig is je daar iets bij voor te stellen.
Voor de woningmarkt ligt dat anders. De typering ‘op slot’ wordt hier juist veel gebruikt.
Dat zegt natuurlijk iets over de eigen karakteristiek van de woningmarkt en maakt
duidelijk dat we vraag en aanbod niet zomaar kunnen beschrijven als in een stereotype
marktsituatie.
Figuur 28 Druk, trek en drempels op de woningmarkt22

Woningen gaan tientallen jaren mee. Ze zijn duur, je kunt ze niet meenemen want ze zijn
gebonden aan één locatie en een nieuwe woning heb je niet snel gerealiseerd. Een
consequentie van die karaktertrekken is, dat de woningmarkt voor het grootste deel een
voorraadmarkt is. Beweging vindt vooral plaats in de bestaande woningen. Nieuwbouw
speelt een relatief bescheiden rol. Verder zien we dat - zeker in een gespannen situatie als
momenteel in Amersfoort - die voorraad niet als direct beschikbaar aanbod in de showroom
staat. Een woning komt pas als aanbod beschikbaar als de bewoner daarvan zelf naar een
andere woning is verhuisd. Verhuizingen hangen om die reden met elkaar samen, in de
vorm van schakels in wat we verhuisketens noemen. Het aantal verhuisketens, de lengte
en de samenstelling daarvan bepalen op die manier de omvang en de samenstelling van het
22

Ontleend aan: RIGO (2014), ‘Meer beweging op de woningmarkt’

totale woningaanbod. In een situatie met weinig verhuisketens die bovendien aan de korte
kant zijn, is er weinig beweging en stagneert de doorstroming: de markt zit dan zoals
gezegd ‘op slot’.
De totstandkoming van een individuele verhuizing is een complex proces waarbij een grote
hoeveelheid factoren is betrokken. Grofweg valt een driedeling te maken in al die zaken
die bepalen of er wel of niet wordt verhuisd (figuur 28).
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Aan de vraagkant ontstaat druk op het huishouden om te gaan verhuizen. De meeste van
die druk wordt uitgeoefend van binnen het huishouden zelf. Het zijn bekende
verhuismotieven. Iemand wil het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen, een
alleenstaande is van plan te gaan trouwen en zoekt daarom een wat groter huis, of een
ouder wordend huishouden is van mening dat een kleinere gelijkvloerse woning nou toch
echt een betere keuze is. Druk van buiten op de verhuisbeslissing is ook mogelijk, maar
speelt een veel bescheidener rol. Wel lijkt die rol de laatste jaren toe te nemen, in ieder
geval in de discussies. We moeten daarbij denken aan bijvoorbeeld een
inkomensafhankelijke huurverhoging of de introductie van tijdelijke huurcontracten, die
als prikkel kunnen werken om wat sneller een andere woning in overweging te nemen.
Het woningaanbod is aan de ‘trek’-kant (of pull-kant) bepalend of een verhuizing plaats
vindt. Hoe aantrekkelijker het aanbod, hoe sneller men besluit om daarnaar toe te
verhuizen. Zoals gezegd bestaat dat aanbod in een voorraadmarkt voor een belangrijk deel
uit bestaande woningen. En omdat die bestaande woningen pas vrijkomen als aanbod, als
de huidige bewoners op hun beurt zelf weer zijn verhuisd, hangen verhuizingen sterk met
elkaar samen. Verhuisketens zijn dan een goede manier om het woningaanbod in beeld te
brengen. Nieuwbouw is daarbij vooral interessant omdat het de enige mogelijkheid is om
actief het ontstaan van verhuisketens te beïnvloeden. In hoofdstuk 6 besteden we dan ook
uitgebreid aandacht aan nieuwbouw en verhuisketens op de Amersfoortse woningmarkt.
Iedere verhuizing gaat gepaard met kosten. In geld natuurlijk, maar ook in tijd en energie.
Voordat er wordt verhuisd moeten die drempels worden overwonnen. Maar buiten deze
algemene drempels die we bij elke verhuizing tegenkomen, bestaan in bepaalde situaties
ook meer specifieke belemmeringen die sterk bepalend kunnen zijn voor de
totstandkoming van een verhuizing. In veel gevallen zijn die van financiële aard of hangen
ze samen met de opdeling van de woningmarkt in door schotten gescheiden deelmarkten.
Op de koopmarkt kan bijvoorbeeld het ontbreken van een vaste aanstelling een drempel
opwerpen, omdat een potentiële verhuizer ondanks een ogenschijnlijk voldoende hoog
inkomen toch geen hypotheek krijgt. Zoiets gaat ook op voor de oudere huurder die naar
een koopwoning wil doorstromen. In de huursector kunnen inkomenseisen op een
vergelijkbare manier een belemmering vormen, zoals een minimum inkomenseis bij de
particuliere- en een maximum inkomenseis bij de sociale huur. En in die sociale huursector
bestaan in de vorm van wachttijden, voorrangscriteria en urgenties nog veel meer
institutionele drempels. Een laatste type drempel die we hier moeten noemen is de
onbekendheid met, en ondoorzichtigheid van de woningmarkt voor bepaalde groepen
potentiële verhuizers. Zeker met de opdeling in deelmarkten is het ‘systeem’ lang niet
voor iedereen even makkelijk te doorgronden. Vooral oudere huishoudens ervaren dit nogal
eens als drempel, blijkt uit onderzoek. Zoals we zagen is in Amersfoort het aantal ouderen
dat een verhuizing naar een meer passende woning minstens overweegt de afgelopen jaren
gegroeid. En omdat zij in aantrekkelijke delen van de woningmarkt wonen, liggen hier met
het verlagen van drempels kansen om de kwaliteit van het woningaanbod te verhogen. We
komen daar in paragraaf 6.5 op terug.

5.3 Doorstromers, starters, vestigers, vertrekkers en finishers op de
Amersfoortse woningmarkt23
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In de vorige paragraaf hebben we duidelijk gemaakt dat we de woningmarkt niet zomaar
als een stereotype markt kunnen beschouwen. Toch geldt ook hier dat de marktsituatie in
essentie wordt bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Aan de begrippen
vraag en aanbod zitten twee aspecten. Het eerste is de kwantiteit. Daarbij gaat het om de
vraag hoe het totaal aantal gevraagde woningen zich ten opzichte van het aanbod
verhoudt. Is er sprake van een (potentieel) overschot aan woningen of eerder van een
tekort, en hoe omvangrijk is dat dan? Het tweede aspect is de kwaliteit. Ook als er in
totaal voldoende woningen worden aangeboden om in de vraag te voorzien, kunnen er op
deelmarkten heel goed tekorten blijven bestaan. In dat geval is er sprake van een
kwalitatief woningtekort.
Hoe – in grote lijnen - de situatie op de Amersfoortse woningmarkt is, laten we in deze
paragraaf zien aan de hand van een zogenaamde vraag-aanbodtabel. In een dergelijke
tabel staat aan de ene kant hoeveel van welke woningen er (op korte termijn) worden
gevraagd, en aan de andere kant welke woningen daar als aanbod tegenover staan.
Schematisch is een dergelijke tabel opgebouwd zoals figuur 29. Het gaat in het schema om
alleen de aantallen woningen, het onderscheid naar de verschillende marktsegmenten
maken we in de volgende paragraaf. Ook nieuwbouw laten we nog buiten beschouwing.
Vraag naar, en aanbod van woningen komen op de volgende manieren tot stand. Woningen
worden gevraagd door24:
1. Doorstromers
Doorstromers zijn huishoudens die op dit moment in een zelfstandige woning in Amersfoort
wonen en binnen twee jaar naar een andere woning in Amersfoort willen verhuizen. Een
deel van de doorstromers zoekt niet alleen in Amersfoort, maar ook buiten de gemeente.
Hun woonwens tellen we voor de helft als doorstromer en voor de helft als vertrekker mee.
2. Vestigers
Vestigers zijn huishoudens die zich naar verwachting in de komende twee jaar in de
gemeente willen vestigen. Deze groep is in het onderzoek niet ondervraagd. Dat zou ook
lastig zijn, omdat potentiële Amersfoorters in heel veel verschillende gemeenten wonen.
Om toch een schatting te kunnen maken van de toekomstige vraag van vestigers, hebben
we daarom gekeken naar de vestigers in het recente verleden. In welke woningen kwamen
zij terecht? Deze werkwijze kent wel een bezwaar. We gaan uit van gerealiseerde
verhuizingen, en niet van verhuiswensen. Voor iemand die zijn intrek heeft genomen in
een dure meergezinswoning, omdat dat de enige mogelijkheid bleek om snel in Amersfoort
23

Het vorige Amersfoortse woningmarktonderzoek (2013) gebruikte een termijn van vijf jaar om
verhuisgeneigden te onderscheiden. Voor een betere vergelijkbaarheid met de resultaten van het landelijke
WoON gaan we in dit onderzoek uit van de termijn die daarin wordt gehanteerd: twee jaar. Twee jaar lijkt ook
meer in lijn met hoe in werkelijkheid verhuiswensen vorm krijgen. Slechts een beperkt deel van de
huishoudens zal een verhuiswens hebben voor de komende vijf jaar, maar tegelijkertijd de komende twee jaar
nog zeker niet willen verhuizen.
24

Een deel van de woningvraag komt van vluchtelingen met een verblijfstatus. Alle gemeenten hebben een
taakstelling om vluchtelingen te huisvesten. In ons onderzoek hebben we hier geen rekening mee gehouden.
Hoeveel vluchtelingen Amersfoort de komende twee jaar moet huisvesten is onduidelijk. Wel ligt het voor de
hand dat het om grotere aantallen gaat dan in de afgelopen periode. Een vluchteling is net als een vestiger of
starter een nieuwkomer op de lokale woningmarkt, en ieder te huisvesten vluchtelingenhuishouden verhoogt
daarom het kwantitatieve woningtekort met één. Het merendeel van de vluchtelingen zal, gezien hun
inkomenspositie, een beroep doen op de sociale huursector.

te kunnen gaan wonen, is die woning natuurlijk geen uitdrukking van zijn eigenlijke wens.
Om dezelfde reden gaan we niet uit van het totaal aantal vestigers in de afgelopen twee
jaar als schatting van de toekomstige vestigingsstroom, maar relateren we die aan de
omvang van de doorstromers. Voor doorstromers nemen we immers hun verhuiswens als
uitgangspunt en niet een gerealiseerde verhuizing. De toegenomen verhuisdynamiek wordt
zo ook in de vestigingsstroom weerspiegelt.
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3. (Semi)starters
Een starter is een inwonende (thuiswonende kinderen, kamerbewoners e.d.) van 18 jaar of
ouder die naar een zelfstandige woning in Amersfoort wil verhuizen. Ook personen die
vanwege bijvoorbeeld een relatiebreuk een nieuwe woning zoeken rekenen we hiertoe: dat
zijn de semi-starters. Al wonen zij op dit moment in een zelfstandige woning, hun woning
komt na de verhuizing niet vrij en zorgt dus niet voor doorstroomaanbod. Net als bij de
doorstromers houden we rekening met zoeklocaties buiten de gemeente. Verder zal een
deel van de starters willen gaan samenwonen. Niet voor iedere starter is daarom een eigen
woning nodig.
Figuur 29 Vraag en aanbod korte termijn

vraag

doorstromers
18.950

vestigers
7.550

starters
4.650

totaal
31.150

aanbod

doorstromers
18.950

vertrekkers
7.400

finishers
600

totaal
26.900

saldo woningtekort

4.250

Bron: O&S Amersfoort

Woningaanbod wordt gecreëerd door:
1. Doorstromers
Dit zijn dezelfde doorstromers als aan de vraagkant. Zij vragen niet alleen een woning, zij
laten er ook een achter.
2. Vertrekkers
Vertrekkers zijn huishoudens in een zelfstandige woning in Amersfoort die (ook) een
woning zoeken in een andere gemeente. Hun achtergelaten woning komt als aanbod op de
markt.
3. Finishers ('woningverlaters')
Bij finishers gaat het om huishoudens in een zelfstandige woning in Amersfoort die
vermoedelijk binnen twee jaar zullen overlijden of verhuizen naar onzelfstandige
woonruimte. Om de kans te berekenen dat een woning vanwege overlijden vrijkomt,
hebben we gekeken naar leeftijdsspecifieke sterftecijfers en deze toegepast op een- en
tweepersoonshuishoudens van 55 jaar of ouder. Deze kansen zijn verder met een factor

vermenigvuldigd om ook het woningaanbod door vertrek naar een verzorgingshuis of
soortgelijke onzelfstandige woonruimte in kaart te brengen.

5.4
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Vraag en aanbod in Amersfoort

De druk op de Amersfoortse woningmarkt is in de afgelopen drie jaar toegenomen. Al lijkt
hij nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Er lijkt zich een kentering te hebben
voorgedaan. Het totale geconstateerde tekort aan woningen bedroeg in 2009 (gebaseerd
op onderzoeksdata van vóór de crisis) zo’n 10.000 woningen. Dat daalde vervolgens naar
minder dan 2900 in 2013. Daarna liep het tekort weer op. Momenteel schatten we het
woningtekort op de korte termijn op ongeveer 4250 woningen (figuur 29), een signaal dat
ook in Amersfoort de woningmarktcrisis en de bijbehorende huiver om te verhuizen zich
aan het herstellen is. De verschuivingen op de huurmarkt zijn wat groter dan op de
koopmarkt. Zowel het tekort aan huur- als aan koopwoningen is enigszins opgelopen, maar
inmiddels is de spanning in de huursector (een beetje) groter dan in de koopsector
(tabel 10). In 2013 lag dat nog andersom.

Kort door de bocht: theoretische tekorten en overschotten
Vraag en aanbod strepen we hier koud tegen elkaar weg. Zo resulteren per marktsegment
saldo’s en kun je bij een positief saldo spreken van een overschot in dat segment, en bij een
negatief saldo van een tekort. Maar het kan niet voldoende worden benadrukt dat het om
uiterst theoretische situaties gaat.
Eén van de kenmerkende eigenschappen van de woningmarkt is dat je het aanbod niet los kunt
zien van de vraag. Veel woningaanbod komt pas beschikbaar als potentiële verhuizers hun
woonwensen hebben kunnen realiseren. Het is sluimerend aanbod. Door het simpel wegstrepen
van vraag tegen aanbod gaan wij ervan uit dat alle doorstromers hun verhuizing realiseren en
dat hun huidige woning dus als aanbod op de markt komt. In werkelijkheid vindt een dergelijke
ideale doorstroming niet plaats. Ook omdat lang niet het hele aanbod zal aansluiten op de
vraag, zelfs al gaat het om woningen binnen hetzelfde marktsegment. Er spelen veel meer
woningkwaliteiten een rol dan alleen die paar die wij meenemen in onze grove
marktsegmentatie. De ene duurdere meergezinshuurwoning is kortom de andere niet.
Uit het berekende woningtekort en de vraag-aanbodtabel krijgen we een indruk van de huidige
situatie op de woningmarkt in Amersfoort en de knelpunten die er bestaan op de verschillende
deelmarkten. Een vertaling van de geconstateerde tekorten naar een nieuwbouwprogramma
valt echter niet een-twee-drie te maken. We noemden al de daarvoor te bescheiden
kwalitatieve informatie in het model. Wat ook speelt is, dat bij het opstellen van een
nieuwbouwprogramma gekeken wordt naar de mogelijkheid om via verhuisketens doorstroming
te stimuleren. Door (deels) te bouwen voor de doorstroming kunnen wellicht meer huishoudens
hun woonwens realiseren dan in het geval er direct voor de behoefte wordt gebouwd (In het
volgende hoofdstuk gaan we dieper in op verhuisketens en de rol van nieuwbouw.) Ten slotte
zal een bouwprogramma afgestemd moeten zijn op de toekomst en rekening moeten houden
met bevolkings- en huishoudenontwikkelingen op de wat langere termijn. De waarde van de
vraag-aanbodtabel is zo bezien vooral indicatief. Het geeft een samenvattende momentopname
van de fricties op de woningmarkt. Niets meer en niets minder.

Voornaamste veroorzaker van het woningtekort is niet een verwacht vestigingsoverschot.
Nee, het zijn vooral de starters die hierbij een rol spelen. We zien overal de toegenomen
verhuisgeneigdheid. Veel meer doorstromers hebben verhuisplannen dan drie jaar terug,
maar omdat hun vraag gecompenseerd wordt met het aanbod aan woningen dat zij
achterlaten, heeft dat voor het berekende tekort geen effect. Iets soortgelijks gaat op
voor de vestigers en de vertrekkers. Bij starters ligt dat anders. De wens om te verhuizen

onder potentiële starters groeide minder sterk dan onder doorstromers, maar hij groeide
wel. Terwijl het aantal ‘finishers’ natuurlijk ongevoelig blijft voor de toegenomen
verhuisdynamiek, omdat die vooral afhankelijk is van sterftecijfers.
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Tekorten en overschotten verschillen per marktsegment
De druk op de woningmarkt verschilt sterk per marktsegment, omdat hier de doorstromers
met hun woonwensen en hun achter te laten woning wél een verschil maken. Het krapst is
de markt voor eengezinskoopwoningen onder de twee ton. Dat was in 2013 al zo, maar het
verschil met andere delen van de markt is nog wat gegroeid. Een goedkopere
eengezinskoopwoning blijkt voor veel groepen woningzoekenden een aantrekkelijke keuze.
Binnen het koopsegment vinden hier de meeste verhuizingen plaats. En ook een vrij grote
groep vestigers zoekt een dergelijke woning. Groot verschil met 2013 is het herstelde
vertrouwen dat een overstap van huur naar koop weer mogelijk is. De groep huurders die
een koopwoning zoekt is omvangrijker dan toen, en zij zoeken dan vooral in het
goedkoopste koopsegment.
Doorstroming naar een nieuwe koopwoning gebeurt voor een deel binnen de
marktsegmenten, maar we zien ook dat men weer wat vaker een grotere financiële stap
aandurft. De groeiende vraag naar woningen in het duurste segment leidt hier tot een flink
tekort van ruim 1100 woningen. Opmerkelijk is het in theorie bestaan van een overschot
aan meergezinskoopwoningen en middeldure eengezinskoopwoningen. De vraag naar
dergelijke woningen is substantieel. Daar staat echter tegenover dat een aanzienlijk deel
van de huidige bewoners met verhuisplannen rondloopt.
Tabel 10

Vraag en aanbod op de Amersfoortse woningmarkt
vraag

huur

doorstromers

starters

aanbod

vestigers

vraag
totaal

doorstromers

finishers

vertrekkers

aanbod
totaal

saldo

meergez. <711

4.100

1.900

1.975

7.975

5.550

275

1.400

7.225

-750

meergez. >711

600

375

1.125

2.100

550

0

350

900

-1.175

eengez. <711

2.775

400

700

3.875

2.200

100

600

2.900

-975

eengez. >711

525

50

475

1.050

1.275

25

500

1.800

750

7.975

2.725

4.300

15.000

9.575

400

2.850

12.825

-2.175

meergezins

1.625

875

825

3.325

2.675

50

1.150

3.900

550

eengez. <185

2.100

775

1.000
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Goedkopere meergezinshuurwoningen worden in verhouding veel gevraagd door starters en
vestigers. Sowieso is dit het deel van de woningmarkt waar verreweg de meeste
verhuizingen plaatsvinden. De vraag is fors. Maar omdat deze woningen vooral
aantrekkelijk zijn voor huishoudens aan het begin van hun wooncarrière, vertrekt men ook
weer snel naar een woning een stapje hoger in de woninghiërarchie.
Meergezinshuurwoningen zijn zo van grote betekenis voor de dynamiek op de woningmarkt,
die vooral starters en in iets minder mate vestigers ten goede komt. Onder de
doorstromers die zo’n woning wensen zitten veel oudere huishoudens. Zij vragen andere

woningen dan de eerder genoemde starters en vestigers – woningen die specifiek geschikt
zijn voor ouderen - en dat zijn niet de woningen die via doorstroming vrij zullen komen.
Eventuele nieuwbouw van goedkopere meergezinshuurwoningen zal dan ook vooral uit
ouderenwoningen moeten bestaan.
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De markt voor duurdere meergezinshuurwoningen blijft meer dan gemiddeld afhankelijk
van ontwikkelingen in andere marktsegmenten en de woningmarkt als geheel. Het is deels
een vluchtmarkt, zoals ook blijkt uit het aandeel vestigers dat hier terechtkomt. Vestigers
hebben over het algemeen minder keuze, omdat ze bijvoorbeeld vanwege werk verhuizen
en snel een woning moeten vinden. Er bestaat in dit segment een tekort, maar als het
aanbod in bijvoorbeeld de goedkopere koopsector groeit en bereikbaar wordt voor grotere
groepen, dan heeft dat direct zijn weerslag op de marktpositie. Zeker de duurdere
woningen zullen zich dan moeten onderscheiden op kwaliteit.
De opvallendste verschuiving de afgelopen drie jaar zien we bij de
eengezinshuurwoningen. Indertijd (2013) constateerden we een theoretisch overschot van
een kleine 600 woningen. Bij de duurdere variant zien we nog steeds een overschot. Maar
aan goedkopere eengezins huurwoningen bestaat inmiddels een aanzienlijk tekort – ter
grootte van ongeveer 1.000 woningen. De doorstromers van drie jaar geleden in dit
segment wilden voor een belangrijk deel de overstap naar de koopsector maken. Dat
aandeel is nu geslonken, en er willen nu meer doorstromers naar of binnen de
kernvoorraad eengezinswoningen verhuizen dan er uit willen vertrekken. De kernvoorraad
vormt voor het oplossen van tekorten geen eenvoudig marktsegment. Nieuwbouw is
moeilijk, omdat de exploitatiekosten al snel hoger liggen dan de huurgrens. Bovendien
komen weinig woningen vrij vanwege een relatief lage mutatiegraad. De omvang van de
kernvoorraad in Amersfoort is zelfs zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien de afgelopen
drie jaar geslonken.
Geen leegstandrisico
Over de marktsegmenten met potentieel overschot ten slotte nog het volgende. Of, en zo
ja, in welke mate zo’n overschot zich in de praktijk werkelijk gaat voordoen, is afhankelijk
van het woningaanbod (ook de kwaliteit) in de nieuwbouw, de veranderingen in de
bestaande voorraad en de mogelijkheid voor huishoudens om hun eerste voorkeur voor een
koopwoning of een goedkopere woning te kunnen realiseren. In de huidige situatie op de
woningmarkt valt dat laatste vaak flink tegen. Veel huishoudens met een voorkeur voor
kopen nemen, althans voorlopig, genoegen met een huurwoning of - en dat komt het meest
voor - stellen hun verhuizing uit. Het aandeel verhuisgeneigden dat niet per se weg wil,
maar een verhuizing alleen overweegt is immers groot. Zolang er voldoende spanning blijft
bestaan op de lokale markt is dergelijk substitutiegedrag sterk bepalend voor het
daadwerkelijke verhuisgedrag. Voor leegstand hoeven we voorlopig nog niet te vrezen.
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6.1

Aanbod in verhuisketens

Inleiding

Als een woning als aanbod op de markt komt, heeft dat op zijn beurt invloed op het
ontstaan van woningaanbod elders op de markt. Want door de verhuizing daar naartoe
komt de oude woning van het verhuizende huishouden vrij. En dat maakt vervolgens een
verhuizing van weer een ander huishouden mogelijk. In een krappe woningmarkt – dat wil
zeggen zonder structurele leegstand - staat woningaanbod zodoende nooit los van elkaar.
In plaats van de aanbodkant te beschrijven in de vorm van individuele woningen is het
daarom zinvoller gebruik te maken van verhuisketens, waarin de woningen als schakels met
elkaar zijn verbonden.
We gaan in dit hoofdstuk de ontstane verhuisketens op de Amersfoortse woningmarkt
reconstrueren, om zo een beeld te krijgen van de doorstroomprocessen en de rol van de
verschillende soorten verhuizers en woningtypen daarbij. Vervolgens belichten we
mogelijkheden om die doorstroomprocessen te beïnvloeden. Allereerst door van
verschillende nieuwbouwprogramma’s na te gaan welke verhuisketens deze zullen
veroorzaken en hoe dat een bijdrage levert aan het oplossen van de in het vorige
hoofdstuk geconstateerde kwalitatieve woningtekorten. Ten slotte gaan we nog kort in op
andere manieren waarop het doorstroomproces wellicht bijgestuurd kan worden.

6.2

Wat is een verhuisketen?

Een verhuisketen is een reeks samenhangende verhuizingen, waarbij het aankomstadres
van de een, het vertrekadres van de ander vormt. Een keten begint als een woning
vrijkomt door een andere oorzaak dan doorstroming ofwel primair aanbod: een
beschikbaar gekomen woning zonder dat dit ergens anders op de lokale markt vraag
veroorzaakt. Nieuwbouw is daarvan een voorbeeld. Maar primaire aanbod ontstaat ook
door het vertrek van een huishouden naar buiten de gemeente of naar onzelfstandige
huisvesting. Zolang het maar geen doorstromer is die de woning vrijmaakt. Aan de andere
kant stopt een verhuisketen als het geen doorstromer is die de woning betrekt. Een
verhuizing maakt in zulke gevallen geen andere woning leeg. Dat is de situatie als
bijvoorbeeld een starter de woning betrekt of een vestiger van buiten de gemeente. Maar
ook als een woning wordt gesloopt komt de keten aan zijn einde. De grondlegger van het
concept van vacancy chains bij het bestuderen van de dynamiek op woningmarkten,
formuleerde het samenvattend fraai als volgt: ‘Een verhuisketen begint bij de ‘geboorte’
van een woning of de ‘sterfte’ van een huishouden en eindigt met de ‘sterfte’ van een
woning of de ‘geboorte’ van een huishouden.’25
In figuur 30 zien we twee voorbeelden van een verhuisketen. Allebei de ketens beginnen
met (of worden ontlokt door) de oplevering van een nieuwbouwwoning. In keten 1 wordt
25

White, H.C. (1971), ‘Multipliers, Vacancy Chains and Filtering in Housing’, Journal of the American Institute
of Planners 37, 2, pp. 88-94.

die nieuwe woning betrokken door een Amersfoorts huishouden, dat zijn oude woning leeg
achterlaat. Daar verhuist op zijn beurt weer een andere doorstromer naartoe. En met de
verhuizing van een starter naar de woning die deze laatste doorstromer achterlaat komt de
keten aan zijn einde. Alles bij elkaar heeft de nieuwbouwwoning in dit geval dus drie
verhuizingen mogelijk gemaakt. In de woning waar keten 2 mee start trekt een vestiger,
een huishouden van buiten de gemeente. De verhuizing van de vestiger maakt geen andere
woning leeg, tenminste niet op de Amersfoortse woningmarkt. De keten van woning 2
bestaat uit één woning, alleen de nieuwbouwwoning zelf.
Figuur 30 Twee voorbeelden van verhuisketens in Amersfoort
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Verhuisketen 1 helpt
twee doorstromers
en een starter aan
een woning

Verhuisketen 2
helpt een vestiger
aan een woning

Bron: O&S Amersfoort

Nou zou het bestuderen van verhuisketens weinig zinvol zijn als verhuizingen in zulke
ketens willekeurig plaats vinden; als je op basis van kenmerken van de eerste woning niets
kunt zeggen over de woningen verderop in de keten. Maar het uitgangspunt van
verhuisketenanalyse is dat dat wél kan. Het merendeel van de verhuizingen is gewenst.
Huishoudens gaan op zoek naar een betere woning. En wat een ‘betere’ woning is,

daarover bestaat wel enige overeenstemming; er is zeker sprake van een woninghiërarchie.
Eengezins staat daarin boven meergezins, koop boven huur, duur boven goedkoop en groot
boven klein. Voor iedere individuele keten zal het niet opgaan, maar op geaggregeerd
niveau kunnen we wél verhoudingen vaststellen tussen bij verhuizingen betrokken
woningen uit een bepaald marktsegment. Een starter komt niet snel in de duurste
koopwoning, is het idee en evenmin zal veel verhuist worden van die dure koopwoning naar
een appartementje in de sociale huur. In de volgende paragraaf gaan we voor de
Amersfoortse woningmarkt op zoek naar die verhoudingen tussen marktsegmenten. Voor
het achterhalen van de lokale verhuisketens in Amersfoorts kijken we naar verhuizingen uit
het verleden. We kiezen hiervoor, omdat die verhuizingen daadwerkelijk gerealiseerd
konden worden en daarmee een reëel en concreet beeld weergeven26.
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6.3

Verhuisketens in Amersfoort27

Starters en vestigers
De lengte van verhuisketens wordt bepaald door starters en vestigers, want op het moment
dat één van die twee een woning betrekt stopt de keten. Doorstromers hebben baat bij
lange (en goed samengestelde) verhuisketens. Per keten kunnen immers meerdere
doorstromers aan een nieuwe woning worden geholpen. Starters en vestigers moeten het
hebben van het aantal ketens; voor hen speelt de ketenlengte verder geen rol. Per keten
wordt hooguit één starter of vestiger geholpen.
Figuur 31 Aandeel starters en vestigers bij verhuizingen (2013-2015) per marktsegment
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Figuur 31 geeft het aandeel weer waarin starters en vestigers in woningen van een bepaald
marktsegment terecht zijn gekomen. Bij iets meer dan de helft van alle verhuizingen was
een starter of vestiger betrokken. Vestigers komen overal terecht; deze groep bestaat
blijkbaar uit zowel huishoudens met een sterke als met een minder sterke marktpositie.
Ook starters beginnen hun wooncarrière in alle marktsegmenten. Maar we zien hier wel
26

Om de gerealiseerde verhuizingen in Amersfoort goed in beeld te krijgen geven de resultaten van de
Stadspeiling te weinig informatie. De Stadspeiling is daarom aangevuld met gegevens uit het WoON 2015 van
Amersfoort en enkele referentiegemeenten.
27
Voor een toelichting op de gebruikte rekenmethode zie tekstkader ‘Verhuisketens reconstrueren met
overgangskansen (Markov-model)’.

iets meer doorschemeren van een slechtere markpositie. Hun aandeel is het kleinst bij de
dure koopwoningen. En het grootst bij de goedkopere meergezinshuurwoningen. Dit laatste
is in absolute aantallen veruit het grootste bij verhuizingen betrokken marktsegment. Voor
veel starters is een meergezinshuurwoning dan ook hun eerste woning.
De overkoepelende conclusie uit figuur 31 is, dat de woninghiërarchie minder sterk lijkt
dan wellicht verwacht. Per marktsegment ontlopen de aandelen starters en vestigers
elkaar niet veel, met als gevolg dat ook de lengtes van de verhuisketens weinig zullen
verschillen.
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Lengte van de verhuisketens
De gemiddelde ketenlengte in Amersfoort van een nieuwbouwwoning (of ander primair
aanbod) is 1,80. Wat wil dat zeggen? Stel dat 100 woningen worden opgeleverd. Hiermee
worden direct 100 huishoudens aan een nieuwe woning geholpen. Bovendien komen daar
nog eens 80 woningen bij die verderop in de keten via doorstroming als aanbod vrijkomen.
Het totale rendement komt zo op 180 woningen.
In figuur 32 zien we wat voor de verschillende marktsegmenten de gemiddelde ketenlengte
is. Zoals hierboven al aangegeven, ontlopen de ketenlengtes elkaar niet heel erg veel
omdat in alle marktsegmenten het gezamenlijke aandeel vestigers en starters elkaar ook
niet veel ontloopt.
Figuur 32 Doorstromingsaanbod (per 100 woningen) en lengte verhuisketen per marktsegment
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Mooi in lijn met de theorie veroorzaakt een dure eengezinskoopwoning de langste
verhuisketen en heeft daarmee in aantallen het hoogste doorstromingsrendement. Het
geringe aandeel starters is de belangrijkste verklaring. Honderd dure koopwoningen als
primair aanbod, zorgt nog eens voor 89 lege woningen in de bestaande voorraad. Ook de
goedkopere eengezinskoopwoningen en de duurdere eengezinshuurwoningen veroorzaken
relatief lange verhuisketens. Koopappartementen leveren in Amersfoort de kleinste
bijdrage aan de doorstroming. Maar ook hier komen gemiddeld altijd nog 66 woningen in
de bestaande voorraad vrij, bij primair aanbod van 100 nieuwbouwwoningen.
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Samenstelling van de verhuisketens
Maar er is meer dan alleen de lengte van een verhuisketen. Stel dat bevordering van de
doorstroming onderdeel is van het woonbeleid van de overheid. Dan draait het niet
simpelweg om het opvoeren van aantal verhuizingen, ongeacht welke woningen daar dan
bij betrokken zijn. Een verbetering van de doorstroming heeft tot doel woningen als
aanbod vrij te maken, waarvoor nieuwbouw lastig valt te realiseren of waarvoor dat om
een of andere reden als minder wenselijk wordt gezien. Dat geldt bijvoorbeeld vaak voor
goedkopere eengezins huurwoningen. Ondanks een blijvende vraag naar dergelijke
woningen zijn woningcorporaties steeds minder in staat ze te bouwen. En om aan de vraag
te kunnen blijven voldoen zou doorstroming hier van nut kunnen zijn. Maar dan moeten die
woningen natuurlijk wel voorkomen in de verhuisketens.

Verhuisketens reconstrueren met overgangskansen (Markov-model)
Op twee manieren zijn verhuisketens te achterhalen. De eerste methode is om de werkelijk
plaatsgevonden verhuizingen terug te volgen, door bij bewoners van recent opgeleverde
nieuwbouwwoning na te vragen waar ze vandaan komen. Dan ga je vervolgens naar die woning
om te vragen welke woning de bewoners daar hebben achtergelaten. En zo verder. Natuurlijk is
dat erg omslachtig. Gelukkig is er een simpelere manier. Verhuisketens zijn te simuleren met
een zogenaamd Markov-model. Wat hiervoor als input nodig is, is niet meer dan één schakel van
de verhuisketen. Dat wil zeggen: welke woningen hebben verhuisde huishoudens achtergelaten
bij het betrekken van een nieuwe woning van een bepaald type.
In figuur 31 is voor starters en vestigers al in kaart gebracht wat de kansen zijn dat één van hen
een bepaald type woning betrekt. Vervolgens hebben we dat uitgebreid met de verhuizingen van
doorstromers, met als resultaat een matrix van overgangskansen van het ene woningtype naar
het andere. Overgangskansen in de eerste schakel dus. Maar de woningen die daarna vrijkomen,
lokken op hun beurt ook weer verhuizingen uit. En wel met dezelfde overgangskansen als in de
eerste schakel. En dat geldt ook weer voor de schakels daarna. Wiskundig is met behulp van het
Markov-model te bepalen hoe groot het totale aanbod aan woningen zal zijn als we uitgaan van
een oneindig aantal schakels (op een gegeven moment benadert kans x kans natuurlijk nul). Het
resultaat is dan niet alleen de opbrengst van de eerste schakel in de verhuisketen, maar ook die
van alle volgende schakels. De gehele verhuisketen kortom, in lengte en in samenstelling.

Naast de lengte van de verschillende verhuisketens, laat figuur 32 ook zien hoe die
verhuisketens zijn opgebouwd. Het eerste dat opvalt is, dat bij de samenstelling van de
ketens de verschillen tussen de marktsegmenten aanmerkelijk groter zijn dan als alleen
gekeken wordt naar de lengte. Het bestaan van een woninghiërarchie komt duidelijker
naar voren. De duurste koopwoningen ontlokken de langste verhuisketens. Maar in het
algemeen reiken die niet tot in het sociale huursegment. Voor die tijd zijn ze vaak al
afgebroken, omdat een vrijkomende woning wordt betrokken door een starter of vestiger.
Een heel andere rol spelen de goedkoopste eengezins koopwoningen. Uitgedrukt in
aantallen is hier het doorstromingsrendement min of meer gelijk. Als we echter gaan
kijken naar welke woningen in de verhuisketen voorkomen, dan zien we grote verschillen.
Het doorstromingsrendement van de dure koopwoning bestaat voor tweederde uit andere
koopwoningen. Voor de goedkope variant bestaat het rendement juist voor 90% uit
huurwoningen. Een substantieel deel van dat aanbod is bovendien een goedkope
eengezinswoning en dat is het marktsegment waar doorstromingsbevordering zich met
name op richt.
In de huursector lijken de verhuisketens wat meer op elkaar dan in de koopsector, zowel
qua lengte als qua samenstelling. Dure eengezinshuurwoningen zijn voor meerdere groepen
op de woningmarkt aantrekkelijk en dat zien we terug in het breed samengestelde

doorstromingsaanbod. Wat verder opvalt is het flinke aantal goedkope
eengezinshuurwoningen dat vrijkomt in de verhuisketens van meergezinswoningen. Daar
hoort wel een aantekening bij. Het marktsegment meergezinshuurwoningen kunnen we
eigenlijk niet als één, homogeen segment beschouwen. Een deel van de vraag in dit
segment betreft specifiek voor ouderen bestemde woningen. En het zullen voornamelijk
de verhuisketens van deze ouderenwoningen zijn, die zorgen voor het vrijkomen van
eengezins huurwoningen.

6.4
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Nieuwbouwprogramma en doorstroming

Met de kennis over de gemiddelde verhuisketens die de verschillende woningtypen
veroorzaken op de woningmarkt kunnen we nu ook gaan kijken naar het effect van een
bepaald nieuwbouwprogramma: een nieuwbouweffectrapportage. Wat betekent het voor
de doorstroming als het bouwprogramma vooral bestaat uit duurdere koopwoningen?
Komen de sociale huurwoningen dan voldoende vrij? En wat als het accent op het
middensegment komt te liggen? Maakt het sowieso veel uit wat er precies wordt gebouwd,
of zijn de effecten marginaal?
De vraag-aanbodtabel uit hoofdstuk 5 (tabel 10) wordt een stuk informatiever als we in
plaats van het theoretische, sluimerende aanbod van verhuizende doorstromers, kijken
naar het aanbod dat ontstaat bij een nieuwbouwprogramma en de daardoor ontlokte
verhuisketens. Dit is immers daadwerkelijk de manier waarop in de praktijk woningen als
aanbod vrijkomen. Vervolgens zetten we dat aanbod - net als in de vraag-aanbodtabel - af
tegen de vraag voor een beeld van de mogelijke knelpunten. Voordeel van deze werkwijze
is verder, dat het ons beter in staat stelt oplossingen te formuleren. Want een
nieuwbouwprogramma is input. Door te variëren met bouwprogramma’s, kunnen we hun
effect op de in hoofdstuk 5 geconstateerde knelpunten vergelijken. Dergelijk inzicht
vergemakkelijkt de keuze voor het ene programma boven het andere.
Bouwprogramma 2017-2018 in drie varianten
Welke woningen er precies gebouwd gaan worden in de komende twee jaar is nog niet
duidelijk. Uitgaande van wat nu bekend is aan (deel)plannen ziet het meest
waarschijnlijke programma er uit als variant I Basis in tabel 11. In totaal gaat het om ruim
2300 woningen, met net iets meer woningen in de koop- dan in de huursector. Als
alternatief voor het basisprogramma rekenen we twee alternatieve varianten door. Een
eerste (II Laag, waarmee we met ‘laag’ verwijzen naar woningen die wat lager staan in de
woninghiërarchie) met het accent wat meer op de goedkopere koopwoningen en op
huurwoningen. En een tweede alternatief (II Hoog) met juist meer nadruk op de het
duurdere koopsegment. Beide alternatieven bestaan uit evenveel woningen als de
basisvariant. Het gaat tenslotte om het effect van de samenstelling van het programma op
de doorstroming.

Tabel 11

Drie bouwprogramma’s 2017-201828

huur
meergez. goedkoop

III
Hoog

880

880

600

50

100

50

170

200

170

0

200

0

1.100
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300

300
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bouwprogramma
II
Laag

I
Basis

koop

Ook vertrek creëert primair aanbod
Het zijn natuurlijk niet alleen de nieuwbouwwoningen die als primair aanbod aan het begin
staan van verhuisketens. De woningen die vertrekkers naar buiten de gemeente
achterlaten doen dat ook, net als de leeggekomen woningen vanwege sterfte of verhuizing
naar bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Als er niets gebouwd wordt, ontstaan dus toch
verhuisketens. Op slot zit de woningmarkt nooit helemaal.
Hoeveel en welke woningen vrijkomen vanwege vertrek naar elders, dat weten we niet
precies. Want ook hier gaat het om sluimerend aanbod, aanbod dat afhankelijk is van het
feit of potentiële vertrekkers hun gewenste woning kunnen vinden. Maar zelfs als maar de
helft van de vertrekkers daarin slaagt, dan blijkt het primaire aanbod van vertrekkers en
finishers nog van aanmerkelijk grotere betekenis dan de nieuwbouw. In hoofdstuk 5 (tabel
10) schatten we dat de komende twee jaar ongeveer 7500 zelfstandig wonende
huishoudens Amersfoort willen verlaten. De helft daarvan samen met de finishers zorgen
daarmee in vergelijking met het bouwprogramma voor ongeveer twee keer zoveel
verhuisketens.
Totale doorstroming bouwprogramma’s gelijk
Wat vallen voor conclusies te trekken uit de doorrekening van de drie bouwprogramma’s?
Verandert nieuwbouw iets aan het totale woningtekort van ruim 4200 woningen uit de
vraag-aanbodtabel? Nee. Het woningtekort in aantallen woningen wordt bepaald door het
verschil in vertrekkers en finishers aan de ene kant, en starters en vestigers aan de andere.
Die verhouding verandert niet met nieuwbouw, omdat de bouwprogramma’s even groot
zijn. Alle varianten hebben dezelfde invloed op het woningtekort. Elke nieuwbouwwoning
helpt tenslotte uiteindelijk één starter of één vestiger.
Het totale doorstromingsrendement van de drie varianten blijkt elkaar niet of nauwelijks
te ontlopen. De gemiddelde lengte van de ontlokte verhuisketens is bij alle programma’s
min of meer gelijk. Een bouwprogramma van 2340 woningen zorgt - los van de
28

Door afrondingsverschillen kan het zijn dat niet alle optellingen kloppen. Dat geldt ook voor de drie tabellen
met de resultaten van de doorrekening.

samenstelling - via doorstroming nog eens voor ruim 1800 woningen secundair aanbod. Dat
komt neer op een verhuisketen van gemiddeld 1,79 woning lang.
Tabel 12

Doorstroming nieuwbouwvariant I Basis
vraag

aanbod
nieuwbouw

doorstroming

aanbod
totaal

% van de
vraag

voor
starters

huur

64

meergez. goedkoop

7.975

880

725

1.600

20%

400

meergez. duur

2.100

50

200

250

12%

50

eengez. goedkoop

3.875

170

300

450

12%

100

eengez. duur

1.050

0

125

125

11%

25

15.000

1.100

1.325

2.425

16%

575

meergezins

3.325

300

150

450

13%

100

eengez. goedkoop

3.875

240

125

375

10%

50

eengez. middel

4.800

340

125

475

10%

100

eengez. duur

4.125

350

75

425

10%

25

16.150

1.230

475

1.725

11%

275

31.150

2.340

1.825

4.150

13%

850

subtotaal huur
koop

subtotaal koop
totaal
Bron: O&S Amersfoort

Tabel 13

Doorstroming nieuwbouwvariant II Laag
vraag

aanbod
nieuwbouw

doorstroming

aanbod
totaal

% van de
vraag

voor
starters

huur
meergez. goedkoop

7.975

880

800

1.675

21%

425

meergez. duur

2.100

100

200

300

15%

50

eengez. goedkoop

3.875

200

300

500

13%

100

eengez. duur

1.050

200

125

325

32%

50

15.000

1.380

1.450

2.825

19%

625

meergezins

3.325

300

100

400

12%

100

eengez. goedkoop

3.875

400

100

500

13%

75

eengez. middel

4.800

200

75

275

6%

75

eengez. duur

4.125

60

75

125

3%

0

16.150

960

350

1.325

8%

250

31.150

2.340

1.800

4.150

13%

875

subtotaal huur
koop

subtotaal koop
totaal
Bron: O&S Amersfoort

Doorstroming vooral in de huursector
Het woningaanbod van nieuwbouw en de daardoor gegenereerde doorstroming bij elkaar
kan aan ongeveer 13% van de totale woningvraag voorzien (4150 / 31.150). Maar er is een
opmerkelijk verschil tussen de huur- en de koopsector. Toen we in de vraag-aanbodtabel
de vraag afzetten tegen het sluimerend aanbod, was het tekort aan huur- en koopwoningen
min of meer gelijk. Maar als we rekening houden met wat daadwerkelijk aan

doorstromingsaanbod vrijkomt in de ontlokte verhuisketens, dan blijkt - bij alle drie de
nieuwbouwvarianten - het tekort in de koopsector minder sterk af te nemen dan in de
huursector.
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In de basisvariant I kunnen nieuwbouw en doorstroming voorzien in 16% van de vraag naar
huurwoningen (tabel 12). Voor koopwoningen is dat flink lager: 11%. Zelfs bij het
bouwprogramma met het accent op het duurdere koopsegment, loopt het tekort aan
koopwoningen minder sterk terug dan het tekort aan huurwoningen: afgerond
respectievelijk 13% en 14% (tabel 14). Een stagnatie van de doorstroming, vanwege te
weinig verhuisketens, werkt dus sterker door in de koopsector. Hoe valt die wellicht
onverwachte constatering te verklaren? Het hangt allemaal samen met de opbouw van de
verschillende verhuisketens. Een blik op figuur 32 (met het doorstromingsaanbod per type
verhuisketen) maakt dat goed duidelijk. Op de keten van de duurdere koopwoningen na,
bestaat de verhuisketen van de verschillende marktsegmenten gemiddeld voor meer dan
de helft uit huurwoningen. In de huursector wordt het vaakst verhuisd. Voor een
willekeurige keten betekent dat, dat er al gauw een huurwoning ergens in die keten
betrokken is. Andersom – een koopwoning in een verhuisketen die start met een
huurwoning - gaat dat veel minder op.
Tabel 14

Doorstroming nieuwbouwvariant III Hoog
vraag

aanbod
nieuwbouw

doorstroming

aanbod
totaal

% van de
vraag

voor
starters

huur
meergez. goedkoop

7.975

600

675

1.275

16%

325

meergez. duur

2.100

50

200

250

12%

50

eengez. goedkoop

3.875

170

275

450

11%

100

eengez. duur

1.050

0

125

125

12%

25

15.000

820

1.275

2.075

14%

500

meergezins

3.325

300

175

475

15%

125

eengez. goedkoop

3.875

200

150

350

9%

50

eengez. middel

4.800

500

150

650

14%

150

eengez. duur

4.125

520

100

600

15%

50

16.150

1.520

600

2.125

13%

375

31.150

2.340

1.850

4.200

13%

875

subtotaal huur
koop

subtotaal koop
totaal
Bron: O&S Amersfoort

Niet zondermeer koopwoningen bouwen
Met verhuisketens is de dynamiek op de woningmarkt, de doorstroming te beïnvloeden. En
dat gaat gemakkelijker in de huursector dan bij koopwoningen. De conclusie zou dan
kunnen zijn dat het beter is om bij nieuwbouw het accent te leggen op de bouw van
(duurdere) koopwoningen. Want het aanbod huurwoningen komt vanzelf wel mee vanwege
de door die koopwoningen in gang gezette doorstroming. Daar is wat voor te zeggen. Maar
wel met twee kanttekeningen.
De eerste is dat ook de vraag wie er aan een nieuwe woning wordt geholpen beantwoord
moet worden; sluit het totale woningaanbod van een bouwprogramma beter aan bij de
wensen van doorstromers (en vestigers) of bij die van starters – en welke doorstromers dan
en welke starters? Starters vormen een categorie apart. Hun verhuiswens is in het
algemeen een stuk harder dan die van doorstromers. Anders dan zij hebben starters op dit

moment immers nog geen woning. Alle drie de bouwvarianten helpen evenveel starters,
daarvoor maakt een eventueel accent op een koopprogramma niet uit. Maar voor de
starters die een huurwoning zoeken, pakt dat wel degelijk slechter uit.
De tweede kanttekening betreft de verhuisketens die ontstaan door vertrekkers. We
schatten dat dit er ongeveer twee keer zoveel zijn als door nieuwbouw. Om hoeveel
verhuisketens het precies gaat en hoe ze zijn samengesteld weten we niet precies. Het
gaat immers om ketens die starten met aanbod buiten Amersfoort. Maar als we kijken naar
de huisvestingssituatie van potentiële vertrekkers, dan zien we dat ruim 60% momenteel in
een koopwoning woont. Het lijkt dan ook geen gewaagde veronderstelling dat het primair
aanbod vanwege vertrek meer uit koop- dan uit huurwoningen bestaat, wat de noodzaak
om nieuwe koopwoningen te bouwen doet afnemen.
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6.5

Invloed op doorstroming anders dan nieuwbouw

In de vorige paragraaf hebben we de bijdrage van nieuwbouw aan de doorstroming belicht.
Er zijn zeker sturingsmogelijkheden, maar het effect blijkt beperkt. Verhuisketens zijn
zeer divers samengesteld en het is daarom niet zo dat als je die ene woning bouwt dan
precies die gewenste andere woning vanwege doorstroming vrijkomt. De bouwprogramma’s
zijn bovendien beperkt van omvang in vergelijking met ander primair aanbod, vooral het
primair aanbod dat ontstaat door het vertrek van Amersfoortse huishoudens naar elders. En
die vertrekstroom laat zich vanzelfsprekend niet of nauwelijks beïnvloeden. Naast
nieuwbouw zijn er echter nog andere middelen denkbaar om meer en betere beweging op
de woningmarkt te krijgen. In het kort stippen we de belangrijkste hier aan29.
Een individuele verhuisbeslissing is een complex proces waarbij veel factoren een rol
spelen. Aan de hand van figuur 28 in hoofdstuk 5 hebben we voor die factoren een
driedeling gemaakt. Aantrekkelijk aanbod speelt als pullfactor een rol bij het al of niet
verhuizen. Factoren aan de vraagkant zetten huishoudens aan tot een verhuizing vanwege
druk. En tenslotte bestaan er wellicht belemmeringen, drempels die een verhuizing in de
weg staan.
Niet alleen nieuwbouw van belang voor woningaanbod
Aan de aanbodkant is de hiervoor besproken nieuwbouw de belangrijkste factor. Voor het
huisvesten van meer huishoudens hebben we meer woningen nodig en zonder nieuwbouw
gaat dat moeilijk. Omzetten van ander vastgoed, zoals leegstaande kantoren, in
woonruimte kan helpen de druk op de woningmarkt te verlagen. De totale omvang van de
woningvoorraad wordt daardoor groter, en omdat het vooral gaat om woonruimte laag in
de woninghiërarchie vormt het aantrekkelijk aanbod voor starters. Die starters hoeven
vervolgens minder vaak een direct beroep te doen op woningen wat hoger in de hiërarchie,
wat de kansen voor doorstromers verbetert en daarmee de dynamiek op de woningmarkt.
Een soortgelijke redenering gaat op voor een terughoudend sloopbeleid. Ook dit zijn vaak
juist voor starters geschikte woningen. Iedere gesloopte woning gaat hoe dan ook ten koste
van een vestiger of een starter, net zoals met iedere nieuwe woning uiteindelijk altijd één
vestiger of starter wordt geholpen. Een laatste overweging aan de aanbodkant betreft de
verkoop van huurwoningen of het (fors) verhogen van het huurniveau in het kader van de
huurharmonisatie. Als via doorstroming een huurwoning vrijkomt die vervolgens wordt
verkocht of geharmoniseerd, dan hebben we het niet meer over dezelfde woning. En
daardoor verandert dus de samenstelling van de verhuisketen. Mocht het bijvoorbeeld de
bedoeling zijn om meer grote goedkope eengezinshuurwoningen met
doorstromingsbevordering vrij te maken, dan moet dat beleid wel ondersteunt worden met
een daarop aangepast verkoop- en huurbeleid.
29

Voor een uitgebreid overzicht van de materie zie: RIGO (2014), ‘Meer beweging op de woningmarkt’

Druk om verhuizing te stimuleren
We kunnen de beweging op de woningmarkt ook bevorderen door selectief druk uit te
oefenen op huishoudens en ze zo aan te sporen tot een verhuizing. We zien dat
bijvoorbeeld terug bij de scheefheidbestrijding, via een inkomensafhankelijke
huurverhoging voor huishoudens die eigenlijk te goedkoop wonen. Ook invoering van
tijdelijke huurcontracten in delen van de markt kan de druk op huishoudens om te
verhuizen verhogen. Het succes van dergelijke maatregelen is sterk afhankelijk van de
mogelijkheden om andere woonruimte te vinden. Want de betreffende huishoudens
moeten wel ergens anders naartoe kunnen. De lange geschiedenis van moeizame
scheefheidbestrijding geeft al aan hoe lastig het is om alleen via drukverhoging
huishoudens te stimuleren om te verhuizen.
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Drempels
En wat zijn tenslotte de mogelijkheden om met het wegnemen of juist opwerpen van
drempels verhuisstromen te beïnvloeden? Traditioneel was de woonruimteverdeling een
belangrijk instrument op dit terrein. Door in de sociale huurwoningmarkt drempels op te
werpen voor bijvoorbeeld vestigers, nemen de kansen voor doorstromers en starters toe.
Met meer lokale dynamiek tot gevolg. Zulke maatregelen zijn onder het huidige rijksbeleid
sterk ingeperkt. Woonruimteverdeling speelt nog wel een rol bij het passend toewijzen,
zodat de goedkopere woningen gereserveerd blijven voor de lagere inkomens met minder
noodzaak voor scheefheidbestrijding in de toekomst.
Een lastige maar interessante optie betreft maatwerk om oudere huishoudens in (te) grote
huurwoningen te verleiden tot een verhuizing. Zoals we ook in Amersfoort zien, bestaat er
onder hen zeker latent wel een verhuiswens. De drempels zijn echter hoog. Ze zijn
gehecht aan hun woonomgeving en hun woning, en omdat ze al lang in hun woning wonen,
betalen ze een relatief lage huur. Een verhuizing geeft bovendien een hoop gedoe.
Experimenten wijzen echter uit dat met een goede mix aan prikkels - een combinatie van
huurkorting, voorrang op andere woningzoekenden en bemiddeling - de drempels voor deze
ouderen succesvol omlaag gebracht kunnen worden30. Met een gunstig
doorstromingsrendement als resultaat. En omdat verhuisgeneigde ouderen in een
koopwoning deels dezelfde drempels zullen ervaren, is er reden om aan te nemen dat ook
hier winst te halen valt.

6.6

Verhuisketens samengevat

Samenvattend kunnen we het volgende zeggen over verhuisketens en hun rol bij het
functioneren van de Amersfoortse woningmarkt:
• Verhuizingen hangen met elkaar samen als schakels in een keten. Aanbod kunnen we
niet zomaar tegen de vraag afstrepen, want dat aanbod is vooralsnog sluimerend
aanbod. Pas als de bewoner zelf kan verhuizen komt zijn woning daadwerkelijk vrij
beschikbaar;
• Welke verhuisketens er op de Amersfoortse woningmarkt ontstaan is op die manier
sterk bepalend voor het woningaanbod. Verhuisketens beginnen bij primair aanbod:
nieuwbouw of de achtergelaten woning van een vertrekker of finisher. De keten stopt
als een starter of vestiger de woning betrekt;
• Iedere verhuisketen helpt uiteindelijk één nieuwkomer (starter of vestiger) aan een
woning. Hoeveel doorstromers worden geholpen, hangt af van de lengte van de
verhuisketen. En de samenstelling van de keten – wat voor type woningen vormen de
schakels – bepaalt voor wélke doorstromers, vestigers of starters het aanbod
aantrekkelijk is;
30

Sjoerd Zeelenberg en Marrit van der Schaar (2013), ‘Langere verhuisketens? Het kan!’, Tijdschrift voor de
Volkshuisvesting.
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De gemiddelde ketenlengte in Amersfoort is 1,80. Wat wil dat zeggen? Stel dat 100
woningen worden opgeleverd. Hiermee worden direct 100 huishoudens aan een nieuwe
woning geholpen. Bovendien komen daar nog eens 80 woningen bij die verderop in de
keten via doorstroming als aanbod vrijkomen. Het totale rendement komt zo op 180
woningen;
Dure eengezinskoopwoningen ontlokken de langste verhuisketen,
meergezinskoopwoningen de kortste. Maar de verschillen zijn gering: 1,89 tegenover
1,66;
De samenstelling van de verschillende ketens vertoont meer variatie dan de lengte,
zeker in de koopsector. Goedkope en dure eengezinskoopwoningen ontlokken beide een
vrijwel even lange keten. Maar de keten van de dure woning bestaat voor tweederde
uit andere koopwoningen, die van zijn goedkopere broertje voor 90% uit huurwoningen;
Omdat de ketenlengtes van de marktsegmenten elkaar weinig ontlopen, maakt het voor
het aantal woningen dat vrijkomt via doorstroming niet veel uit uit welke woningen
een bepaald nieuwbouwprogramma bestaat. De drie varianten die we hebben
doorgerekend kennen een gelijk kwantitatief doorstromingsrendement: 79 woningen
per 100 woningen nieuwbouw;
Wel hebben de bouwprogramma’s een verschillend effect op het soort woningen dat
vrijkomt;
Omdat in vrijwel alle verhuisketens meer huurwoningen voorkomen dan koopwoningen,
is het de koopsector waar een stagnerende doorstroming vanwege te weinig
verhuisketens het sterkst gevoeld wordt. De bouwvariant met het accent op koop (III
Hoog) komt dan ook het meest evenwichtig tegemoet aan de vraag in beide segmenten.
Zowel in huur- als in de koopsector voorziet dit bouwprogramma en de resulterende
doorstroming in zo’n 13% van de vraag;
De keuze voor het een, is ook altijd de keuze tegen het ander. Bouwen van meer
koopwoningen reduceert vooral de kansen van starters in de huursector;
Hoeveel en welke verhuisketens er ontstaan doordat huishoudens naar buiten
Amersfoort vertrekken valt lastig te kwantificeren. We schatten dat het er ongeveer
twee keer zoveel zijn als verhuisketens die gestart worden met nieuwbouw. En
afgaande op de huidige huisvestingssituatie van potentiële vertrekkers is ruim 60% van
dit primaire aanbod een koopwoning;
Naast nieuwbouw zijn er nog andere mogelijkheden om meer en betere beweging op de
woningmarkt te krijgen. Aan de aanbodkant moeten we dan denken aan het laten
bestaan of uitbreiden van de voorraad woningen van met name goedkopere woningen,
zodat starters minder snel de concurrentie met doorstromers hoeven aan te gaan.
Een lastige maar interessante optie om gewenste doorstroming te bevorderen is het
verlagen van de drempel om te verhuizen voor ouderen in een (te) grote
eengezinshuurwoning. Met maatwerk is in een aantal gemeenten op dit vlak al succes
geboekt.

Bijlage

69

Begrippenlijst

Aanbod, primair ~

Woningaanbod dat ergens anders op de lokale woningmarkt geen
woningvraag veroorzaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor een
nieuwbouwwoning (zie Verhuisketen).

Aanbod, secundair ~
doorstromings ~

Woningaanbod dat vrijkomt vanwege de verhuizing van de bewoners naar
een andere woning op de lokale woningmarkt (zie Verhuisketen).

Aanbod, sluimerend ~

Woningaanbod van verhuisgeneigde doorstromers - dat pas vrijkomt als
die doorstromer zelf heeft kunnen verhuizen.

Doelgroep

De definitie van de doelgroep is die van de Europese regel die sociale
verhuurders verplicht minimaal 90% van hun goedkopere woningen toe te
wijzen aan huishoudens met een lager inkomen. In 2016 lag de
doelgroepgrens op €35.739.
Tot 2020 geldt een tijdelijke verruiming en mag nog eens 10% van de
kernvoorraad toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen tot
€39.874.

Doorstromer

Een huishouden dat van de ene zelfstandige woning naar de andere
verhuist (op de lokale woningmarkt). De achtergelaten woning komt als
aanbod beschikbaar.

Gereguleerd en
geliberaliseerd

Een woning is gereguleerd als die een huur heeft beneden de
huurtoeslaggrens van € 710,68 (2016). De woning valt dan onder het
huurprijsbeleid van de rijksoverheid. Dit houdt onder andere in dat de
huur gebonden is aan een maximum, afhankelijk van het aantal
woningwaarderingspunten. De overheid stelt daarnaast jaarlijks de
maximale huurstijging vast. Huurders in een gereguleerde woning komen
eventueel in aanmerking voor huurtoeslag. Heeft de woning een huur
boven de grens van € 710,68, dan heet die woning geliberaliseerd. Er
geldt dan geen maximale huurprijs, geen maximale jaarlijkse
huurstijging en er is geen mogelijkheid voor huurtoeslag.

Huurtoeslag

De huurtoeslag is de vervanger van de aloude individuele huursubsidie
(IHS). Het gaat om een door de Belastingdienst uitgekeerde toeslag aan
huurders die in verhouding tot hun inkomen duur wonen. Iedere huurder
moet een bepaald bedrag aan huur sowieso zelf betalen, ongeacht de
hoogte van het inkomen. Dit is de Basishuur, en hierover ontvangt dus
niemand huurtoeslag. Voor het deel van de huur tussen de Basishuur en
de zogenaamde Kwaliteitskortingsgrens bedraagt de toeslag 100%. Van
de Kwaliteitskortingsgrens tot de Aftoppingsgrens (die is verschillend
voor kleine en grote huishoudens) wordt slechts een bepaald percentage
van de huur door huurtoeslag gedekt, en voor het deel daarboven tot aan
de Liberalisatiegrens is de toeslag 0%. Huurders in een woning boven de
liberalisatiegrens kunnen geen beroep doen op huurtoeslag.

70

2016
kwaliteitskortingsgrens

€ 409,92

aftoppingsgrens (1 of 2 pers.)

€ 586,68

aftoppingsgrens (3+ pers)

€ 628,76

liberalisatiegrens

€ 710,68

Inkomensgrens
huurtoeslag

Om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag geldt een
maximum aan het huishoudeninkomen. Afhankelijk van de
huishoudengrootte en of men al of niet ouder is dan 65 jaar varieert
deze grens. De inkomensgrenzen huurtoeslag zijn dezelfde als die voor
de voormalige ‘aandachtsgroep’ voor sociale verhuurders. De
aandachtsgroep was de voorloper van de huidige doelgroep (zie
Doelgroep) bij de afbakening van het primaire werkterrein van
corporaties.
2016
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Kernvoorraad

eenpersoons huishouden

€ 22.100

meerpersoons huishouden

€ 30.000

eenpersoons oudere-huishouden

€ 22.100

meerpersoons oudere-huishouden

€ 30.050

De kernvoorraad bestaat uit de goedkopere huurwoningen die eigendom
zijn van een sociale verhuurder. Om in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen –
meestal gaat het dan om een inkomen beneden de doelgroepgrens. De
maximale huur voor de kernvoorraad is gelijk aan de huurtoeslaggrens:
€ 710,68 (2016). De kernvoorraad is primair bedoeld voor het huisvesten
van de doelgroep.
eigenaar/prijs

tot €710,68

boven €710,68

sociale verhuurder

gereguleerd
(kernvoorraad)

geliberaliseerd

gereguleerd

geliberaliseerd

particuliere verhuurder

Particuliere verhuurder

Institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekerings- en
beleggingsmaatschappijen) en particuliere personen die woningen
verhuren. Iedereen behalve sociale verhuurders.

Scheefwonen

Huishoudens die niet tot de doelgroep behoren, maar wel in een woning
uit de kernvoorraad wonen (woningen van sociale verhuurders onder
€ 710,68) wonen volgens de definitie ‘scheef’.

Sociale huurwoning

Huurwoningen met een maximale huurprijs van 710,68 euro per maand
(2016) die zijn bedoeld voor mensen met een laag of middeninkomen. De
sociale huurwoningen worden doorgaans verhuurd door
woningcorporaties, maar kunnen ook door particuliere verhuurders
worden verhuurd.

Sociale verhuurder

Een sociale verhuurder is een woningcorporatie of een andere vereniging
of stichting die zonder winstoogmerk zorg draagt voor de huisvesting van
specifieke groepen (lagere inkomens, studenten, ouderen).

Starter

Een starter is een huishouden dat voor verhuizing naar zelfstandige
woonruimte niet zelfstandig woonde, maar bijvoorbeeld thuis, op kamers
of bij een ander huishouden in. Ook als een huishouden wordt gesplitst,
bijvoorbeeld vanwege echtscheiding, spreken we van een starter (of
semi-starter). Anders dan een doorstromer laat een starter bij een
verhuizing geen lege woning achter.

Verhuisketen
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Een verhuisketen is een reeks samenhangende verhuizingen, waarbij het
aankomstadres van de een, het vertrekadres van de ander vormt. De
woningen in de keten vormen de schakels. Een verhuisketen start met
primair aanbod (nieuwbouwwoning, woning van een naar elders
vertrokken huishouden) en eindigt met het betrekken van een woning
door een nieuwkomer (starter, vestiger) of de sloop van een woning.

