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De kern van het onderzoek is niet gericht op het aantal woningen dat moet worden 
bijgebouwd. Of er dat nu 700.000 of 1.400.000 zijn, het gaat hoe dan ook over een 
aanzienlijke opgave. Voor dit onderzoek gaan we uit van een opgave van 1 miljoen 
woningen. We zijn hierbij op zoek gegaan naar de locaties waar deze woningen het beste 
gebouwd kunnen worden. In onze aanpak hebben we daarbij gebruik gemaakt van vier 
onderzoeksmethoden: 

– Literatuurstudie: er is inmiddels veel onderzocht, gezegd en geschreven over de 
thematiek in dit onderzoek. Daarom is voor dit onderzoek een beknopte 
literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij is naar bestaand beleid gekeken, maar ook naar 
gelijksoortige onderzoeken (bijvoorbeeld van PBL en EIB) en naar praktijkvoorbeelden 
van de afgelopen jaren in Nederland. De bronnen die zijn gebruikt ter inspiratie en 
illustratie zijn genoteerd in het hoofdstuk bronvermelding.

– Dataverzameling en data-analyse: voor dit onderzoek zijn verschillende bronnen 
gebruikt. Deze zijn door Republiq verzameld in het Republiq Data Lake en aan elkaar 
gekoppeld. De data die gebruikt is in dit onderzoek is zowel open data (denk aan data 
uit het CBS en uit de BAG) als semi open data (ingekochte data via het Kadaster). Deze 
data wordt in dit onderzoek altijd op geaggregeerd niveau (bijvoorbeeld gemeente of 
woningmarkt) gerapporteerd.

– Enquête onder leden: data-analyse geeft inzicht in de potentiële woningbouwlocaties 
in Nederland. Maar data vertelt vaak een deel van het verhaal. Daarom is er in dit 
onderzoek ook een vragenlijst uitgestuurd aan de leden van WoningbouwersNL. In 
deze vragenlijst is aan de leden gevraagd hoe de huidige projectenportefeuille eruit 
ziet, waar zij verwachten dat toekomstige woningontwikkeling met name zal 
plaatsvinden en wat de belangrijkste belemmeringen voor de realisatie van woningen 
in de toekomst zal zijn. Deze input is gebruikt om de resultaten uit de data-analyse te 
doorgronden en te verfijnen.

– Expertinterviews: na de eerste resultaten uit de analyse en de enquêtes is een gesprek 
gevoerd met experts over verschillende thema’s, zoals woningmarktontwikkelingen, de 
toekomst van retail, herbestemming van kantoren, et cetera. In deze interviews zijn de 
eerste resultaten voorgelegd en is gevraagd om een reactie. Deze reactie is verwerkt in 
de verfijning van de resultaten uit de data-analyse.

Van data en kwalitatieve input, naar conclusies over de woningmarktontwikkeling

Onderzoeksmethode .
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Dit onderzoek is grotendeels gebaseerd op data over de woningen en de 
ruimte in Nederland. De data over het ruimtegebruik in Nederland is ruim 
voorhanden en er kunnen veel analyses op gemaakt worden. Maar niet elke 
plek in Nederland die je aan de hand van data kunt vinden, biedt ook 
meteen ruimte voor woningbouw. Naast het onderzoek naar de mogelijke 
locaties voor woningbouw hebben we steeds ook de kans van slagen van 
deze locatie erbij betrokken.

Deze inzichten hebben we voorgelegd aan ervaringsdeskundigen en 
experts in de gebouwde omgeving om deze te kunnen toetsen. We hebben 
hun opmerkingen en inzichten gebruikt om ons verhaal aan te scherpen en 
onze berekeningen verder te verfijnen.

Voor dit onderzoek zijn de volgende experts geïnterviewd:

– Bart Kivits (directeur Vastgoed bij woningcorporatie Mooiland) hebben 
we gesproken over de voorwaarden waaronder corporaties overgaan op 
herstructurering. Ook hebben we inzicht gekregen hoe een corporatie 
de komende jaren kan bijdragen aan de nieuwbouwopgave en hoe dit in 
verhouding staat tot de verduurzamingsopgave.

– Daan Kolkman (onderzoeker bij The Big Data Company) heeft ons van 
inzicht voorzien in de ontwikkelingen van retail en dan met name de 
leegstand. Deze inzichten hebben ons geholpen om de data en het 
toekomstperspectief van winkels en winkelstraten beter te kunnen 
interpreteren.

– Arthur Helling (Wethouder gemeente Hoorn) heeft uitgelegd wat de 
belangrijkste vraagstukken zijn in een middelgrote woonplaats zoals 
Hoorn. Welke balans er moet zitten tussen uitbreiding en inbreiding en 
welke kansen de huidige tijd biedt voor de (binnen)stad. 

– Bart van de Vossen (directeur Ruimte: Ontwikkeling & Strategie) en Kees 
Verschoor (strateeg Wonen & Ruimte, beiden bij de gemeente Utrecht) 
hebben aangegeven wat de woningbouwdilemma’s zijn in de grote 5 
steden van Nederland. Dat bij verdere verdichting van de binnenstad 
vooral het mobiliteitsvraagstuk een enorme uitdaging is.

– Iris Thewessen (architect en stedenbouwkundige), Gianna Bottema
(architect) en Rosa Stapel (stedenbouwkundige, allen van het college van 
Rijksadviseurs) hebben meer inzicht gegeven in de oplossingen die 
binnen de stedelijke contouren mogelijk. Dit heeft ons beeld op de 
kansen van de locaties voor herstructurering en inbreiding verder 
verscherpt.

– Kees de Jong (directeur van De Bunte Vastgoed) heeft ons inzicht 
gegeven in de praktijk van het binnenstedelijk bouwen in de afgelopen 
jaren. Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen waar 
belemmeringen zitten in de projecten en hoe deze zouden kunnen 
worden opgepakt. 

– Evert van Kooten (directeur van Hegeman Bouw) heeft ons meer inzicht 
gegeven in de visie van een ontwikkelende bouwer in middelgrote 
woonplaatsen op de mogelijkheden en beperkingen die bij de 
nieuwbouwopgave (en met name transformatie) bij komen kijken. 

Via deze weg veel dank voor de extra inzichten en verruiming van de blik 
op de woningmarkt.

Van data naar aantallen, met behulp van een panel van experts

Onderzoeksmethode



|

Belangrijkste conclusies (I)

Dit onderzoek begon initieel in december 2021, als onderzoek naar 
potentiële woningbouwlocaties in Nederland. Belangrijkste vraag: als we 1 
miljoen woningen moeten bijbouwen, waar is er dan in Nederland nog 
plek om deze te realiseren? Een vraagstuk waar veel onderzoeksbureaus 
en andere partijen zich in de afgelopen periode ook over hebben 
gebogen. 

Een vraagstuk dat uiteindelijk ook heeft geresulteerd in dit 
onderzoeksrapport. Een onderzoek waarin eigenlijk meerdere sub-
onderzoeken samen komen. Sub-onderzoeken naar ruimte in de stad, 
analyse naar de autonome groei van bestaande woonplaatsen en 
onderzoek naar de (bestaande) plannen en ambities voor ontwikkelingen 
buiten de stad. 

Dit onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies:

– Er is in Nederland ruimte voor 1 miljoen woningen

– De opgave is enorm

– De wil is breed aanwezig

– De woningopgave is maatwerk

Deze conclusies worden hieronder verder toegelicht.

Er is in Nederland ruimte voor 1 miljoen woningen

In Nederland is er potentie om 1 miljoen woningen te bouwen. Deze 
potentie bevindt zich zowel binnen de stad (bijvoorbeeld restruimte, 
herbestemming van winkels en kantoren of herstructurering van 
corporatiewoningen) als buiten de stad (uitleglocaties bij grote steden). 
Daarnaast bevindt deze potentie zich verspreid door het hele land, zowel 
in de grote steden (met meer dan 250.000 woningen) als in de kleine 
kernen. In de figuren hiernaast is weergegeven waar de 
woningbouwpotentie zich bevindt en of dit in inbreiding, uitbreiding, 
herbestemming of herstructurering gezocht kan worden. 

Er is ruimte voor woningen, maar de opgave is enorm en maatwerk (en aan de wil ligt het niet)

Belangrijkste conclusies .

Verdeling van 1 miljoen woningen per type regio

Verdeling van 1 miljoen woningen per type ontwikkeling
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Belangrijkste conclusies (II)

De opgave is enorm

Als er 1 miljoen woningen extra moeten zijn in 2030, betekent dit dat er 
jaarlijks ruim 100.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Een enorm 
tempo. Zeker wanneer wordt gekeken naar het tempo van woningbouw in 
de afgelopen jaren. In de afgelopen 30 jaar zijn er jaarlijks gemiddeld 
72.500 woningen per jaar gebouwd, maar in de afgelopen 10 jaar is dit 
tempo teruggezakt naar 56.500 woningen per jaar (zie ook de afbeelding 
hiernaast). 

De bewustwording dat er tempo gemaakt moet worden om deze aantallen 
te halen is alom aanwezig. Maar dat de opgave gigantisch is, zijn ook 
geluiden die terugkomen uit de markt. Het bouwen en vinden van 
bouwlocaties wordt complexer, de ontwikkelprocessen ingewikkelder en 
daarnaast is het lastig om de capaciteit bij aannemers te vinden om de 
woningen te realiseren. Met de meest recente stijging van de bouwkosten 
is dit niet eenvoudiger geworden. 

Het actieplan voor meer woningen in Nederland zal zich dus niet focussen 
op oplossingen alleen binnen of alleen buiten de stad, maar op 
oplossingen op alle mogelijke plekken in en rond de stad. Of, zoals een 
van de geïnterviewde personen zei, het is niet “of-of-of” maar “en-en-en”.

Het ligt niet aan de wil

De woningbouwopgave voor de komende jaren is groot. Het vraagt om 
inzet van alle verschillende betrokken partijen. Dat betekent op zoek gaan 
naar ruimte om te bouwen en de potentie van deze ruimte goed benutten. 
Dit betekent dat woningen moeten worden ontwikkeld die passen bij de 
vraag van de gemeente, woonplaats of regio. Dit is natuurlijk logisch, maar 
in een gespannen woningmarkt lang niet altijd vanzelfsprekend. Maar ook 
tempo maken bij het ontwikkelen van de woningen en het versnellen van 
de processen die woningbouw mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld het 
vergunningsproces bij nieuwbouw. 

Er is ruimte voor woningen, maar de opgave is enorm en maatwerk (en aan de wil ligt het niet)

Belangrijkste conclusies .

Ontwikkeling van de woningvoorraad in Nederland
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De partijen die zijn gesproken tijdens dit onderzoek, geven aan dat er hard 
wordt gewerkt om de 1 miljoen woningen te realiseren. Bij de gemeenten 
worden woonvisies en omgevingsvisies opgesteld, waarin het realiseren van 
(voldoende) nieuwe woningen een van de belangrijkste thema’s is. Bij de 
ontwikkelaars en de bouwers wordt gezocht naar potentiële bouwlocaties 
die interessant zijn en waar passende woningen gerealiseerd kunnen 
worden. Woningcorporaties zijn op zoek naar wijken waar vernieuwen, 
verduurzamen en verdichten gecombineerd kunnen worden om ook 
nieuwe woningen toe te voegen.

Kort gezegd: de initiatieven en de wil om de woningen te realiseren zijn 
zeker aanwezig bij alle betrokken partijen van de woningbouwopgave. Een 
kanttekening hierbij is de capaciteit. Verschillende gemeenten hebben grote 
problemen om alle plannen die er zijn in behandeling te nemen en in 
procedure te kunnen brengen. 

De woningopgave is maatwerk

De vraag naar meer woningen bevindt zich niet alleen in en rond de 
Randstad, maar eigenlijk in vrijwel heel het land. Zowel in de grote(re) 
steden als de kleine kernen. Dit vraagt ook om maatwerk: in kleine 
woonplaatsen zal een andere woningvraag zijn dan in grote steden. 
Daarnaast hangt de woningvraag ook samen met de 
bevolkingsontwikkeling. Daar waar de doelgroep sterker vergrijst dan in de 
rest van het land, zullen bijvoorbeeld meer levensloopgeschikte woningen 
gewenst zijn, dan daar waar meer (kleine) huishoudens worden voorspeld. 

Dit vraagt om het benutten van de lokale potentie van de steden. Mensen 
verhuizen over het algemeen binnen hun bestaande woonomgeving of 
naar een plek in de nabijheid van hun werk. Woningen bijbouwen in regio’s 
waar krimp wordt voorspeld om de groei van elders in het land op te 
vangen, is niet raadzaam. Dit brengt, op basis van woonwensen en 
patronen uit het verleden, niet de verhuisbeweging op gang die hiermee 

beoogd is.

De woonopgave oplossen is maatwerk. Het benutten van de lokale potentie 
van de steden is hiervoor de oplossing. Sommige steden zullen meer baat 
hebben bij een grootschaliger woningbouwoplossing als uitbreiding, omdat 
er binnen de bestaande stad nog weinig ruimte voor woningbouw is. 
Andere steden zullen de opgave juist meer van binnenuit benaderen en zijn 
niet geholpen met uitbreidingswijken, maar juist met de herontwikkeling en 
daarmee de versterking van de binnenstad. Het aanpakken van de 
woonopgave als maatwerk, kan helpen om meer passende woningen bij de 
lokale woonwensen en bewoners te realiseren. 

Er is ruimte voor woningen, maar de opgave is enorm en maatwerk (en aan de wil ligt het niet)

Belangrijkste conclusies .
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In totaal zijn er 1,0 miljoen potentiële woningen in de gebouwde omgeving

Onderzoeksmethode

Inbreiding

Uitbreiding

Transformatie

Herstructurering

Totaal

Totaal

244.300

363.700

119.800

272.200

Groot
Meer dan 25.000 woningen

Middelgroot
3.000 – 25.000 woningen

Klein
Tot 3.000 woningen

37.300 64.000

39.800

Niet van toepassing

96.000

143.000

214.500

232.400

392.700

53.200

50.00069.800

447.300 160.000 1.000.000
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Dit onderzoek is met zorgvuldigheid uitgevoerd. Het onderwerp is echter 
dermate complex en veelomvattend dat onderstaande disclaimer hierbij 
geldt.

– Mogelijke overlap. In het onderzoek zijn potentiële locaties op basis van 
data bepaald en is gebruik gemaakt van daadwerkelijke locaties uit de 
plannen van gemeenten. Deze onderzoekslijnen hebben raakvlakken en 
overlap met elkaar. Want waar vanuit data-analyse een stukje restruimte 
naar voren komt, kan dat al in de gemeentelijke plannen zijn 
opgenomen om woningen op te plaatsen. Met andere woorden: de ene 
onderzoekslijn sluit niet per definitie de andere onderzoekslijn uit. In dit 
onderzoek is er naar gestreefd om zoveel als mogelijk dubbeltellingen 
voor potentiële woningbouwlocaties te vermijden. Daarom is er bij de 
analyse van de bestaande plannen onderscheid gemaakt tussen de vier 
manieren van toevoegen van woningen, zodat hier in de gevonden 
aantallen ook voor gecorrigeerd kan worden. 

– Conflicterend beleid. Dit onderzoek gaat over het voorspellen van 
potentiële woningbouwlocaties. Hierbij is niet gekeken naar eventueel 
ruimtelijk beleid op gemeentelijk niveau, met uitzondering van de 
woningbouwplannen. Het is dus ook mogelijk dat een gebied dat in de 
data-analyse in dit onderzoek is gevonden, binnen de gemeente is 
aangewezen voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld recreatie, ruimte voor 
duurzame ontwikkelingen / klimaatadaptatie, et cetera. Door te rekenen 
met een slagingskans en een realisatiepercentage, zijn de gevonden 
locaties afgeschaald om een niet al te rooskleurig beeld van de 
woningbouwpotentie in de Nederland te schetsen. 

– Beperking datakwaliteit. Dit onderzoek is met zorgvuldigheid 
uitgevoerd, maar ook afhankelijk van de (kwaliteit van) data en input van 
externe partijen en openbare bronnen. Onze bronnen zijn niet in alle 
gevallen compleet en van voldoende kwaliteit. Waar nodig hebben we 
de data geïnterpoleerd of geëxtrapoleerd om ervoor te zorgen dat we 
een compleet beeld van Nederland kunnen schetsen.

– Openbaarheid van (bestaande) plannen. Zoals beschreven in de 
aanbevelingen: lang niet alle woningbouwplannen zijn openbaar 
vindbaar. Dat maakt dat er in dit onderzoek is gekozen om voor een 
aantal gemeente te extrapoleren wat de woningbouwplannen kunnen 
zijn. 

– Doorlooptijd van het onderzoek. Het onderzoek is in een zeer korte 
tijd uitgevoerd. In drie maanden is met data-analyse, documentenstudie, 
een enquête en interviews gekomen tot het resultaat in deze rapportage. 
De korte doorlooptijd van dit onderzoek is ook een beperking. Alle 
onderzoeksporen zijn een separaat mini-onderzoek geweest. 

– Potentie versus realisatie. Dit onderzoek wordt de potentiële ruimte 
voor woningbouwlocaties onderzocht. Of de woningen daar ook 
gerealiseerd (kunnen) worden, hangt af van de uitvoeringskracht en de 
processen die hier aan ten grondslag liggen. Potentie betekent niet per 
definitie realisatie. Dat er één miljoen woningen gebouwd kunnen 
worden, betekent niet dat dit ook zal gebeuren. 

Het voorspellen op basis van data brengt ook enige onzekerheid met zich mee

Disclaimer bij dit onderzoek .
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Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) rekende in 20151 het 
toekomstbeeld van Nederland door in een aantal scenario’s: (1) dynamische 
agglomeraties, (2) evenwichtige groei en (3) ruimtelijke segregatie. In deze 
studie wordt een groei van Nederland verwacht tussen 700.000 en 1,4 
miljoen huishoudens. Gemiddeld wordt hier gesproken van een toename 
van 1 miljoen huishoudens als opgave. Deze groei is in het onderzoek 
vertaald naar een extra woningbehoefte van 1 miljoen woningen. Hierbij 
wordt er voorzichtig gekeken naar verschillende oplossingsrichtingen: 
leegstaand vastgoed benutten, uitbreiden in de bestaande steden en 
vervangen van het bestaande vastgoed.

Landelijk wordt de noodzaak voor het toevoegen van 1 miljoen woningen 
onderschreven. Na het rapport van het EIB in 2015 bracht de NEPROM in 
2018 een opvolgend rapport uit dat eveneens uitkomt op de toevoeging 
van 1 miljoen woningen aan de woningvoorraad in 20302. In de Nationale 
Woonagenda, opgesteld halverwege 2018, komt het aantal van één miljoen 
woningen in 2030 weer naar voren, met daarbij de aantekening dat tot en 
met 2025 er jaarlijks 75.000 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd 
moeten worden3.

1 miljoen woningen in 2030. Het is een feit geworden dat in de hele markt 
wordt opgenomen en waar de plannen op worden afgestemd en afgesteld. 
Dat er over de 1 miljoen nog veel discussie bestaat is ook een feit. Eind 2021 
schreef Follow the Money een uiteenzetting over de totstandkoming van dit 
getal en de (on-)waarheid van dit woningaantal4. Want ook in het debat 
over de één miljoen woningen zijn er voor- en tegenstanders.

Onderzoeksbureau ABF geeft in hetzelfde artikel aan dat er risico’s zijn aan 
te snelle groei. Zij becijferen dat de groei van 1 miljoen woningen niet op 
alle plekken in Nederland even hard zal gaan en dat met zorgvuldigheid 
gekeken moet worden naar de plannen. Kan Zwolle bijvoorbeeld wel twee 
keer zo groot worden als ze nu is? Wil iedereen die niet in Amsterdam kan 
wonen wel verhuizen naar Almere?

Hoogleraar Peter Boelhouwer vindt juist dat je niet ambitieus genoeg kan 
zijn met de woningbouwplannen. Het geeft een stip op de horizon waar de 
gemeenten in Nederland naar kunnen streven en de ambitie kan voor 
versnelling zorgen in de bouwplannen. En dat streven naar 2 miljoen 
woningen in 2040 er misschien wel voor kan zorgen dat het benodigde 
woningaantal behaald kan worden. 

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra geeft aan dat er nuance nodig is 
wanneer het gaat over de 1 miljoen woningen. De Rijksbouwmeester zoekt 
liever naar kwalitatieve oplossingen voor woningbouw, dan voor de 
oplossing te kiezen om rechtstreeks 1 miljoen woningen ‘in de wei’ bij te 
bouwen. De ruimte in Nederland moet voor meer worden benut dan alleen 
wonen5. Denk bijvoorbeeld aan groen om te recreëren, voor 
bewegingsruimte in de stad, maar ook voor de klimaatadaptatie van en in 
steden. 

Kortom: rondom de 1 miljoen woningen is er nog veel discussie. Dat 
onderschrijven ook de experts over data en bevolkingsprognoses. Het blijft 
ingewikkeld om te becijferen (1) hoeveel woningen er nu tekort zijn en (2) 
hoeveel woningen er precies nodig zijn over 10 jaar. Waar iedereen in de 
discussie het wel met elkaar over eens is, is dat er in 2030 meer woningen 
nodig zijn dan we nu hebben. En dat, of dat er 700.000 of 1,4 miljoen zijn 
(de oorspronkelijke bandbreedte van het EIB in 2015), deze gerealiseerd 
moeten worden. 

Waar kunnen we 1 miljoen woningen bouwen?

Inleiding en aanleiding .
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De politiek heeft het getal van 1 miljoen woningen overgenomen in de 
beleidsplannen en als noodzaak voor de woningbouwopgave. Om de 
woningbouw op korte termijn een impuls te geven, is dan ook het 
instrument ‘woningbouwimpuls’ in 2020 ingericht6, waarbij in meerdere 
tranches budgetten zijn vrijgemaakt om op zeer korte termijn meer nieuwe 
woningen in Nederland te realiseren.

Het toevoegen van 1 miljoen woningen werpt ondertussen dus wel veel 
vragen op. Want waar worden deze woningen ontwikkeld, naast de 
bestaande plannen die al op de plank liggen? Deze vraag heeft geleid tot 
veel verschillende studies en debatten. In dit debat en onderzoek is, ook 
gezien de tijdsdruk die hierop ligt, de nadruk vaak eenzijdig. Onderzoeken 
belichten vaak maar één soort thematiek, bijvoorbeeld:

– Verdichting in naoorlogse wijken die kwaliteitsimpuls nodig hebben6.

– Bouwen binnen de plancapaciteit van de grootste steden7. 

– Alle nieuwe woningen in het weiland / groen bijbouwen8.

Bestaande onderzoeken sluiten elkaar niet uit: je kunt namelijk én woningen 
in het buitengebied bijbouwen én woningen in de stad ontwikkelen. Een 
optelsom van alle plannen en mogelijkheden is nog niet gemaakt. 

De verschillende onderzoeken geven wel als kanttekening dat de 
haalbaarheid van de plannen verder uitgezocht moet worden. Enerzijds 
omdat de financiële haalbaarheid van sommige oplossingen (nog) nog 
onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat woonfuncties minder opbrengen dan 
commerciële functies. Anderzijds omdat de juridische haalbaarheid van 
plannen in het (groene) buitengebied nog niet is uitgekristalliseerd of 
omdat de vele stakeholders de procedures complex en langdurig maken. 

In landelijk perspectief is de focus op dit moment om te bouwen binnen de 
bestaande grenzen van de stad. Hiervoor is ook de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld7, met hierop volgend de gemeentelijke 
omgevingsvisies. Het doel hiervan is “bouwen aan sterke, aantrekkelijke en 

gezonde steden, binnen de grenzen en ambities van het stedelijk gebied. 
De open ruimten tussen steden wordt behouden om het groene karakter 
van Nederland te waarborgen.”

In bestaande onderzoeken en plannen ligt de focus op dit moment met 
name op het (intensiveren van het) stedelijk netwerk van Nederland. Dit 
betekent bouwen in het stedelijk netwerk tussen de 44 grootste gemeenten. 
De onderbouwing van de NOVI is dan ook dat er minder mensen in het 
buitengebied gaan wonen en meer in het stedelijk netwerk van Nederland7.

Afgelopen jaren hebben aangetoond dat de aantrekkelijkheid en 
aantrekkingskracht van de stad sterk onderhevig zijn aan de (verandering 
van de) context, dit hebben de komst van COVID-19 en de stijgende 
huizenprijzen wel aangetoond. Mensen verhuisden vanuit de stad weer 
vaker (terug) naar het buitengebied9 dan in de jaren daaraan voorafgaand.

Voor de landelijke ontwikkeling van de woningvoorraad en het behalen van 
de toevoeging van de 1 miljoen woningen, is het dus goed om te kijken 
naar de ontwikkelpotentie van de stad, maar is het ook van belang om de 
ontwikkelingen in de regio’s buiten de stad en de landelijke gebieden niet  
uit te sluiten. 

Waar kunnen we 1 miljoen woningen bouwen?

Inleiding en aanleiding
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Inleiding en aanleiding (III)

Op totaalniveau in Nederland is de verwachting dat de grootste 
ontwikkeling zich zal concentreren in de steden. Dat is niet gek. In de 50 
grootste woonplaatsen van Nederland staan op dit moment bijna 3,4 
miljoen woningen. Dat is 44% van het totale aantal woningen in Nederland. 
Maar hier staat tegenover dat de overige 4,4 miljoen woningen buiten de 
grote stad zijn gelegen. Met andere woorden: de concentratie inwoners in 
de steden is inderdaad hoog, maar in de overige regionen woont nog 
steeds het grootste deel van de Nederlandse bevolking.

Dat is ook terug te zien in het aantal woningen dat is bijgebouwd. Ondanks 
dat het beleid zich al langere tijd focust op binnenstedelijk bouwen, zien 
we in de toevoegingen aan woningen aan de woningvoorraad terug dat 
de ontwikkeling hier niet alleen aan toe te schrijven is. Gemiddeld is de 
woningvoorraad in Nederland met 11,5 % gegroeid in 15 jaar tijd. Hierin is 
een spreiding te zien door het land: in sommige gemeente is het 
woningaantal met ruim 30% gegroeid in 15 jaar, waar in andere 
gemeenten de groei beperkt is met 1%. 

Op de kaart hiernaast valt ook op dat deze groei niet per definitie in het 
stedelijk netwerk hoeft plaats te vinden. Met uitzondering van de randen 
van het land (Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland)

In alle regio’s is er dus behoefte (geweest) aan extra woningen. Dit is ook 
terug te zien in andere onderzoeken. In de inventarisatie van de 
planvoorraad van halverwege 2021 is de verwachting dat het woningtekort, 
op basis van de huidige plannen, in 2030 in alle regio’s nog steeds 
aanwezig is9. Dit is in de ene regio groter dan in de ander, maar gemiddeld 
gezien is de verwachting dat het woningtekort in Nederland in 2030 2,7% 
is ten opzichte van de totale bevolking.

Waar kunnen we 1 miljoen woningen bouwen?

Inleiding en aanleiding .

Aandeel woningen bijgebouwd in de afgelopen 15 jaar
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Inleiding en aanleiding (IV)

Waar huidig onderzoek en beleid nu veelal focust op het Nederlandse 
stedennetwerk, is het voor het toevoegen van woningen ook goed om 
breder te kijken dan dat. Om de leefbaarheid en continuïteit van kleine(re) 
kernen te kunnen waarborgen, is verbetering van de woningvoorraad 
essentieel9. De verwachting is dan ook dat de 1 miljoen woningen verspreid 
over het land ontwikkeld worden. 

De vraag die, na het uitbrengen van de rapportage over de 1 miljoen extra 
woningen in 2030, leeft is waar de woningen het beste gebouwd kunnen 
worden. Waar is er in Nederland ruimte en vraag naar deze woningen? En 
in hoeverre draagt de bestaande planvoorraad bij aan het realiseren van 
deze woningen?

Waar de huidige onderzoeken op dit moment vaak óf de verdichting in het 
stedelijk gebied óf uitbreiding “in het weiland” belichten, zoeken we in dit 
onderzoek naar een totaalbeeld van de potentie van heel het land. We 
kijken hierbij zowel naar de ‘restruimte’ in de grote steden, als naar de 
ontwikkeling die in kleinere steden en dorpen nodig is om leefbaar te 
blijven. Voor de grote woonplaatsen kijken we daarnaast ook naar de 
bestaande plannen die er liggen.

Dit onderzoek is opgesteld met hetdoel om een neutrale voeding te zijn in 
het debat over de ontwikkeling van de woningmarkt. De afgelopen jaren 
hebben aangetoond dat plancapaciteit en bebouwingspotentieel nog niet 
per definitie betekenen dat de woningen ook worden gebouwd11. Dat 
vraagt ook om realisatiekracht, bouwcapaciteit en financiële middelen. 
Maar waar er op welke manier plek is voor woningen helpt wel om 
gerichter te kunnen plannen en hiervoor concretere plannen te maken.

Waar kunnen we 1 miljoen woningen bouwen?

Inleiding en aanleiding .

Ontwikkeling inwoners in de komende 10 jaar

14
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Potentiële locaties voor woningbouw
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In het onderzoek naar potentiële woningbouwlocaties is onderscheid gemaakt naar drie 
verschillende type regio’s. De dynamiek op de woningmarkt is binnen deze verschillende 
plaatsen ook anders. Waar bij de grote woonplaatsen (over het algemeen de leden van 
de G40 en de G4) de woningmarkt sterk onder druk staat en blijft groeien, zullen de 
kleine woonplaatsen overwegend groeien door autonome groei. Oftewel de groei die 
nodig is om de woonplaats leefbaar te houden en de voorzieningen levensvatbaar. De 
types die in dit onderzoek worden onderscheiden zijn:

– Grote woonplaatsen: woonplaatsen met meer dan 25.000 woningen. Dit zijn de 
woonplaatsen die te maken hebben met woningmarktdruk zoals grote steden deze 
kennen. Onderlinge verschillen zijn er tussen deze woonplaatsen wel. De woonvisie van 
Enschede is anders dan de woonvisie van Rotterdam.

– Middelgrote woonplaatsen: woonplaatsen met 3.000 tot 25.000 woningen. Dit zijn 
over het algemeen de wat middelgrote woonplaatsen rondom de grote woonplaatsen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Landsmeer of Rosmalen, maar ook aan Haaksbergen en 
Landgraaf. Deze woonplaatsen groeien meer autonoom en kennen hierbij onderling 
een verschil tussen woonplaatsen die in groeiregio’s liggen (te weten de as A12 / A15, 
de oostkant van Utrecht en de Brabantse Stedenrij).

– Kleine woonplaatsen: zijn woonplaatsen met minder dan 3.000 woningen. Dit zijn de 
dorpskernen die op zichzelf functioneren, maar geen grote groeiopgave of 
woningvraag hebben. Deze woonplaatsen ontwikkelen vooral aan de hand van 
autonome groei: er komen woningen bij om de kinderen van de bestaande inwoners 
in te kunnen huisvesten. Dit zijn woonplaatsen als Peize, Petten en Hoenderloo.

Het onderscheid in verschillende type woonplaatsen voor woningbouw

Potentiële locaties voor woningbouw

Verschillende type woonplaatsen in Nederland
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In het onderzoek onderscheiden we 4 manieren van het toevoegen van woningbouw:

– Inbreiding: bij inbreiding worden woningen toegevoegd binnen de bestaande kom. 
Het gaat om gebieden die nu onbebouwd zijn en waar de open ruimte (deels) gebruikt 
wordt om woningbouw te realiseren. Hierbij wordt voor de projectmatige inbreiding 
alleen gekeken naar de 50 grootste woonplaatsen. Inbreiding in de middelgrote en 
kleine woonplaatsen heeft een wat minder duidelijke grens en hiervoor is een logisch 
verhoudingsgetal gehanteerd. Manieren van inbreiding:

– Verdichting van steden.

– Transformatie: bij transformatie verandert de functie van een gebouw naar een 
woonfunctie. Hierbij blijft het bestaande gebouw (groten)deels intact, eventueel wordt 
deze nog opgetopt. De manieren van transformatie die worden onderzocht zijn:

– Winkel / retail naar wonen.

– Kantoren naar woningen.

– Maatschappelijk vastgoed naar woningen.

– Herstructurering: onder herstructurering wordt een grootschalige vernieuwing van een 
gebied verstaan. Bij herstructurering is het uitgangspunt dat er iets wordt gesloopt 
(woningen of bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen) en dat er woningen voor terug komen. 
Vaak zijn dit gebieden met verouderde industrie of andere achterstanden:

– Wijken met verouderde corporatievoorraad.

– Gebieden met verouderde industrie.

– Uitleglocaties: uitleglocaties zijn gebieden buiten de bestaande bebouwde kom, waar 
nog geen woningbouw heeft plaatsgevonden. Over het algemeen grenzen deze 
gebieden wel aan het bestaande bebouwde gebied. De uitleglocaties die worden 
onderscheiden zijn:

– Locaties buiten de bebouwde kom bij de 50 grootste woonplaatsen.

– Uitbreidingsvraag in middelgrote steden nabij het stedelijk netwerk.

– Vernieuwingsvraag in kleine kernen.

De vier manieren van het toevoegen van woningen aan de Nederlandse woningvoorraad

Potentiële locaties voor woningbouw.
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Het kwantificeren van woningbouwlocaties

Potentiële locaties voor woningbouw

Inbreiding

Uitbreiding

Transformatie

Herstructurering

Grote woonplaatsen*
Meer dan 25.000 woningen

Middelgrote woonplaatsen*
3.000 – 25.000 woningen

Kleine woonplaatsen
Tot 3.000 woningen

*Inclusief bestaande plannen. Deze zijn in het totaaloverzicht uitgesplitst

1.1 Verdichting van steden
2.2a Vernieuwingsvraag middelgrote 

plaatsen binnen de bebouwde kom

2.1 Locaties buiten de bebouwde kom

2.3a Vernieuwingsvraag kleine kernen 

binnen de bebouwde kom

3.1 Transformatie retail

4.1 Verouderde corporatievoorraad

Niet van toepassing

3.2 Transformatie kantoren

3.3 Transformatie maatschappelijk vastgoed

4.2 Verouderde industrie

2.3b Vernieuwingsvraag kleine kernen 

buiten de bebouwde kom

2.2b Vernieuwingsvraag middelgrote 

plaatsen buiten de bebouwde kom
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1.1 Verdichting van steden
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De eerste invalshoek voor het toevoegen van nieuwe woningen binnen de grenzen van 
de stad, is de zoektocht naar restruimte in de stad. Om te bepalen wat de restruimte is 
die mogelijk kan worden ingevuld met woningbouw is het in de bestaande stad van 
belang dat er hoe dan ook genoeg ruimte overblijft om groen te realiseren. 

Dit komt ook voort uit het onderzoek van het PBL over grote opgaven in een beperkte 
ruimte1. In de stad is samenhang tussen alle verschillende ruimtevragers namelijk van 
groot belang. Het is soms een ingewikkelde puzzel om de ruimtevraag van alle 
verschillende partijen een plek te geven in de stad. Met name de balans tussen rood en 
groen is daarbij van belang. De laatste Nota Ruimte2 hield daarvoor een groennorm aan 
van 75 m² groen per woning bij nieuwe uitleglocaties. 

De groennorm uit de Nota Ruimte wordt niet in alle wijken in Nederland behaald, zie ook 
de kaart hiernaast. Met name in de dichtbevolkte wijken in de grote steden staat het 
behalen van deze norm onder druk. In een groot deel van Nederland is er nog wel (meer 
dan) voldoende ruimte voor in de wijken en buurten. In deze gebieden kan er restruimte 
gebruikt worden om invulling te geven aan de woningbouwopgave.

In dit onderzoek is gezocht naar de buurten waarbij een zogenaamd ‘ruimteoverschot’ 
zit. Dit zijn buurten waarbij (ruim) meer gebied per woning aanwezig is dan de 
groennorm voorschrijft. Dit onderzoek focust zich op die ruimte welke geen aanwijsbare 
andere functie heeft in de stad.

Dit onderzoek heeft dus niet als doel om het groen dat wordt ingezet voor recreatie 
(denk aan volkstuinen, sport of stadscampings), monumentale doeleinden (groen rondom 
de Hollandse Waterlinie bijvoorbeeld) of identiteit van de steden (denk aan het 
Vondelpark of het Kralingse Bos) te gebruiken voor woningbouw. Er is juist gekeken naar 
de plekken in de stad die nog geen dergelijke functie hebben of aan de randen van deze 
plekken liggen (bijvoorbeeld aan de randen van parken). Hierbij zijn ook de plekken naast 
het spoor of drukke wegen en andere niet inzetbare stukken groen niet meegenomen.

Van snippergroen naar potentiële woningbouwlocaties

1.1 Verdichting van steden

Groenverhouding ten opzichte van groennormRestruimte in de stad
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1.1 Verdichting van steden

Om van de totale hoeveelheid vierkante meter restruimte een inschatting 
te maken naar de potentie voor inbreiding, is voor de grote woonplaatsen 
gekeken naar de aard van de restruimte. Hierbij zijn de volgende delen 
groen meegenomen:

– Alleen de ruimte in de 50 grootste woonplaatsen van Nederland

– Randen van (grote) parken

– Snippergroen in reeds groene wijken

– Braakliggende stukken groen in de stad

– Groen aan de randen van de bebouwde kom

Zoals op de vorige pagina benoemd zijn groene delen van de stad die een 
dagelijkse functie hebben (sportvoorzieningen, volkstuinen, et cetera) niet 
in de telling meegenomen. Steden hebben groen nodig om goed te 
functioneren en dit onderzoek richt zich op de restruimte zonder 
(duidelijke) functie. 

Om de gevonden hectaren restruimte om te zetten naar een 
woningbouwpotentie, zijn de volgende rekenregels gehanteerd:

– Om de stad leefbaar te houden wordt maximaal 10% van de gevonden 
restruimte in de steden ingezet voor bebouwing met woningbouw.

– De kans dat deze restruimte daadwerkelijk wordt bebouwd is 50%. 
Bijvoorbeeld door inspraak van omwonenden of ander functiegebruik, is 
het niet reëel om met een 100% slagingskans te rekenen. 

– Op de gevonden hectaren kunnen 50 woningen per hectare worden 
gerealiseerd. 

Met alle bovenstaande voorwaarden is in de restruimte in de steden in 
totaal een woningbouwpotentie van 12.500 woningen gevonden. 

De woningbouwpotentie in restruimte is ongeveer 12.500 woningen in grote steden.

1.1 Verdichting van steden

Woningbouwpotentie in restruimte

19

Van restruimte naar woningen 

 

 

      

                                       

                   

                        

                  

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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Den Bosch – Restruimte bij de IJzeren Vrouw (situatie 2009)

Den Bosch – De drie Amazones bij de IJzeren Vrouw (situatie 2020)

1.1 Verdichting van steden
Twee voorbeelden van woningbouw op (rest-)ruimte

1.1 Verdichting van steden

Utrecht – Restruimte bij Vaartsche Rijn (situatie 2009)

Utrecht – Woongebouw Vaartsche Rijn (situatie 2020)

20
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2.1 Locaties buiten de bebouwde kom
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De ladder Duurzame Verstedelijking stuurt aan op het binnenstedelijk bouwen van 
nieuwe woningen. Dat betekent niet dat buitenstedelijk niet wordt gebouwd, maar deze 
plannen worden vaak met precisie gekozen en passend bij de omgeving van de stad 
aangewezen.

De ruimte om de volledige woningbehoefte in de stad op te lossen is niet altijd voor 
handen en met de grote woningbouwopgave die voorligt, onderzoeken gemeenten de 
ruimte aan de randen van de stad. Bijvoorbeeld op bestaande landbouwgrond of 
gronden die in het verleden zijn aangekocht voor strategische doeleinden, zoals 
uitbreidingswijken. Denk bijvoorbeeld bij voorbeelden uit het recente verleden aan 
Leidsche Rijn in Utrecht, Brandevoort in Helmond en Blauwe Stad in Groningen.

Het is ingewikkeld om op basis van data te voorspellen waar deze plannen zullen komen. 
In theorie is elk gebied dat nabij een stad ligt en niet onder beschermd natuurbeheer of 
Natura-2000 valt een potentiële bouwlocatie (zie onderzoek EIB1). De praktijk blijkt 
weerbarstiger en complexer. 

Na analyse van de bestaande bouwplannen van de 50 grootste woonplaatsen van 
Nederland blijkt dat, van de bouwplannen van deze gemeenten, 15% van de plannen is 
gepland buiten de bebouwde kom. Dit zijn de zogeheten uitbreidingswijken. Hierbij is 
veel diversiteit tussen de verschillende gemeenten. Zo is bij de ene gemeente 57% van de 
plannen een uitbreidingsplan, waar dit bij de andere gemeente bij maar 1% van de 
ontwikkelplannen het geval is. 

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de uitbreidingsplannen die bekend zijn bij de 
gemeenten en die gepland zijn voor 2030. De zogeheten harde planvoorraad van de 
gemeenten.

Buiten de bebouwde kom wordt met precisie gekozen waar er wordt gebouwd

2.1 Locaties buiten de bebouwde kom

Uitbreiding van Utrecht (vanaf 1970)Bestaande woningbouwplannen
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2.1 Locaties buiten de bebouwde kom

Uit de bestaande woningbouwplannen van de 50 grootste woonplaatsen 
zijn de toekomstige ontwikkelingen gehaald. Kanttekening hierbij is dat dit 
bij de ene woonplaats veel completer is dan bij de andere woonplaats. Dit 
betekent dat voor een deel van de woonplaatsen heel gedetailleerd is 
gevonden welke (harde) plannen en in de komende 10 jaar gepland zijn, 
waar bij andere woonplaatsen niets is gevonden. In totaal leidt dit tot:

– Bij 5 woonplaatsen zijn de plannen zeer compleet

– Bij 14 woonplaatsen zijn de plannen compleet

– Bij 10 woonplaatsen zijn de plannen gemiddeld

– Bij 9 woonplaatsen zijn de plannen beperkt beschikbaar

– Bij 12 woonplaatsen zijn de plannen zeer beperkt beschikbaar.

Voor de woonplaatsen waarvan de plannen beperkt of zeer beperkt 
beschikbaar zijn, is gekeken naar de ambitie van de gemeente. Vervolgens 
is naar vergelijkbare woonplaatsen (met een ongeveer vergelijkbaar huidig 
woningaantal) gekeken wat de huidige verhouding tussen de ambitie en de 
bestaande plannen is. Deze verhouding is, voor de onderbouwing van dit 
onderzoek, toegepast bij de woonplaatsen met zeer beperkt beschikbare 
plannen.

Van de totale planportefeuille van de 50 woonplaatsen is voor deze 
onderzoekslijn alleen gekeken naar de plannen die betiteld kunnen worden 
als uitbreidingswijken, locaties buiten de bebouwde kom. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het Europakwartier in Almere, Meerhoven-Grasrijk in 
Eindhoven, Stadshavens in Groningen en Bataviahaven in Lelystad.

In de plannen van de 50 grootste woonplaatsen zijn in totaal ongeveer 
76.000 woningen gevonden in de bestaande uitbreidingsplannen. De kans 
van slagen van deze plannen schatten we in op 70%. Hiermee komt de 
totale toevoeging uit bestande plannen neer op circa 53.200 woningen.

In de bestaande plannen van de grote gemeenten staan 53.200 woningen in uitbreidingswijken

2.1 Locaties buiten de bebouwde kom
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Zeer compleet

Compleet

Gemiddeld

Beperkt beschikbaar

Zeer beperkt beschikbaar

Woningbouwplannen in uitbreidingswijken

Compleetheid van de gevonden plannen

22

Woningbouwplannen

 

 

      

                                     

                   

                        

                  

Niet van toepassing
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Utrecht – (Voormalig) landbouwgrond nabij Utrecht (situatie 2009)

Utrecht – Woonwijk in uitbreiding Leidsche Rijn Utrecht (situatie 2020)

2.1 Locaties buiten de bebouwde kom
Twee voorbeelden van woningbouw buiten de bebouwde kom

2.1 Locaties buiten de bebouwde kom

Amsterdam – Zeeburger Eiland onbebouwd (situatie 2009)

Amsterdam – Nieuwe woonwijk op Zeeburger Eiland (situatie 2021)
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2.2 Vernieuwingsvraag
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Als we naar de afgelopen 30 jaar kijken zien we dat de nieuwbouwopgave 
zowel in de grote woonplaatsen als in de middelgrote en kleine 
woonplaatsen wordt ingevuld. Als we de kleine woonplaatsen opsplitsen in 
kleine en zeer kleine woonplaatsen zien we dat alleen de zeer kleine 
woonplaatsen significant achterblijven bij het gemiddelde.

Geografisch zien we ook een spreiding. Als we wat specifieker naar de 
laatste 15 jaar kijken dan komt de groei met name uit de Randstad, het 
gebied ten oosten van de Randstad (regio Food-Valley en richting Zwolle) 
en het gebied van de Brabantse Stedenrij. De oorzaak hiervoor is deels 
ruimtelijk economisch. Als de prijzen van woningen in de stad oplopen zal 
dat zijn effect hebben op de omliggende gebieden. In het gebied wat 
grofweg wordt begrensd door Zwolle, Amsterdam, Rotterdam en 
Eindhoven ligt de woningbouwproductie circa 25% hoger dan in de rest 
van Nederland. 

De verwachting voor de komende jaren is dat dit ook zo zal blijven. Met de 
kanttekening dat het genoemde gebied aan zijn randen nog wat verder 
kan groeien als gevolg van de druk op de woningmarkt in het gebied.  

In de volgende paragrafen zijn de effecten voor de middelgrote en kleine 
steden verder uitgewerkt.

Middelgrote en kleine woonplaatsen groeien gemiddeld even hard

2.2 Vernieuwingsvraag

Grootste groei tussen Amsterdam – Rotterdam – Eindhoven – Zwolle 
Ontwikkeling buiten de grote woonplaatsen

Zwolle

Amsterdam

Rotterdam

Eindhoven

Apeldoorn

Nijmegen
Dordrecht

Tilburg
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In Nederland zijn er 387 middelgrote woonplaatsen. Deze plaatsen hebben een omvang 
tussen de 3.000 en 25.000 woningen. In totaal staan in deze middelgrote plaatsen bijna 
40% van alle woningen. De categorie middelgrote plaatsen is verantwoordelijk voor de 
grootste stijging (absoluut en relatief) van de woningaantallen de afgelopen 30 jaar.

De middelgrote plaatsen die sterk zijn gegroeid de afgelopen decennia zijn vooral de 
zogeheten VINEX-locaties. Het zijn van oudsher vaak kleine dorpen die als gevolg van de 
akkoorden tussen Rijk en provincies onderdeel werden van een uitbreiding van de 
nabijliggende stad. Voorbeelden van kleine dorpen die sterk gegroeid zijn, zijn Vleuten 
(Leidsche Rijn), Lent (Waalsprong) en Delfgauw (Emerald). Ook in beginsel grotere 
woonplaatsen als Barendrecht en Berkel en Rodenrijs zijn als gevolg van de VINEX en de 
ontwikkelingen daarna verdrievoudigd in omvang.

De stijging is opvallend groot in de plaatsen rond Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. De 
grote steden hebben daar de grenzen van de mogelijkheden binnen hun woonplaats 
bereikt en de woningvraag wordt daar in de aangrenzende woonplaatsen ingevuld.

Verder is ook een grote stijging te zien in de plaatsen oostelijk van de Randstad en in de 
Brabantse Stedenrij. De verwachting is dat de ontwikkeling van de afgelopen decennia 
ook de komende jaren zal worden doorgezet. De middelgrote plaatsen in de economisch 
sterke regio’s zullen het hardst groeien.

Gemiddeld genomen zullen ongeveer 397.000 woningen worden toegevoegd in de 
middelgrote gemeenten. Dit zal voor het grootste deel gaan om uitbreidingen, maar een 
deel van de woningbouw zal ook een overlap hebben met de berekende kansen in 
transformatie en herstructurering. Uitgangspunt is dat 10% van de opgave in middelgrote 
steden een overlap heeft met andere kansen. In totaal is dan voor uitbreiding en 
inbreiding de inschatting dat het hier gaat om een totale opgave van 357.500 woningen.

Van deze opgave wordt naar verwachting 60% als uitbreiding gerealiseerd en 40% als 
inbreiding.

VINEX bepalend voor de groei van middelgrote plaatsen

2.2 Vernieuwingsvraag middelgrote woonplaatsen

Middelgrote woonplaatsen waar meer dan 40% van de 
woningvoorraad bestaat uit woningen vanaf 1991Ontwikkeling van middelgrote woonplaatsen
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2.2 Vernieuwingsvraag middelgrote woonplaatsen

Ontwikkeling woningen in middelgrote woonplaatsen. Woonplaatsen waar de productie 1,5 keer zo 

hoog lag als het landelijk gemiddelde in die periode.

2.2 Vernieuwingsvraag middelgrote woonplaatsen 26

Tussen 1991 en 2000 Tussen 2001 en 2010 Tussen vanaf 2011
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2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen

De beschikbare ruimte is bij deze woonplaatsen over het algemeen geen 
beperkende factor. Aan de grenzen van de dorpen bevindt zich over het 
algemeen voldoende landbouwgrond die geschikt is of geschikt kan 
worden gemaakt voor woningbouwopgave van het dorp. 

Om een beeld te krijgen welk deel van de woningbouwopgave in kleine 
kernen wordt opgelost is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van 
deze kernen de afgelopen 30 jaar. We maken daarbij een onderscheid 
tussen zeer kleine woonplaatsen met nagenoeg geen voorzieningen (tot 
1.000 woningen) en kleine woonplaatsen met een basisniveau aan 
voorzieningen (1.000 tot 3.000 woningen). 

Als we kijken naar de ontwikkeling van nieuwe woningen de afgelopen 30 
jaar dan valt op dat de kleine woonplaatsen zich ongeveer gelijk 
ontwikkelen als het landelijk gemiddelde. De zeer kleine woonplaatsen 
blijven achter bij de landelijke trend. 

Dit is een optelsom van de totale woningbouwontwikkeling. Het verschil 
tussen uitbreiding en inbreiding is voor kleine kernen lastig te maken. In 
een dorp met lintbebouwing kun je stellen dat alles een uitbreiding is. Ten 
behoeve van dit onderzoek hebben we op basis van de postcodedata uit 
de BAG het onderscheid gemaakt tussen projectmatige bouw en niet-
projectmatige bouw. Projectmatige bouw scharen we in het overzicht 
onder uitbreiding en niet-projectmatige bouw onder inbreiding.

In de zeer kleine woonplaatsen wordt circa 60% van de nieuwbouw 
projectmatig aangepakt. Het overige deel van de nieuwbouw vindt plaats 
op een kleinere schaal en vaker in particulier opdrachtgeverschap. In kleine 
woonplaatsen is het aandeel projectmatige nieuwbouw groter (circa 80%). 
Voor het totaaloverzicht wordt gebruik gemaakt van deze percentages om 
het onderscheid tussen uitbreiding en inbreiding duidelijk te maken. 
Transformatie en herstructurering vindt in deze categorie nagenoeg niet 
plaats en wordt voor dit onderzoek bij inbreiding ondergebracht.

Kleine woonplaatsen houden ongeveer gelijke tred met het landelijk gemiddelde

2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen

Aandeel bouwjaarklassen in totale woningvoorraad
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Vernieuwing in kleine kernen
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1991 - 2000 2001 - 2010 vanaf 2011

kleine woonplaatsen zeer kleine woonplaatsen

landelijk gemiddelde

Provincie Woningen Groot Middelgroot Klein Zeer klein

Zuid-Holland 1.677.000 59% 34% 5% 2%

Noord-Holland 1.336.000 56% 32% 8% 3%

Noord-Brabant 1.117.000 38% 45% 10% 6%

Gelderland 897.000 28% 51% 13% 9%

Utrecht 578.000 45% 46% 6% 3%

Limburg 523.000 25% 46% 20% 9%

Overijssel 495.000 48% 35% 10% 7%

Fryslân 290.000 17% 37% 19% 28%

Groningen 277.000 39% 32% 13% 16%

Drenthe 216.000 28% 31% 23% 18%

Zeeland 180.000 0% 50% 30% 20%

Flevoland 173.000 71% 22% 4% 3%

Totaal 7.759.000 44% 39% 10% 7%

Verdeling woningvoorraad per provincie
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2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen

In zeer kleine woonplaatsen (minder dan 1.000 woningen) blijft de 
vernieuwingsgraad iets achter (circa 20%) bij het landelijk gemiddelde. Dat 
wordt veroorzaakt door een groot aantal woonplaatsen waar de 
vernieuwing de afgelopen jaren nihil is geweest. Dit speelt vooral aan de 
randen van het land (Groning, Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg). 
Aan de andere kant van het spectrum zien we ook weer woonplaatsen die 
zeer sterk gegroeid zijn meer dan 80% van hun woningen in de afgelopen 
30 jaar. Dit gaat enerzijds over nagenoeg nieuw aangelegde woonplaatsen 
zoals Hoef en Haag, Meerstad en Blauwestad. Anderzijds zien we ook 
woonplaatsen die grenzend aan een grote stad een nieuwe wijk hebben 
gekregen. De uitbreiding ligt feitelijk in een kleine woonplaats, maar vormt 
een onderdeel met de naastgelegen woonplaats. Een voorbeeld hiervan is 
Eelderwolde bij Groningen.

Verder wordt de groei in deze plaatsen veroorzaakt door een combinatie 
van één of meerdere projecten door de jaren heen aangevuld met de 
invulling van verschillende kleine kavels in het dorp zelf.

De verwachting voor de zeer kleine woonplaatsen de komende periode is 
eigenlijk onveranderd met de voorgaande jaren. Het aantal nieuwe 
woningen dat wordt gebouwd blijft iets achter op het landelijk gemiddelde. 
Deze trend zien we zowel in de meer productieve periodes als de minder 
productieve periodes. Bij een gemiddelde geprognosticeerde vernieuwing 
van 12,9% zal de vernieuwing in de zeer kleine kernen 10,8% en daarmee in 
totaal 55.000 woningen bedragen. Hiervan zullen naar verwachting circa 
33.000 woningen projectmatig worden gerealiseerd (uitbreiding) en circa 
22.000 woningen niet-projectmatig (inbreiding).

Dit komt overeen met een gemiddelde nieuwbouwopgave van 36 
woningen in de 1.520 zeer kleine woonplaatsen in Nederland.

Zeer kleine woonplaatsen blijven in vernieuwing achter bij de rest van Nederland

2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen

Aandeel woningbouwvoorraad vanaf 1991 ten opzichte van totaal  
(23,9% gemiddeld ten opzichte van 28,5% landelijk)

Aandeel woningbouwvoorraad naar bouwperiode
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Vernieuwing in zeer kleine woonplaatsen
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Lippenhuizen (23,9% gebouwd vanaf 1991)

Velsen-Zuid (2,8% gebouwd vanaf 1991)

2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen
Voorbeelden van opbouw naar bouwjaar van zeer kleine woonplaatsen (minder dan 1.000 woningen)

2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen

Vorstenbosch (36,6% gebouwd vanaf 1991)

Meerstad (99,8% gebouwd vanaf 1991)

29
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2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen

In kleine woonplaatsen wordt in de regel meer gebouwd dan in zeer kleine 
woonplaatsen. In deze plaatsen staan meer voorzieningen die afhankelijk 
zijn van een gezonde aanwas van nieuwe inwoners en dan met name 
gezinnen. Denk bij deze voorzieningen aan een basisschool, huisarts, 
apotheek, supermarkt en sportverenigingen. Het projectmatig toevoegen 
van woningen zorgt in deze plaatsen voor een toestroom van gezinnen die 
ervoor zorgen dat het draagvlak van de voorzieningen op peil blijft. Met de 
terugloop van het gemiddeld aantal bewoners per woning en de 
vergrijzing is de verwachting dat de behoefte aan nieuwe woningen (ook 
voor het huisvesten van de zogeheten ‘eigen jeugd’) de komende jaren 
onveranderd blijft. Deze groei is ook nodig om de leefbaarheid in deze 
plaatsen te kunnen behouden.

Ook in deze categorie zien we een aantal dorpen dat exponentieel 
gegroeid is de afgelopen jaren. Dit zijn vooral woonplaatsen die grenzen 
aan een grotere woonplaats en de groei in woningen is vooral te danken 
aan uitbreidingswijken van de naastgelegen grotere woonplaats. 
Voorbeelden hiervan zijn Meteren en Hooglanderveen. 

De grote meerderheid van de woonplaatsen groeit echter gestaag. Meestal 
is dit een combinatie van meerdere projectontwikkelingen van 20-50 
woningen aangevuld met de individuele ontwikkelingen aan de rand of in 
restkavels in het dorp.

De verwachting is dat de ontwikkeling van deze woonplaatsen gelijke tred 
houdt met de landelijke ontwikkeling. Dit betekent dat in totaal 105.000 
woningen worden toegevoegd aan het huidige aantal in de kleine 
woonplaatsen. Hiervan zal naar verwachting circa 63.000 als uitbreiding 
projectmatig worden gerealiseerd en circa 42.000 woningen niet-
projectmatig als inbreiding.

Dit komt overeen met een gemiddelde nieuwbouwopgave van 225 
woningen in de komende 10 jaar voor de 458 kleine woonplaatsen in 
Nederland.

Kleine woonplaatsen houden ongeveer gelijke tred met de rest van Nederland

2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen

Aandeel woningen vanaf 1991 in vergelijking met totaal in kleine 
woonplaatsen (27,5% gemiddeld ten opzichte van 28,5% landelijk)

Aandeel woningvoorraad afgelopen 30 jaar in totaal
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Waspik (27,5% gebouwd vanaf 1991)

Aerdenhout (14,0% gebouwd vanaf 1991)

2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen
Voorbeelden van opbouw naar bouwjaar van kleine woonplaatsen (1.000 tot 3.000 woningen)

2.3 Vernieuwingsvraag kleine kernen

Liempde (25,8% gebouwd vanaf 1991)

Meteren (82,0% gebouwd vanaf 1991)
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3.1 Transformatie van retail
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Het winkellandschap in Nederland verandert. De grote warenhuizen die van oudsher in 
de grote steden gevestigd waren, verdwijnen langzaam uit het straatbeeld en worden 
getransformeerd tot andere winkels of andere gebruiksfuncties. De verandering van het 
winkellandschap zet de komende jaren door. Dit heeft mede te maken met het online 
winkelen. Mensen winkelen steeds minder en specifieker in de stad en dit heeft gevolgen 
voor het straatbeeld in de winkelstraten. “Het kopen in een fysieke winkel is een keuze 
geworden, geen noodzaak.”1

Deze trend is terug te zien in de winkelstraten en het winkelvastgoed. De leegstand in 
retail stabiliseert rond de 7,2% en 7,5%2 en de verwachting is dat dit in de toekomst nog 
verder zal toenemen3. In de trendanalyse van grote makelaars ziet men steeds vaker 
terug dat het vrijgekomen winkeloppervlak vaak wordt ingevuld met een andere 
bestemming (bijvoorbeeld cultuur) of wordt getransformeerd naar een andere functie 
(zoals een kantoor of woningen). Hierbij wordt aangegeven dat de woonfunctie oprukt in 
de binnensteden, met name in de aanloopstraten van de belangrijkste winkelstraten. 
Locatus zag in 2021 dat 1 op de 6 leegstaande winkelpanden een nieuwe functie heeft 
gekregen, waarbij een overgroot deel is omgebouwd naar woningen4. Hierbij zien we wel 
dat het kernwinkelgebied van de middelgrote woonplaatsen hier meer last van heeft dan 
de grote woonplaatsen. In de grote woonplaatsen zorgt funshopping nog voor 
voldoende vraag naar winkels.

Dit is ook terug te zien in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de 
wijzigingen en transformaties van winkels naar woningen is terug te zien dat gemiddeld 
3,7% van de vierkante meters winkeloppervlakte is getransformeerd naar woningen van 
gemiddeld 85 m². De verwachting van de grootste makelaars is dat deze trend van het 
toenemen van leegstand, teruglopen van de vierkante meters winkelvloer en de 
transformatie in de komende jaren nog doorzet. Deze verwachting wordt onderschreven 
door de trendrapportage van de retailsector.

Sommige gemeenten pakken in deze transformatieopgave ook de voortrekkersrol. Met 
het project ‘Werk aan de winkel’ streeft de gemeente Schiedam ernaar om de winkel-
leegstand in het centrum terug te dringen door winkels te transformeren naar woningen.

Het winkellandschap verandert en dat biedt kansen voor woningbouw

3.1 Transformatie van retail

Leegstand in retail volgens de leegstandsmonitorWanneer winkels woningen worden
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Naast ‘regulier’ winkelvastgoed, het winkelvastgoed in de winkelstraten, ligt er in veel 
steden ook perifere detailhandel (PDV). Dit is winkelvastgoed dat in de regio een meer 
centrale functie heeft, bijvoorbeeld de woonboulevards, thema-winkelcentra, grote 
outletstores of andere grote homogene winkelgebieden. Ook voor dit type winkel geldt 
dat mensen steeds vaker de online weg weten te bewandelen en met name in de grotere 
steden in de regio de PDV-gebieden een toekomst hebben.

De PDV ligt van oorsprong vaak aan de randen van de stad: goed bereikbaar voor de 
inwoners van de stad, maar ook voor de inwoners uit de regio. Door de groei van de 
steden zijn deze gebieden langzaam wat meer in het midden van de stad komen te 
liggen, soms ingesloten door woonwijken.

Deze gebieden, zeker wanneer ze in verouderde panden liggen, bieden ook potentie om 
woningen te realiseren. Vooral de PDV-gebieden die kleinschaliger zijn, zijn relatief 
eenvoudig te verplaatsen naar de (nieuwe) randen van de stad. 

In dit onderzoek is gekeken naar de PDV locaties die nabij de stad liggen, in gebouwen 
die ouder zijn dan 40 jaar. Deze locaties zijn voor de 50 grootste woonplaatsen 
geanalyseerd en hiervan is vervolgens (handmatig) bepaald of deze geschikt zijn om 
woningen te realiseren. Hierbij is gekeken naar de locatie van het gebied ten opzichte van 
de rest van de stad, maar ook naar de huidige functies op de terreinen. Uiteindelijk is 
hieruit een selectie van de terreinen naar voren gekomen als potentieel geschikt voor 
woningbouw, wat is doorgetrokken naar de middelgrote locaties in Nederland. Omdat 
het realiseren van woningen op PDV complexiteit met zich meebrengt, is hier met een 
slagingskans gewerkt.

Perifere detailhandel biedt kansen voor woningbouw (zeer) nabij de stad

3.1 Transformatie van retail

Perifere detailhandel ligt soms vlakbij het centrum
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Door de leegstand in winkelvastgoed, en de voorspelde toename van deze 
leegstand door het voortzetten van de trend van online en / of specifieker 
winkelen, ontstaat er in de aanloopstraten van winkelgebieden ruimte voor 
andere functies. Met name voor woonfuncties in de stad ontstaat er ruimte. 
Mensen wonen graag dichtbij het centrum en het verbouwen van een 
winkel levert, op sommige plekken in grote steden qua (maand)huur een 
gelijkwaardig bedrag op als het verhuren van dezelfde oppervlakte aan 
winkels5

.

Tegelijkertijd staan niet alle (leegstaande) winkels in aanloopstraten van het 
centrum. Niet elke winkel die leegstaat of vrijkomt heeft dus een 
woningbouwpotentie. Om van (leegstaand) winkelvastgoed naar een 
woningbouwpotentie te komen, zijn de volgende stappen doorlopen:

– In de BAG is gezocht naar winkelvastgoed in binnensteden van de 
grote- en middelgrote woonplaatsen. Dit is het winkelvastgoed dat in de 
basis een potentie heeft om getransformeerd te worden (incl. PDV). 
Winkels op bedrijventerreinen buiten de stad zijn buiten beschouwing 
gelaten.

– Per gemeente waarin de woonplaats ligt is bekeken wat het 
leegstandspercentage is volgens de jaarlijkse leegstandsmonitor van het 
CBS. Dit leegstandspercentage is gehanteerd om het aantal leegstaande 
winkels in de woonplaats te benaderen.

– Uit onderzoek5 blijkt dat van de leegstaande winkels er 1 op de 3 goed 
zijn te transformeren naar woningen. Dit aandeel is in dit onderzoek ook 
gehanteerd als slagingskans om van winkelvastgoed naar de 
woningpotentie te komen. 

– Woningen die in de afgelopen 10 jaar in leegstaande winkels zijn 
gerealiseerd, zijn gemiddeld 85 m² groot. Deze afmeting is ook voor de 
realisatie van toekomstige woningen gehanteerd.

Bovenstaande aanpak leidt tot een woningbouwpotentie van 18.200 
woningen in de grote en middelgrote woonplaatsen.

In het winkelvastgoed zit een woningpotentie van 18.200 woningen

3.1 Transformatie van retail

Woningbouwpotentie in winkelvastgoed
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Woningbouwplannen in voormalige winkels
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Bergen op Zoom – V&D gebouw in gebruik (situatie 2009)

Bergen op Zoom – Appartementen in het centrum (situatie 2021)

3.1 Transformatie van retail
Twee voorbeelden van woningbouw in voormalige winkels

3.1 Transformatie van retail

Schiedam – (Kringloop)winkel aan de Hoogstraat 122 (situatie 2014)

Schiedam – Woning aan de Hoogstraat 122 (situatie 2021)
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Kantoortransformaties naar woningen is geen nieuw verschijnsel. Al meer dan 15 jaar 
worden verouderde kantoren die op strategische / interessante plekken liggen 
getransformeerd naar woningen1. Bij deze kantoren is sprake van (langdurige) leegstand 
of huurcontracten die tijdig aflopen. Daarnaast liggen deze kantoren vaak in (de buurt 
van) bestaande woonwijken, zodat de woningen die erin gerealiseerd kunnen worden ook 
aansluiten bij de bestaande voorraad. 

Qua technische specificaties blijkt uit de case studies van de verschillende kantoren, dat 
vrijwel alle bestaande kantoren getransformeerd kunnen worden naar woningen. Over het 
algemeen zijn dit verouderde kantoorpanden die door de huurders worden verlaten om 
een nieuw pand te betrekken.

Uit een analyse van de BAG blijkt dat in de afgelopen 10 jaar circa 6.100 kantoorpanden 
zijn getransformeerd naar woningen. Bij deze transformaties zijn er in 10 jaar in totaal 
circa 55.000 woningen gerealiseerd met een gemiddelde oppervlakte van 77 m² gbo
gerealiseerd. De kantoorpanden waar de woningen in worden gerealiseerd, zijn 
overwegend panden met de volgende kenmerken:

– Bouwjaar tussen 1965 en 1990

– Kantooroppervlakte tussen 500 en 9.000 m²

– Kantoren in grote- en middelgrote woonplaatsen

– Kantoren in een buurt waar minimaal 500 woningen staan

Uit onderzoek van het CBS blijkt wel dat de afgelopen jaren het transformatietempo van 
kantoren naar woningen afneemt2. Dit terwijl het leegstandspercentage van de 
kantorenvoorraad ongeveer gelijk blijft. Leden van WoningbouwersNL geven aan dat de 
vertraging van dit tempo vooral komt doordat (geschikte) kantoren minder snel 
beschikbaar komen en dat de kantoren die beschikbaar komen op locaties liggen die niet 
voor de hand liggen om te gaan wonen. Daarnaast wordt aangegeven dat de 
gemeentelijke processen langdurig zijn en vertragend kunnen werken bij het realiseren 
van de woningen.

De transformatietrend van kantoren naar woningen biedt nog steeds woningbouwkansen

3.2 Transformatie van kantoren

Aandeel kantoren geschikt voor transformatieDe potentie van kantoortransformaties
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Ook makelaars van JLL geven aan dat er al veel kantoren uit de markt zijn gehaald om 
woningen van te maken3 en dat in sommige steden de leegstand lager ligt dan de 
frictieleegstand. Hierbij geven ze aan dat het in die steden waar de leegstand lager is dan 
de frictieleegstand het niet slim is om kantoren te transformeren naar woningen. Als de 
vraag naar kantoren toeneemt is er dan namelijk beperkte ruimte om de vraag naar 
kantoren op te nemen. 

De verduurzamingsopgave kan eventueel nog zorgen voor een nieuwe stroom aan 
transformaties. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland energielabel C 
hebben4. Voor kantooreigenaren komt komend jaar het moment om te besluiten of ze 
het kantoor zeer spoedig gaan verduurzamen naar energielabel C of dat ze deze 
kantoren gaan inzetten voor een andere functie dan een kantoorfunctie, zoals 
bijvoorbeeld een woonfunctie.

Bij het transformeren van kantoren komt dus altijd meer kijken dan alleen het verbouwen 
van een kantoor naar woningen. Ook de locatie van het gebouw, de financiële kaders 
over het gebouw (marktwaarde en boekwaarde), de verhuurbaarheid op de (middellange 
termijn), de technische specificaties van het gebouw, de mate waarin de eigenaar flexibel 
is met bestaande huurders en de flexibiliteit van de gemeente spelen allemaal een rol bij 
de kantoortransformaties. Dit bemoeilijkt en vertraagt het proces bij het transformeren 
van kantoren naar woningen, terwijl de transformatie veel kansen kan bieden bij de 
woningbouwopgave. 

De transformatietrend van kantoren naar woningen biedt nog steeds woningbouwkansen

3.2 Transformatie van kantoren

Zijn er nog voldoende kantoren om te transformeren?
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Leegstand in kantoorgebouwen geeft dus kansen om woningen te 
realiseren in reeds bebouwde gebieden. De leegstand in de 
kantoorvoorraad is het afgelopen jaar gelijk gebleven, dus er is ruimte om 
de kantoren te transformeren naar woningen. Omdat de leden van 
WoningbouwersNL aangeven dat het lastig kan zijn om de kantoren te 
transformeren naar woningen, is dit meegeteld in de slagingskans van de 
projecten voor transformatie naar woningen. 

Om te komen tot een totale woningpotentie in de kantoorvoorraad, is er 
niet gekeken naar alle kantoren. Het is niet realistisch om te denken dat 
kantoren die in de afgelopen 10 jaar zijn gebouwd nu al worden 
getransformeerd naar woningen. Daarom worden de volgende stappen 
doorlopen:

– In de BAG is gezocht naar kantoren in de buurt van binnensteden van 
de grote- en middelgrote woonplaatsen. Deze kantoren staan niet op 
homogene kantoorgebieden,

– De kantoren zijn groter dan 500 m² en kleiner dan 9.000 m². 

– In de kantoren kunnen, op basis van de oppervlakte, minimaal 5 
woningen worden gerealiseerd van gemiddeld 54 m² woonoppervlak 
per woning (dit kan dus soms ook groter of iets kleiner zijn). 

– Op basis van bovenstaande uitgangspunten voldoet 13,3 miljoen m² 
kantooroppervlakte aan de bovengenoemde kenmerken.

– Voor het woningpotentieel is de transformatiegraad van de afgelopen 
10 jaar gehanteerd. Uit de BAG blijkt dat de transformatiegraad voor 
kantoren op aantrekkelijke woonlocaties in grote- en middelgrote 
woonplaatsen 6,3% in 10 jaar is.

Bovenstaande aanpak leidt tot een woningbouwpotentie van 15.300 
woningen in de grote en middelgrote woonplaatsen: 8.700 woningen in 
grote woonplaatsen en 6.600 woningen in middelgrote woonplaatsen. dit 
aantal ligt daarmee structureel lager dan de transformaties van de 
afgelopen 10 jaar.

In het kantoorvastgoed zit een woningpotentie van 15.300 woningen

3.2 Transformatie van kantoren

Woningbouwpotentie in kantoorvastgoed
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Woningbouwplannen in kantoorgebouwen
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Den Bosch – Kantoor van het Brabants Dagblad (situatie 2009)

Den Bosch – Kantoorpand naar appartementen (situatie 2021)

3.2 Transformatie van kantoren
Twee voorbeelden van transformatie van voormalig kantoorpanden

3.2 Transformatie van kantoren

Rotterdam – Kantoor van de reclassering (situatie 2008)

Rotterdam – Kantoorpand naar woningen (situatie 2021)
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Gemeenten bezitten zelf veel vastgoed voor maatschappelijke doeleinden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan scholen, de gemeentehuizen en –kantoren, welzijnsgebouwen, 
buurthuizen, bibliotheken en theaters. Het grootste deel van het gemeentelijk vastgoed 
dient een maatschappelijk doel: ruim 70% van het maatschappelijk vastgoed dient een 
gemeentelijk beleidsdoel1. Gemeenten hebben daarentegen ook een deel van het 
vastgoed in de portefeuille voor commerciële of strategische doeleinden. Met andere 
woorden: niet alle gebouwen in de portefeuille zijn onderdeel van de kernportefeuille van 
de gemeente.

Daarnaast hebben gemeenten vastgoed in de portefeuille met een functie die sterk 
samenhangt met de bevolkingsontwikkeling in de steden en dorpen. Denk bijvoorbeeld 
aan scholen die minder nodig zullen zijn wanneer de vergrijzing doorzet. Maar ook 
sportvastgoed zal minder benut worden. In het sportvastgoed wordt met name in 
teamverband gesport en dat wordt vooral gedaan door jongeren tot en met 18 jaar. 45% 
van de jongeren tot 18 jaar sport in teamverband, tegenover 18% van de totale 
Nederlandse bevolking2. Met het vergrijzen van de bevolking zal ook het gebruik van 
deze voorzieningen afnemen.  

Gemeenten zijn steeds vaker op zoek naar oplossingen voor dit vastgoed. Vaak wordt dit 
opgelost met tijdelijke verhuur, waarin een (tijdelijke) huurder een ruimte krijgt in het 
vastgoed van de gemeente. Denk hierbij aan ateliers, concept stores of buurtkamers 
(ruimtes met een buurthuisfunctie). Voor gemeenten is dit meestal een tijdelijke oplossing 
die niet altijd financieel rendabel is.

In 2018 schreef Platform31 hierover dat gemeenten op zoek zijn naar alternatieve 
oplossingen voor dit leegstaande / overtollige maatschappelijk vastgoed3. Vaak ligt dit 
maatschappelijk vastgoed op een aantrekkelijke plek in de wijken en buurten en dit biedt 
kansen voor woningbouwontwikkelingen. Hierbij moet wel de kanttekening worden 
gemaakt dat de verschillende afdelingen binnen de gemeente goed moeten 
samenwerken. De afdelingen Vastgoed- en Beleidsafdelingen zijn vaak allemaal bij het 
(beheer en gebruik van het) maatschappelijk vastgoed betrokken. Overdracht naar een 
ontwikkelafdeling om er woningen van te maken is hierbij dus belangrijk. 

Gemeenten kunnen een deel van het overtollig maatschappelijk vastgoed inzetten voor woningbouw

3.3 Transformatie van maatschappelijk vastgoed

Vergroening / vergrijzing in NederlandMaatschappelijk vastgoed biedt ook woningbouwkansen
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Maatschappelijk vastgoed is een groep gebouwen die, vaak in eigendom 
van gemeenten, een maatschappelijk doel dient. De aard van dit vastgoed 
is uiteenlopend en zo ook de gebouw- of perceeltypes die het 
maatschappelijk belang dienen. Voor dit onderzoek is er dan ook voor 
gekozen om de analyse naar het maatschappelijk vastgoed op te delen in 
vier verschillende mogelijke ontwikkelingen:

– Transformatie van (boventallige) scholen 

– Transformatie van sporthallen of sportzalen

– Bebouwen van overtollige sportvelden

– Transformatie van gemeentelijk eigendom met een commercieel 
doeleinde

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de transformatiepotentie van 
deze drie verschillende typen maatschappelijk vastgoed. 

Transformatie van (boventallige) scholen

Voor het onderwijsvastgoed is de verwachting dat de behoefte hieraan 

afneemt. Nederland vergrijst en dat betekent dat het aantal kinderen op de 

totaalbevolking afneemt. Voor scholen betekent dit dat er in beginsel 

klaslokalen leeg zullen staan, maar dat in de loop van tijd scholen samen 

zullen gaan of meer structureel leeg komen te staan. Voor dit onderzoek is 

daarvoor naar de leerlingprognoses van Dienst Uitvoerend Onderwijs 

(DUO) gekeken. DUO geeft per school aan wat de verwachting is voor het 

aantal leerlingen in 2030. Woonplaatsen waarbij de leerlingaantallen 

afnemen ten opzichte van nu, krijgen in de toekomst mogelijk te maken 

een ruimteoverschot in de scholen.

Om te bepalen hoe groot dit ruimteoverschot is, is een aantal stappen 

doorlopen. Hiervoor is de data over schoolgebouwen uit de BAG gebruikt, 

in combinatie met de leerlingaantallen in 2030 volgens DUO.

1. Voor dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de grote- en 
middelgrote woonplaatsen. De verwachting is dat in de kleine 
woonplaatsen de scholen, ondanks krimp, intact worden gehouden 
omdat anders de ‘thuisnabijheid’ van scholen onder druk komt te staan 
en de nabijheid van onderwijs is een belangrijk uitgangspunt in het 
Nederlandse onderwijslandschap.

2. Per woonplaats is de beschikbare ruimte aan vloeroppervlakte voor 
scholen bepaald. Dit is gedaan door de vierkante meters van alle 
scholen per woonplaats bij elkaar op te tellen. Hierbij wordt het 
uitgangspunt gehanteerd dat de huidige scholenvoorraad past bij de 
huidige leerlingaantallen. Eventuele schaduwleegstand in de huidige 
scholen is hierin niet meegenomen.

3. Om te bepalen hoeveel extra ruimte er ontstaat in geval van teruggang 
van leerlingaantallen, is het aantal leerlingen dat in 2030 minder in een 
woonplaats woont vermenigvuldigd met een ruimtenorm. Hiervoor zijn 
de volgende ruimtenormen gehanteerd:

– 3,5 m² BVO per leerling voor basisonderwijs

– 6,6 m² BVO per leerling voor speciaal onderwijs

– 7 m² BVO per leerling voor voortgezet onderwijs

– 3 m² schoolplein per leerling

4. Het uitgangspunt is dat er in / op deze scholen en / of schoolpleinen 
woningen van gemiddeld 70 m² woonoppervlakte kunnen worden 
gerealiseerd.

5. De verwachte slagingskans van deze projecten is 80%. Niet alle scholen 
die vrijkomen zullen op een courante plek liggen of 1-op-1 kunnen 
worden ingezet voor woningbouw.

Op basis van bovenstaande doorrekening is bepaald dat er in 2030 in de 
middelgrote en grote woonplaatsen een woningbouwpotentie in scholen is 
van 10.610 woningen.

Door de vergrijzing lopen leerlingenaantallen terug en ontstaat er ruimte in scholen

3.3 Transformatie van maatschappelijk vastgoed
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Transformatie van sporthallen / sportzalen

Zoals eerder in dit hoofdstuk al benoemd is, zijn de hoofdzakelijke 

gebruikers van sporthallen en sportzalen kinderen tot en met 18 jaar. De 

ruimtebehoefte naar binnensport (bijvoorbeeld volleybal, handbal, 

gymnastiek of basketbal) heeft een sterke relatie met het aandeel 

schoolgaande leerlingen. Ook het gebruik van deze faciliteiten zal, evenals 

het onderwijsvastgoed, naar verwachting afnemen als de verhouding 

kinderen ten opzichte van de totale bevolking afneemt. 

Om te bepalen hoe groot dit ruimteoverschot is, is een aantal stappen 

doorlopen. Hiervoor is de data over sportvoorzieningen uit de 

maatschappelijk vastgoed dataset (op basis van open data en gegevens uit 

de BAG) van Republiq gebruikt, in combinatie met de leerlingaantallen in 

2030 volgens DUO.

1. Voor dit onderzoek wordt eveneens alleen gekeken naar de grote- en 
middelgrote woonplaatsen. De echt kleine woonplaatsen hebben vaak 
geen sporthal of sportzaal (meer) en daar waar deze nu nog staan, is de 
verwachting dat deze behouden blijven of al gevangen zijn in de cijfers 
uit hoofdstuk 2.3.

2. Per woonplaats is het huidige aantal vierkante meter sporthal of 
sportzaal per schoolgaande leerling bepaald. Dit wordt gehanteerd als 
sportnorm. Hierbij is ervoor gekozen om geen gemiddelde te nemen, 
omdat de ene gemeente zich meer profileert als buitensportgemeente 
(bijvoorbeeld voetbal) terwijl een andere gemeente een 
binnensportprofiel heeft (denk bijvoorbeeld aan Apeldoorn). 

3. Per woonplaats wordt bepaald of het leerlingaantal daalt tussen 2021 en 
2030. Daar waar het leerlingaantal daalt is de verwachting dat er minder 
binnensportfaciliteiten nodig zijn. 

4. Het aantal leerlingen dat in een woonplaats in 2030 minder wordt 
verwacht dan in 2020 wordt met de gemiddelde vierkante meters sport 

per leerling vermenigvuldigd. Dit geeft inzicht in het overschot aan 
sportvoorzieningen in die woonplaats.

5. Voor de vrijgekomen vierkante meters sporthal is berekend dat hierin 
woningen worden gerealiseerd van gemiddeld 70 m² per woning.

6. De verwachte slagingskans van deze projecten is 80%. Niet alle 
sporthallen of sportzalen die vrijkomen zullen op een courante plek 
liggen of 1-op-1 worden ingezet voor woningbouw.

Op basis van bovenstaande doorrekening is bepaald dat er een 
woningbouwpotentie op de plek van sporthallen en sportzalen is van 6.610 
woningen.

Transformatie van sportvelden

Dit onderzoek heeft niet de intentie om alle sportvelden van Nederland op 
te offeren voor woningbouw. Maar uit eerder onderzoek van Republiq in 
2018 blijkt dat een aantal van de sportparken in Nederland, ook in de grote 
steden, ruim bemeten zijn voor het aantal leden dat ze bedienen. 
Daarnaast worden de natuurgrasvelden in Nederland stap voor stap 
vervangen voor kunstgrasvelden. Deze vervanging betekent dat clubs 
minder speelvelden nodig hebben, omdat kunstgrasvelden veel intensiever 
bespeeld kunnen worden. Dit betekent ook dat sportclubs in de toekomst 
met minder speelvelden toe kunnen om dezelfde hoeveelheid leden te 
bedienen. 

Daarnaast zullen ook de sportclubs op sportparken te maken krijgen met 
de terugloop van het aantal schoolgaande leerlingen en dus met het aantal 
kinderen dat lid is van de voetbal-, hockey- of korfbalvereniging. Ook deze 
teruggang is meegenomen in de behoefte aan sportvelden in 2030.

Om te bepalen in welke woonplaatsen een potentieel overschot in de 
sportvelden gevonden kan worden zijn de volgende stappen doorlopen:

Ook sportvoorzieningen krijgen te maken met de vergrijzing van de bevolking

3.3 Transformatie van maatschappelijk vastgoed
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1. Er wordt alleen gekeken naar de grote- en middelgrote woonplaatsen. 
De verwachting dat de sportvelden in de kleine woonplaatsen 
behouden blijven of al gevangen zijn in de cijfers uit hoofdstuk 2.3.

2. Per sportpark is inzichtelijk hoeveel kunstgrasvelden en hoeveel 
natuurgrasvelden er zijn. Voor deze type velden is een bespeelnorm 
bepaald. Dit is een norm waarbij wordt gedocumenteerd hoeveel 
sporters een bepaald type veld aankan per weekend (hiervoor is 
gekeken naar de competitieschema’s).

3. Voor de natuurgrasvelden is een vervangingstempo ingeschat, zodat 
per sportpark kan worden ingeschat hoeveel kunstgrasvelden en 
natuurgrasvelden er in 2030 zijn en wat de bespeelcapaciteit van het 
sportpark is.

4. Per sportpark is het aantal vierkante meter veld per lid in 2030 bepaald. 
Deze ledenaantallen komen uit de gegevens van onder andere de 
KNVB die dit per voetbalclub bijhoudt. Deze ledenaantallen zijn 
geëxtrapoleerd aan de hand van de bevolkingsprognoses, met het 
uitgangspunt dat een gelijk aandeel van de bevolking (per 
leeftijdsklasse) blijft sporten. 

5. Het aantal vierkante meter veld per lid wordt vergeleken met het 
gemiddelde van vergelijkbare woonplaatsen (op basis van 
stedelijkheidsklasse) in Nederland. Voor woonplaatsen die (ver) boven 
deze norm zitten is het uitgangpunt dat er een overschot aan 
sportvelden is. De woonplaatsen die onder de norm zitten, tellen niet 
mee in deze berekening. 

6. Dit overschot aan vierkante meters wordt voor dit onderzoek betiteld 
als kansrijk voor woningbouw. Hierbij is het uitgangspunt dat er 
gemiddeld 50 woningen per hectare voetbalveld gerealiseerd kunnen 
worden. 

Op basis van bovenstaande doorrekening is bepaald dat er een 
woningbouwpotentie op de plek van sportvelden in grote en middelgrote 
woonplaatsen is van 20.650 woningen.

Transformatie van commercieel gemeentelijk vastgoed

Gemeenten hebben twee soorten vastgoed in de portefeuille: vastgoed dat 
een direct beleidsdoel dient (maatschappelijk vastgoed) en ander vastgoed 
(niet-maatschappelijk vastgoed). Het niet-maatschappelijk vastgoed wordt 
ook wel het commercieel vastgoed genoemd. Dit is vastgoed dat de 
gemeente vaak van oudsher in de portefeuille heeft en dat wordt verhuurd 
aan partijen die niet direct de maatschappelijke belangen van de gemeente 
bedienen. Denk bijvoorbeeld aan woningen of winkels die de gemeente, al 
dan niet strategisch, in bezit heeft of voormalig schoolgebouwen die nu 
geen onderwijsfunctie meer hebben. 

Gemeenten hebben met dit vastgoed vaak twee strategieën: afstoten of 
strategisch ontwikkelen. Voor het onderzoek naar woningbouwlocaties zijn 
de panden interessant die gelabeld zijn om af te stoten. De strategische 
ontwikkelingen zijn namelijk vaak al opgenomen in de plannen van de 
gemeente zelf (zie ook het hoofdstuk over de bestaande 
woningbouwplannen). 

Vanuit de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed, die Republiq jaarlijks opstelt, 
is van 20 gemeenten inzichtelijk welk strategielabel de gebouwen hebben 
gekregen. Uiteraard kunnen deze gebouwen in deze rapportage niet 
worden gedeeld, maar de gemiddelde verhouding binnen de portefeuille is 
in dit onderzoek gebruikt om een inschatting van af te stoten vastgoed van 
alle grote en middelgrote woonplaatsen te maken.

Hiervoor zijn de volgende stappen doorlopen:

– De gebouwen zijn in eigendom van de gemeente

– De gebouwen zijn minimaal 100 m² BVO groot 

– De gebouwen dienen geen maatschappelijk beleidsdoel

– De gebouwen hebben geen parkeer- of woonfunctie

– De gebouwen hebben geen monumentenstatus

Gemeenten hebben ook vastgoed in bezit dat geen direct beleidsdoel dient. Dit vormt een kans.

3.3 Transformatie van maatschappelijk vastgoed
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Samengevat is de woningbouwpotentie in het maatschappelijk vastgoed 
die in dit onderzoek is gevonden (in zowel grote als middelgrote 
woonplaatsen)

– Transformatie van scholen: 10.610 woningen

– Transformatie van sporthallen of –zalen: 6.610 woningen

– Bebouwen van overtollige sportvelden: 20.650 woningen

– Transformatie van commercieel vastgoed: 23.630 woningen

In totaal is dit een woningbouwpotentie in maatschappelijk vastgoed van 
61.500 woningen

3.3 Transformatie van maatschappelijk vastgoed

Voor de gebouwen die hierbij overbleven is een steekproef uitgevoerd om 
te bepalen of de gebouwen geschikt zijn voor woningbouw. Gebouwen die 
na deze steekproef afvallen zijn bijvoorbeeld: een kinderopvang die nog in 
gebruik is en een gebouw bij een fietsendepot. In verhouding tot de totale 
portefeuille wordt hier verwacht dat gemiddeld 7% van al het 
maatschappelijk vastgoed in Nederland geen beleidsfunctie dient, maar wel 
een transformatiepotentie heeft.

Om te bepalen over hoeveel woningen dit gaat, zijn de volgende stappen 
doorlopen:

1. Op basis van de data vanuit het BAG en Kadaster heeft Republiq inzicht 
in al het vastgoed in eigendom van gemeenten. Wanneer er wordt 
gerekend met een transformatiepotentieel van 7% van het 
maatschappelijk vastgoed en niet-maatschappelijk vastgoed in 
eigendom van gemeenten van de grote en middelgrote woonplaatsen, 
is ongeveer 2 miljoen vierkante meter geschikt voor transformatie. 

2. Er is gerekend met een slagingskans van 80%, omdat niet al het 
gevonden maatschappelijk vastgoed en niet-maatschappelijk vastgoed 
in eigendom van gemeenten ook daadwerkelijk getransformeerd zal 
worden tot woningen. 

3. Voor alle gevonden vierkante meters maatschappelijk vastgoed, is het 
uitgangspunt dat er woningen van 70 m² in gerealiseerd kunnen 
worden.

Bovenstaande aanpak leidt tot een woningbouwpotentie van 
maatschappelijk vastgoed in de grote en middelgrote woonplaatsen van 
23.630 woningen.

In het maatschappelijk vastgoed zit een woningpotentie van 61.500 woningen

3.3 Transformatie van maatschappelijk vastgoed

Woningbouwpotentie in maatschappelijk vastgoed

Samenvatting woningbouwpotentie in maatschappelijk vastgoed
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Den Haag – School aan de Capadosestraat in gebruik (situatie 2008)

Den Haag – Kluswoningen in een voormalige school (situatie 2021)

3.3 Transformatie van maatschappelijk vastgoed
Twee voorbeelden van transformatie van vastgoed met een maatschappelijk doeleinde

3.3 Transformatie van maatschappelijk vastgoed

Amersfoort – Bibliotheek Zonnehof (situatie 2009) 

Amersoort – Appartementen in voormalige bibliotheek (situatie 2017)
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Het Nederlandse corporatiebezit wordt vaak gezien als een startmotor van veel 
verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van de 
grootschalige woningverduurzaming in Nederland of het opwaarderen van de 
leefbaarheid in wijken met behulp van een renovatiegolf in de meest kwetsbare 
wijken. Bij woningcorporaties liggen ook vaak kansen voor verdichting. 
Corporaties hebben veel woningen geconcentreerd op één plek en dit zijn vaak 
woningen van dezelfde kwaliteit, hetzelfde bouwjaar en het belangrijkste: 
dezelfde eigenaar1.

Verdichting is vaak een integrale opgave. Bijvoorbeeld omdat de doelgroep 
verandert, de voorraad te eenzijdig is opgebouwd, het woningtype niet meer 
past bij de huidige tijdsgeest of omdat de duurzaamheid van de woningen in de 
wijken achterblijft bij de woningen in de rest van de stad. Door in de wijken en 
buurten te verdichten waar dit aan de hand is, draagt de ingreep ook bij aan het 
vernieuwen en verbeteren van woongebieden en zorgt het voor een betere mix 
in de wijk qua woningtypes2. 

Het verouderde corporatiebezit biedt hiervoor een kans. Woningen uit de 
naoorlogse bouwperiode passen niet altijd meer bij de vraag van de bewoners 
en zijn vaak in energetisch slechte staat. De energierekening / CO2-uitstoot is 
hoog en niet altijd meer (binnen de financiële randvoorwaarden) naar het 
gewenste niveau van de corporatie te brengen. Daar waar aaneengesloten 
blokken van deze verouderde woningen met een hoge energierekening staan, 
zijn er kansen voor verdichting. 

Hierbij is het feit “aaneengesloten” wel van doorslaggevend effect. 
Woonblokken die zijn opgebroken voor particuliere verkoop aan zittende 
huurders, zijn lastig (zo niet onmogelijk) te verdichten, als de particuliere koper 
of kopers niet willen verhuizen. Deze opgebroken blokken zijn niet uniek in 
Nederland. Van de ruim 151.000 woningen uit de naoorlogse bouwperiode met 
een relatief hoge CO2 uitstoot, bevinden er zich er 112.000 (74% van alle 
gevonden woningen) in een aaneengesloten bouwblok en zijn dus potentieel 
geschikt voor verdichting.

De gebieden met oude, niet-energiezuinige woningen bieden kansen voor de woningbouwopgave

4.1 Herstructureren van verouderde corporatievoorraad

Herstructureren van corporatiewijken Aangebroken woonblok

Legenda

Verouderd woonblok

Gemengd woonblok
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4.1 Herstructureren van verouderde corporatievoorraad

Om van de totale hoeveelheid potentiële herstructureringsgebieden naar 
een daadwerkelijke opgave te komen, is een aantal voorwaarden gesteld 
voor deze woongebieden:

– De woningen liggen, zoals op de vorige pagina is beschreven, in een 
aaneengesloten bouwblok. Deze zijn niet onderbroken door verkoop 
aan particulieren.

– In het gebied waar het bouwblok ligt zijn minimaal 15 woningen geschikt 
voor transformatie. Uit de expertinterviews blijkt dat het vanaf dit 
volume voor de corporatie interessant wordt om de woningen te 
herstructureren. 

– De verwachting is dat de slagingskans van deze trajecten 80% is. 
Huurders zijn over het algemeen bij sloop-nieuwbouw bereid om mee 
te werken, vooral als zij hier een betere of duurzamere woning voor 
terugkrijgen. Er zullen ook gevallen zijn waar dit moeilijker gaat, 
bijvoorbeeld in gebieden waar mensen al zeer lange tijd in hun woning 
wonen of in gebieden waarin het bouwblok dusdanig ingesloten ligt dat 
herstructurering niet mogelijk blijkt.

– Bij de corporatiewoningen is de verwachting dat er gemiddeld 50% 
meer woningen bijkomen dan er zijn onttrokken aan de voorraad. In 
sommige gevallen zal dat meer zijn (er komt een woontoren op de plek 
van 10 eengezinswoningen) in sommige gevallen zal het aantal gelijk 
blijven.

Bovenstaande voorwaarden leiden tot een woningbouwpotentie bij de 
herstructurering van corporatiewoningen van 44.800 woningen in 
middelgrote- en grote woonplaatsen.

De woningpotentie in herstructureringswijken is ongeveer 44.800 woningen in (middel)grote woonplaatsen.

4.1 Herstructureren van verouderde corporatievoorraad

Woningbouwpotentie in herstructureringswijken
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Herstructurering van corporatiegebieden
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Utrecht – Kanaleneiland (situatie 2009)

Utrecht – Kanaleneiland (situatie 2021)

4.1 Herstructureren van verouderde corporatievoorraad
Twee voorbeelden van herstructurering van voormalig corporatiewoningen

4.1 Herstructureren van verouderde corporatievoorraad

Den Haag – Wijk Zuidwest (situatie 2008)

Den Haag – Wijk Zuidwest (situatie 2021)
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Het inzetten van de ruimte van (voormalig) industriegebieden naar woningbouwlocaties, 
is de afgelopen periode steeds duidelijker naar boven komen drijven in het politieke 
debat. Voorstanders vinden dat de grote hoeveelheid ruimte in of zeer nabij de stad 
beter benut kan worden dan door industrie1. Denk bijvoorbeeld aan de plannen die de 
gemeente Amsterdam heeft met het gebied waar de voormalige Hemwegcentrale stond. 
Relatief dichtbij de stad en gezien de omvang een mogelijkheid om een groot deel van 
de woningbouwopgave in te vullen2.

Maar dit debat kent ook een andere kant. Tegenstanders vinden dat woningbouw niet 
voor alles mag gaan. Industrie in de steden zorgt ook voor werkgelegenheid voor de 
inwoners van de stad1. Maar industrie biedt ook kansen voor de verduurzaming van de 
stad en het circulair benaderen van de opgaven in de stad. Een voorbeeld hiervan is 
bijvoorbeeld een betonfabriek. Het is beter voor de stad wanneer dit nabij is, dan 
wanneer dit uit de andere kant van het land gehaald moet worden (of elders in Europa)3. 

Industriegebieden zijn dus interessant om woningen te ontwikkelen, maar ook onderdeel 
van de dynamiek in de stad. Alle industrie uit of nabij de stad laten verdwijnen, zorgt 
ervoor dat er elders (nabij de stad) nieuwe industrie gerealiseerd moet worden en / of dat 
er banen uit de stad verdwijnen. Dat betekent dat ook deze ruimte precies moet worden 
benaderd en niet volledig verdicht kan worden met woningbouw.

In de zoektocht naar woningbouwlocaties is er gekeken naar industriegebieden binnen de 
bebouwde kom, gelegen nabij andere woonwijken. Het uitgangspunt is namelijk dat 
volledig homogene industriegebieden of industriegebieden die ver van de stad liggen, 
geen aantrekkelijke plaatsen zijn om woningbouw te realiseren, in elk geval in 
kleinschalige(re) vorm zoals in dit onderzoek bedoeld is. Plekken zoals die van de 
Hemwegcentrale zullen ook niet naar voren komen uit dit onderzoek. 

Sommige oude industriegebieden bieden potentie voor woningbouw, zeker nabij de stad

4.2 Herstructureren van verouderde industrie

Oppervlakte verouderde industrie (industrie voor 1960)Herstructureren van verouderde industrie
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Nederland heeft veel vastgoed met industriefunctie. Niet al dit vastgoed is 
geschikt om te herstructureren naar woningen. Om van de totale voorraad 
industrie tot een woningbouwpotentie te komen, is in dit onderzoek een 
aantal voorwaarden gehanteerd:

– Alleen industrie in de 50 grootste woonplaatsen van Nederland

– Industriegebieden binnen de bebouwde kom in stedelijke gebieden

– Verouderde industriegebieden (bouwjaar voor 1960)

– Industriegebieden nabij woonwijken

– Gebieden waarvan minimaal 10% industrie is, wonen minder 30% van 
het gebied, winkeloppervlakte maximaal 30% van het gebied en 
maximaal 500 woningen in het gebied.

Met bovenstaande voorwaarden worden in totaal in de grote en 
middelgrote woonplaatsen 295 industriegebieden gevonden. In totaal 21 
miljoen vierkante meter aan industrie. Om de gevonden hectaren industrie 
om te zetten naar een woningbouwpotentie, zijn de volgende rekenregels 
gehanteerd:

– De inschatting is dat in de grootste steden, in verband met de 
werkgelegenheid, maximaal 50% van de gevonden gebieden benut kan 
worden. In de middelgrote steden is dit 80%.

– De kans dat deze gebieden ook daadwerkelijk omgezet worden naar 
woningen, wordt ingeschat op 50%. Er kunnen zwaarwegende 
argumenten zijn om bepaalde gebieden te behouden of om er een 
andere functie aan toe te kennen. 

– Op de gevonden hectaren kunnen in grote woonplaatsen maximaal 50 
woningen per hectare worden gerealiseerd. In de middelgrote 
woonplaatsen worden 40 woningen per hectare gerealiseerd.

Met alle bovenstaande voorwaarden is de woningbouwpotentie van 
verouderde industrie bijna 29.000 woningen

De woningbouwpotentie bij verouderde industrie is ongeveer 29.000 woningen in (middel)grote steden.

4.2 Herstructureren van verouderde industrie

Woningbouwpotentie in verouderde industrie
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Herstructurering van verouderde industriegebieden
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Amsterdam – Industrie op de Cruquiusweg (situatie 2009)

Amsterdam – Appartementen op de Cruquiusweg (situatie 2021)

4.2 Herstructureren van verouderde industrie
Twee voorbeelden van woningbouw op voormalige industriegebieden

4.2 Herstructureren van verouderde industrie

Nijmegen – Het voormalig Honig-terrein in Nijmegen (situatie 2009)

Nijmegen – Nieuwe woonwijk aan de Waal (situatie 2021)
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Een deel van de woningbouw zal plaatsvinden in de 50 grootste woonplaatsen van 
Nederland. De woningplannen in de nabije toekomst van deze woonplaatsen zijn dus een 
belangrijke bron aan informatie voor de te verwachten aantallen voor de komende 10 
jaar. Een deel van deze plannen is te voorspellen aan de hand van data-analyse. Denk 
bijvoorbeeld aan de herstructurering van de corporatiewoningen of bebouwen van 
industriegebieden. Maar niet ieder plan is terug te vinden door middel van data-analyse. 
Zo zetten veel gemeenten in op plannen voor verdichting rondom OV-knooppunten. Dit 
zijn vaak grote en complexe herstructureringen. Plannen waar veel keuzes met elkaar 
samen hangen en waarbij niet altijd dezelfde factoren van invloed zijn om een keuze te 
onderbouwen om iets wel of niet uit te voeren. Deze plannen zijn dan ook lastig te vinden 
op basis van data. Voor deze plannen zijn de woningbouwplannen van de 50 grootste 
woonplaatsen doorgenomen en geanalyseerd. 

Wat in beginsel opvalt zijn de grote verschillen in detail tussen gemeenten. Bij de ene 
gemeente zijn de woningbouwplannen heel precies, tot aan projecten van een individuele 
woning aan toe, via een dashboard ontsloten en te exporteren naar een overzichtelijke 
lijst. Een andere gemeente omschrijft slechts globaal de gebieden waar waarschijnlijk 
woningbouw zal plaatsvinden, zonder precieze aantallen en planning. Dit maakt het lastig 
om een compleet overzicht te verkrijgen van alle woningbouwplannen van de 50 grootste 
woonplaatsen voor de komende 10 jaar.

Om voor al deze woonplaatsen in beeld te krijgen wat de plannen zijn, is een aantal 
stappen doorlopen:

– Per woonplaats is, op basis van de woonvisie of de omgevingsvisie, de 
woningbouwambitie in beeld gebracht.

– Per woonplaats zijn alle plannen in kaart gebracht en gecategoriseerd naar uitbreiding, 
herstructurering, inbreiding en transformatie.

– Per woonplaats is een analyse gemaakt van de ambitie van de gemeente in 
verhouding tot de bestaande plannen. 

Woningbouwplannen zijn een mix van inbreiden, uitbreiden, transformeren en herstructureren

Bestaande woningbouwplannen

Verdeling woningbouwplannenWoningbouwplannen van de grootste gemeenten
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Op basis van de stappen, zoals omschreven op de vorige pagina, zijn de woonplaatsen 
onderverdeeld in drie categorieën:

a. Woonplaatsen waarbij de gevonden plannen de ambitie van de woonplaats ruim 
overstijgen (de plannen zijn 120% of meer van de ambitie).

b. Woonplaatsen waarbij de gevonden plannen 80% tot 120% van de ambitie van de 
woonplaats. Hiermee is de woonplaats op koers om de ambitie te behalen.

c. Woonplaatsen waarbij onvoldoende plannen zijn gevonden ten opzichte van de 
ambitie. Hierin vallen zowel gemeenten die minder dan 80% van de ambitie in de 
plannen hebben gevat, als gemeenten die vrijwel geen plannen communiceren. 

Een bouwplan op papier betekent namelijk niet dat dit ook altijd gerealiseerd gaat 
worden. De slagingskans is hierin vaak niet hoger dan 70 tot 75%. Daarnaast is de 
verwachting dat er, op basis van een steekproef van 10 woonplaatsen, 60% overlap zal 
zijn met de gevonden locaties uit de voorgaande hoofdstukken. Ook hiervoor is een 
correctiefactor gehanteerd in de doorrekening. Tenslotte zijn de uitbreidingsplannen al 
meegenomen in 2.1 Uitbreiding. Deze zullen voor de doorrekening van de bestaande 
plannen niet worden meegenomen. 

Voor de drie verschillende categorieën die hierboven zijn genoemd is een aanpak 
gehanteerd om te komen tot een woningbouwaantal dat aansluit bij de daadwerkelijke 
praktijk. Hierbij is differentiatie aangebracht voor de slagingskans binnen de projecten. 
Wanneer de plannen aansluiten bij de ambitie (categorie B) is een hogere slagingskans 
gehanteerd, dan wanneer de plannen ruim meer of ruim minder zijn dan de benoemde 
ambitie.

Het resultaat van deze stappen is 248.000 woningen in de 50 grootste woonplaatsen 
aanvullend op de locaties die in voorgaande paragrafen zijn gevonden. 

Woningbouwplannen zijn een mix van inbreiden, uitbreiden, transformeren en herstructureren

Bestaande woningbouwplannen

Woningbouwplannen van de grootste gemeenten
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In totaal zijn er 1,0 miljoen potentiële woningen in de gebouwde omgeving

Resultaten

Grote woonplaatsen
Meer dan 25.000 woningen

Middelgrote woonplaatsen
3.000 – 25.000 woningen

Kleine woonplaatsen
Tot 3.000 woningen

Inbreiding

Uitbreiding

Transformatie

Herstructurering

Niet van toepassing

12.500

6.200

6.600

37.200

28.600

11.200

64.000

96.000

12.000

8.700

24.300

16.200

17.800

143.000

214.500

Retail

Kantoren

Maatschappelijk 
vastgoed

Corporatiebezit

Industrie

Buiten de 
bebouwde kom

Binnen de 
bebouwde kom 24.800

24.800

198.400

3.1

3.2

3.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.1

4.2

1.1

2.2b

2.2a

2.3b

2.3a

Totaal

Subtotaal

Eindtotaal

301.200 91.500

392.700 447.300 160.000

1.000.000

bestaande plannen

bestaande plannen

op basis van data

53.200
2.1
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Een onderzoek met een doorlooptijd van twee maanden naar een complex 
onderwerp als woningbouwlocaties is kort. Binnen de beschikbare tijd is 
onderzocht wat mogelijk was, maar een onderzoek als dit is nooit af. Er blijft 
altijd iets te wensen over voor vervolgonderzoek. In dit hoofdstuk 
aanbevelingen worden deze wensen (en tips) benoemd.

– Openbaarheid. Maak woningbouwplannen openbaar. Op dit moment 
zijn de plannen ontsloten in (interne) lijstjes, woonvisies, dashboards en 
andere vormen. Dat maakt het vinden en vergelijken van de plannen in 
heel Nederland complex en tijdrovend. In een tijd waarin de druk op de 
woningmarkt toeneemt en grip op de potentiële plannen steeds 
belangrijker wordt, is openbaarheid van plannen gewenst. Een Nationaal 
plannenboek of woningbouwregister is aan te bevelen. 

– Uniformiteit. Naast een landelijk dekkend openbaar register van 
woningbouwplannen is het, voor de onderlinge vergelijkbaarheid, van 
belang dat dit uniform wordt geregistreerd. Dit hoeven geen uitgebreide 
formulieren te zijn, maar voor inzicht in de potentie van Nederland en de 
toevoeging van nieuwe woningen zouden (1) locatie, (2) type 
ontwikkeling (inbreiding, uitbreiding, transformatie, herstructurering), (3) 
type woningen, (4) aantal woningen, (5) planning en (6) planstatus, in elk 
geval de basis van een dergelijk register moeten zijn. 

– Verbinding. Combineer beleid en uitvoering met elkaar. Op dit moment 
stroken plannen en ambities vaak niet met elkaar. Soms is ambitie zelfs 
lager dan de hoeveelheid gevonden plannen. De beleidsafdeling die de 
ambities opschrijft in, bijvoorbeeld, een omgevingsvisie, is vaak niet 
betrokken bij de uitvoering en / of vergunningverlening voor nieuwe 
plannen. Waar in beleid het belang van nieuwe woningen wordt 
onderschreven, komt dit niet altijd tot uiting in de overige procedures. 
Verbinding van beleid en uitvoering kan helpen om de knelpunten 
inzichtelijk te maken en ook aan te tonen waar en wanneer ambitie en 
realisatie uit de pas lopen.

– Versnelling processen. Het ontwikkelen en bouwen van woningen is, zo 
geven de respondenten in de enquête aan, een complexe opgave in een 
multidimensionaal speelveld. Hierbij zijn de procedures die doorlopen 
moeten worden om te komen tot woningbouw ingewikkeld en 
tijdrovend en daarnaast binnen Nederland ook verschillend qua 
doorlooptijd en uitvoering. Hierdoor blijven bouwplannen langer dan 
nodig op de plank liggen of worden deze in de uitzonderingsgevallen 
niet behandeld. Om de woningbouw op stoom te krijgen is versimpeling 
(zonder verschraling van de uitkomst) gewenst. Dit vraagt om andere 
procedures, maar ook om meer middelen (mensen en geld) om de 
procedures te doorlopen. 

– Deep dive. In dit onderzoek is met data voor heel Nederland bepaald 
wat de bouwlocaties zijn. Met steekproeven is getoetst of hierin de juiste 
lijn is gehanteerd. Om de volledige verhouding tussen ambities, plannen 
en realisatie te onderzoeken is een extra deep dive nodig. Waarin niet 
alleen vooruit wordt gekeken (stroken de genoemde ambities met de 
plannen?), maar ook terug (zijn de plannen uit het verleden allemaal 
gerealiseerd?).

Deze tips zijn voor de (woningbouw)sector en eventueel vervolgonderzoek

Aanbevelingen .
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